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Arabic Publications List   

 للفكر اإلسالمي العالميإصدارات المعهد 

 )باللغة العربية(

 

ص،  452، 1994، أبحاث مؤتمر المناهج التربوية والتعليمية في ظل الفلسفة اإلسالمية والفلسفة الحديثة .1
15.00 .$ 

مركز صالح عبد  و  زهر الشريف، نشر مشترك مع األأبحاث ندوة إسهام الفكر اإلسالمي في االقتصاد المعاصر .2
 $. 18.00ص، 754، 1998، 2للدراسات التجارية اإلسالمية )القاهرة(، ط كاملهللا 

، تقديم علي جمعة محمد، نشر مشترك مع دار السالم )القاهرة(، أبحاث ندوة الخدمة االجتماعية في اإلسالم .3
 مجلد. ،$25.00ص، 576، 2008

 $. 20.00، ص428، 1993مجموعة من الباحثين، ، نفسالأبحاث ندوة نحو علم  .4

 $. 18.00ص، 590، 1994 مجموعة من الباحثين، ،أبحاث ندوة نحو فلسفة إسالمية معاصرة .5

، حاج اوحمنه دواق،  قراءة في مشروع محمد ابو القاسم اإلبستمولوجيا الكونية والمنهج المعرفي التوحيدي:  .6
   .$20.00ص، 432، 2015

 $. 10.00ص، 648،  1996، مصطفى محمود منجود، األبعاد السياسية لمفهوم األمن في اإلسالم .7

 $. 12.00ص،  286،  1995، هشام جعفر، األبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية: رؤية معرفية  .8

ر السالم انشر مشترك مع د، طه جابر العلواني، عن فكر وممارسات الحركات اإلسالمية المعاصرة أبعاد غائبة  .9
 $.8.00 ص،110، 2004 ،)القاهرة(

 $. 5.00ص، 88، 1995، 2، طه جابر العلواني، طوإسالمية المعرفة ة تيميابن  .10

، تحرير رائد عكاشة وأنور الزعبي، نشر مشترك مع دار ورد  ابن تيمية: عطاؤه العلمي ومنهجه اإلصالحي .11
 مجلد. ،$20.00ص، 392، 2008والتوزيع )عمان(،  األردنية للنشر

يد محمدي، ترجمة ص. حسين، نشر مشترك مع الشبكة العربية ، مج اتجاهات الفكر الديني المعاصر في إيران .12
 $. 18.00ص، 334، 2010لألبحاث والنشر)بيروت(، 

عمر  و عبد الحميد أبو سليمان ، هشام الطالب  ،التربية الوالدية: رؤية منهجية تطبيقية في التربية األسرية .13
 $، مجلد. 35.00 ص،478 ،2019 ،الطالب
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ص، 308، 2019، هللا محمد بابكر العوض عبداالتصال الدعوي: أسسه المعرفية وتطبيقاته المنهجية،  .14
$20.00. 

 $. 3.00ص، 78، 1996، محمد عبد العزيز حسن زيد، ة بين الفقه اإلسالمي والتطبيق المعاصرر اإلجا .15

 $. 10.00ص، 172، 2016شّبار، سعيد  )مختصر كتاب(، االجتهاد والتجديد في الفكر اإلسالمي المعاصر  .16

 $. 18.00ص، 640، 2007 شّبار،، سعيد  االجتهاد والتجديد في الفكر اإلسالمي المعاصر     .17

 .8.00$ص، 160، 2015، ساعيحمد بسام أ، )مختصر كتاب(إدارة الصالة: إعادة اكتشاف الصالة  .18

الكرمي، نشر مشترك مع دار السالم  ، حافظ أحمد عجاج اإلدارة في عصر الرسول صلى هللا عليه وسلم .19
 مجلد.  ،$20.00ص، 288، 2006)القاهرة(، 

 $. 5.00ص، 178،  2005، 7ط ، طه جابر العلواني،أدب االختالف في اإلسالم .20

 $. 12.00ص، 200، 2011، عمر حسن القيام، : بحث في نظرية التفسيرأدبية النص القرآني .21

، نشر مشترك مع  رؤية إسالمية معاصرة - الغائب في مشروع إصالح األمة: البعد  أزمة اإلرادة والوجدان المسلم .22
 $. 15.00ص، 336، 2004دار الفكر )بيروت(، 

 العوران، نشر مشترك مع جامعة العلوم فّراس، تحرير أحمد األزمة االقتصادية العالمية من منظور إسالمي .23

 . مجلد ،$25.00ص، 544، 2012، (عمان) اإلسالمية العالمية

 $. 5.00ص، 252، 1996، 2، زغلول راغب النجار، طأزمة التعليم المعاصر وحلولها اإلسالمية      .24

 $. 12.00ص، 240، 2009، 2أبو سليمان، ط  أحمد ، عبد الحميدأزمة العقل المسلم .25

 $. 3.00ص، 64، 1992، 2، طه جابر العلواني، ط تشخيص ومقترحات عالج: األزمة الفكرية المعاصرة .26

 $. 4.00ص، 40، 1996، طه جابر العلواني، : اآلفاق والتطلعات الفكرية ومناهج التغييراألزمة  .27

   $، مجلد.18.00  ص،210،  2019 أكرم الخفاجي،، السببية بين العقل والوجود في الفكر اإلسالمي .28

 $. 4.00ص، 78،  1996، حسن يوسف داود، االستثمار قصير األجل في المصارف اإلسالمية .29

 . $30.00ص، 352، 1997، عبد هللا محمد األمين، االستشراق في السيرة النبوية .30

ك مع دار نشر مشتر  ،عرفات زيتون  تحرير رائد جميل عكاشة ومنذر، األسرة المسلمة في ظل التغيرات المعاصرة .31
 .مجلد  ،$30.00ص، 846، 2015، (عمان) الفتح للدراسات والنشر

ص، 384، 2013، زينب العلواني، قراءة في قضايا الزواج والطالق في أمريكا: األسرة في مقاصد الشريعة .32
18.00$ . 

 $. 4.00ص، 88، 1996، محمد البلتاجي، أسس إعداد الموازنة التخطيطية .33

 $. 2.00ص، 86، 1996، 2، محمد معين صديقي، طاألسس اإلسالمية للعلم .34

mailto:iiit@iiit.org


Page 3 of 24  

IIIT, P.O. Box 669 Herndon, VA 20172 USA ● Tel (703) 471-1133 ● Fax: (703) 471-3922 ● E-mail: iiit@iiit.org 

 

 $. 5.00ص، 226، 1996مجاهد، محمود ، منتصر يةع بحث العلوم الطبيأسس المنهج القرآني في  .35

ن، نشر مشترك مع و ، عبد الحليم محمود السيد وآخر األسس النفسية لتنمية الشخصية اإليجابية للمسلم المعاصر .36
 $.18.00ص، 448، 2008إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع )القاهرة(، 

مشترك مع المعهد العربي للدراسات المالية والمصرفية  ، محمد عمر شابرا، نشر اإلسالم والتحدي االقتصادي .37
 $. 18.00ص، 496، 1995)عمان(، 

 $. 8.00ص، 152، 1992، 2، محسن عبد الحميد، طاإلسالم والتنمية االجتماعية .38

،  1، نزار العاني، جمسرد بيبلوغرافيا لبحوث ودراسات التأصيل اإلسالمي لعلم النفس: اإلسالم وعلم النفس .39
 $. 15.00ص، 342، 2008

 $. 4.00ص، 34،  1996، طه جابر العلواني،  إسالمية المعرفة بين األمس واليوم .40

ص،  228، 1992، 2، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، طإسالمية المعرفة: المبادئ العامة وخطة العمل .41
10.00 .$ 

  ص،132، 1984رث سعيد، اسماعيل الفاروقي، ترجمة عبدالو إ، المعرفة: المبادئ العامة وخطة العملأسلمة  .42
3.00 .$ 

، فتحي حسن ملكاوي ورائد جميل عكاشة إسماعيل الفاروقي وإسهاماته في اإلصالح الفكري اإلسالمي المعاصر .43
 . مجلد ،$25.00ص، 800، 2014وعبدالرحمن ابو صعيليك، 

ص،  414، 1996رضوان، ، سمير عبد الحميد أسواق األوراق المالية ودورها في تمويل التنمية االقتصادية .44
7.00 .$ 

 $. 6.00 ص،80، 2012، 2سليمان، ط أبو أحمد، عبد الحميد في التاريخ اإلسالمي إشكالية االستبداد والفساد .45

،  4، تحرير عبد الوهاب المسيري، نشر مشترك مع دار السالم )القاهرة(، ط ي الفن والعمارةإشكالية التحيز ف .46
 مجلد. ،$12.00ص، 168، 2008

،  1998، 3، طتحرير عبد الوهاب المسيري إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعوة لالجتهاد، المقدمة: فقه التحيز،  .47
 $. 7.00ص، 126

ص،  840،  1996، 2، ط1، تحرير عبد الوهاب المسيري، جإشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعوة لالجتهاد .48
25.00 .$ 

ص،  790،  1997، 2، ط2تحرير عبد الوهاب المسيري، ج، إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعوة لالجتهاد .49
25.00 .$ 

تحرير عبد الوهاب إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعوة لالجتهاد، محور إدراك التحيز في الفكر العربي الحديث،  .50
 $. 8.00ص،  184،  1998، 3ط المسيري،
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،  3ط تحرير عبد الوهاب المسيري،محور العلوم االجتماعية، ، إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعوة لالجتهاد .51
 $. 12.00ص، 404، 1998

،  3ط تحرير عبد الوهاب المسيري،محور العلوم الطبيعية، ، إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعوة لالجتهاد .52
 $. 10.00ص، 282، 1998

،  1998، 3ط رير عبد الوهاب المسيري،تح إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعوة لالجتهاد، محور الفن والعمارة،  .53
 $. 8.00ص، 210

تحرير عبد  محور علم النفس والتعليم واالتصال الجماهيري، ، إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعوة لالجتهاد .54
 $. 8.00ص، 208، 1998،  3ط الوهاب المسيري،

تحرير عبد الوهاب  النقد، إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعوة لالجتهاد، محوري مشكلة المصطلح، األدب و  .55
 $. 8.00ص،  236،  1998، 3ط المسيري،

 . $10.00ص، 244، 2016طه جابر العلواني،  ،)مختصر كتاب( إشكالية التعامل مع السنة النبوية .56

 $. 20.00ص، 422،  2014، طه جابر العلواني، إشكالية التعامل مع السنة النبوية .57

أبو سليمان، نشر مشترك مع دار   أحمد، عبد الحميد الخطاب وإعداد الكوادر: تجديد اإلصالح اإلسالمي المعاصر .58
 $. 6.00ص، قطع صغير، 136، 2006السالم )القاهرة(، 

أبو سليمان، نشر مشترك مع دار   أحمد ، عبد الحميد: قراءات منهجية اجتماعيةاإلصالح اإلسالمي المعاصر .59
 $. 10.00ص، 208، 2011السالم )القاهرة(، 

 $. 5.00ص، 104، 1991طه جابر العلواني، ، )ورقة عمل( بين القدرات والعقبات اإلسالمي  الفكر  إصالح .60

، 2009، 5، طه جابر العلواني، ط: مدخل إلى نظم الخطاب في الفكر اإلسالمي المعاصرإصالح الفكر اإلسالمي .61
 $. 10.00ص، 190

 $. 20.00ص، 352،  2005، سعيد إسماعيل علي، أصول التربية اإلسالمية .62

 . $18.00 ص،384 ،2010أنصار محمد عوض هللا رفاعي،  ،األصول الجمالية والفلسفية للفن اإلسالمي .63

 $. 5.00ص، 182، 1996، أحمد عبد الونيس شتا، األصول العامة للعالقات الدولية في اإلسالم وقت السلم .64

 $. 5.00ص، 44، 1995، 2العلواني، ط، طه جابر منهج بحث ومعرفة: أصول الفقه اإلسالمي .65

، التيجاني عبد القادر، نشر مشترك مع دار البشير للنشر والتوزيع  أصول الفكر السياسي في القرآن المكي .66
 $. 10.00ص، 292، 1996)عمان(، 

 العبيكاننشر مشترك مع مكتبة ، ترجمة عبد الواحد لؤلؤة، إسماعيل راجي الفاروقي، أطلس الحضارة اإلسالمية  .67

 .، مجلد$35.00ص، 740، 1998)الرياض(، 

 $. 5.00ص، 128،  1996، محيي الدين إسماعيل علم الدين،  االعتمادات المستندية .68
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 مجلد. ، $20.00 ص،384، 2014فّراس العوران،  ، أحمد: التحدي واالستجابةاقتصاد األمن االجتماعي .69

،  1996، كاظم أحمد ناصر المشايخي، ن والعالم اإلسالمييالعراقي ، فقيه اإلمام أمجد بن محمد سعيد الزهراوي  .70
 ، مجلد. $10.00ص، 384

 $. 3.00ص، 63،  1996، منى أبو الفضل، : نحو تأصيل منهاجي لمفهوم األمة في اإلسالماألمة القطب  .71

،  2007، 1ج أبو سليمان،  أحمد الحميد ، علي جمعة محمد وآخرون، تقديم عبداألمة وأزمة الثقافة والتنمية .72
 .، مجلد$20.00ص، 528

،  2007، 2ج  أبو سليمان، أحمدالحميد  علي جمعة محمد وآخرون، تقديم عبد ، األمة وأزمة الثقافة والتنمية .73
 .، مجلد$20.00ص، 480

،  1994مكتبة المؤيد )الرياض(،   ، محمد جابر الفياض، نشر مشترك معاألمثال في الحديث النبوي الشريف .74
 $. 25.00 ص،574

 $ 15.00ص،  456، 1993، محمد جابر الفياض، األمثال في القرآن الكريم .75

،  2003، عبد الحميد أحمد أبو سليمان،  رؤية قرآنية في معرفة الذات ومعرفة اآلخر: اإلنسان بين شريعتين .76
 $. 6.00 ص،112

،  2016أبو سليمان،  أحمد ، عبد الحميد : الجذور الثقافية والتربويةالحضارة اإلسالمية وإعادة بنائها انهيار .77
 مجلد.  ،$15.00، ص288

،  2، ماجد عرسان الكيالني، طأهداف التربية اإلسالمية في تربية الفرد وإخراج األمة وتنمية األخوة اإلنسانية .78
 $. 20.00ص، 610 ،1997

الكتب التي أثرت في فكر األمة )في القرنين التاسع عشر والعشرين(: محور الفقه والقانون والثقافة   أهم .79
ص،  660، 2017نشر مشترك مع دار الكلمة للنشر والتوزيع، إشراف وإعداد مجموعة من الباحثين،  اإلسالمية، 

20.00 .$ 

إشراف وإعداد عشرين(: محور قضايا فكرية، أهم الكتب التي أثرت في فكر األمة )في القرنين التاسع عشر وال  .80
 $. 20.00ص، 760، 2017 ك مع دار الكلمة للنشر والتوزيع، نشر مشتر  ،من الباحثين مجموعة

إشراف وإعداد أهم الكتب التي أثرت في فكر األمة )في القرنين التاسع عشر والعشرين(: محور قضايا فلسفية،  .81
 $. 10.00ص، 212، 2017نشر مشترك مع دار الكلمة للنشر والتوزيع، مجموعة من الباحثين، 

إشراف وإعداد  سياسية،  أهم الكتب التي أثرت في فكر األمة )في القرنين التاسع عشر والعشرين(: محور قضايا .82
 $. 14.00ص، 296، 2017نشر مشترك مع دار الكلمة للنشر والتوزيع، مجموعة من الباحثين، 

إشراف أهم الكتب التي أثرت في فكر األمة )في القرنين التاسع عشر والعشرين(: محور قضايا اجتماعية،  .83
 $. 10.00ص، 196، 2017توزيع، نشر مشترك مع دار الكلمة للنشر وال وإعداد مجموعة من الباحثين،
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إشراف أهم الكتب التي أثرت في فكر األمة )في القرنين التاسع عشر والعشرين(: محور الثقافة التاريخية،  .84
 $. 14.00ص، 324، 2017نشر مشترك مع دار الكلمة للنشر والتوزيع، وإعداد مجموعة من الباحثين، 

إشراف وإعداد مجموعة أهم الكتب التي أثرت في فكر األمة )في القرنين التاسع عشر والعشرين(: محور األدب،  .85
 $. 10.00ص، 180،  2017نشر مشترك مع دار الكلمة للنشر والتوزيع،  من الباحثين،

تأليف: ذو ، هاألوصاف التجسيدية للخالق في التراث اليهودي والمسيحي واإلسالمي تمثيل ما ال يمكن تمثيل .86
 .$13.00ص، 150،  2020، الفقار علي شاه وترجمة: جمال الجزيري 

، تحرير فتحي حسن ملكاوي، نشر مشترك مع المنظمة اإلسالمية  وي وتطبيقاته في العلوم اإلسالميةالبحث الترب .87
 $. 20.00ص، 304، 2003للتربية والعلوم والثقافة )الرباط( ودار الرازي )عمان(، 

،  2011، إعداد ماجد زكي الجالد، ة ببليوغرافيةي : دراسة تحليلالبحث العلمي في التربية اإلسالمية في األردن .88
 .، مجلد$ 25.00ص، 652

، تحرير فتحي حسن ملكاوي، نشر  مؤتمر نحو بناء نظرية تربوية إسالمية معاصرة: بحوث المؤتمر التربوي  .89
 $. 20.00 ،ص584، 1991، 1مشترك مع جمعية الدراسات والبحوث اإلسالمية )عمان(، ج

نشر  ، تحرير فتحي حسن ملكاوي، مؤتمر نحو بناء نظرية تربوية إسالمية معاصرة: بحوث المؤتمر التربوي  .90
 $. 20.00 ،ص 1991،598، 2مشترك مع جمعية الدراسات والبحوث اإلسالمية )عمان(، ج

، تحرير فتحي حسن ملكاوي ومحمد عبد الكريم أبو  : الواقع والطموحبحوث مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات  .91
 $. 18.00ص، 534، 1995 ،1ج سل، نشر مشترك مع جمعية الدراسات والبحوث اإلسالمية )عمان(،

، تحرير فتحي حسن ملكاوي ومحمد عبد الكريم أبو  : الواقع والطموحبحوث مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات  .92
 $. 20.00ص، 646، 1995 ،2ج سل، نشر مشترك مع جمعية الدراسات والبحوث اإلسالمية )عمان(،

 $. 12.00، ص260، 1997، تحرير إبراهيم علي العوضي، : فكره ودعوتهبديع الزمان النورسي .93

 . $8.00، ص140، 2016)مختصر كتاب(، فتحي حسن ملكاوي،  مفهومه ومستوياته وخرائطه: البناء الفكري  .94

 مجلد.  ،$20.00ص، 352، 2015، فتحي حسن ملكاوي، مفهومه ومستوياته وخرائطه: البناء الفكري  .95

، إشراف علي جمعة محمد وسيف الدين عبد الفتاح، نشر مشترك  ونماذج تطبيقية: دراسة معرفية بناء المفاهيم .96
 مجلد.  ،$18.00ص، 376، 2008،  2، ط1مع دار السالم )القاهرة(، ج

، إشراف علي جمعة محمد وسيف الدين عبد الفتاح، نشر مشترك  دراسة معرفية ونماذج تطبيقية: بناء المفاهيم .97
 مجلد.  ،$18.00ص، 352، 2008،  2، ط2مع دار السالم )القاهرة(، ج

 $. 3.00ص، 86، 1996، فياض عبد المنعم حسنين، بيع المرابحة في المصارف اإلسالمية .98

بد السالم الريسوني،  بإشراف أحمد ع مجموعة باحثين، نحو صياغة تجديدية لعلم أصول الفقه: التجديد األصولي .99
 مجلد.، $30.00، ص864، 2014
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، 2018، محمد فتحي محمد العتربي، الفقه: في العصر الحديث بين النظرية والتطبيقالتجديد في علم أصول  .100
 ، مجلد.  25.00$ص، 512

 $. 10.00ص،  246،  1996، محسن عبد الحميد، تجديد الفكر اإلسالمي .101

 $. 15.00ص، 224، 2004، محمد شريف أحمد، تجديد الموقف اإلسالمي في الفقه والفكر والسياسة .102

، عبد  الحركة الموحدية بالمغرب أوائل القرن السادس الهجري : اإلصالح في حركة المهدي بن تومرت تجربة  .103
 $. 8.00ص، 148، 1995،  2المجيد النجار، ط

ص،  268، 2017صهيب مصطفى آميدي، في العصر الحديث من المنظور اإلسالمي،  التحالفات السياسية  .104
 . ، مجلد20.00$

، أعالم وكتب وحركات وأفكار من القرن العاشر إلى الثاني عشر الهجري : العالم اإلسالميالتحوالت الفكرية في  .105
 مجلد.  ،$30.00ص،  656،  2014تحرير عليان الجالودي، 

 فتحي حسن ه ومدارسه،، ولمحات من تطوره وقطوف من نصوص : حالة البحث فيهالتراث التربوي اإلسالمي .106

 .  $، مجلد25.00، ص600، 2018، ملكاوي

    .$، مجلد18.00ص، 216، 2019، عبد السالم رياح، التراث وأثره في بناء الحاضر وإبصار المستقبل .107

 $. 8.00ص، 218، 1991، 2، محمد الغزالي، طتراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل .108

الجامعي للطباعة و نشر مشترك مع دار التعليم سعيد إسماعيل علي،   ،معرفي في التربية اإلسالميةتراكم ال ال .109
 $. 16.00ص، 614، 2015 ،النشر )اإلسكندرية(

، ماجد عرسان الكيالني، نشر مشترك مع جمعية  ببليوغرافية  : دراسة تحليليةالتربية اإلسالمية في األردن .110
ص،  554، 2000الدراسات والبحوث اإلسالمية ودار المنار للنشر والتوزيع والمعهد العالمي للفكر اإلسالمي، 

20.00 .$ 

 $. 15.00 ص،342،  2012، ، سيد أحمد بخيت علي: دراسة تحليلية نقديةاإلسالميةو الفنون العربية تصنيف  .111

 $. 3.00ص، 78، 1996، محمد عبد العزيز حسن زيد، التطبيق المعاصر لعقد السلم .112

صابان، تحرير عثمان علي،  ، سهيل من عهد التنظيمات إلى عهد الجمهورية:  تطور األوضاع الثقافية في تركيا .113
 $. 20.00ص، 552، 2010

ص،  62،  2012، مدارسة مع طه جابر العلواني، حوار زينب العلواني، تطور المنهج المقاصدي عند المعاصرين .114
4.00 .$ 

 $. 3.00ص، 84، 1996، حمدي عبد العظيم، التعامل في أسواق العمالت الدولية .115

 $. 4.00ص،  30، 1996، طه جابر العلواني، االستتباع واإلبداع: أصول ومراجعات بين التعددية .116

 $. 20.00ص، 568، 2011، حنان محمد عبد المجيد، التغّير االجتماعي في الفكر اإلسالمي الحديث  .117
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 $. 8.00ص، 386،  1999، يوسف داود ، هايل عبد الحفيظتغير القيمة الشرائية للنقود الورقية .118

  .، مجلد$30.00ص، 968، 2020لعلواني،  ، طه جابر اتفسير القرآن بالقرآن .119

 $. 5.00 ص،120، 1995، 4، مالك بدري، طدراسة نفسية إسالمية: التفكر من المشاهدة إلى الشهود .120

، محيي الدين  دراسة في نشأة وتطور الجماعة الدولية في التنظيم الدولي الحديث : التقسيم اإلسالمي للمعمورة .121
 $. 10.00 ص،458 ،1996محمد قاسم، 

ن ي شرعين وال، إعداد لجنة من األساتذة الخبراء االقتصادييتقويم الجوانب اإلدارية للمصارف اإلسالمية .122
 $. 8.00ص، 288، 1996والمصرفيين، 

ين  يلشرع ، إعداد لجنة من األساتذة الخبراء االقتصاديين واتقويم الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمية .123
 $. 5.00ص، 1996،166والمصرفيين، 

ن  ي، إعداد لجنة من األساتذة الخبراء االقتصاديين والشرعيتقويم الدور االقتصادي للمصارف اإلسالمية .124
 $. 6.00ص، 166، 1996والمصرفيين، 

ين يشرعألساتذة الخبراء االقتصاديين وال، إعداد لجنة من اتقويم الدور المحاسبي للمصارف اإلسالمية .125
 $. 20.00ص، 528، 1996والمصرفيين، 

  نادية حمدي صالح، ،دراسة تطبيقية على بنك فيصل اإلسالمي :لمصارف اإلسالمية في ا اإلدارية  العمليةتقويم  .126
 $. 6.00ص،  82، 1996

االقتصاديين  ، إعداد لجنة من األساتذة الخبراء الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية ةتقويم عمل هيئ  .127
 $. 6.00ص، 164، 1996ين والمصرفيين، يوالشرع

، يوسف كمال، نشر مشترك مع دار السالم )القاهرة(، التقييس: ربط المعامالت واألجور باألسعار في اإلسالم .128
 $. 5.00ص، قطع صغير، 128، 2009

 $. 3.00ص، 64،  1996المغربي، الفتاح  ، عبد الحميد عبدتقييم وظيفة التوجيه في البنوك اإلسالمية .129

ص،  846،  2012رائد جميل عكاشة،  ، تحريرأثره في التعليم الجامعي وضرورته الحضارية :التكامل المعرفي .130
30.00$ . 

ص، 344، 2007، أبو بكر محمد أحمد محمد إبراهيم، التكامل المعرفي وتطبيقاته في المناهج الجامعية .131
12.00 .$ 

 . $12.00ص، 418، 1994اهيم العقيلي، ، إبر ابن تيميهتكامل المنهج المعرفي عند  .132

 . $20.00ص، 528، 1996، تقديم طه جابر العلواني، : المنهج والمجاالت التوجيه اإلسالمي للخدمة االجتماعية .133

 مجلد.  ،$16.00  ،ص456،  2016، إسماعيل راجي الفاروقي، في الفكر والحياةومضامينه  التوحيد .134

 .$005.ص، 56، 2015، إسماعيل راجي الفاروقي،  الحضارة اإلسالمية : جوهر التوحيد .135
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، أحمد المهدي عبد الحليم، نشر  رؤية التعليم من منظور إسالمية: ةيالثقافة اإلسالمية محور المناهج التعليم  .136
 $.  15.00ص، 376، 2004مع مكتبة الشروق الدولية )القاهرة(،  مشترك

ص، 73، 1998، زكي الميالد، دراسة في المكونات المفاهيمية والتكامل المعرفي: الجامع والجامعة والجماعة .137
6.00 .$ 

   $، مجلد.24.00ص، 312، 2021 حسان،حسان عبد هللا ، الجامعة الحضارية: مفهومها ووظائفها ومتطلباتها .138

ص،  448،  2021،  السيد عمر  ، تحريرجامع فقه األمة: رحيق الحقيبة المعرفية للعالمة عبد الحميد أبو سليمان .139

 $ مجلد. 25.00
 $. 16.00ص،  566،  2007، خالد مصطفى هاشم، دراسة مقارنة بين الشريعتين اليهودية واإلسالمية: الجريمة .140

  أبو أحمد، عبد الحميد قصة تعليمية في الفكر اإلبداعي وفي التربية العقائدية واالجتماعية: جزيرة البنائين .141
 $. 15.00 ص،360، 2013سليمان، 

  قصة تعليمية في الفكر اإلبداعي وفي التربية العقدية واالجتماعية السياسية للصغار والكبار،: جزيرة البنائين .142
 $. 6.00ص، قطع صغير، 184،  2006أبو سليمان، نشر مشترك مع دار السالم )القاهرة(،  أحمد الحميد عبد

ص،  468،  1999، تحرير إبراهيم غرايبة، حلقة دراسية : اإلصالحيعطاءه الفكري ومنهجه  ،جمال الدين األفغاني .143
15.00 .$ 

 $. 3.00ص، 30، 1996، طه جابر العلواني، لكون : قراءة الوحي وقراءة االجمع بين القراءتين .144

جامعة إسطنبول صباح  نشر مشترك مع  ،مالك بدري   ،الجوانب العاطفية في حياة األنبياء: كشف وتأمالت نفسية .145

 . $13.00ص، 172، 2021 ،الدين زعيم

 $. 18.00 ص،416، 2011، تمام محمد اللودعمي، الجينات البشرية وتطبيقاتها دراسة فقهية مقارنة .146

 $. 4.00ص، 40،  1996، طه جابر العلواني، حاكمية القرآن .147

 $. 7.00ص، 88، 2016طه جابر العلواني، الحاكمية والهيمنة: نحو إعادة بناء مفهومة األمة والدولة والدعوة،  .148

 . $، مجلد20.00، ص598، 1995،  2، عبد الغني عبد الخالق، طحجية السنة .149

 . $4.00ص، 48، 2013سليمان،  أبو أحمدالحميد  ، عبدعقيدًة وقانوناً : حد الردة في اإلسالم .150

 $. 25.00ص، 880، 2008، عثمان علي،  : دراسة تاريخية وثائقيةكردية المعاصرةحركات الال .151

ص،  416، 2004: عبدالرحمن الكواكبي نموذجا، تحرير زكي علي العوضي،  حركة اإلصالح في العصر الحديث  .152
 . ، مجلد15.00$

 $. 12.00ص، 152، 2009شاه، ، ذو الفقار علي رؤية مقاصدية فقهية:  الحسابات الفلكية وإثبات شهر رمضان .153

ص،  72، 1995، نصر محمد عارف، دراسة لسيرة المصطلح وداللة المفهوم: المدنية –الثقافة  –الحضارة  .154
6.00 .$ 
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 . $16.00ص، 272، 2012، محمد عمر شابرا، والحاجة إلى اإلصالح االنحطاط: أسباب سالميةالحضارة اإل .155

 $. 10.00ص، 136، 1993، 3، راشد الغنوشي، طالمجتمع اإلسالميحقوق غير المسلم في : حقوق المواطنة .156

 $. 20.00ص، 560، 2000، رحيل غرايبة، الحقوق والحريات السياسية في الشريعة اإلسالمية .157

 $. 4.00ص، 82،  1997، عصام أنس الزفتاوي، مة المالية في الفقه اإلسالمياحكم الغر  .158

 $. 12.00ص، 280، 2005، 2، مالك بدري، طنفسية اجتماعية دراسة : حكمة اإلسالم في تحريم الخمر .159

 $. 12.00ص، 262، 2012، تقديم طه جابر العلواني، : السيرة والمسيرةحوارات الشيخ الغزالي .160

 $. 5.00ص، 180، 1992،  5، عماد الدين خليل، طحول تشكيل العقل المسلم .161

 $. 3.00ص، 90، 1996، حمدي عبد المنعم، خطاب الضمان في البنوك اإلسالمية .162

،  2008، إبراهيم محمود عبد الباقي، عوامل البناء الحضاري في الكتابات العربية: الخطاب العربي المعاصر .163
 $. 25.00ص، 606

،  1993، 3، فادي إسماعيل، طقراءة نقدية في مفاهيم النهضة والتقدم والحداثة: الخطاب العربي المعاصر .164
 $. 7.50ص، 182

ص،  416، 2012، الحسان شهيد، التجديد المعاصر من تطبيقات الشاطبي الى  :الخطاب النقدي األصولي .165
18.00$ . 

ص،  142، 1993، عبد المجيد النجار، بحث في جدلية النص والعقل والواقع: خالفة اإلنسان بين الوحي والعقل .166
8.00 .$ 

، طه جابر العلواني، نشر مشترك مع الدار  لألمة اإلسالميةخواطر في األزمة الفكرية والمأزق الحضاري  .167
 $. 2.00  ص،26 ،1996، (الرياض)للكتاب اإلسالمي  العالمية

 $. 5.00ص، 120، 1996، حمدي عبد العظيم، دراسات الجدوى االقتصادية في البنك اإلسالمي .168

، 2007محمد الفاضل بن علي الالفي، ، منهجية ابن تيمية ورحمت هللا الهندي:  دراسة العقائد النصرانية  .169
 $. 14.00ص، 528

ص، 256، 2009، زياد خليل الدغامين، دعوى النسخ في القرآن الكريم في ضوء واقعية الخطاب القرآني .170
 . مجلد$، 10.00

أبو سليمان، تحرير رفعت   أحمد الحميد ، إشراف عبدمؤشرات مقارنة: الدليل اإلحصائي للعالم اإلسالمي .171
 $.15.00ص، 352، 2011مشترك مع دار السالم )القاهرة(،  العوضي، نشر

 ، أحمد فراس العوران، نشر مشترك مع البنك اإلسالميدليل الباحثين إلى االقتصاد اإلسالمي والبنوك اإلسالمية .172

 $. 12.00ص، 296، 2002األردني لالستثمار والتمويل )عمان(، 
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 ، إعداد كمال: دراسة تحليلية ببليوغرافيةسالمية في األردندليل الباحثين إلى االقتصاد اإلسالمي والمصارف اإل .173

 .، مجلد$25.00ص، 478، 2013توفيق حطاب، نشر مشترك مع البنك اإلسالمي األردني )عمان(،  

توفيق  كمالأحمد فراس العوران و  ، إعداداالقتصاد اإلسالمي والمصارف اإلسالمية في األردن إلىدليل الباحثين  .174
 . ، مجلد$25.00ص، 478 ،2016حطاب، 

 ، عبد الرحمن صالح عبد هللا، نشر مشترك مع جمعية الدراساتدليل الباحثين إلى التربية اإلسالمية في األردن .175

 $. 5.00ص، 214، 1993والبحوث اإلسالمية )عمان(، 

شترك مع دار السالم نشر م وتلخيص، عرض وتكشيف   :دليل الباحثين إلى المفاهيم النفسية في التراث  .176
 . ، مجلد$22.00ص، 758، 2011)القاهرة(، 

 $. 12.00ص، 742، 1992، 1، جعرض وتكشيف :دليل الباحثين إلى المفاهيم النفسية في التراث  .177

 $. 12.00ص، 618، 1992، 2ج  ،عرض وتكشيف: دليل الباحثين إلى المفاهيم النفسية في التراث  .178

 $. 12.00ص، 600، 1992، 3ج  عرض وتكشيف،: المفاهيم النفسية في التراث دليل الباحثين إلى  .179

 حسن الرزو، نشر مشترك مع دارو ، عماد الدين خليل، دليل التاريخ والحضارة اإلسالمية في األحاديث النبوية .180

 .، مجلد$20.00ص، 368، 2004الرازي )عمان(، 

،  (الرياض)، هشام الطالب، نشر مشترك مع االتحاد اإلسالمي العالمي للمنظمات الطالبية دليل التدريب القيادي .181
 $. 25.00 قطع كبير، ص،458، 1994

 ، إشراف همام عبد الرحيم سعيد، نشر مشترك معالدليل التصنيفي لموسوعة الحديث النبوي الشريف ورجاله .182

 $. 8.00ص، 228،  1994جمعية الدراسات والبحوث اإلسالمية )عمان(، 

 $. 4.00ص، 48،  2011، محمد هاشم كمالي، الدليل المبسط في مقاصد الشريعة .183

ص،  156، 2013، فتحي حسن ملكاوي ولجنة النشر في المعهد، دليل النشر في المعهد العالمي للفكر اإلسالمي .184
6.00 .$ 

 ، عبد الرحمن النقيب،المصرية والسعوديةدليل مستخلصات الرسائل الجامعية في التربية اإلسالمية بالجامعات  .185

 $. 10.00ص، 522، 1993نشر مشترك مع جمعية الدراسات والبحوث اإلسالمية )عمان(، 

،  1995 ،3ط (،القاهرةنشر مشترك مع دار السالم ) أبو سليمان، أحمد عبد الحميد، دليل مكتبة األسرة المسلمة .186
 . ، مجلد$15.00، ص682

ص،  114،  1996، محمد عبد المنعم أبو زيد، للمصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيقالدور االقتصادي  .187
5.00 .$ 

، طه جابر العلواني،  : أسباب الفشل ومقومات النجاحدور الجامعات والتعليم العالي في المجتمعات العربية  .188
5.00 .$ 
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 $. 10.00ص، 508، 1996، السيد عمر، الدور السياسي للصفوة في صدر اإلسالم .189

 $. 5.00ص، 108، 1996، محمد جالل سليمان صديق، دور القيم في نجاح البنوك اإلسالمية .190

 $. 4.00ص، 118، 1997، تحرير إبراهيم علي العوضي، دور الكتب والمكتبات في الحضارة العربية واإلسالمية .191

 $. 7.00، ص450، 1996، فوزي خليل،  دور أهل الحل والعقد في النموذج اإلسالمي لنظام الحكم .192

 $. 5.00ص، 88، 1992، عبد المجيد النجار، دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمين .193

 ، تحرير نادية محمود مصطفىحقل العلوم السياسية نموذجاً : دورة المنهاجية اإلسالمية في العلوم االجتماعية .194

 $. 20.00ص، 540،  2002وسيف الدين عبد الفتاح، 

 $. 15.00ص، 362،  1996، مصطفى محمود منجود، دة العالقات الخارجية في اإلسالمالدولة اإلسالمية: وح .195

 $. 8.00ص، 88،  1996، عال عبد العزيز أبو زيد، : دولة الفتوحات الدولة األموية .196

 ص، 1996،152، عال عبد العزيز أبو زيد، من التخلي عن سياسات الفتح إلى السقوط: الدولة العباسية .197

10.00 .$ 

، محمد عبد الفتاح  دراسة في فكر الشيخ محمد الغزالي: الديمقراطية والشورى في الفكر اإلسالمي المعاصر .198
 $. 15.00ص،  242، 2006نشر مشترك مع مكتبة الشروق )القاهرة(،  فتوح،

 $. 12.00ص،  158، 2014، آزاد علي إسماعيل، الدين والصحة النفسية .199

 $. 4.00ص، 112، 1996، عبد الشافي محمد أبو الفضل، تقويمهارسالة البنك اإلسالمي ومعايير  .200

 $.3.00ص، 84، 1996، حسن يوسف داود، الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية .201

،  1996، الغريب ناصر، منهج فكري ودراسة ميدانية دولية مقارنة:  الرقابة المصرفية على المصارف اإلسالمية .202
 $. 5.00ص، 196

 $. 4.00ص، 82، 1993، 2، محمد الفاضل بن عاشور، طيةروح الحضارة اإلسالم .203

،  2011محمود أحمد مهدي، ترجمة ، محمد عمر شابرا، الرؤية اإلسالمية للتنمية في ضوء مقاصد الشريعة .204
 $. 4.00 ص،88

أبو سليمان، نشر   أحمد، عبد الحميد المنطلق األساس لإلصالح اإلنساني: الرؤية الكونية الحضارية القرآنية .205
 مجلد. ،$12.00ص، 232، 2009دار السالم )القاهرة(،  مشترك مع 

أبو أحمد )مختصر كتاب(، عبد الحميد  المنطلق األساس لإلصالح اإلنساني: الرؤية الكونية الحضارية القرآنية .206
 . $4.00ص، 72، 2014سليمان، 

$،  28.00ص، 448، 2021 ملكاوي،فتحي حسن ، رؤية العالم: حضور وممارسات في الفكر والعلم والتعليم .207
 غالف مجلد. 
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 ، نعمت عبد اللطيف مشهور، نشر مشترك مع المؤسسة األسس الشرعية والدور اإلنمائي والتوزيعي : الزكاة .208

 $. 12.00ص، 464، 1993، (بيروت)الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع 

 ، نشر مشترك مع المجمع الملكي لبحوث الحضارةالتقارير: السنة النبوية ومنهجها في بناء المعرفة والحضارة .209

 $. 18.00ص، 404، 1991، 1اإلسالمية )عمان(، ج

، نشر مشترك مع المجمع الملكي البحوث والمناقشات : السنة النبوية ومنهجها في بناء المعرفة والحضارة .210
 $.18.00ص، 634، 1992، 2الحضارة اإلسالمية )عمان(، ج لبحوث

 $. 25.00 ص،648  ،2018 ،عزيز البطيوي ،العمران البشري في السيرة النبويةسنن  .211

 $. 7.00ص، 326، 1996، محمد هيشور، سنن القرآن في قيام الحضارات وسقوطها .212

 $.5.00ص، 188،  1997، محيي الدين محمد قاسم، السياسة الشرعية ومفهوم السياسة الحديث  .213

ص،  600،  2019، عبد هللا إبراهيم زيد الكيالني، الخطاب اإلسالميمدخل إلى تجديد : السياسة الشرعية .214
 ، مجلد. )طبعة منقحة ومزيدة(25.00$

 $. 20.00ص، 520، 2011، وليد مصطفى شاويس، السياسة النقدية بين الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعي .215

 $. 7.00ص، 254 ،2005 ، نزار العاني،الشخصية اإلنسانية في التراث اإلسالمي .216

 $.7.00ص، 272،  2005، 2، نزار العاني، طدراسة مقارنة: الشخصية اإلنسانية في الفكر اإلسالمي .217

 $. 15.00ص، 442، 2006  ،1ج ، أماني صالح،الشرعية بين فقه الخالفة اإلسالمية وواقعها .218

 $. 15.00ص، 376، 2006  ،2ج، أماني صالح، الشرعية بين فقه الخالفة اإلسالمية وواقعها .219

 $.10.00ص، 184، 2007، أحمد الريسوني، نشر مشترك مع دار الرازي )عمان(، الشورى في معركة البناء .220

: رؤية معرفية  الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور وقضايا اإلصالح والتجديد في الفكر اإلسالمي المعاصر .221
 $.25.00ص،  680،  2011تحرير فتحي حسن ملكاوي،  ،ومنهجية

،  $15.00ص، 272،  2004، ة، أشرف محمد دوابار في البنوك اإلسالمية بين النظرية والتطبيقصناديق االستثم  .222
 .مجلد

 . $16.00ص،  304،  2012مها رياض عبد هللا، ،  تقدير اقتصادي إسالمي  :صندوق النقد الدولي .223

ص، 516، 2020، رائد عكاشة وعائشة الخضيريتحرير  ،صورة اإلنسان بين المرجعيتين اإلسالمية والغربية .224
 $، مجلد. 28.00

 $. 2.00، ص36، 1996،  2، إسماعيل الفاروقي، طصياغة العلوم صياغة إسالمية .225

 $. 3.00ص، 32، 2002أبو سليمان،  أحمد، عبد الحميد ضرب المرأة: وسيلة الخالفات الزوجية! .226
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ص، 102، 1996زيد، ، محمد عبد المنعم أبو الضمان في الفقه اإلسالمي وتطبيقاته في المصارف اإلسالمية .227
4.00 .$ 

، 2014، هاني عبادي محمد سيف المغّلس، النص واالجتهاد والممارسة: الطاعة السياسية في الفكر اإلسالمي .228
 $. 25.00ص، 560

 $. 12.00ص،  224،  2009، أنور الزعبي، : نظرية المعرفة ومناهج البحث ظاهرية ابن حزم األندلسي .229

،  2012، مصطفى جابر العلواني،  تحليلية في السور المسبحات الخمسدراسة  : عالمية الخطاب القرآني .230
 . $16.00ص، 328

 ، إعداد لجنة من األساتذة الخبراءعرض وصفي ومنهجي لمراحل وخطوات تقويم أداء المصارف اإلسالمية .231

 $. 12.00ص، 212، 1996ن والمصرفيين، ياالقتصاديين والشرعي

ص،  322، 1996، نادية محمود مصطفى، من القوة والهيمنة إلى بداية المسألة الشرقية : العصر العثماني .232
15.00 .$ 

نادية محمود مصطفى،  ، من تصفية الوجود الصليبي إلى بداية الهجمة األوربية الثانية: العصر المملوكي .233
 $. 10.00ص، 178، 1996

،  1999فتحي حسن ملكاوي وعزمي طه السيد، ، تحرير حلقة دراسية: العطاء الفكري ألبي الوليد بن رشد .234
 $. 15.00ص، 380

 $. 12.00ص، 260، 1996، تحرير فتحي حسن ملكاوي،  العطاء الفكري للشيخ محمد الغزالي .235

 $. 10.00ص، 270، 1996، لؤي صافي، : معالم نظرية عامة للدولة اإلسالميةالعقيدة والسياسة .236

،  1996  عبد العزيز صقر، ، للقواعد المنظمة لسير القتال دراسة: العالقات الدولية في اإلسالم وقت الحرب  .237
 $. 10.00ص، 152

 $. 4.00ص، 42، 1996، على جمعة محمد، علم أصول الفقه وعالقته بالفلسفة اإلسالمية .238

 ، إيمانويل والرستين، ترجمةمساءلة ومحاكمة؛ كبير علماء االجتماع يراجع فكر الرواد: علم االجتماع الغربي .239

 .$6.00ص، 82، 2011محمود الذوادي، 

 ،عبد الحليم مهورباشة، جتماع في العالم العربي من النقد إلى التأسيس: نحو علم العمران اإلسالميعلم اال .240
 ، مجلد. 20.00$ص، 352، 2018

دراسة تحليلية لإلنسان والمعرفة عند ابن   :وأثر الرؤية الكونية التوحيدية في صياغته  علم العمران الخلدوني .241
 $. 18.00ص،  456،  2012وش، ، صالح بن طاهر مش  خلدون 

 ، إشراف وتقديم محمد عثمان نجاتي وعبد الحليم محمود السيد، نشر مشترك مع علم النفس في التراث اإلسالمي .242

 مجلد. ،$22.00ص، 560، 2008،  2، ط1)القاهرة(، جدار السالم 
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 ، إشراف وتقديم محمد عثمان نجاتي وعبد الحليم محمود السيد، نشر مشترك مع علم النفس في التراث اإلسالمي .243

 مجلد. ،$22.00ص، 448، 2008،  2، ط2دار السالم )القاهرة(، ج

 تي وعبد الحليم محمود السيد، نشر مشترك مع ، إشراف وتقديم محمد عثمان نجا علم النفس في التراث اإلسالمي .244

 مجلد. ،$22.00ص، 438، 2008،  2، ط3دار السالم )القاهرة(، ج

 $. 5.00ص،  78، 1992، 2، إبراهيم أحمد عمر، طمدخل إلى نظرية المعرفة في اإلسالم: العلم واإليمان  .245

 ، تحرير زياد خليل الدغامين، نشرواالقتصاديالعولمة وانعكاساتها على العالم اإلسالمي في المجالين الثقافي  .246

 مجلد. ،$25.00ص، 576، 2008مشترك مع دار الرازي )عمان(، 

 $. 15.00ص، 244، 2008، إلياس بلكا،  دراسة في حدود المعرفة البشرية: الغيب والعقل .247

 مجلد.  ،$20.00ص، 464، 2013، تحرير فتحي حسن ملكاوي، فقه االنتماء إلى المجتمع واألمة .248

 $. 12.00ص، 328، 2006، محمد الوكيلي، دراسة في الضوابط :قه األولويات ف .249

(،  2007، من أعمال مؤتمر التحيز الثاني الذي عقد في القاهرة عام )رؤية معرفية ودعوة لالجتهاد، فقه التحيز  .250
 .$، مجلد25.00ص، 478، 2016

 $. 12.00ص،  242،  2006، جاسر عودة، إناطة األحكام الشرعية بمقاصدها: فقه المقاصد .251

 $. 12.00ص، 222، 2009، ماهر حسين حصوة، فقه الواقع وأثره في االجتهاد .252

ص،  462، 2009، لخضر محمد بولطيف، والتجربة السياسية الموحدية في الغرب اإلسالمي فقهاء المالكية .253
18.00 .$ 

 $. 5.00ص، 136، 1994، 3، محيي الدين عطية، طالفكر التربوي اإلسالمي .254

  ،2020 ، فتحي حسن ملكاوي،التربوي اإلسالمي المعاصر: مفاهيمه ومصادره وخصائصه وسبل إصالحهالفكر  .255
 $، مجلد. 28.00 ص،664

 . 22.00$ص، 408، 2017، عبد هللا أكرزام، لفكر المقاصدي في تفسير المنارا .256

 ، محمد عبد السالم والموازنةدراسة تحليلية لنظريتي الدليل والترتيب : الفكر المنهجي العلمي عند األصوليين .257

 $. 25.00ص،  464،  2014عوام، 

 $. 20.00ص، 622، 2008، محمود يوسف السماسيري، فلسفات اإلعالم المعاصرة في ضوء المنظور اإلسالمي .258

ص، 232 ،2018 ،محمد عبد المعز بطاوي ،فلسفة األخالق في الشريعة اإلسالمية: دراسة في علم قواعد الفقه .259
 لد. ، مج $18.00

، سعيد إسماعيل علي وهاني عبد الستار فرج، نشر مشترك مع : رؤية تحليلية ومنظور إسالميفلسفة التربية .260
 $. 20.00ص، 480،  2009الفكر العربي )القاهرة(،  دار

 $. 5.00ص، 64، 1992، 2، إبراهيم أحمد عمر، ط: رؤية إسالميةفلسفة التنمية .261
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، سليمان الخطيب، نشر مشترك إسالمية في ضوء الواقع المعاصر : دراسة فلسفة الحضارة عند مالك بن نبي .262
 $. 20.00ص،  1993،304المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع )بيروت(،  مع

ر السالم )القاهرة(،  أحمد فؤاد باشا، نشر مشترك مع دافلسفة العلم اإلسالمي: مدخال لرؤية كونية حضارية،  .263
 مجلد. ، 20.00$ص،334، 2014

،  1995،  1، أحمد محمد جاد عبد الرازق، جفلسفة المشروع الحضاري بين اإلحياء اإلسالمي والتحديث الغربي  .264
 $. 18.00ص، 546

،  1995،  2، أحمد محمد جاد عبد الرازق، جفلسفة المشروع الحضاري بين اإلحياء اإلسالمي والتحديث الغربي  .265
 $. 18.00ص، 500

مروة  و  ، تحرير رائد جميل عكاشة، محمد علي الجنديقراءة منهجية ومعرفية :الفلسفة في الفكر اإلسالمي .266
 $. 20.00 ،ص592، 2012خرمه،  محمود

، $30.00ص، 760، 2013 ،1ج ، تحرير فتحي حسن ملكاوي،رؤية معرفية ومنهجية: الفن في الفكر اإلسالمي .267
 .مجلد

، $15.00ص، 328، 2016، 2ج، رائد جميل عكاشة، تحرير رؤية معرفية ومنهجية: الفن في الفكر اإلسالمي .268
 مجلد.

 $. 4.00ص، 64، 2015لويس لمياء الفاروقي، و ، إسماعيل راجي الفاروقي الفنون اإلسالمية .269

 $. 12.00، ص268، 1991، محمد عمارة، : البحث األصلي مع المناقشات والتعقيبات في المنهج اإلسالمي .270

 $. 12.00ص، 592، 1998، سيف الدين عبد الفتاح، منظور إسالميفي النظرية السياسية من  .271

 $. 10.00ص، 144،  2001، ياسر الحوراني، في مصادر التراث االقتصادي اإلسالمي .272

، نصر محمد عارف،  دراسة في إشكالية التعميم قبل االستقراء والتأصيل: في مصادر التراث السياسي اإلسالمي .273
 $. 10.00 ص،240، 1994

 $. 6.00ص، 112، 1992، محيي الدين عطية، مختارة حول المعرفة والفكر والمنهج والثقافة والحضارةقائمة  .274

 $.7.00أسامة النقاش، ، قراءات في الفنون اإلسالمية .275

 $. 15.00ص، 352، 1995، 2، فاطمة إسماعيل، طالقرآن والنظر العقلي .276

 $. 18.00ص، 432، 2010أيمن صالح،  ، دراسة في المنهج األصولي في فقه النص: القرائن والنص .277

 $. 7.00ص، 202، 1996، محمد الشحات الجندي، القرض كأداة للتمويل في الشريعة اإلسالمية  .278

 $. 8.00ص، 362، 1997، تحرير نصر محمد عارف، قضايا إشكالية في الفكر اإلسالمي المعاصر .279

 $. 10.00  ص،434  ،1996عارف، محمد   ، تحرير نصرقضايا المنهجية في العلوم اإلسالمية واالجتماعية .280
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 $. 2.00ص، 42، 1996، 2أبو سليمان، ط أحمد، عبد الحميد فكر اإلسالميقضية المنهجية في ال .281

نشر مشترك مع دار الفكر ، عبد الرحمن الكيالني، قواعد المقاصد عند اإلمام الشاطبي: عرضًا ودراسًة وتحليالً  .282
 $.20.00ص، 487 ،2ط )دمشق(،,2000 للطباعة والتوزيع والنشر 

 . $14.00ص، 256، 2012، أورهان صادق جانبوالت، قوانين الدولة العثمانية وصلتها بالمذهب الحنفي .283

 . $15.00ص، 354، 1996، عبد الشافي محمد أبو العينين أبو الفضل، القيادة اإلدارية في اإلسالم .284

 $. 7.00ص، 262، 1996، كوثر عبد الفتاح محمود األبجي، قياس وتوزيع الربح في البنك اإلسالمي .285

 . $25.00 ،ص488، 2015مصطفى جابر العلواني، القيم السياسية العالمية في الخطاب القرآني،  .286

 $. 7.00ص، 222، 1993حقيق فاروق حمادة، ، دراسة وتكتاب العلم لإلمام أحمد بن شعيب النسائي .287

،  1991، تحرير فتحي حسن ملكاوي، إسالمية معاصرة مؤتمر نحو بناء نظرية تربوية: كتاب المؤتمر التربوي  .288
 $. 12.00ص، 210

،  1995ملكاوي ومحمد عبدالكريم أبوسل،  ، تحرير فتحي حسنكتاب مؤتمر علوم الشريعة في الجامعات  .289
 $. 32.00ص، 288

 $. 25.00ص، 600، 1994، 2، محيي الدين عطية، طالكريمالكشاف االقتصادي آليات القرآن  .290

 $. 25.00ص، 762، 1994، 2، محيي الدين عطية، طالكشاف الموضوعي ألحاديث صحيح البخاري  .291

 ، مجلد. $25.00 ص،520، 2016، محمد هندو، الكليات التشريعية وأثرها في االجتهاد والفتوى  .292

،  الفكر الديني والعقدي وفي التربية االجتماعية السياسية للشباب والكبار قصة تعليمية في : كنوز جزيرة البنائين .293
 $.6.00ص، 184،  2006أبو سليمان، نشر مشترك مع دار السالم )القاهرة(،  أحمدعبد الحميد 

 $. 7.50، ص208، 1996، 8ط، يوسف القرضاوي، معالم وضوابط: كيف نتعامل مع السنة النبوية .294

 $. 12.00ص، 236، 1993، 3ط، أجراها عمر عبيد حسنةمدارسة في  ،مد الغزالي: محكيف نتعامل مع القرآن .295

 ، طه جابر العلواني، نشر مشترك مع: إشكالية الردة والمرتدين من صدر اإلسالم إلى اليومال إكراه في الدين .296

 $. 10.00ص، 200، 2006، 2مكتبة الشروق الدولية )القاهرة(، ط

 ، تحرير رائد جميل عكاشة، نشر مشترك مع جامعة آلاإلصالحية ومنهجه العلميجهوده : محمد رشيد رضا  .297

 $. 12.00ص، 352، 2007البيت )عمان(،  

 $. 8.00 ،ص102، 2014، محمود الذوادي، مختصر الجدال حول النظرية االجتماعية اليوم .298

أحمد  ، عبد العزيز صقر، الفتاح، سيف الدين عبد المداخل المنهاجية للبحث في العالقات الدولية في اإلسالم .299
 $. 12.00ص، 214،  1996الونيس شتا ومصطفى منجود،  عبد

 $. 20.00ص، 420،  2002، سعيد الغزاوي، : دراسة في التنظير واإلبداع المداولة في أعمال عماد الدين خليل .300
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ص،  676،  1999، عبد الفتاح إسماعيل سيف الدين، إطار لدراسة العالقات الدولية في اإلسالم  :مدخل القيم .301
20.00 .$ 

ص،  112، 1991 ،3عماد الدين خليل، ط  ،التاريخمدخل إلى إسالمية المعرفة: مع مخطط إلسالمية علم  .302
15.00 .$ 

 نادية محمود مصطفى، ،النظام الدوليمدخل منهاجي لدراسة التطور في وضع ودور العالم اإلسالمي في  .303
 $. 8.00ص، 122، 1996

 $. 5.00ص، 168، 1996، علي جمعة محمد، خلالمد .304

 $. 3.00ص، 60،  1996، حسين موسى راغب، مدى فاعلية نظام تقويم أداء العاملين بالبنوك اإلسالمية .305

 $. 12.00ص، 312، 1995، هبة رؤوف عزت، : رؤية إسالميةالمرأة والعمل السياسي .306

 $. 7.00ص، 152، 1991، عمر عبيد حسنة، مراجعات في الفكر والدعوة والحركة .307

، مراجعة أسامة أحمد مجاهد، تحرير أماني : نحو منظور حضاري مراجعة في خطابات معاصرة حول المرأة .308
 $. 20.00 ص،406، 2007، )القاهرة( مركز الدراسات المعرفية وبرنامج حوار الحضارات مشترك معصالح، نشر 

، جمع وتحقيق وتخريج الشيخ محمد بن رزق بن طرهوني وحكمت بشير مرويات اإلمام مالك بن أنس في التفسير .309
 ، مجلد. $25.00 ص،424، 1995نشر مشترك مع دار المؤيد )الرياض(، ياسين، 

 $، مجلد. 20.00ص،  312،  2019 ،ناصر يوسف، التنمية المركبة: األنموذج الياباني والمستقبل العربيمسالك  .310

 $. 12.00ص، 374، 2000، أنور الزعبي، مسألة المعرفة والمنهج عند الغزالي  .311

، وليد مقارنة بين الفقه اإلسالمي والنظم الدستورية: دراسة :  المستجدات في مسؤولية رئيس الدولة عن أخطائه .312
 . ، مجلد$18.00ص، 438، 2015الروابدة،  

، ترجمة رفيق يونس المصري، نشر مشترك مع دار الفكر )بيروت(، مستقبل علم االقتصاد من منظور إسالمي .313
 $. 15.00ص، 552، 2004

 $. 5.00ص، 50،  1992، حيدر عبد الكريم الغدير، المسلمون والبديل الحضاري  .314

 . مجلد ،24.00$ ص،394، 2021، أحمد الفراك ، لقرآني للمشترك اإلنسانيالمسلمون والغرب والتأسيس ا .315

،  2، عبد العليم عبد الرحمن خضر، ط : دراسة في التأصيل اإلسالمي لعلم التاريخالمسلمون وكتابة التاريخ .316
 $. 10.00ص، 320، 1994

 .$5.00ص، 88 ،1996 المغربي،لفتاح  ، عبد الحميد عبد اولية االجتماعية للبنوك اإلسالميةؤ المس .317

 . ، مجلد$20.00ص، 304، 2004نشر مشترك مع دار السالم )عمان(، ، مصطفى ناصف، مسؤولية التأويل .318

، 2007، أنور الزعبي، نشر مشترك مع دار الرازي )عمان(، مسيرة المعرفة والمنهج في الفكر العربي واإلسالمي .319
 $. 12.00ص، 266
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 $. 15.00ص، 424،  2008، عبد القادر محمد مرزاق، رؤية معرفية: واإلبداعيمشروع أدونيس الفكري  .320

 . 20.00$ص، 368، 2018، فتحي حسن ملكاوي، مشروعات بحثية في التراث التربوي اإلسالمي .321

 $. 4.00ص،  76، 1992،  1، طارق البشري وطه جابر العلواني، طمشكلتان وقراءة فيهما .322

 ، عبد الرحمن زيد الزنيدي، نشر: دراسة نقدية في ضوء اإلسالموالفلسفيمصادر المعرفة في الفكر الديني  .323

 مجلد.  ،$25.00ص، 655، 1992، (الرياض)مشترك مع مكتبة المؤيد 

 $. 20.00، ص448،  2008، عبد النور بزا، مقاربة مقاصدية: مصالح اإلنسان .324

 $. 6.00ص، 64، 1996، علي جمعة محمد، المصطلح األصولي ومشكلة المفاهيم .325

 $. 12.00ص،  292،  1997، تحرير يوسف كمال محمد، مصطلحات الفقه المالي المعاصر .326

ص،  544، 2006بن حزم )بيروت(، ا، فوزي خليل، نشر مشترك مع دار المصلحة العامة من منظور إسالمي .327
 . ، مجلد25.00$

 $. 4.00ص، 120، 1996، محمد عبد المنعم أبو زيد، المضاربة وتطبيقاتها العملية في المصارف اإلسالمية .328

،  $18.00ص، 270، 2008، 2، طدار السالم )القاهرة(، محمد عمارة، نشر مشترك مع معالم المنهج اإلسالمي  .329
 .مجلد

 $. 6.00ص، 76، 1996، محمد علي سويلم، معايير ومقاييس العملية التخطيطية في المصارف اإلسالمية .330

ص،  102، 2013)مختصر كتاب(، أحمد بسام ساعي،  القرآن الكريم: إعادة قراءة اإلعجاز اللغوي في المعجزة  .331
4.00 .$ 

 ساعي، أحمد بسام، ظواهر التجديد في لغة القرآن الكريم ،: إعادة قراءة اإلعجاز اللغوي في القرآن الكريمالمعجزة .332
 . $16.00ص، 358، 2012 ،1ج

أحمد بسام  ، اإلعجاز في الفاتحة و قصار السورإعادة قراءة اإلعجاز اللغوي في القرآن الكريم، لغة  : المعجزة .333
 . $20.00ص، 576، 2015 ،2ج ساعي،

 $. 12.00ص،  308، 1995، 3، نزيه حماد، طمعجم المصطلحات االقتصادية في لغة الفقهاء  .334

، سامي محمد الصالحات، نشر مشترك مع مكتبة الشروق  في تراث الفقهاءالسياسية معجم المصطلحات   .335
 $. 15.00ص، 276، 2006)القاهرة(، 

 $. 4.00ص،  144، 1996، عبد الحميد محمود البعلي، مفاهيم أساسية في البنوك اإلسالمية .336

 $. 6.00ص، 74، 1996، أسامة القفاش، رؤية إسالمية: مفاهيم الجمال .337

 . $25.00 ص،718، 2015، عبد الكريم بليل، المفاهيم المفتاحية لنظرية المعرفة في القرآن الكريم  .338
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ص،  292، 2016 عبد الكريم بليل،)مختصر كتاب(،  لنظرية المعرفة في القرآن الكريم  المفاهيم المفتاحية .339
10.00 .$ 

  غالف ،ص 168، 2017 إسماعيل الحسني،في القران الكريم: دراسة في أسبابه ومظاهره،  مفهوم اإلصالح .340

 $.13.00 مجلد

، 2008، محمد البشير الحاج سالم، : دراسة تحليلية في ضوء مقاصد الشريعة اإلسالميةخالف األصلمفهوم  .341
 $. 20.00ص، 462

 $. 16.00ص،  376،  2014، مازن موفق هاشم، : مدخل عمرانيمقاصد الشريعة اإلسالمية .342

،  2012الخياط،  عبد اللطيف ، جاسر عودة، ترجمةرؤية منظومية: مقاصد الشريعة كفلسفة للتشريع اإلسالمي .343
 $. 20.00ص، 430

 $. 7.00ص،  118،  2011، جاسر عودة، ترجمة عبد اللطيف الخياط، دليل للمبتدئ: مقاصد الشريعة .344

 . ، مجلد$15.00ص، 612، 1993، 2العالم، طحامد ف ، يوسالمقاصد العامة للشريعة اإلسالمية  .345

 . مجلد ،15.00$ص، 256  ،2018 ،فتحي حسن ملكاوي ، مقاالت في إسالمية المعرفة .346

 $. 7.00ص، 158، 1996، غريغوار منصور مرشو، الشرق موجود بغيره ال بذاته: مقدمات االستتباع .347

 . $25.00ص، 594، 2016، صالح عبد المتعال، مقدمات في علم االجتماع .348

 الرحمن بدران وأحمدودودة عبد ، ، نادية محمود مصطفىالعالقات الدولية في اإلسالم مشروعلالمقدمة العامة   .349

 $. 12.00ص، 226، 1996عبد الونيس شتا، 

 .، مجلد$20.00ص، 392،  2017طه جابر العلواني، الى نبذ الخالف،  من أدب اإلختالف .350

وت(، بن حزم )بير ا، نور الدين بن مختار الخادمي، نشر مشترك مع دار المناسبة الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة .351
 مجلد.، $20.00، ص402، 2006

 $. 5.00ص، 62، 1996، محمد مهران، قراءة لكتاب القسطاس المستقيم للغزالي: المنطق والموازين القرآنية .352

،  1994كتبة المؤيد )الرياض(، ، عفاف الدباغ، نشر مشترك مع مالمنظور اإلسالمي لممارسة الخدمة االجتماعية .353
 . ، مجلد$20.00ص، 446

 $. 10.00ص، 184، 2013، فتحي حسن ملكاوي، : التوحيد والتزكية والعمرانمنظومة القيم العليا .354

 . مجلد  $،20.00ص،  290،  2020 ملكاوي،  حسنفتحي منظومة القيم المقاصدية وتجلياتها التربوية،    .355

 ، رفعت السيدنموذج لإلعجاز القرآني في المجال االقتصادي:  القرآن الكريمالمنظومة المعرفية آليات الربا في  .356

 $. 5.00ص، 152، 1997العوضي، 

، 2017، حسان عوض أبوعرقوب، هجتهاد فيما ال نص فيشريع األحكام: وأثره في توجيه االمنهاج الشريعة في ت .357
  .$18.00ص، 344
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 $. 16.00ص،  388،  2012، مصطفى صادقي، منهاج تدريس الفقه: دراسة تاريخية تربوية .358

،  2008،  )اإلصدارالثانية, الطبعة الرابعة(، محمد محمد أمزيان، منهج البحث االجتماعي بين الوضعية والمعيارية .359
 $. 15.00ص، 432

 $. 8.00 ص،440 ،1998، فاطمة إسماعيل، منهج البحث عند الكندي .360

 $. 14.00ص، 592، 2007، رائد نصري جميل أبو مؤنس، اإلسالميمنهج التعليل بالحكمة وأثره في التشريع  .361

، تهاني عفيف يوسف جابر، نشر مشترك مع دار الفتح للدراسات والنشر  منهج القرآن الكريم في التغير الفردي .362
 . مجلد ،$20.00ص، 264، 2015، (عمان)

 $. 7.00ص، 226، 1996ف، ، أحمد محمد الجلالمنهج المحاسبي لعمليات المرابحة في المصارف اإلسالمية .363

، الطيب  الفترة المكية خاللمنهج النبي صلى هللا عليه وسلم في حماية الدعوة والمحافظة على منجزاتها   .364
 $. 20.00ص، 530، 1996برغوث، 

مشترك مع الدار العالمية للكتاب   نشر مجموعة من الباحثين،  ،المنهجية اإلسالمية والعلوم السلوكية والتربوية .365
 مجلد.  ،$30.00ص، 1284، 1994 ،2ط اإلسالمي )الرياض(، 

،  2011  الطبعة االولى ، فتحي حسن ملكاوي،مقدمات في المنهجية اإلسالمية :المعرفي منهجية التكامل .366
 $. 12.00 ص،336

 . $20.00ص، 404، 2015،  حسن حفيانال  بن ، إسماعيلووظيفة السلطة التشريعية مؤسسة االجتهاد .367

نشر مشترك مع دار السالم )القاهرة(، تحرير رفعت السيد العوضي، ، : تاريخًا وتأصيالً المؤسسية في اإلسالم .368
 $. 8.00ص، 278، 2012

،  موسوعة االقتصاد اإلسالمي في المصارف والنقود واألسواق المالية: مداخل أساسية في االقتصاد اإلسالمي .369
 مجلد.  ،$25.00ص، 584 ،2009، 1تحرير رفعت السيد العوضي، نشر مشترك مع دار السالم )القاهرة(، ج

،  موسوعة االقتصاد اإلسالمي في المصارف والنقود واألسواق المالية: الضمان واالعتمادات المستندية والغرامات  .370
 مجلد.  ،$25.00ص، 400 ،2009، 2ج تحرير رفعت السيد العوضي، نشر مشترك مع دار السالم )القاهرة(،

عقود التمويل واالستثمار في المصارف  : موسوعة االقتصاد اإلسالمي في المصارف والنقود واألسواق المالية .371
  ،$25.00ص، 608 ،2009، 3، تحرير رفعت السيد العوضي، نشر مشترك مع دار السالم )القاهرة(، جاإلسالمية

 مجلد.

،  الجوانب االقتصادية للمصارف اإلسالمية: اإلسالمي في المصارف والنقود واألسواق الماليةموسوعة االقتصاد  .372
 مجلد.  ،$25.00ص، 600 ،2009، 4ج تحرير رفعت السيد العوضي، نشر مشترك مع دار السالم )القاهرة(،

قانونية للمصارف  موسوعة االقتصاد اإلسالمي في المصارف والنقود واألسواق المالية: الجوانب اإلدارية وال .373
  ،$25.00ص، 774، 2009، 5ج ، تحرير رفعت السيد العوضي، نشر مشترك مع دار السالم )القاهرة(،اإلسالمية

 مجلد.
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،  الجوانب المحاسبية للمصارف اإلسالمية: موسوعة االقتصاد اإلسالمي في المصارف والنقود واألسواق المالية .374
 مجلد.  ،$25.00ص، 624 ،2009 ،6ر السالم )القاهرة(، جتحرير رفعت السيد العوضي، نشر مشترك مع دا

الدور االجتماعي والرقابي في المصارف   :موسوعة االقتصاد اإلسالمي في المصارف والنقود واألسواق المالية .375
  ،$25.00ص، 512 ،2009، 7ج ، تحرير رفعت السيد العوضي، نشر مشترك مع دار السالم )القاهرة(،اإلسالمية

 مجلد.

،  (1) تقويم أداء المصارف اإلسالمية: موسوعة االقتصاد اإلسالمي في المصارف والنقود واألسواق المالية .376
 مجلد.  ،$25.00ص، 536، 2009، 8ج تحرير رفعت السيد العوضي، نشر مشترك مع دار السالم )القاهرة(،

،  (2اء المصارف اإلسالمية )تقويم أد: موسوعة االقتصاد اإلسالمي في المصارف والنقود واألسواق المالية .377
 مجلد.  ،$25.00ص، 512، 2009، 9تحرير رفعت السيد العوضي، نشر مشترك مع دار السالم )القاهرة(، ج

،  (3تقويم أداء المصارف اإلسالمية ): موسوعة االقتصاد اإلسالمي في المصارف والنقود واألسواق المالية .378
 مجلد.  ،$25.00ص،  568،  2009، 10ج سالم )القاهرة(،تحرير رفعت السيد العوضي، نشر مشترك مع دار ال

، تحرير رفعت األسواق المالية في اإلسالم: موسوعة االقتصاد اإلسالمي في المصارف والنقود واألسواق المالية .379
 مجلد.  ،$25.00ص، 512 ،2009 ،11ج  السيد العوضي، نشر مشترك مع دار السالم )القاهرة(،

، تحرير رفعت السيد العوضي، نشر اإلسالمي في المصارف والنقود واألسواق المالية: النقودموسوعة االقتصاد  .380
 مجلد. ،$25.00ص، 328 ،2009  ،12جمع دار السالم )القاهرة(،  مشترك

، تحرير تقويم تجربة المصرفية اإلسالمية: موسوعة االقتصاد اإلسالمي في المصارف والنقود واألسواق المالية .381
 مجلد.  ،$25.00ص، 328، 2013، 13جرفعت السيد العوضي، نشر مشترك مع دار السالم )القاهرة(، 

نشر   سليمان، أبو أحمدتقديم عبد الحميد ، التأصيل والممارسات المعاصرة: موسوعة التنشئة السياسية اإلسالمية .382
 مجلد.$، 25.00 ص،560، 2013  ،1ج مشترك مع دار السالم )القاهرة(،

نشر   سليمان، أبو أحمد ، تقديم عبد الحميدالتأصيل والممارسات المعاصرة: موسوعة التنشئة السياسية اإلسالمية .383
 $، مجلد.25.00 ،ص590، 2013،  2جمشترك مع دار السالم )القاهرة(، 

 يحيى، نشر، إعداد يحيى بشير حاج موسوعة القصص التربوي لطالب المرحلة الثانوية ومن في مستواها .384

 $. 14.00ص، 352،  2009مشترك مع الدار العالمية للنشر والتوزيع )القاهرة(، 

 ، إعداد يحيى بشير حاج يحيى، نشر مشترك مع الدار العالمية للنشر والتوزيعموسوعة القصص التربوي للشباب  .385

 $. 14.00ص، 336، 2009)القاهرة(، 

 اج يحيى، نشر مشترك مع الدار العالمية للنشر والتوزيع، إعداد يحيى بشير حموسوعة القصص التربوي للناشئة .386

 $. 14.00ص، 304، 2009)القاهرة(، 

 .$15.00، ص460، 2000عبد المنعم أبو زيد،  ، محمدة في المصارف اإلسالميةبنحو تطوير نظام المضار  .387

 $. 15.00ص، 278، 2008، 2، جمال الدين محمد عطية، طنحو تفعيل مقاصد الشريعة  .388
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،  $10.00ص، 158، 1990، أكبر صالح الدين أحمد، : تعريف ونظريات واتجاهات اإلنسان اإلسالمينحو علم  .389
 .مجلد

ص،  54،  1996، منى أبو الفضل، نحو منهاجية للتعامل مع مصادر التنظير اإلسالمي بين المقدمات والمعوقات  .390
3.00 .$ 

 $. 7.00ص، 260، 1997، هاني محيي الدين عطية،  نحو منهج لتنظيم المصطلح الشرعي .391

، نشر مشترك مع معهد الدراسات المصطلحية )فاس(، : دورة تدريبيةنحو منهجية للتعامل مع التراث اإلسالمي .392
 $. 20.00ص، 416، 2000

 $. 12.00ص، 510، 2000فتحي حسن ملكاوي، تحرير ، حلقة دراسية :نحو نظام معرفي إسالمي .393

،  3، محمد عمر شابرا، طوالسياسة النقدية في ضوء اإلسالم دراسة للنقود والمصارف: نحو نظام نقدي عادل .394
 $. 15.00ص، 404، 1992

 . $7.00ص، 128، 1996مشهور، عبد اللطيف ، نعمت النشاط االجتماعي والتكافلي للبنوك اإلسالمية .395

 $. 12.00 ص،250  ،2003، وليد منير، النص القرآني من الجملة إلى العالم .396

 $. 28.00 ص،680 ،2018، فتحي حسن ملكاوي ،اإلسالمينصوص من التراث التربوي  .397

 $. 2.00ص، قطع صغير، 62، 1995، 2، محمد المبارك، طنظام اإلسالم العقائدي في العصر الحديث  .398

 دراسة مقارنة في وثائق تأسيس البنوك اإلسالمية وتشريعات الشركات : النظام القانوني للبنوك اإلسالمية .399

 $. 4.00ص، 282، 1996عبد الجواد عبد المجيد،  ، عاشوراإلسالميوالبنوك والفقه 

 العبيكان مؤسسةشكري مجاهد، نشر ، كاثرين بولوك، ترجمة دراسة ميدانية موضوعية: نظرة الغرب إلى الحجاب   .400
 . ص344، 2011، )الرياض(

، نصر محمد الحضاري اإلسالميدراسة نقدية مقارنة في ضوء المنظور : نظريات التنمية السياسية المعاصرة .401
 $.20.00ص، 482، 2006، 4عارف، ط 

ص، 672، 1997، أحمد العماري، : المغرب نموذجاً نظرية االستعداد في المواجهة الحضارية لالستعمار .402
15.00 .$ 

 $. 25.00ص، 644،  2008، عبد الكريم عكيوي، نظرية االعتبار في العلوم اإلسالمية .403

ص،  340، 2011، هدى محمد حسن هالل، ة مقارنة بين الفقه وعلم النفسدراسة تحليلي: نظرية األهلية .404
15.00 .$ 

 $. 10.00ص، 168، 2011، عبد النور بزا،  نظرية التعليل في الفكرين الكالمي واألصولي .405

 $. 15.00ص، 288، 2010، مجدي علي محمد غيث، نظرية الحسم الزمني في االقتصاد اإلسالمي .406

 $، مجلد. 15.00ص، 232، 2013، إدهام محمد حنش، المفهوم الجمالي والبنية المعرفية: نظرية الفن اإلسالمي .407
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 ،2010، عدنان عبد هللا محمد عويضة، نظرية المخاطرة في االقتصاد اإلسالمي: دراسة تأصيلية تطبيقية .408
 $. 15.00ص، 352

ص، 815، 1992، (الرياض) ، راجح الكردي، نشر مشترك مع مكتبة المؤيدنظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة .409
 مجلد.  ،25.00$

 $. 20.00  ص،472،  2002 ، أحمد الدغشي،نظرية المعرفة في القرآن وتضميناتها التربوية .410

 $. 15.00ص، 410، 2007، 5، أحمد الريسوني، طنظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي .411

 $. 15.00ص، 464،  2005، 2، إسماعيل الحسني، طنظرية المقاصد عند اإلمام محمد الطاهر بن عاشور .412

 $.15.00ص، 400، 2012، ، الحسان شهيددراسة في منهج النقد عند اإلمام الشاطبي : نظرية النقد األصولي .413

 $. 15.00ص، 388، 2008، عدنان المقراني،  نقد األديان عند ابن حزم األندلسي .414

ص، 256،  2011، باقري جمع وتصنيف مهدي جهرمي ومحمد ، نقد الفكر الديني عند الشيخ مرتضى مطهري  .415
12.00 .$ 

 ،حسان عبد هللا حسان، النموذج المعرفي التوحيدي: مدخل لإلصالح التربوي الحضاري عند إسماعيل الفاروقي .416
 .، مجلد$18.00ص، 338، 2019

 $. 10.00ص، 364،  1994، ماجد عرسان الكيالني، هكذا ظهر جيل صالح الدين وهكذا عادت القدس .417

 دار األعالم للنشر والتوزيع معنشر مشترك  أنور خالد الزعبي،، مسألة المعرفة والمنهجبن تيمية: اواقعية  .418
 $. 5.00ص، 248، 2003 )عمان(،

 $.15.00ص، 358،  2009، إلياس بلكا، الوجود بين السببية والنظام .419

 $. 3.00صغير،  ص، قطع 130، 1989، المبادئ العامة وخطة العمل :  الوجيز في إسالمية المعرفة .420

 $. 6.00ص، 76،  1996، محمد جالل سليمان، الودائع االستثمارية في البنوك اإلسالمية .421

 $. 15.00ص، 324،  2008الدين عطية، ي ، محي2007-1997وراقية عن السنة النبوية وعلوم الحديث من  .422

،  1996، ودودة عبد الرحمن بدران،  العثمانية الخالفةوضع الدول اإلسالمية في النظام الدولي في أعقاب سقوط  .423
 $. 10.00ص، 130

 $. 2.00ص،  48، 1996، صبري حسنين، قتصادية للعقود المطبقة في المصارف اإلسالميةالوظائف اال .424

 $.5.00ص،  63، 1996، محمود الدمرداش، وعلََّم آدم األسماء كلها .425
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