
- الجزائر -  الصنوبر البحري المحمدية 02شارع عمر عدروسي رقم 

سعر التجزئةالناشرالمؤلفالبيانرقم

      1,800.00مكتبة الرشدحافظ احمد الحكىم(شاموا  )اعالم السنة المنشورة 1

نشاموا (مجلد  ) 16/1التعليق عىل صحيح البخارى 2 ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير     45,000.00مؤسسة ابن العثيمير

بوى20×28لونان -شاموا  (مجلد)القران تدبر وعمل 3 اف والتدريب التر       3,000.00 مركز تدبرمركز المنهاج لالشر

بوى24.5×17لونان -شاموا  (مجلد)القران تدبر وعمل 4 اف والتدريب التر       2,400.00 مركز تدبرمركز المنهاج لالشر

 تفست  القران الكريم  شاموا 5
ن
(24عدد النسخ بالكرتون )                              28×20المخترص ف       2,600.00مركز تفسيرنخبة من العلماء

 تفست  القران الكريم  شاموا 6
ن
(32عدد النسخ بالكرتون )                                   24×17المخترص ف       1,800.00مركز تفسيرنخبة من العلماء

ن7 ح االصول من علم االصول البن عثيمي  نشر       3,000.00دار ابن الجوزيمحمد صالح العثيمي 

ي 8       7,500.00دار ابن الجوزيمحمد بن عبد الرحمن الشقت : ت/ الشاطب 3/1االعتصام للشاطب 

ح العقيدة الواسطية9       4,200.00دار العاصمة صالح ال الشيخااللئ البهية شر

ح كتاب التوحيد10       2,600.00دار العاصمة صالح الفوزاناعانة المستفيد بشر

نشاموا (مجلد  )القول المفيد عىل كتاب التوحيد 11 ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       2,800.00مؤسسة ابن العثيمير

ح قواعد االصول 13 2400دار العاصمة محمد بن سعد البيومي 1/2اتحاف العقول بشر

ح السنة"بالتعليق عىل اتحاف القاري 14 ب  هاري" شر       2,600.00دار ابن الجوزيصالح بن فوزان الفوزانللت 

         600.00مدار الوطن عبد الرحمن الدهامي/ الشيخاتحاف القاري بوسائل تدبر كالم الباري15

 اصول الفقه 16
ن
ح روضة الناظر ف       9,200.00مكتبة الرشدعبدالكريم النملةشاموا (مجلد) 4/1اتحاف ذوى البصائر بشر

 االحكام الفقهية 17
ن
2800مكتبة الرشدابراهيم يحب  عطيف2/1اثار الخوف ف

ي    ع االسالم دراسة نظرية تطبيقية 18  التشر
ن
شاموا (مجلد  )اثر التعليل بالمصلحة ف

ن
      3,400.00مكتبة الرشدمعاذ عبدالكبت  نان

      2,400.00دار ابن الجوزيإلهام العيدان أجكام استعمال اللغة غت  العربية 19

ي معرض الجزائر الدولي للكتاب 
ن
2022مكتبة القدس للكتاب تدعوكم لزيارة جناحها و اجنحة وكالءها ف

C-    جناح القصبة 

(فيت -واتساب)0771268601 -0549515955 - 0698698505:جوال  -  023698505: فاكس / هاتف 

ي 
ن
ون يد اإللكتر   qodsbook@yahoo.com:الت 

ي 
ن
ون www.elqudslilkitab.com: الموقع اإللكتر

    قائمة األسعار 
-2022معرض الدولي للكتاب 



ي يوهم ظاهرها20
يأحاديث العقيدة البر

      2,800.00مكتبة  المنهاج سليمان الدبيخن

يأحاديث العقيدة المشكلة21
      2,800.00مكتبة  المنهاج سليمان الدبيخن

أحكام األم22
وفاء بنت عبد العزيز /د

1400مدار الوطن السويلم

400دار ابن الجوزياحمد الخليلاحكام التداوي بالمحرمات الحسية23

580مكتبة المعارفمحمد نارص الديناحكام الجنائز 24

      2,800.00مكتبة الرشدكمال صادق ياسيناحكام الحشرات فى الفقه االسالمى25

1600مكتبة الرشد خالد عىل محمد المشيقحاصفر (مجلد)احكام الظهار 26

 الفقه االسالم 27
ن
1400اسماعيل كاظم العيساوىشاموا (مجلد)احكام العيب ف

      3,200.00دار ابن الجوزيتركي بن عبد هللا بن صالح الميمان/داحكام الفنادق28

 الفقه االسالم وتطبيقاتها المعارصة 29
ن
400محمد احمد عىل واصل(غالف)احكام المقاصة ف

      2,600.00دار ابن الجوزيخالد ال سعيدأحكام الهدم والنقض 30

ي الموت31
يأحكام تمبن

950مكتبة دار المنهاج سليمان الدبيخن

      1,800.00مكتبة  المنهاج عبد هللا الفوزان/ الشيخأحكام حضور المساجد32

 العرص الحديث 33
ن
(غالف )احمد بن عىل آل الشيخ مبارك شيخ ادباء االحساء ف 850مكتبة الرشد خالد سعود الحليب 

ح روضة الناظر وجنة المناظر 34  شر
ن
      1,800.00مكتبة الرشدفخر الدين المحسيابيض (غالف )اختصار القماطر ف

ي التفست  35
ن
      2,400.00دار العاصمة مبن بنت عبد الرحمن العيدر اختالف التنوع ف

 ادب المحادثة والمجالسة36
ن
         650.00ابن خزيمةمحمد ابراهيم الحمداخطاء ف

      3,200.00دار ابن الجوزيطارق بن عبد الواحد:ت/ الماوردىاداب الدين والدنيا37

 تادب الطلب ومنتىه االرب38
ن
      1,800.00دار ابن الجوزيطارق بن عبد الواحد:الشوكان

1600مكتبة الرشدمحمد بن عمر الزبيدىشاموا (مجلد  )اراء العدوية والمرازقة وموقف ابن تيمية منها 39

2600مدار الوطن محمد بن نارصآراء الفرق اإلسالمية40

ي االجتهاد والتجديد لالمام جالل الدين السيوطي 41
ن
يشاموا - (مجلد )ارب  ع رسائل ف

ن
ف الدين الداغستان ي عامر عبدهللا شر       2,800.00مركز تكوينان 

 حق الحق سبحانه وحق الخلق 42
ن
950محمد سالم احمد مود الجكبنابيض (مجلد)اربعون حديثا من اصح الصحيح ف

ح جوامع األخبار43       2,200.00دار ابن الجوزيعبد الكريم الخضت  إرشاد األخيار شر

      2,400.00مكتبة الرشدفؤاد يحب  الهاشىماستاذ التجديد بن دقيق العيد شاموا44

1600دار ابن الجوزيد احمد الصقيهاستثمار االوقاف45

2800مكتبة الرشدنورة بن سليمان الغانم-داستدراكات الصحابة 46

1600دار ابن الجوزيمحمد بن عبد هللا السحيمإستقالل القضاء47

ي48
 
650مكتبة الرشدحمزة حمزةاصول التحقيق الجنان

بية الوقائية 49 1200أصول التر

450دار العاصمة محمد التويجري اصول الدين االسالمي 50

ق شاخت 51 1800مكتبة الرشدمحمد مصطفن االعظىمشاموا (مجلد  )اصول الفقه المحمدى للمستشر

      3,200.00دار ابن الجوزيعبد المجيد ال منصور,د:ت/صالح ال منصورأصول الفقه وابن تيمية52

ية عرض ونقد 53 4500مكتبة الرشدنارص عبدهللا عىل القفارىالطبعة الخامسة-شاموا  (مجلد) 3/1اصول مذهب الشيعة االمامية االثبن عشر

      3,800.00دار ابن الجوزيصالح الفوزان 1/2أضواء من فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية 54

         950.00مكتبة  المنهاج جمال عزون : اإلسماعيىلي   تاعتقاد اهل السنة 55

      1,600.00دار ابن الجوزيعبد هللا الفوزان اعراب عن نظم قواعد االعراب56

    10,500.00مكتبة الرشدابي سليمان الخطابى(مجلد) 4/1اعالم الحديث 57

      1,800.00مدار الوطن محمد النعيم أعمال أكثر منها النبي صلي هللا علية وسلم58



      3,400.00مكتبة  المنهاج متعب بن خلفأفراد الثقات59

      1,800.00مكتبة الرشدمحمد العروس عبدالقادرشاموا (مجلد )افعال الرسول صىل هللا عليه وسلم وداللتها عىل االحكام 60

ن واثر االختالف فيه 61 950مكتبة الرشدعبدالكريم عىل محمد النملةشاموا (مجلد)اقل الجمع عند االصوليي 

 التفست  62
ن
يمحمد عبدهللا صالح الضالعشاموا لونان (مجلد ) 2/1اقوال االمام ان  اسحاق الشاطب  ف 3800مركز االمام الشاطب 

ي12
ن
اث الصوف       4,200.00دار ابن الجوزيطارق البكري ابن تيمية وموقفه من التر

      2,200.00مكتبة الرشد جماز عبدالرحمن الجمازاالبحار فى جمع االسفار63

 الفكر المعارص 64
ن
ىشاموا    لونان (غالف)االتجاه النسوى ف ن 2400سامية مضخ العتن

ي التفسير65
ن
      1,100.00مدار الوطن عادل بن علي الشدي. د.أاالتجاهات المنحرفة ف

      1,800.00مكتبة الرشدابراهيم بن عبدهللا الالحمشاموا (مجلد)االتصال واالنقطاع 66

 مجال االحوال الشخصية 67
ن
 (غالف)االثار الثقافية لالتفاقيات الدولية ف

ر
1400معاذ عبدهللا الربىعنبان

 مخطوطات االئمة ابن تيمية 68
ن
1200مكتبة الرشدعىل عبدالعزيز عىل الشبل(مجلد)ابن رجب - ابن القيم - االثبات ف

 الفكر االصول 69
ن
 النص ف

ن
1400مكتبة الرشدقطب مصطفن سانوشاموا (مجلد)االجتهاد ف

      1,400.00دار العاصمة فؤاد عبد المنعم: البن المنذر تاإلجماع 70

 النحو 71
ن
ي اصول النحو - االجماع ف

ن
      2,600.00مكتبة الرشددخيل بن غنيم العوادشاموا (مجلد)دراسة ف

ي التفست  جمعا ودراسة72
ن
      2,800.00دار ابن الجوزيعمار الجماعياإلجماع ف

ي القواعد الفقهية 73
ن
         950.00دار ابن الجوزيهشام السعيد االجماع ف

650دار ابن الجوزيعبد المجيد السبيلاالحكام الفقهية لنقل االعضاء االنسانية74

تبة عىلي الحيض والنفاس75
850دار ابن الجوزيصالح بن عبد هللا الالحم االحكام المتر

ي:االشبيىلي تشاموا (مجلد)4/1االحكام الوسىط من حديث النب  صىل هللا عليه وسلم 76
 
ي  صبخي السامران

      6,200.00مكتبة الرشدحمدي السلفن

 الفقه77
ن
 ف

 
1600مكتبة الرشدنارص الغامدىاالختصاص القضان

ن78 ن الجنسي  1200مكتبة دار المنهاج  خالد السبتاإلختالط بي 

ن79 ن الجنسي        1,400.00مكتبة  المنهاج  خالد السبتاإلختالط بي 

1400الرسالة العالميةالقحطانياإلختالط بين الرجال والنساء80

ن فالتهاإلختيار عند القراء81       1,600.00مكتبة  المنهاج أمي 

      2,800.00دار ابن الجوزيعىلي رضوان:ت/البخارياألدب المفرد82

      3,200.00مركز تكوينسعود بن عبدالعزيز العريفناصفر (غالف )االدلة العقلية النقلية عىل اصول االعتقاد  83

ن االذكار النووية 84       2,800.00دار ابن الجوزيعامر بن علي ياسير

         850.00دار ابن خزيمةمحمد ابراهيم الحمداالرتقاء بالكتابة85

      1,800.00دار العاصمة صالح الفوزاناالرشاد ال صحيح االعتقاد86

ي يضاعف بها الثواب 87
         650.00دار ابن خزيمةعبد الرحمان السعدي االساليب و االعمال الت 

شاموا (مجلد )االسباب الموجبة لتضعيف حديث الثقة وبيان االسانيد الصحيحة المنقطعة 88 1200مكتبة الرشدان  يحب  زكريا غالم قادر

نشاموا (مجلد)تطبيقاته المعارصة  --حجيته -- انواعه --االستحسان حقيقته 89       1,800.00مكتبة الرشديعقوب بن عبدالوهاب الباحسي 

 نظام المرافعات90
ن
ة ف 400دار ابن الجوزيعبدالعزيز الحجيالناالستعانة بأهل الخت 

      7,200.00دار العاصمة عبد هللا السوالمة/ت  البن عبد الت  1/4االستغناء91

عية92  معرفة المقاصد الشر
ن
         650.00مكتبة الرشدنورالدين مختار الخادماالستقراء ودوره ف

      3,400.00مكتبة الرشدعبدالمجيد محمد اسماعيل السوسوهشاموا (مجلد)االسس المنهجية لفهم النص الشرعي 93

{المظاهر الدينية واالجتماعية- المعتقدات - االصول }االسماعيلية المعارصة 94 750مكتبة الرشدمحمد احمد الجوير

ي التفست 95
ن
      1,200.00دار ابن الجوزيخالد السبت اإلشارات ف

 القران الكريم 96
ن
 صالح الدين فخرى زين العابدينشاموا (مجلد )االصطفاء ف

ن
1800ام هان



 (غالف)االصالح العقدى عند البشت  االبراهيىم 97
ر
      2,200.00مركز تكوينعثمان عبدالحفيظ القاضننبان

 ضوء علم االصوات الحديث 98
ن
 القراءات المتواترة ف

ن
1400مكتبة الرشداحمد عجىم شعبان محمد(مجلد )االصول االدائية ف

ية دراسة عقدية 99  التنمية البشر
ن
      7,200.00مكتبة الرشدثريا بنت ابراهيم بن محمد السيفشاموا (مجلد  ) 3/1االصول الفلسفية لتطوير الذات ف

ي القراءات 100
ن
ات ف ي محمد عاشور.أاألصول النير

ن
      2,800.00مدار الوطن أمان

ي مقام الضمائر101
ن
         450.00مكتبة  المنهاج عبد الرزاق أحمد االظهار ف

ي معامالت المالية 102
ن
ي المعيدي,داالعانة عل االثم وثر ف

      3,200.00دار ابن الجوزيعبد هللا بن راضن

      1,600.00دار ابن الجوزيمساعد سليمان الطياراإلعجاز العلىمي 103

ة الشيخ السبيل 104       1,600.00مدار الوطن عبد المجيد السبيل اإلعالم بسير

ي فضل األيام والشهور105
ن
         650.00مدار الوطن عبد اإلله سليمان الطياراإلعالم ف

ي الصحاح 106
ن
ة الحنبىلياالفصاح عن معان     21,000.00دار العاصمة ابن هبت 

ح عمد االحكام 107       3,000.00دار العاصمة عبد العزيز ابن بازاالفهام شر

ي بداية المجتهد 108
ن
ي االقوال الشاذة ف

ن
      3,400.00مكتبة  المنهاج صالح الشمران

ح االجرومية 109  شر
ن
      1,800.00مكتبة الرشدمحمد بن محمد بن داوود الصنهاج شاموا (مجلد  )االقوال الوفية ف

مجلد/اإللماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع110
د سعد.أ/القاضي بن عياض ت  

الحميد
      2,200.00دار العاصمة 

ا واستنباطا 111 نشاموا    لونان (مجلد)االلمام ببعض ايات االحكام تفست  ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       3,200.00مؤسسة ابن العثيمير

      3,400.00دار ابن الجوزياحمد الشوي  ىهي/عبد الرحمان صالح الدهشاالمالي عىل مخترص صحيح بخاري112

ي1/2اإلمام الفقيه موسي الحجاوي 113
ن
4000مدار الوطن عبد هللا الشمران

 نقد الرجال114
ن
شاموا (مجلد  ) 3/1االمام عبدالرحمن ابن ان  حاتم الرازى ومنهجه ف 4200مكتبة الرشداالء ابراهيم الزهارنة

1200عىل بلقاسم العلوىاالمام عبدالرحمن بن القاسم واجتهاداته من خالل المدونة115

ي معرفة احاديث االحكام  116
ن
      6,500.00دار العاصمة البن دقيق العيد 1/4االمام ف

ي اإلسالم117
ن
، عبد اللطيف بن إبراهيم بن عبد اللطيفاألمانة ف ن 1200دار ابن الجوزيحسي 

ي المعامالت المالية118
ن
1800دار ابن الجوزيابراهيم بن صالح التنماالمتياز ف

ياالمية الفكرية 119
ن
650مركز الفكر المعارصمحمد بن عيس الكنعان

يعة واصولها وقواعدها 120 نت ومقاصد الشر نت)االنتر          950.00مكتبة الرشدنور الدين مختار الخادمبيان االحكام الفقهية لالنتر

ن 121       3,400.00دار ابن الجوزينافذ حماد االنتصار لصحيحير

 اصول الفقه   122
ن
      1,400.00مكتبة الرشده   871--  شمس الدين محمد عثمان المارديبن  شاموا  (مجلد)االنجم الزاهرات عىل حل الفاظ الورقات ف

 ابحاث االفاضة المدنية123
ن
ناالنفاس الرحمانية اليمنية ف

 الصنعان
ن
1400مكتبة الرشدمحمد بن اسماعيل الكحالن

950عبدالرحيم صمايل السلىمشاموا (غالف)االنفتاح الفكرى 124

400العاصمة سعد هللا الغامدي االيدز هدايا ال يريدها أحد125

شاموا (مجلد)   2/1االيمان عند السلف وعالقته بالعمل وكشف شبهات المعارصين 126 2800مكتبة الرشدمحمد محمود آل خضت 

ي يعىل 127 1400دار العاصمة االيمان الن 

ح اختصار علوم الحديث البن كثت 128       2,400.00دار ابن الجوزيمكتب االجهوري:ت/ احمد شاكر الباعث الحثيث شر

ي علوم االخرة 129
ن
ي1/4البخور الزاخرة ف

      7,200.00دار العاصمة أحمد المشيقح: ت/ للسفاريبن

ي أحكام صالة المسافر130
ن
      1,100.00دار ابن الجوزيعبد هللا الفوزان البدر السافر ف

ح الكبير للرافىع131 البدر المنير بتخري    ج احاديث الشر
مجموعة من : ابن الملقن  ت

ن الباحثير
    48,000.00دار العاصمة 

      2,400.00مكتبة  المنهاج أحمد عبد الكريمالبدع العملية المتعلقة بالقرآن132

      2,400.00دار ابن خزيمةاللجنة الدائمةالبدع والمحدثات وما ال اصل له133

3800دار النوادرشاج الدين ابن النشار1/4البدور الزاهره 134

ع والتأويل الشيىع الباطبن 135 ن المعبن الشر ن بي  كي  اءة من المشر 1200نارص عبدهللا القفارىشاموا (غالف)الت 



ي االعتقاد 136
ن
ي ضوء مذهب السلف ف

ن
      1,200.00مكتبة  المنهاج عبد المحسن العسكر البالغة ف

 تخري    ج احاديث الروض المرب  ع 137
ن
نشاموا    لونان (مجلد )البيان الممتع ف ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       3,200.00مؤسسة ابن العثيمير

850مكتبة الرشدصالح الفوزانمجلد (شاموا) 3البيان الخطاء بعض الكتاب ج138

    11,000.00مكتبة الرشدمحمد بن اسماعيل البخارىشاموا (مجلد)  5/1التاري    خ االوسط 139

عية دراسة نقدية 140  قضايا المرأة الشر
ن
لونان- شاموا  (غالف)التأويل النسوى المعارص ف ى ن 1600سامية مضخ العتن

 غريب الحديث من خالل كتاب النهاية البن االثت 141
ن
نابيض (مجلد)التأويل ف

1600مكتبة الرشد عىل عمر محمد السحيبان

ي معالم الدين 142
ن
ي  تالتبصت  ف       1,600.00دار العاصمة عىلي الشبل /ألي جعفر الطت 

1200دار العاصمة عىلي بن محمد آل دخيل هللا. دالتجانية143

 التيست  144
ن
ابيض (مجلد ) 7/1التحبت  اليضاح معان

ن
14000مكتبة الرشدمحمد اسماعيل االمت  الصنعان

 االتقان والتجويد 145
ن
شاموا (مجلد  )التحديد ف

ن
      1,600.00مكتبة الرشدان  عمرو عثمان بن سعيد الدان

950دار التوحيدمغلطايالتحفة الجسيمة 146

يالتحفة الذهبية147 ن 1100مدار الوطن رمضان سالمة العتن

 االعمال القلبية     تحقيق دراسة 148
ن
      2,400.00مكتبة الرشديخي الهندي: ت/ ابن تيمية شاموا (مجلد  )التحفة العراقية ف

ح التدمرية149       1,800.00مدار الوطن فالح آل مهدي التحفة المهدية شر

         500.00مكتبة الرشدعبدهللا محمد صالح الربىعالتخري    ج الفقىه الستعمال بطاقة الرصاف االل150

151
ن
         500.00مكتبة الرشدعبدهللا محمد صالح الربىعالتخري    ج الفقىه للقيد المرصف

ن 152 نشاموا (مجلد)التخري    ج عند الفقهاء واالصوليي        2,800.00مكتبة الرشديعقوب عبدالوهاب الباحسي 

ي عقد البيع153
ن
1100الرسالة العالمية أيمن إبراهيم ملصالتدليس ف

      1,200.00مكتبة  المنهاج محمد السعوي / تالتدمرية البن تيمية 154

ياق 155       1,600.00دار ابن الجوزيمطلق الجاشالي 

)التصحيح الفقىه المذهب  156
ن
      5,600.00مركز تكوينعبدالرحمن محمد االهدل شاموا2/1 (كرتون

         650.00دار ابن الجوزيبكر أبو زيد التعالم157

يالتعزير المالي158
ن
1400مدار الوطن عبد هللا الشمران

نشاموا    لونان (مجلد ) 2/1التعليق عىل الروض المرب  ع 159 ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       6,400.00مؤسسة ابن العثيمير

نشاموا لونان (مجلد  )التعليق عىل القواعد الحسان المتعلقة بتفست  القران 160 ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       1,800.00مؤسسة ابن العثيمير

شاموا لونان  (مجلد )التعليق عىل القواعد واالصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة 161 ن ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       2,200.00مؤسسة ابن العثيمير

نشاموا لونان (مجلد  )  5/1التعليق عىل المنتفر من اخبار المصطفن صىل هللا عليه وسلم   162 ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير     17,000.00مؤسسة ابن العثيمير

شاموا (مجلد  )التعليق عىل رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه 163 ن ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       2,200.00مؤسسة ابن العثيمير

ن 164 ن / الشيخ التعليق عل رفع األساطير          450.00مدار الوطن محمد بن عثيمير

نشاموا لونان (مجلد)     10/1التعليق عىل صحيح مسلم    165 ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير     22,000.00مؤسسة ابن العثيمير

نشاموا    لونان (مجلد )التعليق عىل مقدمة المجموع 166 ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       2,400.00مؤسسة ابن العثيمير

1200دار العاصمة صالح الفوزان التعليقات التوضيحية عىل المقدمة الفتوية الحموية 167

      1,600.00دار العاصمة صالح الفوزان التعليقات التوضيحية عىل المقدمة الفتوية الحموية 168

ح العقيدة الواسطية169       1,800.00دار ابن الجوزيعبد الكريم الخضت  التعليقات السنية شر

ن العقيده الطحاويه170       1,600.00دار العاصمة صالح الفوازانالتعليقات المخترصة عل مي 

1800مدار الوطن عىلي بن عبد العزيز الشبلالتعليقة عىلي العقيدة الواسطية171

يالتفست  العقدي  لجزء عم 172
      2,400.00دار ابن الجوزياحمد القاضن

يالتفست  العقدي لجزء تبارك173
      2,400.00دار ابن الجوزياحمد القاضن

      2,800.00دار ابن الجوزيمساعد سليمان الطيارالتفست  اللغوى للقران الكريم174



    58,000.00جامعة الشارقةنخبة من علماء التفست  وعلوم القرانشاموا (مجلد)1/10التفست  الموضوع لسور القران الكريم175

      1,800.00مكتبة الرشدعبدالكريم بن على بن محمد النملةشاموا (مجلد)التفصيل فى االحكام الفقهية وحاالتها وضوابطها 176

ي باب العقائد177
ن
1200دار العاصمة التقليد ف

ي غت  العبادات178
ن
950دار الصميىعيهشام بن عبد المالكالتكرار ف

 المشهد السعودى 179
ن
950عبدالوهاب عبدهللا آل غظيفشاموا (غالف )التنوير االسالم ف

ح الجامع الصحيح 180 14000مكتبة الرشدالسيوطشاموا (مجلد)   9/1التوشيح شر

ح الروض المرب  ع181       5,800.00دار ابن الجوزيأحمد الخليل 1/2التوضيح المقنع شر

ح الجامع الصحيح    182     88,000.00مكتبة الرشده   804-- ابن الملقن شاموا (مجلد)    36/1التوضيح لشر

      6,500.00دار ابن الجوزيمحمد الخميس1/3التوضيحات الجلية 183

 العقيدة 184
ن
 (غالف)التوقف ف

ر
      2,600.00مركز تكوينبدر بن سعيد الغامدىنبان

ي إسناد أهل العلم 185
ن
950دار الصميىعيسليمان بن عبد الرحمن الصنيع المالكيالثبت العالي الرفيع ف

ي الخصائص186
ن
      2,200.00دار ابن الجوزيموىس بن راشد العازميالجامع ف

      8,500.00مكتبة الرشدخالد عىل المشيقحشاموا (مجلد ) 4/1الجامع الحكام الصيام 187

1400مدار الوطن عبد اإلله الطيار. د.أالجامع ألحكام المسجد والجامع188

950مدار الوطنعبد العزيزآل الشيخالجامع لخطب غرفة 189

ي الجامع لفوائد وتقريرات ابن باز عىل منسكه 190
ن
         650.00دار ابن الجوزيعىلي العرجان

يالجامع للمتون العلمية 191
ن
      3,200.00مدار الوطن عبد هللا الشمران

      1,800.00مكتبة الرشدغانم قدوري:ت/ابن وثيق االندلسشاموا (مجلد)الجامع لما يحتاج اليه من رسم المصحف 192

      2,200.00مكتبة الرشدعبدالكريم بن عىلي بن محمد النملةشاموا (غالف)الجامع لمسائل اصول الفقه وتطبيقهاعىل المذهب الراجح  193

 طرق تدريس القراءات السبع من طريق الشاطبية 194
ن
      1,100.00مكتبة الرشد محمد السيد محمد الزعبالوى(اصول القراء)الجديد ف

      9,800.00مكتبة الرشدالحافظ ابى محمد عبدالحق االشبيلىشاموا (مجلد  )  5/1الجمع بين الصحيحين 195

      3,800.00مكتبة الرشداالشبيلي  شاموا (فليكس ) 2/1الجمع بين الصحيحين حجم الجيب 196

ن 197 ن الصالتي  1200مكتبة الرشدعبدهللا عبدالعزيز سعود التميىم(مجلد)الجمع بي 

1800مكتبة الرشدصالح بن عبدهللا الالحمشاموا (مجلد  )الجناية عىل النفس 198

      1,800.00مدار الوطن عبد الرزاق معاشالجهل بمسائل االعتقاد199

  مجلد شاموا2/1الجواهر المكللة لمن رام الطرق المكملة 200
ن
3400مكتبة الرشده  105--العوف

 تحقيق العقيدة201
ن
         650.00مكتبة الرشدحافظ احمد حكىمالجوهرة الفريدة ف

 الفقه عىل مذهب االمام احمد بن حنبل202
ن
ير البرصى الحاوى الصغت  ف ه   684--عبدالرحمن عمر ان  القاسم عىل الرصن 1500مكتبة الرشد

      6,800.00دار العاصمة محب الدين الخطيب 1/4الحديقة مجموعة االدب والحكمة 203

ال   مقاالت وقراءات فكرية 204     الليت 
ن
1500مالك ابراهيم الجهبنشاموا (غالف)الحريم العلمان

ع حقيقته 205 وطه - اركانه-الحكم الشر نشاموا (مجلد)اقسامه-شر 1600مكتبة الرشديعقوب عبدالوهاب الباحسي 

ي علم الجرح206
ن
يالخت  الثابث القواعد ثبوتة مع أصول ف

ن
400مدار الوطن يوسف بن هشام اللحيان

ية 207       8,800.00دار العاصمة عبد العزيز السدحان 1/7الخطب المنت 

ي مناسبات عرصية 208
ن
ية ف     12,000.00دار العاصمة صالح الفوزان1/8الخطب المنت 

ن  209  عند االصوليي 
2200مكتبة الرشدعبدالكريم عىل محمد النملةشاموا (مجلد)2/1الخالف اللفىطن

ي210
 
ح الفاظ الخرف ي شر

ن
ي ف

دالدر النق        2,800.00دار ابن الجوزيعبد هللا محمد عبيد:ت/ابن المير

 المسائل الفقهية211
ن
ي  تالدرر البهية ف

ن
      1,400.00دار العاصمة عبد هللا العبيد: الشوكان

ات الجامعية 212 نلونان-شاموا  (مجلد) 3/1الدروس الفقهية من المحارصن ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       8,800.00مؤسسة ابن العثيمير

         650.00ابن خزيمةمحمد ابراهيم الحمد(كبير)الدعاء مفهومه احكامه 213



لته من العقيدة االسالمية 214 ن 2800مكتبة الرشدجيالن خرصن العروسشاموا (مجلد) 2/1الدعاء ومتن

 التفست  215
ن
 (غالف)الدليل العقىل ف

ر
نبان

ن
      1,200.00مركز تكويننايف سعيد جمعان الزهران

عية واثباتها بالقياس 216 1400مكتبة الرشدعبدالكريم عىل محمد النملةشاموا (مجلد)الرخص الشر

 شاموا (مجلد  )الرخص الفقهية وتطبيقاتها عىل احكام النازح 217
1400مكتبة الرشدايمن صالح مرع السامران

ي : عثمان سعيد الدارم     تشاموا لونان (مجلد)الرد عىل الجهمية         218
      2,400.00مكتبة الرشدأو مالك الرياسر

      6,500.00دار ابن الجوزيعىلي ونيس : محمد بن ادريس الشافىعي  ت1/3الرسالة 219

      2,400.00ابن خزيمةمحمد ابراهيم الحمد- محمد موسى الموسى شاموا (مجلد)الرسائل المتبادلة بين الشيخ وابن باز والعلماء 220

      1,800.00مكتب تسجيالت الدارجاسم حسين العبيدلىشاموا (مجلد)الرقية الشرعية اصول ومسائل 221

ي222
ر
ي : تالروض المرب  ع البهون       2,800.00دار ابن الجوزيتركي الذيان 

ي1/10الروض المرب  ع الجزء223
 
    19,500.00مدار الوطن البهون

ح األربعون النووية224       2,200.00دار ابن الجوزيعبد الكريم الخضت  الرياض الزكية شر

يعة االسالمية 225  ضوء مقاصد الشر
ن
950ابراهيم تيجان جكيبرشاموا    لونان (غالف)الزواج المثىل ف

ن / الشيخ الزواج ومجموعة أسئلة 226       1,200.00مدار الوطن محمد بن عثيمير

         350.00دار العاصمة بكر ابو زيدالسبحه تاريخها و حكمها227

ح كتاب التوحيد 228 ين/الشيخ 1/2السبك الفريد بشر 3800مدار الوطن عبد هللا بن جت 

ي غريب القرآن 229
ن
ي الشاج ف       1,600.00مكتبة  المنهاج محمد الخصت 

ة العمرية عمر ابن الخطاب230       2,400.00دار ابن الجوزيموس العازمي الست 

 ضوء المصادر االصلية 231
ن
ة النبوية ف  )الست 

ن
      4,500.00مكتبة الرشدمهدى رزق هللا احمدشاموا (كرتون

ي الشذا الفياح232
ن
450مكتبة الرشدغيس عبد الواحد العضاف

ح المخترص عىل بلوغ المرام 233 نشاموا (مجلد ) 3/1الشر ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       7,800.00مؤسسة ابن العثيمير

ن234 ن عىل سلم الطالبي  ح المعي  1100دار ابن الجوزيمحمد احمد الشنقيىطيالشر

وط الصالة 235 ن شر ح الممتاز عىل مير 950دار العاصمة عبد العزيز ابن باز الشر

ح الممتع ج 236 ن شمواه15/ 1الشر     28,000.00دار ابن الجوزيابن عثيمي 

ح الميش لكتاب التوحيد237 1400دار القاسم د عبد المالك القاسمالشر

 القديم والحديث  238
ن
ك ف 4800مكتبة الرشدابوبكر محمد زكريا(شاموا) 3/1الشر

يالصحابة و الصحبه وشبهات حول عدالة الصحابة وضبطهم239
ن
      4,200.00دار العاصمة عبدهللا القحطان

1400مدار الوطن عبد هللا الطيار/د الصالة وصف مفصل240

ن العقيدة والعالقات االجتماعية 241 2800مكتبة الرشدثريا ابراهيم محمد السيفلونان-شاموا   (مجلد) 2/1الصلة بي 

3800دار العاصمة البن القيم 1/2الصواعق المرسلة  242

1200مكتبة الرشداحمد بن عبد الرحمن- دالصوت احكامه وتجلياته243

1100مكتبة الرشدماجد محمد العسكر(مجلد )الطراز لالحاديث البر حكم عليها الشيخ ابن باز 244

      1,600.00مكتبة الرشد رياض حسن الخوام(القسم االول)الطريق ال صنعة االعراب مع التطبيق 245

      2,800.00دار مدارجعبدالقادر يحب  اغا ابن جمعة اغاشاموا (مجلد)الطريقة االثرية والعقيدة السنية 246

      7,500.00مكتبة الرشدخالد نارص العتيب (مجلد ) 4/1الطريقة الشاذلية عرض ونقد 247

ي عبد هللا ازهر سنيقرةالطوف الندية 248 1200القدس للكتابان 

1400دار القاسم د عبد المالك القاسمالعالم العابد السيخ عبد الرحمان القاسم 249

ي المالكي العام المراد به الخصوص 250       1,800.00مكتبة  المنهاج أحمد الحرن 

      2,800.00دار العاصمة عبد الرحمن المعلىمي العبادة 251

ن 252 1200دار النوادريوسف طالب. دالعفو عند األصوليي 



253
ن
ون       1,400.00مكتبة الرشدماجد محمد سليمان اباالخيلالعقد االلكتر

ة عبدالعزيز الدويشدراسة نظرية تطبيقية عىل طالبات المرحلة الثانوية-لونان - شاموا   (غالف)العقيدة والقيم السلوكية 254 2200منت 

ي255
 
1400مدار الوطن عىلي بن محمد الشهريالعمل اإلغان

1800الرسالة العالميةالغلو في الدين256

ي المسائل الطبية257
ن
عية ف ين/ الشيخ الفتاوي الشر 1100مدار الوطن عبد هللا  الجت 

ي258
ن
ي بمفردات ابن حنبل الشيبان

ن
2400دار العاصمة عبد هللا الطيار1/2الفتح الربان

ح الزاد 259 ي1/7الفتح والسداد شر     14,000.00دار ابن الجوزيالعست 

ن حقبقتها وسبل الوقاية منها260 1100دار العاصمة سليمان أبا الخيل الفير

 االمة261
ن
         950.00مكتبة الرشد خالد حمد الخريفالفتوى بغت  علم واثرها ف

 (مجلد) 18/1الفجر الساطع عىل الصحيح الجامع  262
ن
ه    1318-- محمد الفضيل الفاطىم الشبيىه الزرهون     68,000.00مكتبة الرشد

ن المسائل الفرعية 263  الوقف والهبة واللقطة واللقيط- شاموا   (مجلد)الفروق الفقهية بي 
ن
يفف 1601مكتبة الرشديوسف هزاع مساعد الشر

ن بهيمة األنعام 264          950.00دار ابن الجوزيعبد هللا الساعدي الفروق الفقهية بي 

نابيض (مجلد) 3/1الفروق الفقهية عند االمام ابن القيم الجوزية 265
5500مكتبة الرشد سيد حبيب احمد االفغان

ي نوازل الطبية 266
ن
      1,800.00دار ابن الجوزيعبد الكريم الخضت  الفروق الفقهية ف

وطها--مقوماتها   (شاموا)الفروق الفقهية واالصولية267 ندراسة نظرية وصفية تاريخية--تطورها -- نشاتها -- شر 1200يعقوب بن عبدالوهاب الباحسي 

1200مكتبة الرشدالمشيقحالفروق و التقاسيم268

حا ودراسة    (ه 150ت )الفقه االكت  لالمام ان  حنيفة 269       2,400.00مكتبة الرشدمحمد عبدالرحمن الخميسشاموا (مجلد)شر

      9,200.00مدار الوطن مجموعة من العلماء 1/6الفقه الميش 270

ح صحيح بخاري 271 1400مكتبة الرشدابو انس ابراهيم بن سعيد الصميىعي الفهارس العلمية لشر

         700.00دار ابن الجوزيعبد هللا الفوزانألفية ابن مالك272

 (غالف  )الفية الحماسة الف بيت مختارة للحفظ من ديوان الحماسة الن  تمام 273
ر
نبان       1,200.00مركز تكوينابومالك العوضن

 الفيلم الوثائفر 274
ن
)القران الكريم وعلومه ف

ن
ن والنقادشاموا (كرتون 650نخبة من الباحثي 

         650.00مكتبة الرشدمحمد خليل هراسالقران والسنة عقيدة سلف االمة275

      1,800.00مدار الوطن عبد الرحمن المحمود. دالقضاء والقدر  276

 قراءة االمام ان  عمرو بن العالء البرصى277
ن
1200مكتبة الرشد شاج الدين عمر قاسم محمد النشار(مجلد)القطر المرصى ف

 العبادات والمعامالت من كتاب المغبن البن قدامة 278
ن
شاموا (مجلد)5/1القواعد االصولية المتعلقة باالدلة ف يل محمد حسن البصيىل 8500مكتبة الرشدجت 

ن فيها279 ي مسائل عقيدة أهل السنة والجماعة والرد عىل المخالفي 
ن
      3,400.00دار ابن الجوزييوسف دورانوفالقواعد األصولية المؤثرة ف

شاموا-غالف-تاريخية-تاصيلية-تحليلية-دراسة نظرية - التطور - الدليلية- المصادر-المقومات -المبادئ - القواعد الفقهية 280 ن !REF#مكتبة الرشديعقوب بن عبدالوهاب الباحسي 

ي تحديد حرم 281
ن
ي القواعد الفقهية و االصولية المؤثرة ف

ن
ان ن 600مكتبة المنهاجمحمد الجت 

1200مكتبة الرشدمحمد بن قاسم البعريالقواعد المقررة والفوائد المحررة 282

      1,600.00مكتبة الرشدخالد عثمان السبتالقواعد واالصول وتطبيقات التدبر          283

      3,400.00مكتبة  المنهاج محمد الصواطالقواعد والضوابط الفقهية284

1100مكتبة الرشداحمد بن عبد الرحمن الخميسالقوامة و الوالية العامة للمرأة285

 أخطاء بعض الحجاج والمعتمرين286
ن
ن ف          350.00دار العاصمة صادق بن عبدهللاالقول المبير

 طريقة تدريس القران الكريم والتجويد287
ن
         650.00مكتبة الرشدمحمد سليمالقول المفيد ف

ي إعجاز القرآن288
ن
      1,200.00مكتبة  المنهاج عبد الرحمن الشهريالقول بالرصفه  ف

      3,200.00مكتبة الرشدعبدالكريم بن عىلي النملةشاموا (مجلد )الكاشف عن مقاصد ومصالح واشار االحكام اللفقهية 289

دوى 290 ن ح الت   شر
ن
رشاموا (مجلد) 5/1الكاف

ن بن عىل بن حجاج السغناف 8500مكتبة الرشدحسام الدين حسي 

ي 291
ي الفقه الحنفن

ن
ي ف

ن
ي1/3الكاف 3200مؤسسة الرسالةوهبس سليمان غاوج 



 مذهب االمام احمد بن حنبل 292
ن
800عبدهللا ابراهيم عبدهللا الزاحمشاموا (غالف )الكفاية عىل المعتمد ف

 معرفة اصول علم الرواية 293
ن
      4,200.00دار ابن الجوزيماهر الفحل:ت/الخطيب البغدادي  شموا2/1الكفاية ف

      2,800.00مدار الوطن عبد المنعم السيوطي- ابن القيم وآخرون-الكالم عل مسألة السماع 294

وح الواسطية1/2الكنوز الملية295 ي لشر ن 3800مدار الوطن سعد بن شايم العتن

ي الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع مجلد296       2,800.00دار ابن الجوزيمحمد عىلي آدم االتيون 

         300.00دار ابن الجوزيعبد هللا الفوزان اللباب فيما لصالة عىل الكراسي من احكام297

نشاموا (مجلد)اللقاءات الرمضانية 298 ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       3,800.00مؤسسة ابن العثيمير

نشاموا (مجلد) 4/1اللقاءات الشهرية 299 ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير     12,000.00مؤسسة ابن العثيمير

ي المأمون  300 ة النب  ي ست 
ن
    11,000.00دار ابن الجوزيموس العازمي1/4اللؤلؤ المكنون ف

ي301
ر
ي تراث العالمة محمد حسن المرزوف

ن
ي ف

1200العلوم والحكمجاسم بن محمد الجباراللؤلؤ النفر

      2,600.00دار ابن الجوزيمازن محمد عيس الماء و أثره 302

      1,800.00مكتبة الرشدهيثم فهد الرومالمجالس الفقهية 303

2600مكتبة الرشدنارص سالمة 1/2المجموع البىهي لرسائل و المصنفات الحنبىلي 304

ي الحديث  البن عبد الهادي 305
ن
      2,800.00دار ابن الجوزيماهر الفحل /دالمحرر ف

 منهج االمام احمد بن حنبل306
ن
450دار ابن الجوزيعبد هللا فوزان الفوزانالمحنة واثرها ف

      2,200.00مكتبة الرشدخالدبن على بن محمد المشيقح (مجلد)المختصر فى العبادات 307

 العقيدة 308
ن
1200مكتبة الرشدخالد عىل المشيقحابيض (مجلد)المخترص ف

      2,200.00مكتبة الرشدخالد على محمد المشيقحشاموا (مجلد )المختصر فى المعامالت 309

ة 310 ي الست 
ن
      2,800.00دار ابن الجوزيموس العازميالمخترص ف

         500.00دار العاصمة بكر ابو زيدالمدارس العالمية311

ي المدخل إل الفروق األصولية والمصطلحات والتقسيم 312
ن
ان ن       1,200.00دار ابن الجوزيمحمد الجت 

يشاموا (مجلد )المدخل ال الملكة االصولية 313       1,800.00مكتبة الرشداحمد مسفر العتيب 

      1,100.00مدار الوطن إبراهيم عبد هللا الخطيبالمدخل إل علم التجويد المباديء وطرق التدريس314

ة 315       2,400.00دار ابن الجوزيموىس بن راشد العازميالمدخل ال علم السير

اقية معارصة 316  ضوء دراسات استشر
ن
1400مكتبة الرشدعبدالحكيم بن ابراهيم المطرودىشاموا (مجلد  )المذهب الحنبىل ف

2000المرأة السعودية مالها وما عليها317

ن ضد المرأة سيداو 318 يعة االسالمية واتفاقية القضاء عىل جميع اشكال التميت  ن الشر لونان-شاموا  (غالف)المرأة المسلمة حرية تنقلها وسكنها بي  1500مركز باحثاتساجدة عفيف عتيىل

ن ضدها 319 950مركز تأصيلمحمد محمود الطرايرةشاموا    لونان (سيداو )المرأة واتفاقية القضاء عىل جميع اشكال التميت 

      8,500.00مكتبة الرشدعبدالرحمن عبدالعزيز السديس3/1المسائل االصولية المتعلقة باالدلة الشرعية 320

ي خالف فيها بعض الفقهاء الحنابلة مذهبهم321
850دار الفضيلةحمود بن ابراهيم السالمة-دالمسائل العقديةالبر

ن اصول الفقه واصول النحو 322 كة بي 
      2,400.00مكتبة الرشدالمثبن بن عبدالعزيز الجرباءشاموا (مجلد )المسائل المشتر

ح صحيح مسلم للنووى 323  شر
ن
1200مكتبة الرشدعبدالجليل محمد عبدهللا المرشدى(مجلد)المسائل النحوية ف

ح مسائل كتاب التوحيد 324 ي شر
ن
ن ف 850دار العاصمة مروان الظبيىطيالمسبوك الثمي 

ي أصول الفقه مع حاشيته325
ن
      5,200.00دار ابن الجوزيمحب هللا البهاري المعروف ب  مسلم الثبوت. المسلم ف

ة لدعية جنوب الجزيرةالقرعاوي326 1200مكتبة دار المنهاج بندر فهدالمست 
ي/ تالمطالب العالية البن حجر 327     48,000.00دار العاصمة سعد بن نرص الشي 

ي المطلع عىل ألفاظ الروض المرب  ع328       1,200.00دار ابن الجوزيتركي الذيان 

ح تلخيص المفتاح للخطيب القزويبن 329 شاموا (مجلد  ) 5/1المطول شر
ن
      9,800.00مكتبة الرشدسعدالدين التفتازان

 الجزيرة العربية330
ن
ن ف قي   كتابات الرحالة المستشر

ن
1400مكتبة الرشد احمد عمر عبدهللا السليمالمظاهر الثقافية ف

ن القواعد و الضوابط 331 ي التميو بي 
ن
نالمعاير الجلية ف 1400مكتبة الرشديعقوب الباحسي 

لة واصولهم الخمسة وموقف اهل السنة  منها 332 ن 1400مكتبة الرشدعواد عبدهللا المعتقشاموا (مجلد)المعتر

      2,400.00مكتبة الرشدعواد عبدهللا المعتقشاموا (مجلد)المعتزلة واصولهم الخمسة وموقف اهل السنة  منها 333



ي التذكير 334
ن
ن ف       2,200.00دار العاصمة نارص الزاحمالمعير

      2,500.00مكتبة  المنهاج باقشيش:   تالمغازي لإلمام موس بن عقبة 335

         450.00مدار الوطن سامي الباتلي. دالمفتاح لقراءة تفسير السعدي336

ي 1/5المفيد للحكام 337       7,800.00دار العاصمة سليمان أبا الخيل /ت أبو الوليد القرطب 

      2,600.00دار العاصمة صالح الفوزانالملخص الفقىهي 338

نشاموا (مجلد)المناىه اللفظية 339 ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       2,400.00مؤسسة ابن العثيمير

ن الصغرى340 ح وتخري    ج السين ى شر     24,000.00مكتبة الرشدمحمد ضياء الرحمن االعظىماصفر (مجلد)9/1المنة الكت 

ن / الشيخ المنتق  من فرائد الفوائد 341          650.00مدار الوطن محمد بن عثيمير

480مكتبة القدسالشيخ ازهر سنيقرة المنتفر من مقاالت الشيخ ازهر سنيقرة 342

480مكتبة القدسالشيخ عبد المجيد جمعةالمنتفر من مقاالت الشيخ عبد المجيد جمعة343

ي دعوة الشباب 344
ن
1400دار العاصمة سليمان العيد المنهاج النبوي ف

ن     345 ع للداعية عند الفير 950عبد هللا بن حمود الفري    حشاموا (مجلد)المنهج الشر

ع وبعض الفوائد والنكات العلمية 346 1400مكتبة الرشدذياب بن سعد ال حمدان الغامدىشاموا (مجلد )المنهج العلىم لطالب العلم الشر

      2,200.00مكتبة الرشدوائل عبدهللا سليمان الهويرينى (مجلد)المنهج فى استنباط احكام النوازل 347

      9,800.00مكتبة الرشدعبد الكريم النملة(مجلد) 5/1المهذب فى علم اصول الفقه 348

 علم اصول الفقه 349
ن
      8,500.00مكتبة الرشدعبدالكريم عىل محمد  النملةشاموا طبعة مرصية (مجلد) 5/1المهذب ف

ي اصول التفسير 350
ن
يالمهذب ف

      1,400.00دار ابن الجوزيابراهيم لحميضن

900فايزة معيض المالكشاموا    لونان (غالف)المؤثرات الثقافة عىل المرأة السعودية المعارصة 351
      3,200.00دار العاصمة بدر النارص الموسوعة الشعرية352

      2,600.00مركز تكوينعبدهللا الجهادالنحو العرن  واللسانيات 353

1200مكتبة الرشدفريدة بنت صادقالنسل دراسة مقاصدية 354
عية 355 {منظومة الفية حول العلم وطلبه واداب الطلب واحاسن الكتب}النصيحة الوفية لطالب العلوم الشر          800.00مكتبة الرشدمحمد عبدالحكيم القاضن

ن 356  واالثبات عند االصوليي 
1400مكتبة الرشدمحمد سالم محمد احمد(شاموا)النفن

      2,200.00مركز تكوينسعود بن عبدالعزيزللمنطق دراسة وتقريب -- النقد التيىم للمنطق357

1600مكتبة الرشدطارق بن عدنان بن احمد بادريقشاموا (مجلد  )جمعا ودراسة - النوازل المتعلقة بالمفبر والمستفبر 358
ي علم الفرائض359

ن
      1,200.00دار ابن الجوزيعادل الخديدي : ت/ حافظ حكىمي النور الفائض من شمس الوجي ف

ح الرحبية 360 ي شر
ن
      1,400.00دار العاصمة رشيد القيسي الهدية ف

950دار التوحيدت نور الدين اإلدريسي الوجه الصبيح 361
ي الفرائض362

ن
ن ف       1,400.00دار ابن الجوزيعبد الرحيم السيد  الهاشمالوجت 

ي المسجد النبوي363
ن
1200مكتبة الرشدبركة الطالىميالوسائل الدعوية ف

قالوصف الجىلي364 ن 750ابو خالد المعتر

2800مكتبة الرشدمحمد موس  مصطفن الدالشاموا (مجلد)2/1الوطن واالستيطان دراسة فقهية 365
ي القران الكريم 366

ن
      4,800.00مكتبة الرشدمحمد توفيق محمد حديدشاموا (مجلد ) 2/1الوقوف المحرمة ف

ن367 ن بقبول التلقي  ن بمعرفة من رم من المحدثي  اليقي 
ن
950مكتبة الرشدمحمد بن عبدهللا حيان

950عبد العزيز سلمه اليمامة وكتابها 368

750دار المؤتمن احمد محمد العقيىليأمة التجارة 369

 المرأة السعودية ما لها وما عليها المراة العاملة حقوق وواجبات 370
ن
 )اوراق عمل الملتفر الثان

ن
شاموا (كرتون 1800اعدا مركز باحثات لدراسات المراة

1800مركز باحثات لدراسات المرأةابيض    لونان (غالف)اوراق عمل ملتفر المرأة السعودية مالها وما عليها 371

ابيض    لونان (غالف)ه   1431اوراق عمل مؤتمر    اتفاقيات ومؤتمرات المرأة الدولية واثرها عىل العالم االسالم 372 1400مركز باحثات لدراسات المرأة

6500دار القاسم د عبد المالك القاسم1/5أين نحن من هاؤالء373

ح العقيدة الطحاوية 374 ح (ابيض)بحوث علمية محكمة تعليقات عىل شر 1400مكتبة الرشد عبدالعزيز محمد عىل آل عبداللطيفمع بيان مصادر الشر
يبحوث علمية نادرة 375       1,400.00دار العاصمة غهد الصقعتر

 قضايا عرصية      376
ن
1800مكتبة الرشداسماعيل كاظم العيساوىشاموا (مجلد)بحوث فقهية ف

 قضايا عرصيه377
ن
      1,400.00دار العاصمة صالح الفوازانبحوث فقهية ف

ي التفست 378
ن
يديبحوث ف 1800مدار الوطن د أحمد الت 



ي عقيدة السنة والجماعة 379
ن
450دار العاصمة بحوث ف

    18,000.00دار ابن الجوزيعىلي بن ونيس. تحقيق د1/6بداية المجتهد ونهاية المقتصد 380

      6,600.00دار ابن الجوزييشى السيد احمد3/1بدائع التفست  البن القيم 381

ين بدع و اخطاء تتعلق بااليام والشهور 382 1400دار القاسم عبد هللا الجت 

2800دار ابن رجباحمد بن سعد حمدان الغامدي-د1/8براءة آل البيت من روايات قطع الصلة باالمة االسالمية 383

عية384 2600مكتبة الرشدسام خالد الحمودشاموا (مجلد) 2/1برامج القنوات الفضائية االسالمية وضوابطها الشر
ن والمنرصين 385 قي  اضات المستشر ن النبوة والرد عىل اعتر )براهي 

ن
      3,800.00مركز تكوينسام عامرىاصفر (كرتون

 النفس والعقل والعلم 386
ن
ن وجود هللا ف   )براهي 

ن
      3,800.00مركز تكوينسام عامرىشاموا (كرتون

ي أحاديث العبادة387
ن
      1,900.00مكتبة  المنهاج صالح البديربلوغ السعادة ف

      2,200.00دار ابن الجوزيماهر الفحل: ابن حجر  تبلوغ المرام 388

ح جوامع االخبار 389  شر
ن
 )بهجة قلوب االبرار وقرة عيون االخيار ف

ن
      1,800.00مكتبة الرشدعبدالرحمن نارص السعدىشاموا(كرتون

ي اإليمان 390
ن
ي-بن باز والفوزان-بيان البدع المعارصة ف

ن
         600.00مدار الوطن علي العرجان

ن - تاري    خ ابن ان  خيثمة ان  بكر احمد بن زهت  بن حرب 391 شاموا (مجلد)قطعة من الكوفيي  950مكتبة الرشدمحمد عبدهللا الشي    ع

2200دار العاصمةمحمد بن عبد هللا بن زبر الربيىعي1/2تاري    خ مولد العلماء ووفياتهم392
      2,400.00دار العاصمة محمد بديع موس تأويل القرآن الكريم و مذاهب الفرق 393

      1,400.00مركز تكويناحمد يوسف السيداصفر (غالف )تثبيت حجية السنة ونقض اصول المنكرين 394

 (غالف )تثبيت حجية خت  الواحد 395
ر
      1,400.00مركز تكويناحمد عادل الغريبنبان

700مكتبة الرشدعبد العزيز الحيدان تجريد قواعد ابن الالحام396

ي اجتناب تخضيب الشيب بالسواد 397
ن
450دار العاصمة غري    ح بن صالح البهالل تجلية المراد ف

ح الورقات 398       2,200.00دار ابن الجوزيعبد الكريم الخضت  تحبت  الصفحات شر

مطلع الفجر:تحريرات ابن الجزري للقراءات العشر من طريق طيبة النشر مع تبينه مجمالتها وتقييده مطلقات ويلية نظمة 399          950.00مكتبة الرشدعىلي سعد الغامدي الملكي

ح النخبة400       1,700.00مكتبة  المنهاج عبد الكريم الخضت / الشيختحقيق الرغبة شر

5400الدرر السنيةخالد عبد العزيز السعيد1/2تحليل النص الفقىه دراسات نظرية تطبيقية 401
      3,800.00دار ابن الجوزيعثمان شوشان تخري    ج الفروع عىل األصول 402

      1,800.00مكتبة الرشدمعالم تدبرنباتى (غالف)تدبر المفصل 403

ح تقريب النواوى404  شر
ن
      5,200.00دار ابن الجوزيمازن الشساوي/ت1/2تدريب الراوى ف

      6,800.00دار العاصمة ت طارق عوض هللا 1/3تدريب الراوي 405

يتدوين السنة النبوية406
ن
      1,600.00مكتبة  المنهاج محمد الزهران

407 
ن
مجلد6/1 (ه 852-773)تذهيب تقريب التهذيب للحافظ العسقالن 5500مكتبة الرشدطارق عوض هللا محمد/ت

750تراجم المتأخرين408
ن الصحابة 409       1,800.00مكتبة الرشدذياب بن سعد ال حمدان الغامدىشاموا (مجلد  )تسديد االصابة فيما شجر بي 

ن النفس عند البالء410 1400مكتبة دار المنهاج مجموعة من العلماءتسكي 

ين 12/ 1تسهيل الفقه 411 ين الجت      26,000.00دار ابن الجوزيعبد العزيز الجت 

450مكتبة الرشدصالح بن سلمان الوهيم ,دتطبيقات نحوية ورصفية 412
ن 413       4,500.00دار العاصمة فيصل آل مبارك1/2تطريز رياض الصالحي 

ي مذاهب الفقهية414
ن
      2,400.00دار العاصمة إيمان فؤاد أحمد تعارض الدعاوي و االحكام ف

 ضوء االعراب    دراسة تحليلية نقدية لبعض النماذج 415
ن
ية ف ن  القران باللغة االنجلت 

ن
)تعدد تراجم معان

ن
شاموا    لونان (كرتون 800خالد بن سليمان بن عبدالعزيز المليفر

 مواجهة ظاهرة البويات 416
ن
950هانم مصطفن محمد/ منال عبدهللا زاهد / انوار حماد الرشيدى شاموا    لونان (غالف)تعزيز الهوية االنثوية ف

نشاموا (مجلد )تعليق مخترص عىل كتاب لمعة االعتقاد الهادي ال سبيل الرشاد 417 ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       1,400.00مؤسسة ابن العثيمير

ن / الشيخ تعليق مخترص عل لمعة االعتقاد418          600.00مدار الوطن محمد بن عثيمير

      1,400.00مدار الوطن عبد العزيز بن باز/ سماحة الشيختعليقات عل مقدمة الحافظ بن كثير419

         600.00مدار الوطن عبد العزيز بن باز/ سماحة الشيختعليقات كتاب التبصير بمعالم الدين420

ي للنص النبوي421 يتفست  الصحان        2,800.00دار ابن الجوزيمحمد بن حمد العتيب 

      6,500.00مكتبة الرشدمحمود عبد القادر األرناؤوط: ابن كثت  تلونان شاموا (مجلد )5/1المسىم تفست  ابن كثت  - تفست  القران العظيم 422

نشاموا لونان (مجلد)تفست  القران الكريم      سورة االحزاب 423 ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       2,400.00مؤسسة ابن العثيمير



نشاموا لونان (مجلد)تفست  القران الكريم      سورة الزخرف  424 ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       2,000.00مؤسسة ابن العثيمير

نشاموا لونان (مجلد)تفست  القران الكريم      سورة الزمر  425 ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       2,400.00مؤسسة ابن العثيمير

نشاموا لونان (مجلد)تفست  القران الكريم      سورة السجدة  426 ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       2,000.00مؤسسة ابن العثيمير

نشاموا لونان (مجلد)تفست  القران الكريم      سورة الشعراء  427 ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       2,400.00مؤسسة ابن العثيمير

نشاموا لونان (مجلد )تفست  القران الكريم      سورة الصافات 428 ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       2,000.00مؤسسة ابن العثيمير

نشاموا لونان (مجلد)تفست  القران الكريم      سورة العنكبوت  429 ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       2,400.00مؤسسة ابن العثيمير

نشاموا لونان (مجلد)تفست  القران الكريم      سورة القصص  430 ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       2,400.00مؤسسة ابن العثيمير

نشاموا لونان (مجلد)  2/1تفست  القران الكريم      سورة المائدة   431 ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       4,400.00مؤسسة ابن العثيمير

نشاموا لونان (مجلد)تفست  القران الكريم      سورة النمل  432 ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       2,400.00مؤسسة ابن العثيمير

نشاموا لونان (مجلد)تفست  القران الكريم      سورة النور  433 ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       2,400.00مؤسسة ابن العثيمير

نشاموا لونان (مجلد)تفست  القران الكريم      سورة ص 434 ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       2,000.00مؤسسة ابن العثيمير

نشاموا لونان (مجلد)تفست  القران الكريم      سورة فاطر  435 ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       2,400.00مؤسسة ابن العثيمير

نشاموا لونان (مجلد)تفست  القران الكريم      سورة لقمان 436 ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       2,400.00مؤسسة ابن العثيمير

الحديد--الواقعة -الرحمن - القمر-النجم - الطور - الذاريات -ق  -  الحجرات000تفست  القران الكريم  437 ن ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       2,000.00مؤسسة ابن العثيمير

ن(شاموا) 2/1 (لونان  )تفست  القران الكريم   سورة ال عمران 438 ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       4,400.00مؤسسة ابن العثيمير

نشاموا (مجلد)سورة االنعام - تفست  القران الكريم 439 ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       2,000.00مؤسسة ابن العثيمير

نشاموا    لونان (مجلد )تفست  القران الكريم    سورة الشورى 440 ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       2,400.00مؤسسة ابن العثيمير

نشاموا لونان (مجلد) 2/1سورة النساء - تفست  القران الكريم 441 ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       4,400.00مؤسسة ابن العثيمير

نشاموا    لونان (مجلد )تفست  القران الكريم    سورة غافر 442 ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       2,400.00مؤسسة ابن العثيمير

نمجلد    شاموا    لونان (سورة الروم )تفست  القران الكريم 443 ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       2,400.00مؤسسة ابن العثيمير

نمجلد    شاموا    لونان (سورة الفرقان )تفست  القران الكريم 444 ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       2,400.00مؤسسة ابن العثيمير

نمجلد    شاموا    لونان (سورة سبأ )تفست  القران الكريم 445 ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       2,400.00مؤسسة ابن العثيمير

نشاموا-مجلد  (جزء عم)تفست  القران الكريم 446 ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       2,400.00مؤسسة ابن العثيمير

نشاموا-مجلد  (سورة يس )تفست  القران الكريم 447 ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       2,000.00مؤسسة ابن العثيمير

اكتفست  جرء عم 448          950.00مكتبة  المنهاج عبد الرحمن الت 

      2,000.00مكتبة  المنهاج عبد المحسن العسكر تفست  جزء تبارك449

ن شمواه450 نتفست  سورة الكهف البن عثيمي        1,600.00دار ابن الجوزيابن عثيمي 

 التفست  شمواه 451
ن
    18,000.00دار ابن الجوزياياد عبد اللطيف ابراهيم القيسي7/1تفست  شيخ االسالم ابن تيمية الجامع لكالم ابن تيمية ف

يتقريب التهذيب452
ن
      4,200.00دار العاصمة ابن حجر العسقالن

950الرسالة العالميةعلي بن احمد االحمدتقريرات ابن باديس453
ع 454       7,200.00مكتبة الرشدالدبوسطبعة مرصية- شاموا  (مجلد  )  3/1تقويم اصول الفقه وتحديد ادلة الشر

اث 455 950مكتبة البخاريكمال عرفات نبهان-دتكشيف النصوص التر
      3,200.00مدار الوطن أحمد عثمان المزيد وآخرون. د.أتلبيس إبليس456

         950.00مكتبة  المنهاج عبد الرحمن المدخىلي : الحكىمي  تتلخيص دليل أرباب الفالح 457

ي  تتلخيص كتاب صحيح مسلم458 ن:القرطب        4,800.00دار العاصمة لمجموعة من الباحثي 

ح عمدة االحكام 459 نشاموا    لونان (مجلد)تنبيه االفهام بشر ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       3,800.00مؤسسة ابن العثيمير

يتهذيب الموافقات 460
ن
ان ن       2,200.00دار ابن الجوزيالجت 

شاموا (مجلد )تهذيب بلوغ المرام 461
ن
1200ابن حجر العسقالن

9200الرسالة العالميةاالرناؤوط. ت/البغوي7-1تهذيب شرح السنة 462

اق المواقع 463 650توصف إختر
ح تنقيح االنظار 464  ت(مجلد) 4/1توضيح االفكار شر

ن
      8,200.00مكتبة الرشدمحمد أبو زيد : محمد اسماعيل االمت  الصنعان

ي توقيف الحكام عىل غوامض األحكام465 2200دار ابن الجوزيخالد القبىلي المطت 
      2,800.00دار ابن الجوزيعبد هللا البسام تيست  العالم 466

ح عمدة االحكام 467       3,600.00دار العاصمة عبد هللا البسام 1/2تيست  العالم  بشر

      5,800.00دار ابن الجوزيعبد الرحمن نارص السعدىتيست  الكريم الرحمن تفست  السعدى كبت 468

      2,500.00دار ابن الجوزيسعد ابن فواز الصميل/ ابن سعدى تتيست  الكريم الرحمن تفست  السعدي مجلد شموا469



      1,800.00مكتبة الرشدناجي عبدالعال حجازيابيض - (فيلكس )تيسير النحو على اوضح المسالك الى الفية ابن مالك الجزء الثاني 470

    12,500.00مكتبة الرشدعبدالكريم النملة(شاموا)   5/1تيست  مسائل الفقه 471

850دار ابن عفاناحمد ابن عماد االقفهب ثالث رسائل البن العماد االقفهب 472

      2,800.00دار ابن الجوزيماهر الفحل: ت / ابن رجب جامع العلوم والحكم 473

ي : ابن عبد الت   تشموا1/2جامع بيان العلم وفضله 474       5,200.00دار ابن الجوزيأبو األشبال الزهت 

1200مكتبة الرشدعبدالرحمن عبدهللا الخليفنابيض (مجلد)جريمة التشهت  وعقوبتها 475

850مكتبة الرشدعثمان بن احمد بن عبيدهللا الدقاق ابن السماكجزء حنبل التاسع من فوائد ابن السماك 476

ي ابن طاهر 477
ن
550دار الوطنغالب بن محمد الحطتىميجزء فيه سبعة مجالس امان

1200مركز الفكر المعارصعمرو بن بحر الجاحظجمل جوابات العثمانية بجمل مسائل الرافضة والزيدية478

ح الواسطية479  شر
ن
 تقرير العقيدة ومنهجه ف

ن
شاموا (مجلد)جهود الشيخ عبدالعزيز آل رشيد ف 1600مكتبة الرشدعبدالعزيز صالح العقالن

 مواجهة مؤتمرات المرأة الدولية 480
ن
 )جهود بعض المنظمات والجمعيات النسائية االسالمية ف

ن
شاموا    لونان (كرتون 1800اكرام كمال المرصى

ي اسماء هللا481
ن
يجهود شيخ اإلسالم ف

ن
ي سعيدان

ر
      3,400.00مكتبة  المنهاج أرزف

         850.00مكتبة  المنهاج البن سعدي جوامع االخبار 482

 اخالق االنجاب483
ن
950دار ابن الجوزيجمال الدين القاسىمجوامع االداب ف

 الي االمر بالمعروف484
ين/ الشيخ حاجة البشر 950مدار الوطن عبد هللا  الجت 

850دار القاسم عبد الرحمان القاسم طبعة لبنان-حاشية األجرومية 485

حاشية جامعة عىل الفريدة بعلم المصطلح486
ن
1200مكتبة الرشديوسف كساب المدن

      2,400.00دار ابن الجوزيعبد الكريم الخضت  حاشية عىل اختصار علوم الحديث487

850دار القاسم عبد الرحمان القاسم طبعة لبنان-حاشية مقدمة التفست  488
         400.00دار العاصمة بكر ابو زيدحراسة الفضيلة 489

ي 490 ي الخليج العرن 
ن
2400دار التوحيدعبدالعزيز البداح حركة التصوف ف

ن 491 ن ال بالد الحرمي   اليمن بوابة الصفويي 
ن
ن ف 850مكتبة الرشدعبدالعزيز عمر القنصل الغامدىابيض (غالف)حركة الحوثيي 

ح ثالثة االصول492 1100دار ابن الجوزيعبد هللا الفوزان حصول المأمول شر

ح المية األفعال-حصول المشة 493 1100مكتبة دار المنهاج صالح البدير-شر

اط الزواج عليها 494 ي عدم االشتر
ن
550مكتبة الرشدحق المرأة ف

ع واالجتهاد والفتوى 495 ها وتطبيقاتها عىل الحكم الشر 1400مكتبة الرشدمحب  الدين ابراهيم احمد عيسشاموا (مجلد)حقائق الواقع تأثت 

ي الدولة االسالمية 496
ن
ن ف 550مكتبة الرشدفهد المسعودحقوق غت  المسلمي 

1400مدار الوطن بسام برناويحقيقة البديل االسالمي 497

عية498 ورة الشر يحقيقة الرصن
ن
ان ن 1100مكتبة دار المنهاج محمد الجت 

ي499
وط المفبر ين/ الشيخ حقيقة الفتوي وشر 1100مدار الوطن عبد هللا  الجت 

ي مرسي الفقحلول اسالمية لمشاكل اشية500 1100دار ابن الجوزيصت 
         350.00دار العاصمة بكر ابو زيدحلية طالب العلم 501

550مدار الوطن عبد هللا بن مباركحياة ابن تيمية الفقهية502

ي تهذيب المناسك من أضواء البيان503
ن
يمخالص الجمان ف 1400مكتبة دار المنهاج سعود الشر

ي 504       1,400.00مكتبة  المنهاج ياش الجاش-صىل هللا عليه وسلم-خطاب هللا للنب 

 تنقيح المسائل 505
ن
2600مكتبة الرشدحسام الدين عىل بن مىك الرازى2/1خالصة الدالئل ف

1100الدرر السنيةسليمان بن صالح الخراسرخمس منظومات نجدية للعلماء 506
يل وغرة التاويل507 ن ي تدرة التتن

ن
      2,400.00دار ابن الجوزيعبد الحميد هندواي: الخطيب االسكاف

ح نواقض االسالم 508 ي شر
ن
      1,400.00دار ابن الجوزيصالح الفوزان دروس ف

1100دار العاصمة صالح الفوزاندروس من القرآن 509

400دار العاصمة يوسف مخي الدين ابو هالل دعوة الفطرة 510

ة دعوة قرآنية كريمة 511 750دار التوحيدعثمان جمعة ضمت 
      1,800.00مركز تكوينابوزيد بن محمد مىكاصفر (غالف  ) {قضية اإللحاد - توحيد الربوبية - ادلة وجود هللا  }دالئل الربوبية 512

ي1/4دالئل النبوة 513
ن
      4,800.00دار العاصمة اسماعيل بن محمد األصبهان



ن514       1,600.00مدار الوطن عبد العزيز بن باز/ سماحة الشيخدليل الزوجير

      4,800.00دار ابن الجوزيعبد هللا الفوزان  شموا2/1دليل السالك ال الفية ابن مالك 515

 تعزيز االمن الفكرى 516
ن
1400مكتبة الرشدخميس رضا الحمدشاموا (مجلد  )دور الدعاة ف

850العلوم والحكممحمد الغامديديوان المصباح 517
ن االتباع واالبتداع 518       2,200.00مكتبة الرشدعبدالرحمن محمود خليفةطبعة لبنانية-شاموا  (مجلد)ذكر هللا تعال بي 

 تراجم الحفاظ)ذيل التبيان لبديعة البيان 519
ن
(ف

ن
         650.00مكتبة الرشدابن حجر العسقالن

ي الزواج و الحياة الزوجية520
ن
      1,600.00دار ابن خزيمةمحمد ابراهيم الحمدرسائل ف

ي حكم االحتفال بالمولد 521
ن
      3,400.00دار العاصمة مجموعة من العلماء  1/2رسائل ف

ي : ابن تيمية ترفع المالم عن االئمة االعالم 522 ن       1,600.00دار العاصمة عبد الرحمن الجمت 

      4,200.00دار العاصمة البن رجب 1/2روائع التفست  الجامع لتفست  ابن رجب 523

ح زوائد المحرر 524 ي شر
ن
      9,500.00دار ابن الجوزيعبد هللا الفوزان 1/4روضة األفهام ف

ن االشاد 525 ي االختالف القراءت بي 
ن
ي روضة التقرير ف

 
         950.00دار العاصمة سلوى الحارن

    13,000.00مكتبة الرشدخالد بن ضيف هللا الشالحىشاموا (مجلد  )  5/1روضة الممتع فى تخريج احاديث الروض 526

 الهند 527
ن
 المغول ف

ن
ن الوضاع الحرم السلطان 1200صاحب عالم االعظىم الندوىشاموا (غالف)رؤية الرحالة االوربيي 

ن 528       2,200.00دار ابن الجوزيماهر الفحل:االمام النووي ترياض الصالحي 

ن529 ن حاشية الفوائد عل رياض الصالحير       2,600.00دار ابن الجوزيهشام سعيد ال برغش/درياض الصالحير

 والمحرر 530
ن
 الفقه عىل مذهب االمام احمد بن حنبل}زوائد الكاف

ن
1200مكتبة الرشدعبدالرحمن البعىل الحنبىل{عىل المقنع ف

      1,600.00مكتبة الرشدعفيف الدين الزبيديشاموا (مجلد )زيادة الطيبة االلفية عىل الشاطبية 531

ي 1/5سبل السالم الموصلة لبلوغ المرام 532
ن
      8,500.00دار العاصمة طارق عوض هللا/ ت الصنعان

ح تطهت  االعتقاد533       1,800.00دار ابن الجوزيصالح بن فوزان الفوزانسبيل الرشاد شر

ي صفيان 534 ي الذب عن معاوية بن ان 
ن
950دار العاصمة سعد السبيىعيسل السنان ف

ن سعيد ابن منصور535 ن/ت1/4سين       8,800.00دار العاصمة مجموعة من الباحثي 

!REF#دار ابن خزيمةمحمد ابراهيم الحمدعالجه- اسبابه - مظاهره : سوء الخلق 536

 العرص الراهن- شاموا  (مجلد)سؤال االجماع االصول 537
ن
950مكتبة الرشدقطب مصطفن سانومن اجل تفعيل رشيد لدليل االجماع ف

 توحيد العبادة 538
ن
      6,200.00مكتبة الرشدعبدهللا عبدالرحمن الهذيلشاموا (مجلد ) 3/1شبهات المبتدعة ف

1400مكتبة الرشدسيد الشحات رمضان جمعةشاموا (مجلد)شبهات عن ببن امية 539
ن من صحيح البخاري 540 ج كتاب الفي        1,500.00مدار الوطن عبد الكريم الخضير شر

ح اصول االيمان 541 1800دار العاصمة صالح الفوزانشر
ح اصول االيمان 542       2,400.00دار العاصمة صالح الفوزانشر

ح أصول العقائد الدينية543 ين/ الشيخ شر 750مدار الوطن عبد هللا  الجت 
 التفست  544

ن
ح اصول ف نلونان-شاموا   (مجلد)شر ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       2,400.00مؤسسة ابن العثيمير

ح اقتضاء الرصاط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم    لشيخ االسالم ابن تيمية 545 شاموا لونان (مجلد)شر ن ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       3,800.00مؤسسة ابن العثيمير

ح االجرومية       546 نشاموا لونان (مجلد)شر ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       2,000.00مؤسسة ابن العثيمير

ن النووية 547 ح االربعي        2,400.00دار العاصمة صالح آل الشيخشر

ح األصول الثالثة548          650.00مدار الوطن عبد العزيز الراجحي/ الشيخشر

ح البالغة من كتاب قواعد اللغة العربية 549 نشاموا (مجلد  )شر ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       1,800.00مؤسسة ابن العثيمير

ح الورقات 550 ات الواضحات عن شر ح التعبت  نشاموا    لونان (مجلد )شر ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       2,400.00مؤسسة ابن العثيمير

ح الدرة اليتيمة 551 نشر يةمحمد بن صالح العثيمي  ن الخت  1400مؤسسة ابن العثيمي 
ح السنة 552 ي   جمال عزونشر

ن
      1,100.00مكتبة  المنهاج المزن

ب  هاري553 ح السنة للت  ب  هاريشر 950مكتبة دار المنهاج الت 
ح الشافية لمصنفها ابن الحاجب 554 يشاموا (مجلد) 2/1شر       4,200.00مكتبة الرشدغازى خلف العتيب 

ح العقيدة التدمرية 555 نشاموا     لونان (مجلد )شر ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       2,800.00مؤسسة ابن العثيمير

ح العقيدة الواسطية 556       1,400.00دار العاصمة صالح الفوزانشر

ح العقيدة الواسطية لشيخ االسالم احمد عبدالحليم عبدالسالم بن تيمية 557 شاموا (مجلد)شر ن ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       2,800.00مؤسسة ابن العثيمير

ح العقيدة الواسطية ويليه ملحق الواسطية البن تيمية 558 1800الدرر السنيةمحمد خليل الهراسشر

ح الفروق والتقاسيم البديعة النافعة     للشيخ عبدالرحمن بن نارص السعدى    ت 559 شاموا (مجلد)ـه  1376شر 950مكتبة الرشدخالد بن عىل المشيقح



ح الفروق والتقاسيم البديعة النافعة     للشيخ عبدالرحمن بن نارص السعدى    ت 560 شاموا (مجلد)ـه  1376شر       1,400.00مكتبة الرشدخالد بن عىل المشيقح

ح الفية ابن عقيل 561       6,200.00دار ابن الجوزيد عىلي محمد بن وننيس:ت/ابن عقيل 1/3شر

 صفات هللا تعال واسمائه الحسبن 562
ن
ح القواعد المثىل ف نشاموا    لونان (مجلد)شر ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       2,800.00مؤسسة ابن العثيمير

ح القواعد واالصول الجامعة     للشيخ عبدالرحمن بن نارص السعدى    ت 563 شاموا (مجلد)ـه  1376شر       1,400.00مكتبة الرشدخالد بن عىل المشيقح

 االنتصار للفرقة الناجية 564
ن
ح الكافية الشافية ف نشاموا (مجلد  ) 4/1شر ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير     11,000.00مؤسسة ابن العثيمير

ح المقدمة اآلجرومية565       1,300.00دار ابن الجوزيالشيخ عبد الكريم الخضت  شر

نشرح المنظومة البيقونية 566 يامحمد بن صالح العثيمي  1200دار الت 
ح المنظومة الحائية567       1,400.00دار العاصمة صالح الفوازانشر

 علم االصول 568
ن
ح المنهاج للبيضاوى ف  شاموا (مجلد) 2/1شر

ن
      3,800.00مكتبة الرشدشمس الدين محمود عبدالرحمن االصفهان

ح الورقات569       1,700.00مكتبة  المنهاج عبد هللا الفوزان/ الشيخشر

ح تسهيل العقيدة اإلسالمية570 ينشر 2200مدار الوطن عبد الرحمن بن جت 
ح تقريب التدمرية 571 نشاموا    لونان (مجلد )شر ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       2,800.00مؤسسة ابن العثيمير

ح تكملة ان  عىل الفارس  572
ح االيضاح) مجلد شاموا 3/1شر  شر

ن
ى(المصباح ف       7,500.00مكتبة الرشدابوالبقاء العكت 

ح تيست  العزيز الحميد سليمان ال الشيخ573       2,800.00دار العاصمة عبد العزيز الراجخي شر

ح ثالثة األصول574       1,400.00دار ابن الجوزيالغنيمانشر

ح ثالثة األصول575       1,400.00دار ابن الجوزيصالح بن فوزان الفوزانشر

ح حديث جابر 576       1,600.00مدار الوطن عبد الكريم الخضير شر

ح حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبدهللا ابوزيد 577 نشاموا    لونان (مجلد)شر ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       2,400.00مؤسسة ابن العثيمير

اك للشيخ سليمان محمد بن عبدالوهاب578  حكم مواالة اهل االشر
ن
ح رسالة الدالئل ف اصفر (مجلد)شر       1,700.00مكتبة الرشدصالح فوزان عبدهللا الفوزان

ح رسالة العبودية لشيخ االسالم ابن تيمية579       1,800.00دار ابن الجوزيصالح فوزان الفوزانشر

ن580 ح رياض الصالحير ن/ الشيخ 1/6شر     12,000.00مدار الوطن محمد بن صالح العثيمير

ح سبائك البخاري581 يشر
      3,200.00دار ابن الجوزيحسن الحسيتن

ح سمت الوصول ال علم االصول582 1100دار ابن الجوزيمحمد مصطفن رمضانشر

مذي583 ح شمائل النب  للتر
      1,800.00دار ابن الجوزيعبد الرزاق عبد المحسن البدرشر

ح صحيح البخارى 584     24,000.00مكتبة الرشدابن بطال ان  الحسن عىل خلف عبدالملكشاموا (مجلد) 11/1شر

ح عقيدة اإلمام المجدد585 1200مكتبة دار المنهاج صالح الفوزان/ الشيخشر
ح عقيدة اهل السنة والجماعة 586 نشاموا    لونان (مجلد )شر ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       3,000.00مؤسسة ابن العثيمير

      4,200.00مكتبة الرشدعبدالرحمن بن احمد بن رجب السالمي الحنبليابيض (مجلد)   2/1شرح علل الترمذى 587

ح عمدة االحكام 588 نشاموا    لونان (مجلد ) 3/1شر ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       8,400.00مؤسسة ابن العثيمير

ية بتلخيص الحموية 589 ح فتح رب الت  نشاموا    لونان (مجلد )شر ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       2,800.00مؤسسة ابن العثيمير

ح قواعد ابن رجب 590 نشاموا    لونان (مجلد ) 2/1شر ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       4,400.00مؤسسة ابن العثيمير

ح قواعد االصول ومعاقد الفصول 591 نشاموا    لونان (مجلد)شر ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       2,000.00مؤسسة ابن العثيمير

ح كتاب المناسك592 450مكتبة المنهاجحمد بن عبد هللا الحمدشر

ح كتاب تحفة الملوك593 4200مدار الوطن د عبد المجيد الدرويش1/2شر
ح كتاب عمدة الفقه 594       4,800.00مدار الوطن صالح الفوزان/ د1/2شر

ي شيبة 595 ح كتب اإليمان البن أنر ي شر ن       2,200.00مدار الوطن سعد العين

ي 596 ح كيفية صالة النتر
ي للشيخ ابن بازشر ن          650.00مدار الوطن سعد شايم العين

ح لمعة االعتقاد الهادى ال سبيل الرشاد لالمام ابن قدامة 597 1800محمد محمود آل خضت شاموا (مجلد)شر
ح مخترص التحرير  598 نشاموا لونان (مجلد  )شر ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       3,800.00مؤسسة ابن العثيمير

ح مسائل الجاهلية599       1,600.00دار العاصمة صالح الفوازانشر

يري 600 ح مشكاة المصابيح للشيخ المحدث ول الدين ان  عبدهللا محمد عبدهللا الخطيب التت 
شاموا (مجلد) 2/1شر ن ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       7,200.00مؤسسة ابن العثيمير

ح مشكالت القدوري601 ،شر 2500مكتبة أهل األثرأحمد بن محمد بن محمد بن نرص البغداديُّ
ح مقدمة التسهيل 602       2,000.00دار ابن الجوزيمساعد سليمان الطيارشر

ح مقدمة تفست  ابن عطية 603       2,000.00دار ابن الجوزيمساعد سليمان الطيارشر

ي أصول التفست 604
ن
ح مقدمة ف       1,400.00مكتبة  المنهاج صالح آل الشيخ/ الشيخ شر

ح منظومة الحق605 يشر
750دار ابن الجوزياحمد القاضن



ن 606 ح منهاج السالكي        1,800.00مكتبة  المنهاج سليمان القصت  شر

 توضيح نخبة الفكر 607
ن
ح نزهة النظر ف نشاموا     لونان (مجلد )شر ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       3,400.00مؤسسة ابن العثيمير

ح نظم الورقات608 نشر       1,800.00دار ابن الجوزيمحمد صالح العثيمي 

ح نظم باكورة التعريف بالمهم من الترصيف 609          650.00دار ابن الجوزيحماد أحمد الشنقيىطي شر

 علم االمالء 610
ن
ح نظم تحفة الرجاء ف       1,800.00مكتبة الرشدوليد حامد عبدالفتاحشاموا (مجلد)شر

ح نظم قواعد االعراب 611 نلونان- شاموا  (مجلد)شر ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       1,800.00مؤسسة ابن العثيمير

ح نواقض اإلسالم612 ين/ الشيخ شر 950مدار الوطن عبد هللا  الجت 

750المنهاج الرياضعبد المحسن العسكرشعر الغزل613
 (غالف  )صناعة التفكت  الفقىه 614

ر
ىنبان       2,400.00مركز تكوينمشارى بن سعد الشت 

 علم التفست  615
ن
  )صناعة التفكت  ف

ر
غالف (نبان

ن
      2,000.00مركز تكويننايف بن سعيد الزهران

1400مكتبة الرشدمصطفن سانوصناعة الفتوى 616
      4,800.00مكتبة الرشدذياب بن سعد ال حمدان الغامدىشاموا (مجلد  )  2/1صيانة الكتاب  617

500مكتبة دار المنهاج عبد الرزاق أحمدضمت  الفصل618
         550.00مكتبة  المنهاج عبد الرزاق أحمدضمت  الفصل619

400مكتبة الرشدعبد هللا العبادضوء من الحجرات 620

يضوابط استعمال المصطحات العقيدية والفكرية عند اهل السنة الجماعة 621 2800الدرر السنيةسعود سعد نمر العتيب 
ح التقريب 622 ي شر

ن
يب ف ي  ت1/7طرح التت 

ر
    20,000.00دار ابن الجوزيمحمد درويش: الحافظ العراف

نشاموا (مجلد )طرق االستدالل ومقدماتها 623       1,600.00مكتبة الرشديعقوب الباحسي 

ي المعارص 624 ي الفكر العرن 
ن
2600الدرر السنيةخالد عبد العزيز السيفظاهرة التاويل الحديث ف

3000مكتبة الرشدوليد احمد قاسم راجح مجلد    شاموا2/1 (االسباب    المظاهر   االثار )ظاهرة التحول العقدي عند زيدية اليمن 625

ي العبادات والمعامالت 626
ن
ي 1/2عامل الزمن ف

ر
1400مكتبة الرشدمحمد الطاهر الرزف

      2,800.00دار ابن الجوزيمحمود احمد الدوشي/دعظمة السنة 627

      2,800.00دار ابن الجوزيمحمود احمد صالح الدوشىعظمة القران الكريم628

ي التوحيد وااليمان 629
ن
1400دار العاصمة سليمان الغصن عقيدة ابن عبد الت  ف

      1,600.00مكتبة  المنهاج صالح الفوزان/ الشيخعقيدة التوحيد630

1200دار العاصمة صالح الفوزانعقيدة التوحيد 631
      1,400.00دار العاصمة صالح الفوزانعقيدة التوحيد 632

ي  تعقيدة السلف واصحاب الحديث633
ن
      1,800.00دار العاصمة نارص الجديع/الصابون

      1,200.00دار ابن الجوزيمحمد بن ابراهيم الحمد,دعقيدة اهل السنة والجماعة مفهومها وخصائصها634

      1,600.00مكتبة الرشدم1955- عبدالوهاب خالف (غالف)علم اصول الفقه 635

يعلم الدعوة إل هللا 636
ن
      1,600.00مكتبة  المنهاج محمد الشهران

يعلم الرجال637
ن
      1,600.00مكتبة  المنهاج محمد الزهران

عية 638       1,800.00مكتبة الرشدنورالدين مختار الخادمشاموا (مجلد)علم القواعد الشر

      1,600.00مكتبة  المنهاج طارق الفارس علوم القرآن عند ابن جزي 639

850دار ابن عفانعمدة الحكام640

ي القضايا ةاالالحكام641
ن
يعمدة المحتاج ف

ن
500دار ابن عفان ابو المعالي االرشوف

ن بن خلف الجبوريشاموا (مجلد ) 2/1عوارض االهلية عند علماء اصول الفقه 642       3,800.00مكتبة الرشدحسي 

         650.00مكتبة الرشدعبدالسالم آل عبدالكريمعوائق الطلب643

1100اكرام كمال معوص المرصى(غالف)عولمة المرأة المسلمة االليات وطرق المواحهة 644
    16,000.00مكتبة الرشدعبدالوهاب نرص البغدادى5/1عيون المجالس 645

9500الرسالة العالميةاالرناؤوط/العبيكان7-1غاية المرام شرح مغني ذوي االفهام 646

 معرفة المذهب ويليه منظومة السواك647
ن
1100ابوبكر زيد الدمشفر الحنبىلغاية المطلب ف

ن648 ح منهاج السالكي        5,800.00دار ابن الجوزيأحمد الزومانغاية المقتصدين شر

450العلوم والحكمأحمد الرحيىليغالء المهور و االحتساب عليه 649
نلونان-شاموا  (مجلد)فتاوى اركان االسالم 650 ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       3,200.00مؤسسة ابن العثيمير



    58,000.00دار العاصمة اللجنة الدائمة1/37فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث علمية واالفتاء 651

نشاموا (مجلد ) 2/1فتاوى سؤال عىل الهاتف 652 ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       6,200.00مؤسسة ابن العثيمير

نلونان-شاموا  (مجلد) 12/1فتاوى نور عىل الدرب 653 ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير     32,000.00مؤسسة ابن العثيمير

 مسائل متنوعة 654
ن
نشاموا (مجلد)فتاوي عىل الطريق ف ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       3,200.00مؤسسة ابن العثيمير

ح صحيح البخارى 655  شر
ن
    16,000.00دار ابن الجوزيطارق عوض هللا: ابن رجب  ت7/1فتح البارى ف

      6,400.00مكتبة الرشدعبدالكريم على محمد النملةشاموا (مجلد) 3/1فتح الجليل بيان مسائل منار السبيل 656

      2,800.00دار ابن الجوزيعبد الحميد هندواي: زكريا االنصاري تفتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القران657

      1,400.00مدار الوطن الشيخ عبد الرحمن السعديفتح الرحيم الملك العالم 658

ي 1/10فتح القدير 659
ن
    30,000.00دار ابن الجوزيصبخي الحالق: ت/ الشوكان

شاموا (مجلد) 4/1فتح القدير 660
ن
      6,200.00مكتبة الرشد الشوكان

ن 661       1,200.00مكتبة  المنهاج عبد المحسن العباد فتح القوي المتي 

نفتح الكريم مخترص تفست  ابن كثت 662       4,600.00دار ابن الجوزيحكمت بشت  ياسي 

ن1/12فتح ذي الجالل واالكرام 663     27,000.00مدار الوطن محمد بن صالح العثيمير

ح العقائد االسالمية من االيات القرانية واالحاديث النبوية 664 ية بشر       2,400.00مكتبة الرشدعبدالحميد باديس القسنطيبن الجزائرىاصفر  (مجلد)فتح رب الت 

ته 665 1400مكتبة الرشداحمد بن صالح السديسشاموا (مجلد  )فرائد نفيسة من مقدمات الدكتور محمد ابوموس وست 
ي )فقه االوقاف والوصايا والهبات 666

ن
      2,400.00الدرر السنيةالقسم العلىمي بموسسة الدرر السنيةشامو - (كرتون

1600الدرر السنيةالقسم العلىمي بمؤسسو الدرر السنية فقه الجنائز 667
ن/ الشيخ فقه العبادات668       2,200.00مدار الوطن محمد بن صالح العثيمير

1600الدرر السنيةالقسم العلىمي بمؤسسو الدرر السنية فقه العمرة 669

ن670 2200مكتبة دار المنهاج عبد الواحد االدريسيفقه الفير
)فقه اللباس والزينة 671

ن
      2,400.00الدرر السنيةالقسم العلىم بمؤسسة الدرر السنيةلونان-اصفر  (كرتون

1600مكتبة الرشدمصطفن الصمدىشاموا (مجلد)فقه النوازل عند المالكية تاريخا ومنهجا672

 العبادات 673
ن
1200مكتبة الرشدخالد عىل المشيقحشاموا (مجلد )فقه النوازل ف

950مكتبة الرشدابراهيم عبد القادر فقه طاوس بن كينان674
 (غالف)فمن خلق هللا ؟ 675

ر
      2,000.00مركز تكوينسام عامرىنبان

1400مكتبة الرشدالفاكىهفوائد ان  محمد الفاكىه676

ن(شاموا)قاعدة االمور بمقاصدها دراسة نظرية تأصيلية 677 1400مكتبة الرشديعقوب عبدالوهاب الباحسي 
ن(شاموا)قاعدة االمور بمقاصدها دراسة نظرية تأصيلية 678       1,800.00مكتبة الرشديعقوب عبدالوهاب الباحسي 

نشاموا (مجلد)قاعدة العادة محكمة 679       1,800.00مكتبة الرشديعقوب عبدالوهاب الباحسي 

ن(شاموا  )قاعدة المشقة تجلب التيست  680 1800مكتبة الرشديعقوب الباحسي 

ن اليزول بالشك     دراسة نظرية تأصيلية وتطبيقية   681 نشاموا (مجلد)قاعدة اليقي  1300مكتبة الرشديعقوب ابراهيم الباحسي 
 تحقيق العبودية 682

ن
بوية ف       2,200.00مكتبة الرشد مروان محمد رشدىابيض (مجلد)قاعدة سد الذرائع واثارها التر

ين/ الشيخ قدوة يحتذي بها683 1100مدار الوطن عبد هللا  الجت 

ن حماد3/1قرة العيون بتوثيق االسانيد والمتون 684 3200مكتبة الرشدنافذ حسي 

ال العرن  المعارص دراسة نقدية 685  الفكر الليت 
ن
3800مضاوى سليمان البساملونان-- شاموا  (غالف)قضايا المرأة ف

 المؤتمرات الدولية  686
ن
)  2/1قضايا المرأة ف

ن
2400 فؤاد عبدالكريم العبدالكريم(كرتون

ن المرأة والرجل 687     لونان (غالف)قضايا المساواة بي 
ر
1100امل عثمان السنيدىنبان

 الغرب اصولها الفلسفية واثارها عىل العالم االسالم 688
ن
لونان-شاموا  (غالف)قضية تحرير المرأة ف ى 2500ايمان محمد العست 

يشاموا (مجلد ) 3/1قلب االدلة عىل الطوائف المضلة 689
      7,800.00مكتبة الرشدتميم بن عبدالعزيز بن محمد القاضن

ي الفقه 690
ن
ن المصالح المتعارضة ف جيح بي 

ي قواعد التر
ن
      2,400.00دار العاصمة أسماء المدن

ي ) 2/1قواعد وضوابط منهجية للردود العقدية 691
ن
ي عبدالرحيمشاموا - (كرتون

      5,800.00مركز تكويناحمد قوشبر

ي692
ن
      3,400.00دار ابن الجوزيخالد هيكل /تكتاب البلبل مخترص الروضة للطوف

      1,400.00مدار الوطن سعد بن محمد آل عبد اللطيف كتاب التعريفات االعتقادية 693

      4,200.00مكتبة الرشدعبد العزيز الشهوان : ابن خزيمة  تشاموا  (مجلد  )  2/1كتاب التوحيد واثبات صفات الرب عز وجل  694

1900دار الصميىعيأبو عىلي البغدادي الحنبىليكتاب الخصال والعقود 695



    13,500.00مكتبة الرشدالقاسم ثابت السرقسطى(مجلد ) 4/1كتاب الدالئل فى غريب الحديث 696

950دار المنهاج جمال عزون/تكتاب الرسالة 697

ن698 2000دار البشائرأبو داود كتاب السين
يعة 699 ي. د.أ. ت  1/3كتاب الشر       9,500.00مدار الوطن عبد هللا الدميحر

14000مكتبة الرشده 322محمد عمرو بن موس حماد العقيىل     ت  شاموا (مجلد)    7/1كتاب الضعفاء      700
ي حاتم الرازي701 ي حاتم الرازي تمجلد واحد مضغوط /كتاب العلل البن أن  ن : أن        4,500.00دار العاصمة فريق من الباحثي 

نكتاب العلم 702 1400الرسالة العالمية محمد ابن صالح العثمي 
      3,600.00دار ابن الجوزيعادل العزازي : البغدادي  تكتاب الفقيه والمتفقه 703

      4,800.00دار ابن الجوزيوضي هللا عباس : ابن حنبل  ت2/1كتاب فضائل الصحابة 704

650الرسالة العالميةيخي الثوماليكتاب فيه من روي عن أبيه عن جده705

950مكتبة الرشدصالح الدين بن محمد آل الشيخكشف االكاذيب والشبهات عن دعوة المصلح االمام محمد بن عبدالوهاب706
ي 707

ن
ي المتشابه من المعان

ن
ي ف

ن
      2,400.00دار ابن الجوزيالهنداوي/بدر الدين بن جماعة تكشف المعان

      1,800.00دار العاصمة عبدالرحمن بن حسنكشف ما ألقاه ابليس من البهرج و التلبيس عل قلب داود بن جرجيس708

ح السنة 709 ي تهذيب شر
ن
      4,600.00دار العاصمة محمد بديع موس / للبغوي 1/2كمال السنة ف

 احكام الصاله710
ن
         300.00دار العاصمة بكر ابو زيدال جديد ف

يالحلق للذكر البدعي711
ن
950دار المنهاج محمد المنترص الريسون

نشاموا (مجلد  ) 10/1لقاءات الباب المفتوح 712 ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير     30,000.00مؤسسة ابن العثيمير

نشاموا (مجلد)لقاءات الحج 713 ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       2,200.00مؤسسة ابن العثيمير

ن للحفاظ عىل السنة النبوية714  دقة المحدثي 
ن
لمحات ف

ن
      1,200.00مكتبة الرشد محمد عبدهللا حيان

ن منهجية 715 ي دقة المحدثي 
ن
ي لمحات ف

ن
550مكتبة الرشد محمد بن عبد هللا حيان

 القراءات الثالث 716
ن
ح فرائد الدرر ف  (مجلد) 2/1لوامع الغرر شر

ن
ه  893-- شهاب الدين ان  العباس احمد اسماعيل الكوران 2800مكتبة الرشد

ن اهل السنة والشيعة االمامية 717 1100احمد قوشبر عبدالرحيمشاموا (غالف)مبدأ التقية بي 

يمبداالحوار وقبول االخر كما اقامه الرسول محمد صىل هللا عليه وسلموعمل به718
ن
500عبدالقادر بن محمد عطا صوف

 علم التفست  719
ن
ن الدليل ف شاموا (غالف)مير

ن
         950.00مركز تكويننايف سعيد جمعان الزهران

نشاموا (غالف  )مجالس شهر رمضان   720 ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       1,600.00مؤسسة ابن العثيمير

ي العقيدة والدعوة 721
ن
ات ف       4,800.00دار ابن الجوزيصالح الفوزان1/2مجرصن

    21,000.00دار العاصمة عبد هللا الدويش1/9مجموع مؤلفات الدويش 722

ن723       2,800.00مكتبة  المنهاج خالد ابراهيممجموع ورسائل أبابطي 

ة النبوية لالطفال 724 ي السست 
ن
8000دار القاسم دار القاسم1/44مجموعة الموسوعة الميشة ف

      2,400.00مكتبة الرشدصالح فوزان عبدهللا الفوزان(مجلد)مجموعة رسائل دعوية ومنهجية 725

450مدار الوطن أحمد المزيد.د.أمحاسن العقيدة اإلسالمية726
      2,400.00مدار الوطن أحمد الطويل محتويات سور القران الكريم 727

 مناقب سعيد بن زيد728
ن
1400مكتبة الرشدجمال الدين يوسف بن حسن بن عبدالهادى المقدسمحض الشيد ف

ي العقيدة و الدعوة 729
ن
ات ف       4,800.00دار العاصمة صالح الفوزان 1/4محرصن

عية 730 ي سياسة الشر
ن
نمختارات من طرق الحكيمة ف يةمحمد بن صالح العثيمي  ن الخت  1400مؤسسة ابن العثيمي 

 احمد بن حنبل  731
ن
 (شاموا) 3/1مخترص ابن تميم عىل مذهب االمام الربان

ن
3800مكتبة الرشده    675---- محمد بن تميم الحران

800دار ابن الجوزيمحمد المهنامخترص جامع العلوم والحكم غالف732

 هدى خت  العباد 733
ن
1100مكتبة الرشده   1206--- محمد بن عبدالوهاب (مجلد شاموا)مخترص زاد المعاد ف

 اهم المهمات العقدية لدى الشيعة االمامية734
ن
ىمخترص سؤال وجواب ف 750مكتبة الرشد عبدالرحمن سعد الشت 

نشاموا (مجلد)مخترص مغبن اللبيب عن كتب االعاريب 735 ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       1,400.00مؤسسة ابن العثيمير

ي الجدل736
ن
      3,400.00دار ابن الجوزيمحمد ابن الحسن البغداديمخترص نهاية االمل ف

5500مكتبة الرشدابو الليث السعر قندي1/4مختلف الرواية 737
    11,000.00مكتبة الرشدان  الليث السمرقندىشاموا (مجلد) 4/1مختلف الرواية 738

ي رثاء عالمة االعالم ابن باز739
ن
750دار العاصمةسليمان بن احمد المشيقحمداد االقالم ف

      2,200.00دار ابن الجوزيأحمد بن محمد الشنقيىطي مدارج الوصول ال بغية المؤمول740



  )مدارج تفقه الحنبىل رسم لمنهج التفقه عىل المذهب الحنبىل واطاللة عىل عمدة مؤلفاته 741
ن
شاموا  مسعر (كرتون       1,800.00مكتبة الرشداحمد بن نارص القعيىم

650الرسالة العالميةسعيد سعد شطان مدخل للفكر االقتصادي742

ي النصوص الصفات 743
ن
ي مذهب اهل اتفويض ف

1800دار العاصمة أحمد القاضن

950مكتبة دار المنهاجعبد المحسن بن عبد العزيز العسكرمراصد المطالع744

650مكتبة الرشدعبدالرحمن معمر السنوس(بحث اصول)مراعاة الخالف 745

ح أصول الثالثىة746 750مكتبة الرشداسالم محمود دربالة مرتفر الوصول شر

ن الدارم وموطأ مالك  747  السنة الستة وسين
ن
3800مكتبة الرشدعبدالرحمن حسن محمد عثمان ابوكراوىشاموا (مجلد) 3/1مرويات الخلفاء الراشدين االربعة     ف

ول748 ن          600.00مكتبة  المنهاج عبد الرزاق أحمدمسألة تكرار التن

500مكتبة دار المنهاج عبد الرزاق أحمدمسألة حكم أخذ األجرة749
         600.00مكتبة  المنهاج عبد الرزاق أحمدمسألة حكم أخذ األجرة750

ي 751 ي العقيدة وصفة الوضوء وصفة صالة النتر
ن
         600.00مدار الوطن عبد العزيز بن باز/ سماحة الشيخrمسائل ف

يمحمد بن عزوزمشاهت  رواد الحديث752 400مركز تراث المغرن 
      4,800.00دار ابن الجوزيعىلي بن محجمد الشهري 1/2مشكالت أصول الفقه 753

 (غالف)مشكلة الشر ووجود هللا 754
ر
      2,200.00مركز تكوينسام عامرىنبان

3800الرسالة العالميةاللويحق1/3مشكلة الغلو في الدين 755
ه أهل االيمان و االسالم756  الرد عل من كذب عل الشيخ االمام ونسبه ال تكفير

ن
      2,600.00دار العاصمة عبداللطيف ال الشيخمصباح الظالم ف

4500مكتبة الرشدادريس محمود ادريسشاموا (مجلد) 3/1مظاهر االنحرافات العقدية عند الصوفية 757

يعة758 ي الشر
ن
1600دار ابن الجوزيسعاد صبخي داخلمظاهر تكريم المرأة ف

نشاموا (مجلد )مع رجال الحسبة توجيهات وفتاوى 759 ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير       1,800.00مؤسسة ابن العثيمير

ح سلم الوصول 760       6,200.00دار ابن الجوزيمحمد صبخي حالق: حافظ حكىم   ت شموا3/1معارج القبول بشر

ي الحديث النبوي761
ن
800المنهاج الرياضعبد المحسن العسكرمعالم البيان ف

ي الحديث النبوي 762
ن
      1,200.00مكتبة  المنهاج عبد المحسن العسكر معالم البيان ف

ي طريق طلب العلم 763
ن
1200دار العاصمة عبد العزيز السدحان معالم ف

ي القران وتفست  مشكل اعرابه 764
ن
      7,800.00مكتبة الرشدابوعىلي محمد بن المستنت  قطربشاموا (مجلد ) 3/1معان

1800مكتبة اغلرشدمحمد بن محمود آل خضت معاير المرابحة 765
ن 766 ي معجم الرموز عند المحدثي 

ن
      2,400.00مكتبة  المنهاج أحمد القرن

 )معجم المصطلحات الدولية حول المرأة واالشة 767
ن
1400نىه عدنان القاطرج شاموا    لونان (كرتون

 المملكة العربية السعودية 768
ن
7000عىل جواد الطاهرابيض (مجلد)4/1معجم المطبوعات العربية ف

ي 769
 
ي 1/2معجم شيوخ العالن

ن
1400دار العلوم والحكم مرزوق الزهران

كيمعرفة اصحاب االعمش سليمان بن سهران 770
         600.00دار العاصمة محمد بن تركي التر

كيمعرفة اصحاب شعبة بن الحجاج 771
         600.00دار العاصمة محمد بن تركي التر

ي1/5معرفة الصحابة 772
ن
ي نعيم االصبهان       9,500.00مدار الوطن أنر

ي المالكي1/13معونة القارئ لصحيح البخاري 773
ن
    32,000.00دار العاصمة سليمان أبا الخيل: ت/ أبو الحسن عىلي المنوف

شاموا (مجلد)معيار المرابحة الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية 774 2200مكتبة الرشدمحمد محمود آل خضت 
         600.00مكتبة  المنهاج عبد الكريم الالحممفاتيح إقامة الصالة 775

         600.00مكتبة  المنهاج عبد الكريم الالحم مفاتيح تدبر القران776

1200امل عائض الرحيىلشاموا    لونان (غالف)مفهوم الجندر واثارها عىل المجتمعات االسالمية 777

 المواثيق الدولية 778
ن
1100مرام منصور زاهدشاموا    لونان (غالف)مفهوم الصحة االنجابية ف

1400امل نارص الخريفشاموا    لونان (غالف)مفهوم النسوية 779

1200بسطام محمد سعيدشاموا (غالف)مفهوم تجديد الدين 780

يعة االسالمية 781 ي اليون / مقاصد الشر 2200دار ابن الجوزيمحمد سعد بن احمد اليون 

جيح االحكام 782 ي االجتهاد و التر
ن
يعة واثرها ف 1800مكتبة الرشداحمد عبد المجيد مىكي,دمقاصد الشر

 اخطاء لغوية شائعة للعالمة اللغوي االستاذ الدكتور محمد ضاري حمدان 783
ن
شاموا (مجلد )مقاالت ف       2,800.00مكتبة الرشديوسف خلف محمد العيساوي

 اللغة العربية 784
ن
      1,600.00مكتبة الرشد سليمان ابراهيم العايد(الجزء االول)مقاالت ف

 علم الرصف785
ن
      1,200.00مكتبة الرشدصالح سليمان الوهيب مقدمة ف



      3,600.00دار ابن الجوزيعبد الحميد هنداوي : الغرناطي تمالك التأويل القاطع بذوي اإللحاد والتعطيل 786

)ملخص فقه العبادات     الطهارة    الصالة    الجنائز    الصوم    الزكاة    الحج     787
ن
      4,200.00الدرر السنيةالقسم العلىم بمؤسسة الدرر السنيةشاموا لونان (كرتون

1400عبدالجبار عبدالعظيم محمد آل ماجدشاموا لونان (مجلد)من عبدالعزيز بن عبدهللا بن باز ال حجاج بيت هللا الحرام         788
      3,200.00مكتبة الرشدعبدهللا بن محسن الغامدىشاموا (مجلد  )مناظرات ابن تيمية العقدية جمعا ودراسة وتحليال 789

      2,600.00دار ابن الجوزيوليد الرشودي مناهج أصحاب الكتب الستة ومالك وأحمد والدارمي790

 العرص الحديث 791
ن
  )مرص انموذجا - مناهج االستدالل عىل مسائل العقيدة االسالمية ف

ن
 (كرتون

ر
نبان       3,600.00مركز تكويناحمد قوشبر عبدالرحيم

ن 792 كيمناهج المحدثي 
         650.00دار العاصمة محمد التر

ين793 يمناهج المفست 
      1,300.00دار ابن الجوزيابراهيم لحميضن

2800دار التوحيدحسان الرديعانمنبع الكرم والشمائل 794
ح بلوغ المرام 795     26,000.00دار ابن الجوزيعبد هللا الفوزان 1/11منحة العالم شر

ي علم المنطق796
ن
 المشاعىليمنظومات ف

ن 850مكتبة اهل االثرمشتاق صال حسي 
نمنظومة اصول الفقه وقواعدة797       1,800.00دار ابن الجوزيمحمد صالح العثيمي 

لونان-شاموا  (غالف)منظومة سلم الوصول ال مباحث علم االصول ويليها تتمة الفصلو لسلم الوصول 798          950.00الدرر السنيةصالح عىل العمرى/ حافظ احمد الحكىم 

3200مكتبة الرشدعبد اللطيف آل الشيخمنهاج التأسيس و التقديس799
 الرد عىل عىل المبطل داود بن سليمان بن جرجيس 800

ن
      3,200.00مكتبة الرشدالشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن ال الشيخشاموا (مجلد  )منهاج التأسيس والتقديس ف

ين/ الشيخ منهاج المسلم801 1200مدار الوطن عبد هللا  الجت 
      4,400.00مكتبة الرشد عثمان عىل حسن(لبنانية) (شاموا) 2/1منهج االستدالل عىل مسائل االعتقاد 802

 االستدالل بالسنة النبوية 803
ن
ن الحنفية ف 1600مكتبة الرشدصهيب عباس عودة الكبيسشاموا (مجلد)منهج االصوليي 

ي تحقيق االمن 804
ن
750منهج االمام محمد عبد الوهاب ف

 العقيدة من خالل كتابه 805
ن
 ف

ن
اصفر- 3/1((فتح البارى ))منهج الحافظ ابن حجر العسقالن 4500مكتبة الرشدمحمد اسحاق كندو

ن806       1,400.00مدار الوطن ابن سعدي منهج السالكير

ي مواجهة االنحرفات العقدية والفكرية 807
ن
ن ف       3,400.00دار ابن خزيمةمحمد ابراهيم الحمد1/2منهج الشيخ محمد الخرصن حسير

 الدعوة ال هللا 808
ن
1400مكتبة الرشدعبدهللا ابراهيم الطويلشاموا (مجلد)منهج القصاص ف

ن 809  االستدالل عىل النبوة والرد عىل المخالفي 
ن
شاموا (مجلد )  2/1منهج اهل السنة والجماعة ف 3400مكتبة الرشداحمد بن محمد بن حاسن القرسر

ي التحقيق االمن الفكري810
ن
750مكتبة الرشدشحان عايض االوشيمنهج عبد الوهاب ف

1400مكتبة دار المنهاج إبراهيم األخرصنمهارات محكىمي811

ي الفقه االسالمي812
ن
650جامعة االمام احمد بن يوسف بن احمد الدريويش-دموجب القتل ف

ح عمدة األحكام 813       9,500.00دار ابن الجوزيعبد هللا الفوزان 1/2مورد األفهام شر

16500الرسالة العالميةالبورنو1/13موسوعة القواعد الفقهية 814
      4,800.00مدار الوطن أحمد عثمان المزيد. د.أ1/6موسوعة محمد رسول هللا 815

      3,400.00دار ابن الجوزيمحمد بن إبراهيم الحمد موقف ابن تيمية من خوارق العادات816

ونية والمواقع االباحية 817 يعة من الجرائم االلكتر 400مكتبة الرشدمروة عبد المعىطي السليىميموقف الشر

950نارص عبدهللا القفارىشاموا (غالف)موقف الشيعة المعارصين من القران الكريم 818

ن من علم الكالم واالشاعرة 819 قي  1400مكتبة الرشدهدى نارص محمد الشالل(مجلد )موقف المستشر

ن 820 3200مكتبة الرشدليىل نورى المغامس الحرن شاموا (مجلد) 2/1موقف اهل السنة والجماعة من االسباب وآراء المخالفي 

      4,800.00دار ابن الجوزيعبدالرحمن صالح المحمود شموا2/1موقف شيخ االسالم ابن تيمية من االشاعرة 821

3200مكتبة الرشدان  عمر عبدهللا محمد الحمادىشاموا (مجلد )2/1نظرية السمشة وتطبيقاتها العرصية 822

 عد اى القران 823
ن
ح الفرائد الحسان ف يعبدالفتاح عبدالغبن القاضنشاموا (غالف  )نفائس البيان شر 950مركز االمام الشاطب 

ن و النقاد حول شخصية حسان824 ات المؤرخي 
450دار العاصمة نقض افتر

      2,800.00دار ابن خزيمةزين الدين السنكي1/2نهاية الهداية ال تحرير الكفاية 825

         600.00مكتبة الرشدخالد عىل المشيقح(غالف)نوازل الزكاة المستجدة 826

نشاموا (غالف)نيل االرب من قواعد ابن رجب 827 ية محمد بن صالح العثيمي  ن الخير          650.00مؤسسة ابن العثيمير

      3,200.00دار ابن الجوزيمحمود احمد صالح الدوشىهجر القران العظيم انواعه واحكامه828

1600مكتبة الرشدعبدالعزيز بن فيصل الراجخهدى السارى ال اسانيد الشيخ اسماعيل االنصارى829

ي  اإلسالم830
ن
ي وإنهارت الطرقية ف

ن
950مكتبة دار المنهاجمحمد المنترص الريسون



ح نظم الصبابة831 يموبل السحابة شر 950المنهاج الرياضالشر

 االسالم 832
ن
)وثيقة حقوق المرأة وواجباتها ف

ن
1100 ابراهيم النارص(كرتون

1400وجه الشعر833
         950.00مكتبة الرشدوضاح بن هاديشاموا (غالف )وقت القراءة 834

      1,600.00دار العاصمة سليمان أبا الخيل وقفات مع شهر الصيام 835

ي علم الرسم-وال تخطه بيمينك  836
ن
يكان -دراسة ف       2,200.00مدار الوطن خالد الير

سعر التجزئةالناشرالمؤلفالبيانرقم

 الفقه االسالم 1
ن
شاموا (مجلد) 2/1احكام االعتداء عىل االطفال ف

ر
            3,200مكتبة الرشدايمان سعد عبدهللا الطويرف

            1,200مكتبة الرشد خالد عىل المشيقحاحكام االعتكاف2

 الفقه االسالم 3
ن
            1,400اسماعيل كاظم العيساوىشاموا (مجلد)احكام العيب ف

 الفقه االسالم 4
ن
شاموا (مجلد )احكام الكتابية ف

ن
1400مكتبة الرشدابراهيم فرحان ابراهيم الزهران

 الفقه االسالم     دراسة مقارنة    5
ن
            1,400مكتبة الرشداسماعيل كاظم العيساوىشاموا (مجلد)احكام المعاهدات ف

1800محمد القاسم عبدهللا البكرىلونان-- شاموا (غالف)احكام حماية المرأة من االيذاء دراسة تأصيلية مقارنة 6

 حق الحق سبحانه وحق الخلق 7
ن
               950محمد سالم احمد مود الجكبنابيض (مجلد)اربعون حديثا من اصح الصحيح ف

            1,600دار ابن الجوزيمحمد بن عبد هللا السحيمإستقالل القضاء8

وطه- اركانه -- حقيقته )االجماع 9 نشاموا (بعض احكامه -- حجيته - امكانه - شر             1,400مكتبة الرشد يعقوب عبدالوهاب الباحسي 

ي الصحيحة 10
ن
ي رواه ابن خزيمة ف

               350مكتبة الرشد بسام بن عبد هللا العطاوياالحاديث البر

شاموا (مجلد )االسباب الموجبة لتضعيف حديث الثقة وبيان االسانيد الصحيحة المنقطعة 11             1,200مكتبة الرشدان  يحب  زكريا غالم قادر

1400مكتبة الرشدسامي بن خالد محموداألعمال الفدائية 12

عية دراسة نقدية 13  قضايا المرأة الشر
ن
لونان- شاموا  (غالف)التأويل النسوى المعارص ف ى ن             1,600سامية مضخ العتن

 اصول الفقه 14
ن
ح التحرير ف 24000مكتبة الرشدعالءالدين  المرداوى الحنبىلشاموا (مجلد  ) مع الفهارس 9/1التحبت  شر

 نظم المسائل االصولية عىل طريقة اهل السنة السنية 15
ن
ابيض (غالف)التحفة المرضية ف                350مكتبة الرشدمحمد عىل ادم موس االثيون 

24000مكتبة الرشد(ه 458 ه       384 )البيهفر شاموا  (مجلد ) 14/1الجامع لشعب االيمان 16

ن 17 ن الصالتي              1,200مكتبة الرشدعبدهللا عبدالعزيز سعود التميىم(مجلد)الجمع بي 

         12,500مكتبة الرشده  377---ابوالحسن عبدالغفار الفارس (مجلد) 7/1الحجة للقراء السبعة   18

 اليمن 19
ن
ى3/1الحديث والمحدثون ف 3800عبدهللا بجاش الحمت 

ن  20  عند االصوليي 
            2,200مكتبة الرشدعبدالكريم عىل محمد النملةشاموا (مجلد)2/1الخالف اللفىطن

ي الشذا الفياح21
ن
               450مكتبة الرشدغيس عبد الواحد العضاف

ن العقيدة والعالقات االجتماعية 22             2,800مكتبة الرشدثريا ابراهيم محمد السيفلونان-شاموا   (مجلد) 2/1الصلة بي 

            1,200مكتبة الرشداحمد بن عبد الرحمن- دالصوت احكامه وتجلياته23

            4,500مكتبة الرشدخالد نارص العتيب (مجلد ) 4/1الطريقة الشاذلية عرض ونقد 24

               950ابو عيس البغدادىالفوائد الذهبية25

            1,100مكتبة الرشداحمد بن عبد الرحمن الخميسالقوامة و الوالية العامة للمرأة26

 قراءات اهل االمصار 27
ن
 معان

ن
            2,600مكتبة الرشدان  بكر احمد بن عبيدهللا بن ادريسشاموا (مجلد)    2/1الكتاب المختار ف

/ النيسابورى/ البخارى شاموا (مجلد)    1/2الكتب الستة 28
ن
مذى/ السجستان / التر

 
القزويبن/ النسان 12000مكتبة الرشد

ة خت  العباد  لمحمد الشام 29  ست 
ن
 كتاب سبل الهدى والرشاد ف

ن
شاموا (مجلد) 2/1المسائل العقدية ف             2,800مكتبة الرشدماجد عبدالرحمن عبدهللا الطويل

ي خالف فيها بعض الفقهاء الحنابلة مذهبهم30
               850دار الفضيلةحمود بن ابراهيم السالمة-دالمسائل العقديةالبر

2200الرسالة العالميةيوسف بن ماجد المقدسي1/2المقرر عىل أبواب المحرر 31

            4,500مكتبة الرشدهيا صالح محمد الخميسشاموا (مجلد )3/1الموارد العلمية لشيخ االسالم ابن تيمية 32

قائمة العروض الخاصة 



               900فايزة معيض المالكشاموا    لونان (غالف)المؤثرات الثقافة عىل المرأة السعودية المعارصة 33

ن 34 1200مكتبة الرشدعبدالكريم عىل محمد النملةشاموا (مجلد)الواجب الموسع عند االصوليي 

            1,800مركز باحثات لدراسات المرأةابيض    لونان (غالف)اوراق عمل ملتفر المرأة السعودية مالها وما عليها 35

ابيض    لونان (غالف)ه   1431اوراق عمل مؤتمر    اتفاقيات ومؤتمرات المرأة الدولية واثرها عىل العالم االسالم 36             1,400مركز باحثات لدراسات المرأة

ن - تاري    خ ابن ان  خيثمة ان  بكر احمد بن زهت  بن حرب 37 شاموا (مجلد)قطعة من الكوفيي                 950مكتبة الرشدمحمد عبدهللا الشي    ع

               750دار ابن عفانطارق عوض هللا تاري    خ الرجال38

            1,200مركز الفكر المعارصعمرو بن بحر الجاحظجمل جوابات العثمانية بجمل مسائل الرافضة والزيدية39

حاشية جامعة عىل الفريدة بعلم المصطلح40
ن
            1,200مكتبة الرشديوسف كساب المدن

ح االمام المحىل عىل جمع الجوامع 41 شامو (مجلد) 4/1حاشية شيخ االسالم زكريا االنصارى عىل شر             7,500مكتبة الرشده    926--زكريا االنصارى 

            1,400مدار الوطن بسام برناويحقيقة البديل االسالمي 42

 الهند 43
ن
 المغول ف

ن
ن الوضاع الحرم السلطان             1,200صاحب عالم االعظىم الندوىشاموا (غالف)رؤية الرحالة االوربيي 

 والمحرر 44
ن
 الفقه عىل مذهب االمام احمد بن حنبل}زوائد الكاف

ن
            1,200مكتبة الرشدعبدالرحمن البعىل الحنبىل{عىل المقنع ف

ح لمعة االعتقاد الهادى ال سبيل الرشاد لالمام ابن قدامة 45             1,800محمد محمود آل خضت شاموا (مجلد)شر

1400مكتبة العبيكان عبد العزيز ال عبد اللطيفضوابط الجرح والتعديل 46

ي العبادات والمعامالت 47
ن
ي 1/2عامل الزمن ف

ر
            1,400مكتبة الرشدمحمد الطاهر الرزف

2400الجريسيخالد الجريسيفتاوى علماء البلد الحرام 48

ي داوود49 34000دار ابن الجوزيياش فتخي ال عيد18/1فضل الرحيم الودود تخري    ج ان 

ن حماد3/1قرة العيون بتوثيق االسانيد والمتون 50             3,200مكتبة الرشدنافذ حسي 

ال العرن  المعارص دراسة نقدية 51  الفكر الليت 
ن
            3,800مضاوى سليمان البساملونان-- شاموا  (غالف)قضايا المرأة ف

 الغرب اصولها الفلسفية واثارها عىل العالم االسالم 52
ن
لونان-شاموا  (غالف)قضية تحرير المرأة ف ى             2,500ايمان محمد العست 

يكتاب االفراد والغرائب 53 ي:ت/االمام الذهب                 950الرسالة العالميةخليل بن محمد العرن 

            1,100مكتبة دار المنهاجابن مجاهدكتاب السبعة54

 اهم المهمات العقدية لدى الشيعة االمامية55
ن
ىمخترص سؤال وجواب ف                750مكتبة الرشد عبدالرحمن سعد الشت 

            7,500مكتبة الرشدعبدهللا بن محمد حسن دمفوشاموا(مجلد ) 4/1مرويات االمام الزهرى المعلة  56

ن الدارم وموطأ مالك  57  السنة الستة وسين
ن
            3,800مكتبة الرشدعبدالرحمن حسن محمد عثمان ابوكراوىشاموا (مجلد) 3/1مرويات الخلفاء الراشدين االربعة     ف

ي الحديث النبوي58
ن
               800المنهاج الرياضعبد المحسن العسكرمعالم البيان ف

 المواثيق الدولية 59
ن
            1,100مرام منصور زاهدشاموا    لونان (غالف)مفهوم الصحة االنجابية ف

            1,400امل نارص الخريفشاموا    لونان (غالف)مفهوم النسوية 60

ي تحقيق االمن 61
ن
               750منهج االمام محمد عبد الوهاب ف

 تقرير مسائل االعتقاد   62
ن
            3,200مكتبة الرشدعثمان عىل حسنشاموا (مجلد)  2/1منهج الجدل والمناظرة ف

 الدعوة ال هللا 63
ن
            1,400مكتبة الرشدعبدهللا ابراهيم الطويلشاموا (مجلد)منهج القصاص ف

يمنهجيات اصولية 64
ن
ان ن                750مكتبة الرشدمحمد الجت 

ن 65             3,200مكتبة الرشدليىل نورى المغامس الحرن شاموا (مجلد) 2/1موقف اهل السنة والجماعة من االسباب وآراء المخالفي 

 االسالم 66
ن
)وثيقة حقوق المرأة وواجباتها ف

ن
            1,100 ابراهيم النارص(كرتون
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