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 كليّة التربيّة للعلوم اإلنسانيّة / جامعة ديالى 
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 قسم علوم القران 
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 الل ير 
 التصنيف 

   العدد
 عنـــــوان الكتـــــــاب

 
 اســـم المؤلف

 حسن محمد كتبى ليشهدوا منافع لهم  1 222\1

 أبو الحسن عبد هللا بن مفتاح شرح أألزهار 12 1 222\2

 ابن قيم الجوزية السياسة الشرعيةالطرق الحكمية في   1 222\3

أبي الحسن علي بن محمد  جمال القراء وكمال اإلقراء  2 1 222\4
 السخاوي

خدمات األوقاف في الحضارة العربية   1 222\5
 اإلسالمية إلى نهاية القرن العاشر الهجري

 رعد محمود البرهاوي. د

الجامع ألطراف األحاديث الضعيفة )الديون  2 1 222\6
 (والموضوعة 

 عبد الكريم بن عبد الرحمن

 عبد القادر محمد منصور. د اإلعجاز الطبي في القران الكريم  1 222\7

 موفق سالم نوري. د أخالقيات المهنة في الحضارة اإلسالمية  1 222\8

في تهذيب مذاهب ائمة  إرشاد المسترشد 3 1 222\9
  الهدى في الفقة وادلته

 محمد اولي بن المنذر االنصاري 

أبو الحسن علي بن محمد  كتاب أدب الدنيا والدين   2 222\12
 الماوردي

أبو الخير نور الحسن بن أبي  (لشرح بلوغ المرام)فتح العالم 4 1 222\11
 طالب

 أبي عمرو عبد الكريم بن احمد  (فيما اتفق عليه الشيخان)اللؤلؤ والمرجان 2 1 222\12

 محمد غازي عرابي ( للقرآن الكريم)التفسير الصوفي الفلسفي 2 1 222\13

 محمد عبد الهادي إرشاد السالك إلى أفعال المناسك  2 1 222\14

 البي بكر محمد بن عبد هللا أحكام القران   1 222\15

 عبد هللا بن يوسف الجديع تحرير علوم الحديث  2 1 222\16

 نور الدين علي بن أبي بكر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  5 1 222\17

 لشهاب الدين احمد بن محمود عيون التفاسير  4 1 222\18

 أبي عبد هللا محمد بن عبد هللا المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم 2 1 222\19

االنتصارات اإلسالمية في كشف شبه  2 1 222\22
 النصرانية 

 سليمان بن عبد القوي
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 عماد الدين إسماعيل ابن كثير تفسير القرآن العظيم 4 1 222\21

وقائع الموسمين الثقافيين : عالم اإلسالم  1 222\22
ـ  98لدائرة التراث العربي واإلسالمي 

9991  

 المجمع العلمي العراقي

 فوزي فايز اشتيوه.د مناهج التربية اإلسالمية وأساليب تدريسها  2 222\23

 للقاضي محمد بن احمد سلمان (عند أئمة السلف)فقه الحديث 2 1 222\24

 الحبيب بن طاهر الفقه المالكي وأدلته  3 1 222\25

 اإلمام عبد الرحمن بن احمد الذيل على طبقات الحنابلة  5 1 222\26

التفسير الواضح حسب  فهم القرآن الحكيم  3 222\27
  ترتيب النزول

 محمد عابد الجابري.د

مدخل إلى القرآن الكريم في التعريف   2 222\28
 بالقران

 محمد عابد الجابري.د

 محمد عابد الجابري.د بنية العقل العربي  1 222\29

 علي عدنان الفيل دراسات في الفقه الجنائي اإلسالمي  1 222\32

رسالة في المنطق إيضاح المبهم في معاني   1 222\31
 السلم

 العالمه احمد الدمنهوري

 جمال الدين أبي الفرج تلبيس إبليس  1 222\32

 أبو الفرج جمال الدين الجوزي بستان الواعظين ورياض السامعين  1 222\33

الخالصة الفقهية على مذهب السادة   1 222\34
 المالكية

 محمد الفري القروي

منهاج الطالبين في الفقه على مذهب األمام   1 222\35
 الشافعي 

 زكريا محي الديناألمام أبي 

 إبراهيم محمد تركي.د التصوف اإلسالمي أصوله وتطوراته  1 222\36

 محمد كمال الدين إمام.د مقدمه لدراسة الفقه اإلسالمي  1 222\37

منهج ابن العربي في تفسير أحكام القرآن   1 222\38
 الكريم

 منصور بن فضيل كافي.د

 محمد علوان.د أالجتماعمفهوم أسالمي جديد لعلم   1 222\39

 علوي عبد هللا طاهر.د األنموذج القيادي التربوي اإلسالمي   1 222\42

أبو الفضل جالل الدين عبد  البدور السافرة في أمور اآلخرة  1 222\41
 الرحمن

 مظاهرياالستاذ  تربية الطفل في اإلسالم   1 222\42

عبد الفتاح بهيج علي .داألحكام الفقهية للجراحات التجميلية في   1 222\43
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 العواري دراسة مقارنة: الفقه اإلسالمي 

 أبي عبد الرحمن السلمي طبقات الصوفية  1 222\44

شرح عمدة السالك وعدة  أنوار المسالك  1 222\45
 الناسك

 الشيخ محمد الزهري الغمراوي

الشيخ مرعي بن يوسف  المطالبدليل الطالب لنيل   1 222\46
 الحنبلي

محمد بن عبدهللا بن احمد بن  الناسخ والمنسوخ  1 222\47
 عبد هللا

 أبي زكريا يحيى النووي األذكار  1 222\48

الدر الثمين لبيان حكم إجهاض األجنة   1 222\49
 المشوهين

 عبد الفتاح بهيج علي.د

المسلم وتحديات الثقافة اإلسالمية ثقافة   3 222\52
 العصر

 محمد أبو يحيى.د

 الشيخ محمد الخضري نور اليقين في سيد المرسلين  1 222\51

 األمام عبد الوهاب الشعرالي األنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية  1 222\52

الزمان في الفكر الديني والفلسفي وفلسفة   1 222\53
 العلم

 حسام األلوسي

 (رضي هللا عنه)مالك بن أنس الموطأ  1 222\54

التربية اإلسالمية واستراتيجيات تدريسها   1 222\55
 وتطبيقها العملية

 وليد رفيق العياصره. د

 محمد بن محمد بن محمود شرح العقيدة الطحاوية   1 222\56

 ابن القيم السعادتين طريق الهجرتين وباب السعادتين   1 222\57

 حسين أنصاريان األسرة ونظامها في اإلسالم   1 222\58

 محمد عبدالحميد محمد فرحان.د مؤسسات الزكاة وتقييم دورها االقتصادي  1 222\59

 عبد المجيد محمد السوسوه. د بحوث معاصره في أصول الفقه  1 222\62

 بسام علي سالمه العموش. د من نور النبوة  1 222\61

 األمام زين الدين ابي الفرج والحكمجامع العلوم   1 222\62

 محمد عادل عزيزه الكيالي.د عقيدة السلف الصالح  1 222\63

 محمد بن علي   الشوكاني الدراري المضية  1 222\64

 االبشيهيبهاء الدين أبي الفتح  المستطرف في كل فن مستظرف  3 1 222\65

قراءات في ) مناهج البحث في أصول الدين  1 222\66
 (أصول البحث

 سعدون محمود الساموك. د
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ناصر الدين أبي القاسم محمد  رياضة األخالق  1 222\67
 بن يوسف

 الميلودي بن جمعه.د (في ضوء القرآن والسنة)الكفارات   1 222\68

 احمد بن إسماعيل بن عثمان في شرح جمع الجوامع الدرر اللوامع  1 222\69

 شرف الدين ابي موسى عيسى أصول الجامع الكبير  1 222\72

 محمد بن احمد كنعان  أشراط الساعة وأمور اآلخرة  1 222\71

مختصر في أحاديث الشرح الكبير البدر   1 222\72
 المنير

 البن الملقن

شرف الدين عبد المؤمن  المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح  1 222\73
 الدمياطي

 إبراهيم محمد تركي. د علم الكالم بين الدين والفلسفة   1 222\74

األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه   2 222\75
 الشافعية

أبو الفضل جالل الدين عبد 
 الرحمن

 هاني محمد كامل.د العقوبة في التشريع الجنائي اإلسالمي  1 222\76

 الخادمينور الدين مختار .د أبحاث في مقاصد الشريعة  1 222\77

 أبو بكر احمد بن الحسين كتاب الزهد الكبير  1 222\78

 بيروت\مؤسسه المعارف  األحاديث القدسية  1 222\79

 احمد بن علي بن حجر بلوغ المرام من أدله األحكام  1 222\82

أسس التربية والتعليم في القرآن   1 222\81
 واألحاديث

 رضا فرهاديات

الفقهي بين مالك ومحمد بن االختالف   1 222\82
 حسن الشيباني

 إدريس عمر محمد. د

 فدوى قهواجي ضمان عيوب المبيع فقها وقضاء  1 222\83

 إسماعيل أمين نواهضه. د األحوال الشخصية فقه النكاح  1 222\84

األحوال الشخصية فقه الطالق والفسخ   1 222\85
 والتفريق والخلع

 احمد محمد المومني.د

 الشيخ محمد الخضري بك إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء  1 222\86

المنتقى من السنن المسندة عن رسول هللا   1 222\87
 (ص)

 ابي محمد عبد هللا بن الجارود

 محمد متولي الشعراوي أتبعوا وال تبتدعوا فقد كفيتم  1 222\88

 احمد بهشتي.د مباحث اإللهيات عند ابن سينا  1 222\89

 محمد المكي بن عزيز البرجي عقيدة التوحيد الكبرى  1 222\92
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 عبد الكريم زيدان. د علوم الحديث  1 222\91

 محمد حسنين مخلوف صفوة البيان  1 222\92

 صبحي الصالح. د (نشأتها وتطورها)النظم اإلسالمية    1 222\93

 محمد ضياء العقيدة اإلسالمية  1 222\94

أبي القاسم عبد الكريم بن  القشيريةالرسالة   1 222\95
 هوازن

 عبد المجيد عزيز الزنداني توحيد الخالق  1 222\96

 المام علي بن ابي طالب نهج البالغة  7 222\97

 االمام النووي رياض الصالحين من كالم سيد المرسلين  4 222\98

 أبي حسين مسلم النيسابوري صحيح مسلم   2 222\99

 أبي عبد هللا محمد بن اسحاق كتاب التوحيد ومعرفة أسماء هللا وصفاته  1 122/222

 محمد بن علي الشوكاني إرشاد الفحول إلى تحقيق علم األول  1 222\121

 موفق الدين عبد هللا روضه الناظر وجنه المتناظر  1 122/222

 أبو منصور محمد السمرقندي كتاب التوحيد  1 123/222

 أكرم ضياء العمري. د الخالفة الراشدةعصر   1 124/222

 لطفي بن محمد الزغير. د التعارض في الحديث  1 222\125

 عائشة احمد سالم حسن.د األحكام المتصلة بالحمل في الفقه اإلسالمي  1 222\126

ابي المناقب شهاب الدين  تخريج الفروع على األصول  1 222\127
 محمود

 محيي الدين ابي زكريا يحيى الفقهاءمختصر طبقات   1 222\128

 ابو عبد هللا حميد                      شرح العبادات الخمس  1 222\129

 محمد بن علي الجيالني .د عالقة علم أصول الفقه بعلم الكالم  1 222\112

 أبو حامد محمد الغزالي جواهر القران  1 222\111

السبعة المسمين  في اختالف القرأة)المفتاح  1 222\112
 (بالمشهورين

أبي القاسم عبد الوهاب 
 القؤطبي

 محمد المدنيني (خطب جمعيَّة ) لسان المنبر   2 222\113

 حسان محمود عبد هللا المشاكل الزوجية بين الشرع والعرف  1 222\114

 عائض القرني.د الفقه الميسر  1 222\115
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كالم  في تفسير)تيسير الكريم الرحمن  2 222\116
 (المنان

 عبد الرحمن بن ناصر السعدي

 صالح الدين األيوبي اإلسالم والتميز العنصري  1 222\117

1128\
222 

 مساعد مسلم آل جعفر. د الموجز في علوم الحديث  1

 سميرعاليه.د المدخل لدراسة القانون والشريعة  1 222\119

 الحكيممحمد تقي  األصول العامة للفقه المقارن  1 222\122

أبي الفضل جالل الدين عبد  تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي  1 222\121
 الرحمن

 طه جابر العلواني مقاصد الشريعة  1 222\122

 سمير عالية. د القانون الوضعي المقارن بفقه الشريعة  1 123/222

 حسن محمد بودي. د موانع الرجوع في الهبة  1 124/222

 عبد الكريم زيدان. د المدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية  1 125/222

 محمد بن إسماعيل البخاري األدب المفرد  1 222\126

 شهاب الدين بن حجر العسقالن تهذيب الترغيب والترهيب  1 222\127

االستخدام الشرعي والقانوني للوسائل   1 222\128
 الحديثة في التحقيق الجنائي

مركز الدراساات والبحوث 
جامعة نايف العربية للعلوم 

 المملكة السعودية/  األمنية

فصل المقال في تقرير مابين الشريعة   2 222\129
والحكمة من االتصال أو وجوب النظر 

 العقلي وحدود التأويل

 محمد عايد الجابري 
 

 عبد القادر شيبه الحمد تفسير آيات األحكام  1 222\132

 حسان محمد عبد هللا مشاكل الطالق مابين الشرع والعرف  1 222\131

الدروس التربوية والعلمية المستنبطة من   2 222\132
 القران الكريم

 عبد الواحد حميد الكبيسي.د

 محمد بن إسماعيل الصفاني سبل السالم  4 1 222\133

المسائل الخالفية في علم الفرائض   2 222\134
 وأسبابها دراسة مقارنة 

 هادي محمد عبد هللا. د

 السيد سابق فقه السنة  2 1 222\135

 ابن قيم الجوزيه زاد المعاد في هدي خير العباد 9 1 222\136

 لإلمام الحافظ العسقالني فتح الباري شرح صحيح البخاري  5 1 222\137

 ابن كثيرابي الفداء الحافظ  البداية والنهاية  7 1 222\138
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 محمد بن علي الشوكاني نيل االوطار من إسرار منتقى األخبار   5 1 222\139

 أبي نعيم األصبهاني حلية األولياء وطبقات األصفياء  8 1 222\142

 محي الدين أبي زكريا النووي صحيح مسلم  16 2 222\141

الرياح والمطر واألعاصير  آيات هللا في  11 222\142
 والبراكين والزالزل

 ماهر احمد الصوفي.د

آيات العلوم األرضية وفق المعطيات   1 222\143
 األرضية

 ماهر احمد الصوفي.د

 ماهر احمد الصوفي.د آيات العلوم الكونية  1 222\144

 احمد أبو الشباب.د مقومات النصر في ضوء القران والسنة  2 1 222\145

 عمر عبد السالم تدمري. د طبقة التابعين وتابعي التابعين  1 222\146

 الشيخ كمال الدين الدميري حياة الحيوان الكبرى 2 1 222\147

 عباس محمود العقاد مجموعة العبقريات اإلسالمية  1 222\148

 محمد علي الصابوني فقه العبادات   2 222\149

 علي الصابونيمحمد  فقه المعامالت   2 222\152

 علي محمد الصالبي. د (في القران الكريم )فقه النصر والتمكين   3 222\ 151

 بدر الدين محمد الزركشي البرهان في علوم القران  1 222\152

 محمد علي الصابوني التبيان في علوم القران   1 153/222

جالل الدين عبد الرحمن  اإلتقان في علوم القرآن  1 154/222
 السيوطي

 دار النذير دليل كلية الدراسات اإلسالمية  1 155/222

 أبو إسحاق اللمع في الفقه المالكي  1 156/222

 جالل الدين عبد الرحمن تدريب الراوي في شرح تقريب النووي   2 157/222

 محمود علي السر طاوي. د التحكيم في الشريعة اإلسالمية  1 158/222

 نعمة محمد عبد القادر الكالمية ألئمة المذاهب الفقهيةاآلراء   1 159/222

 علي محمد الصالبي. د الشورى في اإلسالم  1 162/222

 علي محيي الدين. د التأمين اإلسالمي دراسة فقهية تأصيلية  1 161/222

نيل االوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث  4 1 162/222
 سيد األخيار 

 محمد بن علي الشوكاني

 حمدان عبد المجيد. د الخراج أحكامه ومقاديره  1 163/222

 علي محمد الصالبي. د الوسطية في القران الكريم   2 164/222
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 الشيخ جالل الحنفي البغدادي شخصية الرسول األعظم قرآنًيا  1 165/222

االمام ابو عبد هللا محمد بن  القران الحكامالجامع في  32 3 166/222
 االنصاري القرطبياحمد 

مفهوم حرية المرأة في ضوء الفكر التربوي   1 167/222
 اإلسالمي

 دالل كاظم

 جميل احمد ظفر 2د النحو القرآني قواعد وشواهد  1 168/222

 ابي القاسم اسماعبل كتاب المبعث والمغازي 2 1 169/222

 محمد علي السايس تفسير آيات األحكام  1 172/222

مصطلحات علم القراءات في ضوء علم  2 1 171/222
 المصطلح الحديث 

 حمدي صالح الهدهد.د

 عضد الدين عبد الرحمن شرح المواقف 4 1 172/222

 احمد الصاوي المالكي  حاشية الصاوي على تفسير الجاللين 4 1 173/222

 تقي الدين بن دقيق العيد االقتراح في بيان اإلصالح  1 174/222

 عبد الباقي الهرماسي الدين في المجتمع العربي  1 175/222

اإلمام الشافعي وتأسيس االيديلوجية   1 176/222
 الوسطية

 نصر حامد أبو زيد. د

 أبي حامد محمد الغزالي أحياء علوم الدين  9 2 177/222

 د أحمد سعد الخطيب.أ مفاتيح التفسير 2 1 178/222

 سعيد محمد حمد المري. د بالحديث المشهورإعالل الحديث الغريب   1 179/222

 جميلة زيان . د مفهوم األمر في القران الكريم 2 1 182/222

 حنان عز الدين نطفجي عجائب وغرائب من أسرار القران الكريم  1 181/222

 الشين محمد يونس. د الشركات في الفقه اإلسالمي المقارن  1 182/222

 محمد عبد الرحمن عبد المنعم.د معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية  3 1 183/222

 جمال طلبة. د المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 6 1 184/222

 الطاهر عامر. أ التأويل عند المفسرين من السلف  1 185/222

 ابي عمر يوسف بن عبد هللا االستيعاب في معرفة األصحاب 3 1 186/222

 حمدي عبد العال. د منهج السلف في العقيدة  1 187/222

 نظام الدين الحسن بن محمد تفسير غرائب القران ورغائب الفرقان 6 2 188/222

 محمد فؤاد عبد الباقي اللؤلؤ والمرجان  1 189/222

 محمد بن عليفهارس فتح القدير الجامع بين فني الرواية  6 1 192/222
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 والدراية من علم التفسير

 أبو محمد عبد الملك الروض االنف والسيرة النبوية البن هشام  4 1 191/222

 محمد محي الدين سنن أبي داود  2 192/222

 عبد الفتاح أبو غدة سنن النسائي  1 193/222

 علي محيي الدين القره داغي. د المدخل إلى االقتصاد اإلسالمي 2 1 194/222

 أبي عبد هللا محمد بن إسماعيل  صحيح البخاري  1 195/222

 محمد علي الجيالني. د عالقة علم أصول الفقه بعلم الكالم  1 196/222

مفهوم اإلنسان في القران الكريم والحديث   1 197/222
 الشريف 

 احمد بو شلطة. د

نظرية السلطة في القران الكريم االستكبار   1 198/222
 والتمكين

 سعيد الشبلي

 سعيد الشبلي اإلنسان بين القران والعرفان  1 199/222

 عبد الملك بن حبيب االندلسي تفسير غريب الموطأ  2 2 222/222

 جالل الدين السيوطي طبقات المفسرين  1 221/222

 ابي حسن بن عبد هللا  مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين  1 222/222

علم  الفتح الوامض على المنح الفائض في  1 223/222
 الفرائض

 عمر الشهير بابن القره داغي

مبادئ : جغرافية المعتقدات والديانات  1 224/222
 وأسس، محتوى ومنهج ، تحليالت مكانية

 محسن عبد الصاحب المظفر. د

 مصطفى األسود. د من آيات هللا في اإلنسان  1 225/222

المنهج األصولي للخطيب البغدادي في كتابه   1 222/ 226
 الفقيه والمتفقه

 عباس علي حميد العبيدي. د

 نصير سلمان. د فقه المواريث في ضوء الكتاب والسنة  1 227/222

 أثير الدين االبهري  األساس في المنطق  1 228/222

 عبد هللا هيكل. د آيات المواريث ودالالتها الشرعية  1 229/222

 رشدي عليان وآخرون. د علوم القران  1 212/222

 محمود مطلوب ابو يوسف حياته وآثاره وآراؤه الفقهية  1 211/222

 علي محمد. د الوسطية في القران الكريم  1 212/222

 أحمد أمين ضحى اإلسالم 3 2 213/222

 احمد أمين ظهر اإلسالم  1 214/222
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 عبد الحميد هنداوي. د منهج الدعوة في واقعنا المعاصر  1 215/222

 الحسيني الحسيني.د القرآن الكريم والتوراة واإلنجيل والعلم  1 216/222

 أبي العز الحنفي شرح العقيدة الطحاوية  1 217/222

قضايا الجرح والتعديل عند ابن أبي حاتم   4 218/222
 الرازي

 بدر عبد الحميد إبراهيم بدر. د

المذاهب واألفكار المعاصرة في التصور   1 219/222
 اإلسالمي

 الحسنمحمد 

صورة المؤمن في التعبير القرآني دراسة   1 222/222
 فنية

 نوافل يونس الحمداني2د

 محمد حسن مهدي. د اإلباضية نشأتها وعقائدها   2 221/222

 صبحي عبد الرؤوف المعجم الموضوعي آليات القرآن الكريم  1 222/222

 عبد هللا محمد سنن ابن ماجة  1 223/222

الفرق والمذاهب في الرساالت الثالث   1 224/222
 اليهودية والمسيحية واإلسالم

 محمد غالب بركات

القراءات العشر المتواترة من طريق طيبة   1 225/222
 النشر

 جمال الدين محمد شرف

ذيل الاللىء المصنوعة في األحاديث   1 226/222
 الموضوعة

 جالل الدين السيوطي

 عقيلة حسين النبويةالوسطية في السنة   1 227/222

 محمد المختار. د مدخل إلى أصول الفقه المالكي  1 228/222

 محمد محي الدين الموافقات في أصول األحكام 2 1 229/222

طلب الكفاية في الشريعة اإلسالمية بحث   1 232/222
 مقارن

 محمد طموم. د

 حازم سليمان الحلي. د أصول التالوة  1 231/222

 مجد الدين محمد بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز  6 1 232/222

 أبو سليمان احمد الخطابي معالم السنن 2 1 233/222

تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  3 1 234/222
 وعيون األقاويل في وجوه التأويل

 أبو القاسم جار هللا الزمخشري

التنزيل تفسير البيضاوي المسمى أنوار  2 1 235/222
 وأسرار التأويل

 ناصر الدين أبي سعي
 

 محمد طاهر نيل السائرين في طبقات المسفرين  1 236/222
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 أبي الطيب محمد شمس عون المعبود شرح سنن ابي داود 7 1 237/222

 فخر الدين محمد بن عمر التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب 17 1 238/222

 عبد السالم بن صالح. د  والتابعين للتفسيرنقد الصحابة   1 239/222

 فرج هللا عبد الباري. د النبوات بين اإليمان واإلنكار  1 242/222

 يحيى هاشم. د الفكر المعاصر في ضوء العقيدة اإلسالمية  1 241/222

 فرج هللا عبد الباري. د العقيدة الدينية نشأتها وتطورها  1 242/222

 بركات دويدار. د الوحدانية  1  222/ 243

 لإلمام أحمد بن حنبل الرد عل الزنادقة والجهمية  1 222/ 244

 أصيل عالء الدين التسامح في الديانات السماوية  1 245/222

 يوسف نوفل. د جماليات القصة القرآنية  1 246/222

اإلصالح الديني في المسيحية مقارنة   1 247/222
 اإلسالمباإلصالح الفكري في 

 كايان عبد الكريم علي

 سعدون محمود الساموك موسوعة الثقافة اإلسالمية  3 248/222

 عادل عبد هللا الشيرواني مشكلة خلق القران عند المتكلمين  1 249/222

 د محمد يوسف ( دراسة مقارنة )الميراث والهبة   1 252/222

 العموشبسام علي سالمة  من نور النبوة   1 251/222

االختالف الفقهي بين مالك ومحمد بن حسن   1 252/222
دراسة : الشيباني من خالل روايته للموطأ

 فقهية مقارنة

 إدريس عمر محمد. د

 طارق فتحي سلطان. د انتشار اإلسالم في آسيا  1 253/222

 إسماعيل محمد قرني. د دراسة مقارنة: الكون في القران الكريم  1 254/222

 سلطان سند العكايلة واخرون.د الوضح في فن التخريج ودراسة األسانيد  1 255/222

 احمد عطا عمر تفسير سورة األنعام  1 222/ 256

 هدى علي جواد الشمري.د األخالق في السنة النبوية  3 257/222

محمد بن عبد الحميد  الميزان في أصول الفقه  1 258/222
 السمرقندي 

 هينليس. جون ر معجم األديان الدليل الكامل لألديان العالمية  1 259/222

 زكي مبارك. د التصوف اإلسالمي في األدب واألخالق   8 262/222

مفهومها مصادرها : الثقافة اإلسالمية  1 261/222
 خصائصها مجاالتها

 عزمي طه السيد. د
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دراسة : اإلعجاز القرآني في الوجود الكوني  1 262/222
 مقارنة

 دالور محمد صابر. د

 شريف مصباح محمود. د الزمان في القران  1 263/222

 عايدة سليمان أبو حاكمة عالقة القران الكريم بالكتب اإللهية السابقة  1 264/222

 يحيى رامز كوكش. د الواضح في الثقافة اإلسالمية  1 265/222

 خليل عسكرأحمد . د العناية في علم الرواية  1 266/222

مصادر المعرفة في الفلسفة اإلسالمية   1 267/222
 المعاصرة

 ضياء حبيب توفيق

موازنة بين تفسيري المحرر الوجيز البن   1 268/222
عطية وزاد المسير في علم التفسير البن 

 الجوزي

 منصور فضيل كافي. د

 زغلول النجار.د تأمالت في كتاب هللا  1 269/222

تحرير المقاالت في القصائد والنحل   1 272/222
 تمهيد ودراسة : والديانات 

 مصطفى عمران. د

 زاهد يحيى الزرقي تكفير المسلم شروطه وموانعه  1 271/222

 عبد الكريم زيدان. د أحكام اللقيط في الشريعة اإلسالمية  1 272/222

 إسماعيل عبيد  السنافيعلي .د اإلعجاز في الطب النبوي دراسة تحليلية  1 273/222

 السيد علي الموسوي البهبهاني مصباح الهداية في إثبات الوالية  1 274/222

 محمود محمد حمزة وآخرون (جزء عمَّ )تفسير القران الكريم   1 275/222

 علي رمضان األوسي.د مدخل إلى تفسير الميزان  1 276/222

االستشراق ومناهجه في الدراسات   2 277/222
 اإلسالمية

 سعدون الساموك. د

 محمد عبد السالم أبو النيل. د حقوق المرأة في اإلسالم  1 278/222

 مبارك سيف الهشمي. د حقوق اإلنسان في اإلسالم  1 279/222

 عبد الغني الكبيسي. د أساسيات الثقافة اإلسالمية  2 282/222

 سليمان األشقرعمر . د اليوم اآلخر القيامة الصغرى   1 281/222

 عمر سليمان األشقر. د اليوم اآلخر القيامة الكبرى   1 282/222

 عمر سليمان األشقر. د تاريخ الفقه اإلسالمي  1 283/222

تفسير : دراسات في القران الكريم  1 284/222
 موضوعي

 محمد عبد السالم أبو النيل. د

محمد عبد السالم محمد .د دراسات في الثقافة اإلسالمية  1 285/222
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 وآخرون

محمد عبد السالم .تحقيق د الناسخ والمنسوخ ألبي جعفر النحاس   2 286/222
 محمد

 عمر سليمان األشقر. د عالم الجن والشياطين  1 287/222

 محمد عبد السالم أبو النيل. د البعث والدار اآلخرة في هدى القران الكريم  1 288/222

 محمد عبد السالم أبو النيل. د غزوات خلّد القران الكريم ذكراها  1 289/222

 البهي الخولي تذكرة الدعاة  1 292/222

الرسالة ـ الوسيلة ـ ) الدعوة إلى هللا   1 291/222
 (الهدف

 توفيق الواعي. د

 جبار عبد الوهاب سعود. د موانع فهم القران الكريم  1 292/222

 بطرس البستاني رسائل إخوان الصفاء وخالن الوفاء  4 1 293/222

النوادر والزيادات على ما في المدونة من  15 1 294/222
 غيرها من األمهات 

ألبي محمد عبد هللا أبي زيد 
 القيرواني

اإلعجاز العلمي للقران الكريم في مجال   3 295/222
 الطقس والمناخ

 نعمان شحادة. د

القرآنية في مشاهد يوم القيامة التعابير   1 296/222
 دراسة داللية جمالية

 ابتسام مرهون الصفار. د

الثقافة اإلسالمية المفاهيم والتحديات   2 297/222
 المعاصرة 

 فاضل احمد الجواري

 محمد محمود عبد هللا اإلعجاز العلمي والتاريخي في القران  3 298/222

 نوال نوري عزت العبيدي. د ريحانات مدرسة النبوة  3 299/222

 خميس الجزرة ومحمد وليد  نفحات في إعجاز القران الكريم البياني  1 322/222

التنظيم االجتماعي في اإلسالم دراسة   3 321/222
اجتماعية تحليلية في قواعده البنائية 

 والتنظيمية

 خليل محمد الخالدي. د

واليات مفهوم اإلصالح في القران الكريم   1 322/222
 تطبيقه من خالل السنة النبوية

 حسن محمد المعلمي. د

 أحمد ارشد الخالدي صور من حياة الصحابة  1 323/222

 عيسى خليل محسن خلق اإلنسان من البداية إلى قيام الساعة   1 324/222

حقيقة عالمية اإلسالم في القرآن الكريم   1 325/222
 والسنة

 عيسى محسن

 سؤدد فؤاد االلوسي المشهود لهم بالجنةذكر   1 326/222
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دراسات في طرق الحديث عن األئمة   1 327/222
 عن أئمة الشيعة( سلسلة األحاديث)

 سؤدد فؤاد االلوسي

تنبؤات المستقبل في الحديث النبوي   1 328/222
 الشريف

 سامي أحمد الموصلي

 أحمد الموصليسامي  إعجاز القران الكريم في تسبيح األكوان  2 329/222

 سامي أحمد الموصلي مفهوم الروح في اإلسالم  1 312/222

الرقية / السحر وعالجه في القران الكريم  1 311/222
 الشرعية

 علي كنعان

أثر النحو والبالغة في : اللغة والشريعة  1 312/222
األحكام الفقهية بداية المجتهد ونهاية 

 نموذجاً  -المقتصد

-الدينمحمد بدر -هارون.د
 الربايعة

 ليلى جودي. د إستراتيجية التواصل في البالغ القرآني  4 313/222

العالم اإلسالمي بين مصادر القوة وعوامل   1 314/222
 الضعف

 رمضان إبراهيم عالم. د

أسس الحوار في القران الكريم دراسة في   2 315/222
 عالقة اإلسالم باليهودية والمسيحية نسخة

 محمود هويدياحمد : ترجمة

الحسبة في اإلسالم على ذوي الجاه   2 316/222
 والسلطان 

 فريد عبد الخالق

الفقه المالي عند اإلمام أبي يوسف من خالل   2 317/222
 كتاب الخراج 

 محمد أحمد أبو الشيخ. د

 محمد عبد الرءوف المناوي الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية  2 1 318/222

 محمد حسن مهدي. د إخوان الصفا وفلسفتهم الدينية   4 319/222

 السيد عبد الحسين شرف الدين المراجعات  1 322/222

 جمال البنا اإلسالم كما تقدمه دعوة اإلحياء اإلسالمي  1 321/222

 أبي عمرو عثمان ابن الصالح مقدمة ابن الصالح في علوم الحديث  1 322/222

وهو الجزء التاسع والعشرون : جزء تبارك  1 323/222
 من القران

وزارة ة طبععينت بشرنه و
 في الجمهورية العراقية التربية

 جمهورية العراقية  القران الكريم وتفسيره للصف األول متوسط  4 324/222
 وزارة التربية

القران الكريم وتفسيره للصف الخامس   1 325/222
 العلمي واألدبي

 جمهورية العراقية
 التربيةوزارة 

القران الكريم تالوته ومعانيه للصف   1 326/222
 السادس العلمي واألدبي

 جمهورية العراقية
 وزارة التربية

 جمهورية العراقيةالقران الكريم تالوته ومعانيه للصف الرابع   1 327/222
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 وزارة التربية العام

 الحماميمصطفى  تقاريظ النهضة اإلصالحية لألسرة اإلسالمية  1 328/222

حقوق اإلنسان زمن الحرب في الشريعة   1 329/222
 اإلسالمية دراسة مقارنة

 جمال الذيب. د

 عادل جاسم البياتي. د نصوص التلبيات قبل اإلسالم  1 332/222

السياسة االقتصادية والنظم المالية في الفقه   1 331/222
 اإلسالمي

 أحمد الحصري. د

332/
222 

عبد الوهاب ابراهيم ابو  2د العلميكتابة البحث  6 4
 سليمان

333/
222 

 البي بكر الحداد اليمني تفسير الحداد 7 1

334/
222 

تكوين النظرية في الفكر االسالمي والفكر   1
 العربي المعاصر

 ناظم عودة

335/
222 

 جالل الدين السيوطي ترتيب سورة القرآن  2

336/
222 

 سعدون محمود الساموك 2د حقوق االنسان في االديان  3
 عبد الرزاق رحيم الموحي

337/
222 

ابي عبد هللا االمام الحاكم  معرفة علوم الحديث  2
 النيسابوري

338/
222 

االعجاز العلمي في القرآن الكريم اضاءات   2
 جديدة

 حسن حطيط 2د

339/
222 

لالمام احمد بن علي بن حجر  فضائل القرآن   1
 العسقالني

342/
222 

 عبد المجيد الشرفي تحديث الفكر االسالمي  1

341/
222 

موسوعة مصطلحات اصول الفقه عند  2 1
 المسلمين

 رفيق العجم 2د

342/
222 

عز الدين عبد العزيز بن عبد  فوائد في مشكل القرآن  2
 السالم

343/
222 

 عبد الفتاح اسماعيل شلبي 2د في الدراسات القرآنية واللغوية  2

344/
222 

 عايد قرعوش واخرون 2د االخالق في االسالم  3

345/
222 

 حمو النقاري 2د المنطق في الثقافة االسالمية  1
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346/
222 

 عبد السميع احمد امام 2د منهاج الطالب في المقارنة بين الذاهب  1

347/
222 

 االمير شكيب ارسالن لماذ تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم  2

348/
222 

 لعماد الدين اسماعيل بن عمر الشافعيةطبقات  2 1

349/
222 

 عبد المجيد الشرفي الفكر االسالمي في الرد على النصارى  1

352/
222 

 عبد الرزاق رحيم صالل موسوعة االديان والمعتقدات القديمة  2

351/
222 

محمد بن اسماعيل االمير  سبل السالم شرح بلوغ المرام  1
 الصنعاني

352/
222 

 ابتسام مرهون الصفار 2د والطيرة والتنجيم الفال  2

353/
222 

 سعدون محمود الساموك 2د الوجيز في النظم االسالمية  2

354/
222 

 عبد القادر عودة ريع الجنائي االسالمي شالت 2 1

355/
222 

 محمد خالد منصور 2د المرأة والرياضة من منظور اسالم  2

356/
222 

 محمد خالد منصور 2د الوسيط في احكام التجويد  2

357/
222 

في  -مقاماته  -مصطلحه  االسالم والتصوف  1
 اصول كبار مشايخه طريقة النقشبندية

امين الشيخ عالء الدين 
 النقشبندي

358/
222 

 علي الشابي 2د مباحث في علم الكالم والفلسفة  1

359/
222 

 محمد الحريش 2د النص وآليات الفهم في علوم القرآن  1

362/
222 

 نظيرة زين الدين السفور والحجاب  2

361/
222 

 مبروك عطية 2د حديث القرآن عن المرأة  2

362/
222 

 محمد جمعة عبد هللا 2د الكواكب الدرية في فقه اللغة 4 1

363/
222 

 سميح دغيم  2د موسوعة مصطلحات علم الكالم االسالمي 2 1
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364/
222 

 باسم ميقاتيمحمد  القطوف من لغة القرآن  1

365/
222 

 سميح عاطف الزين معجم االمثال في القرآن الكريم  2

366/
222 

 عبد الفتاح الشين 2د تعقبات ابن المنير على تفسير الزمخشري  2

367/
222 

 محمد السيد الدامدي معجم االرقام في القرآن الكريم  2

368/
222 

 ابو حيان االندلسياثير الدين  تحفة االريب بما في القرآن من الغريب  1

369/
222 

 منيع عبد الحليم محمود مناهج المفسرين  1

372/
222 

 محمد الدسوقي 2د التجديد في الفقه االسالمي  1

371/
222 

 محمد شحرور 2د الكتاب والقرآن رؤية جديدة  2

372/
222 

موسوعة مصطلحات االمام فخر الدين   1
 الرازي

 سميح دغيم 2د

373/
222 

حجة )موسوعة مصطلحات ابن تيمية   1
 (االسالم

 رفيق العجم 2د

374/
222 

 رفيق العجم 2د موسوعة مصطلحات االمام الغزالي  1

375/
222 

 سميح دغيم 2د موسوعة مصطلحات صدر الدين الشيرازي  1

376/
222 

 الحافظ ابن كثير قصص االنبياء  2

377/
222 

 جواد مغنيةمحمد  الفقه على المذاهب الخمسة  2

378/
222 

 فاضل صالح السامرائي2د نبوة محمد من الشك الى اليقين  1

379/
222 

 محمد جواد مغنية فقه االمام جعفر الصادق 3 2

382/
222 

 عمران اسماعيل فيتور 2د اساليب المحاور في القرآن الكريم  2

381/
222 

التنمية البيئية المستدامة في ظالل االعجاز   2
 العلمي

 دالل يسن 2د
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382/
222 

 اسامة مرعي سكان طباق االرضين الست  2

383/
222 

 اسامة مرعي البشر الذين دخلوا بالد يأجوج ومأجوج  2

384/
222 

 ناجية عبد هللا ابراهيم  2د قراءة جديدة في مؤلفات ابن الجوزي  2

385/
222 

فهم القرآن الحكيم التفسير الواضح حسب   2
 ترتيب النزول

 عابد الجابري محمد 2د

386/
222 

من ايات االعجاز العلمي النبات في القرآن  5 2
 الكريم

 زغلول النجار 2د

387/
222 

 انور الباز التفسير التربوي للقرآن الكريم 6 2

388/
222 

 مرهف عبد الجبار سقا 2د التفسير واالعجاز العلمي في القرآن الكريم 2 2

389/
222 

ابي الحسن علي بن محمد بن  عظيمتفسير القرآن ال 2 2
 عبد الصمد الشافعي

392/
222 

 محمد الخالصي والصراع مع البدع والخرفات علماء الشيعة  2

391/
222 

 محمد جواد مغنية علم اصول الفقه في ثوبه الجديد  2

392/
222 

 شاكر عبد الجبار حقيقة الشيطان بالمنظور القرآني  2

393/
222 

 السيد الجميلي 2د واشراطهاعالمات القيامة   2

394/
222 

 حيدر كامل الخضر بين االنبياء العبد الصالح  2

395/
222 

 نبيل عبد السالم هارون 2د البرهان في اعجاز القرآن  2

396/
222 

البي الفتح محمد بن عبد الكريم  الملل والنحل 4 2
 الشهرستاني

397/
222 

 ابن هشام السيرة النبوية 4 1

398/
222 

 السيد االمام محمد رشيد رضا تفسير سورة يوسف عليه السالم  2

399/
222 

االمام ابي محمد عبد هللا بن  تأويل مختلف الحديث  2
 مسلم بن قتيبة
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422/
222 

 شوقي ضيف 2د الوجيز في تفسير القرآن الكريم  2

421/
222 

 لالمام ابي البركات شرح الخريدة في علم التوحيد  2

422/
222 

 احمد الصاحبي عوض هللا االستشفاء بالقرآن الكريم  2

423/
222 

 نوال نوري عزت العبيدي 2د المرأة بين اكرام االسالم وسفاهة الغرب  4

424/
222 

اعظم كشف  جنة ادم بعالم جوف االرض  2
 جغرافي في تاريخ البشرية

 اسامة حامد مرعي

425/
222 

تعيش بعالم  دابة االرض ودواب اخرى  2
 جوف االرض

 اسامة حامد مرعي

426/
222 

 محمد راشد 2د ذرية ابراهيم وحكام مصر  2

427/
222 

سكان عالم جوف  امم يأجوج ومأجوج  2
 االرض

 اسامة مرعي

428/
222 

 فوزي سمارة اليهود في القرآن الكريم  2

429/
222 

 فوزي سمارة بشائر النصر في القرآن والسنة  1

412/
222 

 عيسى بالطه 2د اعجاز القرآن الكريم عبر التاريخ  1

411/
222 

محمد سعيد بن سهو ابو  حقوق االنسان في ميزان االسالم  2
 زعرور

412/
222 

 لالمام ابن القيم الجوزية حادي االرواح الى بالد االفراح  1

413/
222 

 زهدي صبري الخواجا 2د موقف االسالم من الغرائز  2

414/
222 

 احمد ارشيد الخالدي (ص)الصحابة الى الرسول  اقرب  1

415/
222 

 فايز موسى ابو شيخة روائع من العدل االسالمي  2

416/
222 

 ناهد الخراشى اثر القرآن الكريم في االمن النفسي  2

417/
222 

 عبد المنعم كامل شعير االعجاز القرآني في الرسم العثماني  2
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418/
222 

 هدى علي جواد الشمري 2د االجتماع االسالميمباحث في علم   2

419/
222 

محمد محيي الدين عبد الحميد  التحفة السنية بشرح المقدمة االجرومية  4
 رحمة هللا

422/
222 

التربية االسالمية اصولها واعالمها   1
 ومستقبلها

 محمد جواد رضا 2د

421/
222 

 ابو الفتوحمحمد حسين  2د ابن خلدون ورسم المصحف العثماني  1

422/
222 

الثقافة االسالمية مفهومها مصادرها   2
 خصائصها مجاالتها

 عزمي طه السيد 2د

423/
222 

 جالل الدين المحلي تفسير الجاللين الميسر  2
 جالل الدين السيوطي

424/
222 

 احمد سلمان المحمدي 2د الضوابط االخالقية واالقتصادية االسالمية  2

425/
222 

 هناء محمود شهاب 2د الطلبي في الحديث النبوي الشريفالخطاب   2

426/
222 

 عثمان فوزي علي 2د مباحث في االججاز القرآني  2

427/
222 

ابو عبيدة الخزرجي وجهوده في مجادلة   2
 النصارى باالندلس

 عبد الرحمن الطيب

428/
222 

 عدنان مهدي الدليمي 2د االعجاز البالغي في القصة القرآنية  2

429/
222 

 اندونيس  تفسير العشر االخير من القرآن الكريم  2

432/
222 

 احمد ماهر محمود البقري ابن القيم من اثاره العلمية  2

431/
222 

 عالل الفاسي دفاع عن الشريعة  3

432/
222 

 محمد اقبال تجديد الفكر الديني في االسالم  2

433/
222 

 طلعت حرب/  قاسم امين تحرير المرأة تربية المرأة والحجاب  2

434/
222 

مناهج االلباب المصرية مباهج االدب   2
 العصرية

 رفاعة الطهطاوي

435/
222 

 محمد مصطفى حليمي الحياة الروحية في االسالم  2
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436/
222 

الزمن في القرآن الكريم دراسة داللية   3
 لالفعال الواردة فيه

 بكري عبد الكريم 2د

437/
222 

 عبد العزيز جاويش الفطرة والحرية االسالم دين  2

438/
222 

 الطاهر الحداد امرأتنا في الشريعة والمجتمع  2

439/
222 

 رفيق العظم البيان في التمدن واسباب العمران  2

442/
222 

 نبوية موسى المرأة والعمل  2

441/
222 

 محمد الطاهر ابن عاشور مقاصد الشريعة االسالمية  2

442/
222 

 محمد الغزالي النبوية بين اهل الفقه واهل الحديثالسنة   2

443/
222 

 محمد يوسف موسى القرآن والفلسفة  3

444/
222 

 محمد ابو القاسم حاج حمد العالمية االسالمية الثانية  2

445/
222 

 محمد ابو القاسم حاج حمد جذور المأزق االصولي  2

446/
222 

 القاسم حاج حمدمحمد ابو  منهجية القرآن المعرفية  2

447/
222 

االضافة النوعية القرآنية مراجعة نقدية في   2
 سفر التكوين

 مصطفى بوهندي

448/
222 

 محمد ابو القاسم حاج حمد حرية االنسان في االسالم  2

449/
222 

 محمد ابو القاسم حاج حمد تشريعات العائلة في االسالم  2

452/
222 

 محمد اركون الفكر االسالمي نقد واجتهاد  2

451/
222 

 محمد اركون نحو تاريخ مقارن لالديان التوحيدية  2

452/
222 

 غسان عشا الزواج والطالق وتعدد الزوجات في االسالم  2

453/
222 

الفكر االصولي واستحالة التأصيل نحو   2
 تاريخ اخر للفكر االسالمي

 محمد اركون
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454/
222 

 عباس محمود العقاد موسوعة اعمال عباس محمود العقاد 52 2

455/
222 

 محمد صادق زلزلة 2د احاديث االولين في الحشر والجنة والجحيم  2

456/
222 

 محمد ابو القاسم حاج حمد القرآن والمتغيرات الجتماعية والتاريخية  2

457/
222 

 المختار بن الطاهر التليلي 2د ابن رشد وكتابه المقدمات  1

458/
222 

 محمد فريد وجدي واالسالمالمدينة   2

459/
222 

المدينة واالسالمية ورسالة همة الهمام في   2
 نشر االسالم

 شمس الدين سامي فراشري

462/
222 

التصنيف الفقهي الحاديث كتاب الكنى  2 2
 واالسماء

البي بشر بن احمد بن حماد 
 الوالبي

461/
222 

 عبد المتعال الصعيدي الحرية الدينية في االسالم  2

462/
222 

الرسالة الحميدية في حقيقة الديانة   2
 االسالمية وحقية الشريعة المحمدية

 حسين افندي الجسر

463/
222 

 سميح عاطف الزين معجم تفسير مفردات الفاظ القرآن  2

464/
222 

 عادل حامد محمد عجائب واسرار سورة يوسف  2

465/
222 

والسنة معرفة النفس االنسانية في الكتاب  4 2
 علم النفس

 سميح عاطف الزين

466/
222 

 البن االثير النهاية في غريب الحديث واالثر 5 1

467/
222 

من االعجاز الفني في القرآن قصة سليمان   3
 من خالل ماعرضته سورة النمل

 صديق بكر عيطه

468/
222 

 بسام مرتضى موسوعة االديان الشاملة  1

469/
222 

 وليم واطس لرنبا يسوع المسيحكتاب العهد الجديد   1

472/
222 

 وليم واطس الكتب المقدسة وهي كتب العهد العتيق  1

471/
222 

الموسوعة الشاملة للفرق المعاصرة في   2
 العالم

 اسامة شحادة



 بسم هللا الّرحمن الّرحيم 

 العالي و البحث العلميّ وزارة التعليم / جمهورية العراق 
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 قسم علوم القران 

 الكتب
 

 

 

 

472/
222 

 عبد الكريم زيدان2د المستفاد من قصص القرآن  1

473/
222 

بن عبد الرحمن بن عبد هللا  تيسير العالم شرح عمدة االحكام  1
 صالح

474/
222 

ربيع االبرار وفصوص االخبار في  2 1
 المحاضرات

ابي القاسم محمود بن عمر 
 الزمخشري

475/
222 

 محمد رواس قلعه جي2د موسوعة فقه اسحاق ابن راهوية  1

476/
222 

الشيخ علي النوري بن محمد  غيث النفع في القراءات السبع  1
 السفاقسي

477/
222 

 عبد الكريم زيدان2د الوجيز في اصول الفقه  1

478/
222 

ابي محمد علي بن احمد بن  الدرة فيما يجب اعتقاده  1
 حزم االندلسي

479/
222 

عبد الرزاق عبد هللا صالح بن  التيسير في الفتوى اسبابه وضوابطه  1
 غالب الكندي

482/
222 

 ابي شجاعابن القاسم الغزي  حاشية الشيخ ابراهيم البيجوري 4 2

481/
222 

 صالح عبد الفتاح الخالدي2د تعريف الدارسين بمنهاج المفسرين  1

482/
222 

االمام عبد القاهر بن طاهر بن  الفرق بين الفرق  1
 محمد البغدادي

483/
222 

جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في   1
 روايته وحمله

ابي عمر يوسف بن عبد هللا 
 النمري القرطبي

484/
222 

 يحيى بن يحيى الليثي موطأ االمام مالك  1

485/
222 

بناء االسرة المسلمة في ضوء الكتاب   1
 والسنة

 الشيخ خالد عبد الرحمن العك

486/
222 

اداب الحياة الزوجية في ضوء الكتاب   1
 والسنة

 الشيخ خالد عبد الرحمن العك

487/
222 

شخصية المرأة المسلمة في ضوء الكتاب   1
 والسنة

 الشيخ خالد عبد الرحمن العك

488/
222 

تربية االبناء والبنات في ضوء الكتاب   1
 والسنة

 الشيخ خالد عبد الرحمن العك



 بسم هللا الّرحمن الّرحيم 
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 الكتب
 

 

 

 

489/
222 

االمام ابي المواهب عبد الوهاب  اليواقيت والجواهر في بيان عقائد االكابر  1
 بن احمد الشعراني

492/
222 

وتأثره )وتجددهتطور علم اصول الفقه   1
 (بالمباحث الكالمية

 عبد السالم بالجي2د

491/
222 

للعالمة االمام ابي اسحق  االعتصام  1
ابراهيم بن موسى بن محمد 

 اللخمي الشاطبي

492/
222 

ابي المواهب عبد الوهاب بن  كشف الغمة عن جميع االمة  1
 احمد الشعراني

493/
222 

سيدي جواهر المعاني وبلوغ االماني فيض   1
 ابي العباس التجاني

سيد علي حرازم ابن العربي 
 المغربي الفاسي براده

494/
222 

 علي محمد الصالبي2د السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل احداث  1

495/
222 

عثمان بن حسين بن احمد  درة الناصحين في الوعظ واالرشاد  1
 الشاكر الخويري

496/
222 

القراءات العشر البدور الزاهرة في   1
 المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة

 عبد الفتاح القاضي

497/
222 

لالمام زكي الدين عبد العظيم بن  مختصر صحيح مسلم  1
 عبد القوي المنذري

498/
222 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد   1
 الذي هو حق هللا على العبيد

 الشيخ سليمان بن عبد هللا

499/
222 

 مصطفى مسلم2د مباحث في التفسير الموضوعي  1

522/
222 

 عمرو عبد المنعم سليم شرح علل الحديث للمبتدئين  1

521/
222 

 محمد احمد معبد الملخص المفيد في علم التجويد  1

522/
222 

 عبد الوهاب خالف علم اصول الفقه  1

523/
222 

 حسان شمسي باشا2د همسة في اذن فتاة  1
 

524/
222 

مدخل الى دراسة االعجاز العلمي في القرآن   1
 الكريم والسنة النبوية المطهرة

 زغلول راغب محمد النجار2د



 بسم هللا الّرحمن الّرحيم 
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525/
222 

االمام ابي الليث نصر بن محمد  بستان العارفين  2
 بن احمد بن ابراهيم السمرقندي

526/
222 

 ابن تيمية رفع المالم عن االئمة االعالم  1

527/
222 

شيعة السلطة وشيعة العراق صراع   1
 االجناس

 حسن العلوي

528/
222 

 زغلول راغب محمد النجار2د حقائق علمية في القرآن الكريم  1

529/
222 

الشيخ يوسف بن اسماعيل  الصلوات االلفية في الكماالت المحمدية  1
 النبهاني

512/
222 

 بن ناصر السعدي عبد الرحمن رسالة لطيفة جامعة في اصول الفقه المهمة  1

511/
222 

 محمد رواس قلعه جي2د (المشجر)فقه المعامالت   1

512/
222 

الحافظ ابي خيثمة زهير بن  كتاب العلم  1
 حرب النسائي

513/
222 

 االمام محمد بن سيرين منتخب الكالم من تفسير االحالم  1

514/
222 

المعروف احمد بن يوسف  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون 14 2
 بالسمين الحلبي

515/
222 

 عادل عبدالجبار الشاطي:اعداد مجمع البيان في تفسير القرآن 22 2
 امين االسالم ابي علي الطبرسي

516/
222 

امير المؤمنين علي بن ابي  فهارس شرح نهج البالغة 22 2
 طالب

517/
222 

ابي جعفر محمد بن الحسن  التبيان في تفسير القرآن 20 2
 الطوسي

518/
222 

 عبد الحميد محمود طهماز التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم 8 1

519/
222 

 مصطفى الخن واخرون2د الفقه المنهجي على مذهب االمام الشافعي 6 2

522/
222 

 ابو الحسن علي الحسني الندوي السيرة النبوية  2
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521/
222 

 محمد ابو شهبة محمد من2د السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة 4 2

522/
222 

 الشيخ شبير احمد العثماني فتح الملهم بشرح صحيح االمام مسلم 12 2

523/
222 

موسوعة عبد هللا بن عباس حبر االمة  5 1
 وترجمان القرآن

السيد محمد مهدي السيد حسن 
 بــ الخرسان الموسوي

524/
222 

الحسين ابي البقاء عبد هللا بن  التبيان في اعراب القرآن 2 1
 العكبري

525/
222 

 محمد حسين الذهبي2د التفسير والمفسرون 3 1

526/
222 

ابي جعفر محمد بن علي بن  امالي الصدوق  2
 الحسين

527/
222 

ابي جعفر محمد بن الحسين  امالي الطوسي  2
 الطوسي

528/
222 

بن  ابي القاسم جعفر بن محمد كامل الزيارات  2
 قولويه القمي

529/
222 

 مجيد خدوري2د مفهوم العدل في االسالم  2

532/
222 

 السيد محمد كاظم القزويني االمام علي من المهد الى اللحد  2

531/
222 

القراءات القرآنية واثرها في استنباط   2
 االحكام الفقهية دراسة تطبيقية

 حمدي الشيخ2د

532/
222 

الفكر التشريعي االسالمي بين النص   2
 الكريمالتاريخي والقرآن 

 حسين علي الحاج حسين2د

533/
222 

الفتوى ضوابطها وتطبيقاتها المعاصرة في   2
 الفقه االسالمي

 حمدي الشيخ2د

534/
222 

محمد بنمحمد بن النعمان  امالي المفيد  2
 العكبري

535/
222 

قضاء امير المؤمنين علي بن ابي طالب   2
 (عليه السالم)

 الشيخ محمد تقي التستري

536/
222 

محمد االمين بن محمد المختار  اضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن 7 1
 الجكني الشنقيطي



 بسم هللا الّرحمن الّرحيم 
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537/
222 

 -تعريفها  -الخطابة االسالمية اصولها   2
عناصرها مع نماذج من خطب الرسول 

 والخلفاء( صلى هللا عليه وسلم)

 عبد العاطي محمد شلبي2د

538/
222 

 عبد العاطي محمد شلبي2د الخطابي واالعجاز القرآني  2

539/
222 

 عبد العاطي محمد شلبي2د الخطابي وغريب الحديث  2

542/
222 

جمعية  قسم الدراسات والبحوث الخلق االول كما بدأكم تعودون  2
التجديد الثقافية واالجتماعية 

 مملكة البحرين

541/
222 

عبد الغني كمال الدين 2د منهج االمام الترمذي في نقد الحديث النبوي  2
 المرسي

542/
222 

 محمد احمد الحاج واخرون2د قاموس العقيدة الف مصطلح في العقائد  1

543/
222 

 ريا الدباس بحر الدعاء  2

544/
222 

عبد التواب مرسي حسن 2د الضبط المصحفي نشأته وتطوره  1
 االكرت

545/
222 

كرامات شفيفة ومواقف منيفة في حياة   2
 ( عليه وسلمصلى هللا  ) رسولنا

 عودة هللا منيع القيسي2د

546/
222 

 قسم الدراسات والبحوث التوحيد عقيدة االمة منذ آدم  2

547/
222 

 السيد محمد حسين الطباطبائي دروس القرآن  2

548/
222 

التشبيه في الحديث النبوي الشريف دراسة   2
 في متن صحيح البخاري

 سعد عبد الرحيم الحمداني2د

549/
222 

 سمير مراد نقض اصول التكفير  2

552/
222 

الشيخ المصلح سالم بوحاجب واشكاليات   2
 فعاليات اليوم الدراسي المنظم العصر

 حاجب بو

551/
222 

اضواء على السيرة النبوية دراسة في حياة   2
مع السيدة ( صلى هللا عليه وسلم)الرسول 

 (عليها السالم)خديجة

 حسين علي الشرهاني2د

ابي الحسن  الشريف الرضي المجازات النبوية  552/1
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محمد بن الحسين بن موسى  222
 العلوي الحسيني الموسوي

553/
222 

 عبد الرحيم فارس ابو علبة2د تفسير سورة النور  2

554/
222 

 عبد الرحيم فارس ابو علبة2د اسباب نزول القرآن دراسة وتحليل  2

555/
222 

المستقصى في فضل زيارات المسجد   1
 االقصى

 العالمة محمد بن خضر الرومي

556/
222 

 سعدي يوسف الدامابادا كتاب بوذا المقدس  2

557/
222 

جمعية  قسم الدراسات والبحوث طوفان نوح بين الحقيقة واالوهام  2
التجديد الثقافية االجتماعية 

 مملكة البحرين

558/
222 

 الجابريعلي حسين 2د دروس في الفكر الفلسفي االسالمي  2

559/
222 

ابي عمرو عثمان بن سعيد  التحديد في االتقان والتجويد  1
 الداني االندلسي

562/
222 

 قتيبة صالح فنجان البرزخ واالقتراب من الموت  2

561/
222 

 عبد الرحمن العصافي حقائق العلم الحديث  4

562/
222 

 باسمة القضاه البيان في أحكام بدع الزمان  1

563/
222 

ضوابط التفكير الفقهي دراسة أصولية   2
 تطبيقية في القواعد الشرعية

 عبد اللطيف محمد عامر2د

564/
222 

 أمين محمد سالم المناسية2د الثقافة االسالمية االصيلة ومستجدات العصر  1

565/
222 

 خليفة مروان التربية االسالمية  1

566/
222 

 مونتغمري واط (ص) محمد النبي ورجل الدولة  3

567/
222 

 توفيق ابراهيم ادريس عيسى حكومة هللا  2

568/
222 

ابي القاسم بن محمد مرزوق بن  كتاب االجوبة 2 1
 عظوم المرادي

569/
222 

الشيخ شهاب الدين ابو العباس  نزهة النفوس في بيان المعاملة بالفلوس  2
 احمد ابن الهايم
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572/
222 

وترجمة  من المؤلفينمجموعة  االسالم المبكر في اربعة نصوص يهودية  1
 نبيل فياض

571/
222 

الرسالة اليمنية شريعة اليهود وجدالهم مع   1
 الفرق االسالمية نبؤات آخر الزمان

 الحاخام موسى بن ميمون

572/
222 

للحافظ ابي بكر عبد هللا بن ابي  كتاب المصاحف  2
داود سليمان بن االشعث 

 السجستاني

573/
222 

 باسمة محمد القضاه في الفقه االسالمياحكام الهجر   1

574/
222 

العلة عند االصوليين في اضهار الحكم   1
 الشرعي في مسائل فقهية معاصرة

 معاذ ابراهيم سالم خليفات2د

575/
222 

الشورى أهل الحل والعقد في السياسة   1
 الشرعية

 دندل جبر

576/
222 

السيرة النبوية المطهرة وبناء الدولة   1
 االسالمية

 فتحية عبد الفتاح النبراوي2د

577/
222 

القواعد الفقهية وتطبيقاتها الفقهية   1
 والقانونية

 احمد ياسين القرالة2د

578/
222 

 علي محمد القضاة2د (ابحاث في الفقه وأصوله)قطوف دانية   1

579/
222 

المثنوي العربي النوري النص الكامل الثنتي   1
 عشرة رسالة

 الزمان سعيد النورسيبديع 

582/
222 

طريق إخوان الصفاء المدخل الى الغنوصية   2
 االسالمية

 فراس السواح

581/
222 

 زايد نواف الدويري بحوث فقهية  2

582/
222 

 فهد خليل زايد2د اسرار القصة القرآنية  1

583/
222 

حاالت التعدي وحكمها في   1
المسؤوليهالتقصيريه بين الفقه االسالمي 

 والقانون العراقي

 د ياسر صائب خورشيد .م.أ

584/
222 

 صالح الطائي معالم االيمان في تفسير القران 2 1

585/
222 

 رودي باريت دعوة النبي العربي ورسالته محمد والقران  1

586/
222 

 ابراهيم طه حمودي التميمي2د دراسات في علوم الحديث  1
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587/
222 

جرائم  داعشيةواألعتدءات على المزارات   1
 ودور العبادة 

 ديوان الوقف   الشيعي

588/
222 

القواعد الفقهية وتطبيقاتها عند االمام ابن   1
دقيق   العيد في كتابه احكام االحكام في بابي 

 الطهارة والصالة 

 عماد ابراهيم مصطاف البدراني

589/
222 

 محمد حسين الطباطبائيالعالمة  القران في األسالم  1

592/
222 

ابي الحسن علي السخاوي  تفسير القران العظيم 2 1
 الشافعي المصري

591/
222 

 خالد فائق العبيدي. د القران منهل العلوم  1

592/
222 

إشارات قرآنية للعلوم الرياضية واالعجاز   1
 الحسابي

 عبد الباسط محمود بخيت

593/
222 

  للداني في القراءاتشرح كتاب التيسير   1
 المسمى الدر النفير والعذب النمير

 المالكي محمد عبد الواحد
 المالقيب الشهير

594/
222 

 أبي عبد هللا احمد المقرئ كتاب الوقف واالبتداء  1

595/
222 

 رناطياحمد بن ابراهيم الغ مالك التاويل 2 1

596/
222 

 عمران الخفاجيعامر . د الوافي في تاريخ القران وعلومه   1

597/
222 

 البي الحسن علي الواحدي التفسير البسيط  25 1

598/
222 

 صالح عبد الفتاح الخالدي. د تفسير ابن كثير تهذيب وترتيب 6 1

599/
222 

تفسير الطبري جامع البيان عن تاويل اي  27 1
 القران

 البي جعفر محمد الطبري

622/
222 

 خديجة محمد كاملتحقيق  جواهر القران ودرره  1

621/
222 

 مصباح هللا عبد الباقي. د المدارس الدينية في باكستان  1

622/
222 

 بدرو لونغاس حياة الموريسكيين الدينية  1

623/
222 

 محمد عناية هللا اسد سبحاني. د امعان النظر في نظام االي والسور  1

624/
222 

 عمادة شؤون المكتبات فهرس كتب التفسير  1
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220/60
5 

منصور بن عيسى االنصاري  تحفة الطالبين في تجويد كتاب رب العالمين  1
 المصري 

626/
222 

 ابراهيم شمس الدين حكم امير المؤمنين علي بن ابي طالب  1

627/
222 

 ابتسام عبد الكريم المدني. د ادارة االزمة القولية في القران الكريم  1

628/
222 

 المبادئ العامة لتفسير القران الكريم   1
 بين النظرية والتطبيق

 محمد حسين علي الصغير. د

629/
222 

اية السيد الشهيد محمد الصدر  منة المنان في الدفاع عن القران  1
 هللا العظمى

612/
222 

 عبد العزيز السلمي تفسير العز بن عبد السالم 2 1

611/
222 

 هادي عطية مطر الهاللي. د فسره ثعلبالتفسير المنتخب مما   1

612/
222 

 داود العطار. د موجز علوم القران  1

613/
222 

 مجموعة من الباحثين دور االوقاف في التنمية البشرية  1

614/
222 

 محمد الغزالي فقه السيرة  1

615/
222 

اشكالية النسخ في القران الكريم دراسة في   1
ومنسوخاتها استنطاق النص ايات القتل 

 انموذجا

 عادل عباس النصراوي. د

616/
222 

رسول االسالم واالنسانية في ( ص ) محمد    1
 شهادات علماء العالم

 

 رشيد جبر االسعد

617/
222 

المسجد االقصى المبارك في السنة النبوية   2
 المطهرة

 رشيد جبر االسعد

618/
222 

اضواء على نهج البالغة بشرح ابن ابي  5 1
 الحديد في استشهاداته الشعرية

 علي الفتال. د

619/
222 

العالمة والظهور دراسة في ضوء القران   1
 الكريم والسنة ونهج البالغة

 السيد علي الحسني

622/
222 

 الكلمة الشافية في حكم ما كان بين   1
 ومعاوية(  عليه السالم ) االمام علي 

 الحسني محمد بن محمد منصور

621/
222 

اهل البيت مكانتهم وفضلهم وموقف االمة   1
 منهم في نهج البالغة

 بسام كامل زاجي الزيدي
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622/
222 

 عبد االمير دلي مجباس الحاكمية في فكر االمام علي عليه السالم   1

623/
222 

االمن االنساني في خالفة االمام الحسن عليه   1
 السالم

 السيد نبيل الحسني

624/
222 

 السيد نبيل الحسني في نهج البالغةاالمن الفكري   1

625/
222 

 صباح عباس عنوز نهج البالغة صوت الحقيقة  1

626/
222 

انوار المناقب واذكار المصائب فيمقتل امير   1
 المؤمنين علي ابن ابي طالب

 عبد علي بن خلف ال عصفور

627/
222 

الغيبيات في نهج البالغة دراسة تاريخية   1
 موضوعية

 الكاظم المرزوكغزوان عبد 

628/
222 

البن ابي الجديد  شرح نهج البالغةكتاب   1
 المغربي مصدر تاريخ العرب االسالمي

 احمد فاضل عجيمي

629/
222 

 احاديث الحسن بن زكردان   1
 فيما رواه عن امير المؤمنين عليه السالم

 ابن زكردان الفارسي

632/
222 

السالم المواطنة في فكر االمام علي عليه   1
 وتطبيقاتها التربوية

 لمياء مهدي جابر

631/
222 

 محمد حمزة الخفاجي المالئكة في نهج البالغة  1

632/
222 

االربعون عن االربعين في فضائل امير   1
 المؤمنين علي ابن ابي طالب عليه السالم

 العامريالشيخ جمال الدين 

633/
222 

 اثر نهج البالغة في تفاسير االمامية في  1
 القرن الخامس عشر الهجري

 الشيخ محسن الخزاعي

634/
222 

في عيون غربية منصفة ( ص ) الرسول   2
خاتم ردود على حمالت تشوية صورة

 المرسلين

 الحسني الحسني معدى

635/
222 

 ابتسام محمد فهد. د منهج قرانيالتربية االخالقية   1

636/
222 

معجم االلفاظ النفسية واالجتماعية في   1
 القران الكريم

 علي شاكر الفتالوي. د
 

637/
222 

المسائل المنتخبة العبادات والمعامالت   1
 فتاوى

السيد ابو القاسم الموسوي 
 الخوئي

638/
222 

 الجرائم المتصورة   2
 بالنسبة لعملية التلقيح الصناعي

 شوقي زكريا الصالحي. د

639/
222 

  الموسويعباس ندى . د موسوعة مزارات ديالى   1
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642/
222 

 عادل احمد زكي االعجاز القراني في اسماء وترتيب السور  1

641/
222 

 علي احمد مدكور. د مداخل تعليم التربية االسالمية  1

642/
222 

 رشيد جبر االسعد االنصاري حنظله الصحابي  1

643/
222 

 مظهرياالستاذ مرتضى  االسالمية العلوم الى مدخل  1

644/
222 

شهرزاد عبد الكريم توفيق .د محاضرات في الفقه الجنائي االسالمي  1
 النعيمي

645/
222 

 محمد غالب.د نظرات استشراقيه في االسالم  1

646/
222 

 رسول االسالم وسلم عليه هللا صلى محمد  1
 واالنسانية في شهادات علماء العالم

 رشيد جبر االسعد

647/
222 

الصحابي  مايهجعون الليل من قليال كانوا  1
 عبيده بن الحارث بن عبد المطلب

 رشيد جبر االسعد

648/
222 

المعرفه عند السيد  قضايا اسالمية معاصرة  1
 محمد باقر الصدر

 حسن العمري

649/
222 

 عبد العالي العبدوني القران افهرمنيوطي  1

652/
222 

الزاهدي و دعماد اموري جليل .أ والفقهاء المحدثين بين الحال مستور  1
 اخرونأ

651/
222 

 رشيد جبر االسعد االقصى المسجد جامع صورة  1

652/
222 

 مشتاق بشير الغزالي.د المستشرقين دراسات في الكريم لقرانا  1

653/
222 

في الدراسات العربية  المستشرقين مناهج  2
 االسالمية

 التهامي نقرة واخرون. د

654/
222 

اعادة التفكيرفي  ص محمد منهج على  1
 االسالم في العالم المعاصر

 كارل ايرنست

المشكلة االخالقية والفالسفة الندرية   1 566/222
 كريسون

عبد الحليم محمود و ابو بكر .د
 ذكرى

 محمد حسين علي الصغير.د المستشرقون والدراسات القرانية  1 565/222

 اركونمحمد  االسالم واالخالق والسياسة  1 566/222

 ابن حزم ه في مدادات النفوسوالسير االخالق  1 566/222

 محمد جواد مغنية في االسالم االخالق فلسفة  1 566/222
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 احمد محمود صبحي.د الفلسفة االخالقية في الفكر االسالمي  1 552/222

 (دام ظله)السيد حسين الصدر  االخالقية فلسفتنا مختصر  1 556/222

االلفاظ والمصطلحات االساسية للحركات   1 552/222
 وااللعاب الرياضية في القران الكريم 

 فرات جبار سعد هللا العزاوي .د.أ
 قسمة مدحت حسين القيسي.د.أ

 الفساد االداري في المنظور االسالمي  1 556/222
 الجريمة المجهولة

 عباس كاشف الغطاء .د

في ضوء اهل  دروس العقيدة االسالمية  2 556/222
 البيت

 مركز السراج 

 مركز  السراج  المهدوية الثقافة دروس  1 556/222

 مركزالسراج دروس اصول المعارف   1 555/222

 مركز السراج الفقه المستوى االول والثانيدروس والية   1 556/222

 مركز السراج المرأة فقةدروس   1 556/222

 فقه العشائر دروس  1 556/222
 

للتاليف  مركز  السراج
 والتحقيق والترجمه

محاضرات في تمهيد االصول النواة   1 562/222
 والشروط

ومركز  الشيخ قيس الخزعلي
 السراج

مركز الشيخ عدنان الحساني  الفكر الشيعي في مواجهة االتجاه التعددي  1 566/222
 السراج

 مركز السراج النفس تزكية في دروس  1 562/222

تامالت في دورهما االستشراق والتبشير   1 566/222
 السياسي 

  رائد السوداني

مركز الدراسات التخصيصية في  الوحدة واالخوة في هللا   1 566/222
 فكر السيد الشهيد محمد الصدر 

منهج المدونة المغلقة مباحث تاسيسية   1 566/222
 لتفسير القران بالقران

 حسن عبد الغني االسدي.د.أ

قصص من االدب  ادم وخطيئة العشق  1 565/222
 العراقي

 ابتهال خلف الخياط

مالك مصطفى وهبي الشيخ   دور العقل في تشكيل المعرفة الدينية  1 566/222
 العاملي 

 الشيخ صالح الطائي " لم يغز النبي ص أحدا 2 1 566/222

 ضياء الدين زين الدين  الدين منشؤه ونشاته  1 566/222

 الرفاعيعبد الجبار .د لسفة الدينعلم الكالم الجديد وف  1 562/222

 سميح عاطف الزين االنسان وثقافة االسالم  1  566/222

السيد رضا الهندي السيد محسن  ديوان أمير المؤمنين علي بن ابي طالب  1 562/222
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 االمين العاملي

 عبد الجبار الرفاعي .د الجديد الالهوتي السؤال في مقدمة  1 566/222

العقل والدين في تصورات  المستنيرين   1 566/222
 الدينيين المعاصرين 

 محمد جعفري  

 ابو يعرب المرزوقي .د من منظور الفكر االسالمي الدين فلسفة  1 566/222

 شفقيق جرادي مقاربات منهجية في فلسفة الدين  1 565/222

الديني فلسفة الدين دراسات في الفكر   1 566/222
 والكالم الجديد

 الشيخ محمد شقير.د

قراءة  االسالمي الديني الموروث في  1 566/222
 سوسيولوجية تاريخية

 عبد اللطيف الهرماسي

 برنارد هيكل االصالح الديني في االسالم  1 566/222

جمال الدين احمدبن علي  معارج االفهام الى علم الكالم  1 562/222
 الكفعميالجبعي 

من ضيق العلمانية الى سعة  روح الدين  1 566/222
 االئتمانية

 طه عبد الرحمن

 مصادر المعرفة الدينية  1 562/222
 خبر الواحد نموذجآ

 اية هللا جواد الموسوي الغروي

 محمد الدسوقي.د االسرة في التشريع االسالمي  1 566/222

 الشيخ محمد حسن ال ياسين الدينيهوامش على كتاب نقد الفكر   1 566/222

السيرة النبوية من خالل تفسير ابن ابي   1 566/222
 حاتم الرازي والبغوي

 احمد مطري.د
 م سارة محمود محمد األوسي.م

 ابراهيم النعمة ماينبغي ان يعرفه المسلم عن الصحابة  1 565/222

 الراشداعداد بدر  الحداثة والنص واالصالح الديني  1 566/222

 جاك روسو-جان دين الفطرة  1 566/222

الشيخ محمد مجتهد .د قراءة بشرية للدين  1 566/222
 الشبستري

 جون هيك فلسفة الدين  1 622/222

 محمد حسين هيكل حياة محمد  1 626/222

     



 بسم هللا الّرحمن الّرحيم 

 العالي و البحث العلميّ وزارة التعليم / جمهورية العراق 

 كليّة التربيّة للعلوم اإلنسانيّة / جامعة ديالى 

 شعبة المكتبة 

 0202-0202العام الدراسي 

 قسم علوم القران 

 الكتب
 

 

 

 

 

 


