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 عدد اسم الكتاب  اسم المؤلؾ سعر $

هاوس رد جٌمس 100 لهجة معانً كتاب االنكلٌزي التركً المعجم  عدد  2   

تركً تركً \ التراثً التركً المعجم  60 عدد 2   

الكرٌم للقران المنهجً االعراب فخر الدٌن قباوة 170 عدد 1   

السامرا ابراهٌم 20 التركٌة و العربٌة و الفارسٌة فً الدخٌل  عدد 2   

دحداح انطوان 20 زائد لوحات و جداول فً العربٌة اللؽة قواعد معجم  عدد 6   

شندول محمد 30 العربٌة واالوزان الصٌػ قاموس  عدد 4   
الكاتب و الطالب معجم  25 عدد 1   

البالؼة اساس الزمخشري 25 عدد 1   

الجرجانً الشرٌؾ السٌد 14 التعرٌفات كتاب  عدد 5   

دحداح انطوان 20 عربً عربً \ العالمٌة العربٌة قواعد معجم  عدد 4   

االزدي الحسن بن محمد بكر ابً 15 المالحن كتاب  عدد 1   

الجوهرة قاموس الصحاح مختار الرازي 7 عدد 20   
 عدد اسم الكتاب  اسم المؤلؾ  سعر $

عدد 62 مختصر صحٌح مسلم  تحقٌق االلبانً  18  

¼ المستوعب   40 عدد 1   

 عدد اسم الكتاب  اسم المؤلؾ سعر $

¼  الشرعٌة االداب المقدسً 60 عدد 2   

الٌمانً ابراهٌم بن محمد 75 عدد 2  1/5 القواسم و العواصم   

االنباري ابن 30 ½  الناس كلمات معانً فً الزاهر  عدد 4   

 خطٌب بن علً بن محمد 30
 الموزوعً

½  االجتهاد لرتبة االستعداد كتاب عدد 1   

اللوٌحق معال بن الرحمن عبد 45 1/3 الحاضر العصر فً الدٌن فً الؽلو مشكلة  عدد 1   

علً ال حسٌن 12 النحوي التعلٌم فً المؽنً  عدد 30   

الهادي عبد ابن 60 ¼  الحدٌث علماء طبقات  عدد 4   

الهنداوي حسن 12 االسالمً الفقه فً دراسات  عدد 10   

التنبكتً كعت محمود 14 الفتاش تارٌخ  عدد 3   

الحنفً العز ابً ابن 28 شاموا الطحاوٌة العقٌدة شرح  عدد 8   

 سعٌد محمد بن الرحمن عبد 10
 دمشقٌة

االشعري المذاهب من حزم ابن موقؾ عدد 3   

المنعم عبد محمد شاكر 28 ½  دراسة و مصنفاته العسقالنً حجر ابن  عدد 3   

علً محمد اوزدمٌر صالح 10 الحدود و العبادات فً اثره و الجهل  عدد 3   
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كردي عثمان 14 االعدام عقوبة  عدد 3   

بلكا الٌاس 13 عدد 2 االحتٌاط   

بلكا الٌاس.د 12 المستقبل و الؽٌب  عدد 2   

نذٌر عادل.د 8 الوسٌط عصر  عدد 2   

الشوابكة احمد محمود رائد 10 المختلطة المال احكام  عدد 3   

الفقهاء حلٌة الرازي 10 عدد 4   

جٌاد سالم 13 الصرفٌة الدراسات  عدد 3   
 عدد اسم الكتاب  اسم المؤلؾ سعر $

1/13 الفقهٌة القواعد موسوعة  180 عدد  2   

1/8 السنة شرح تهذٌب  100 عدد 1   

شاموا االربعٌن شرح ابن عثٌمٌن  14 عدد 8   

العثٌمٌن صالح بن محمد 20 االسالم اركان فتاوي  عدد1   

ماجة ابن 75 عدد 3  1/5 شاموا ماجة ابن سنن   

¼  االستار كشؾ  20 عدد 3   

تٌمٌة ابن/السالم عبد البركات أبً 30 ½  المصطفً اخبار من المنتقً  عدد 2   

الهادي عبد ابن 25 المحرر تخرٌج فً الدرر  عدد 2   

البٌانونً الفتح ابو محمد 12 الدعوة علم الى المدخل  عدد 3   

احمد الدٌن تقً العباس ابن 70 عدد 1  1/5 االرادات منتهً   

المبرد ابن 60 ¼  الكامل  عدد 1   

عمٌرة احمد اسماعٌل 20 الكرٌم القران قً الضمائر و االدوات معجم  عدد 3   

تٌمٌة ابن االسالم شٌخ ترجمة  12 عدد 4   
القاموس فً الواردة االحادٌث  20 عدد 1   

تٌمٌة ابن/السالم عبد البركات أبً 55 ¼  الصحٌحٌن علً اخبار من المنتقً  عدد 1   

السنة تقسٌم فً نظرات  15 عدد 2   

الحنبلً هللا عبد بن عثمان 65 ¼  المنتخبات الفوائد  عدد 1   

جٌجك خلٌل محمد.د 13 الكرٌم القران سور اسماء داللة  عدد 1   

نصٌحة عشرون و خمس  10 عدد 2   

العثٌمٌن صالح بن محمد 50 ¼ تسهٌل السابلة   عدد 1   

المنصوري الدٌن ركن 15 الججرة تارٌخ فً الفكرة زبدة  عدد 2   

شاموا ؼالؾ الصحاح مختار الرازي 8 عدد 35   

الدرٌمً فتحً. د 25 ½  االسالمً الفقه فً المقارنة بحوث  عدد 3   

العسقالنً حجر ابن 25 شاموا التهذٌب تقرٌب  عدد 2   
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الواسطً محمد الدٌن ؼٌاث 25 ½  الوصؾ و الفعل من النبً عن روي الرصؾ  عدد 1   
 عدد اسم الكتاب  اسم المؤلؾ سعر $

الفداء ابو 25 البلدان تقوٌم  عدد 3   

العسكري هالل ابو 35 1/2 االشٌاء اسماء معرفة فً التلخٌص  عدد 2   

الشراؾ و التنبٌه المقدسً 20 عدد 2   

القاري علً المال 20 المنار مختصر شرح  عدد 8   

1/8  المحاضرة نشوار التنوخً 100 عدد 1   
القرطب رشد بن احمد ابن 65 الممهدات المقدمات  عدد 1   

القادر عبد بن هللا عبد بن سوفق.د 40 ½  جمعة بن الدٌن بدر القضاة قاضً مشٌخة  عدد 1   

الصموي حجة ابن 80 عدد 1  1/5 االدب خزانة   

الدحالن زٌنً بن احمد 30 1/2 االسالمٌة الفتوحات  عدد 3   

محمود هللا جار قاسم ابو 50 ¼  التنزٌل حقائق عن الكشاؾ  عدد 1   

الشعرانً احمد بن عبدالوهاب 14 القدسٌة االنوار لواقح  عدد  4   

قتٌبة ابن 30 ½  الكبٌر المعانً  عدد 1   

اذبه خرد ابن 13 الممالك و المسالك  عدد 3   

رٌشة عمر بن احمد علً ابً 10 النفٌسة االعالق كتاب  عدد 5   

المقدسً محمد الدٌن شمس 10 االقالٌم معرفة فً التقاسٌم احسن كتاب  عدد 3   

الممالك مسالك االصطخري 13 عدد 3   

المحبً الدٌن تقً 50 ¼  عشر الحادي القرن اعٌان فً االثر خالصة  عدد 2   

حوقل ابن 20 االرض صورة الممالك و المسالك  عدد 3   

¼  االثار مشكل الطحاوي  60 عدد 2   
كتبً شاكر بن محمد 85 عدد 1  1/5 الوفٌات فوات   

½  المرصع كتاب  12 عدد 2   

الجوزي ابن الفرج ابً 20 عدد 1  1/6 المنتظم   

الصفدي اٌبك بن خلٌل 25 االلباب ذوي تحفة  عدد 2   

½  االصول علم من المستصفً االمام الؽزالً  25 عدد 2   

صادر ٌوحنا 7 لبنان جبل فً المسلمٌن المتصوفٌن سٌرة  عدد  3   

الرافعً علً بن احمد 8 هللا مع الحقٌقة اهل حالة  عدد  3   

سراج ابن 20 ½  العشاق مصارع  عدد 1   

عدد 2 كتاب فتوح البلدان  البالذوري  14  

عدد 8 االثار الباقٌة عن القرون الخالٌة  البٌرونً  13  

عدد 4 المعجم  ابن رسول  14  
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عدد 3 طرفة االصحاب فً معرفة االصحاب   15  

مركٌسً الٌان ٌوسؾ 30 ½  المعربة و العربٌة المطبوعات معجم  عدد 1   

عدد 3 مختصر كتاب البلدان  ابن الفقٌه  14  

 عدد اسم الكتاب  اسم المؤلؾ سعر $

الحمٌد عبد زؼلول 20 االسالم قبل العرب تارٌخ فً  عدد  2   

سعٌد محمود 20 حضارتها و البٌزنطٌة االمبراطورٌة  عدد 2   

سعٌد محمود 20 الوسطى العصور فً اوروبا تارٌخ  عدد 2   
القزي علً محمد 15 الحدٌث افرٌقٌا تارٌخ فً  عدد 1   

سالم العزٌز عبد 30 العربٌة الدولة تارٌخ  عدد 2   

الكرٌم عبد عزت 20 الحدٌث العربً التارٌخ فً دراسات  عدد 2   

عصفور محمد 15 الفٌنٌقٌة المدن  عدد 1   

العرٌنً الباز سٌد 30 البٌزنطٌة الدولة  عدد 2   

العزٌز عبد عمر 25 العربً المشرق تارٌخ  عدد 2   

جمعة محمد بدٌع 20 الفارسٌة اللؽة قواعد  عدد 3   

الصٌاد المعطً عبد فؤاد 20 التارٌخ فً المؽول  عدد 2   

االولى االسالمٌة العربٌة الدولة  15 عدد 2   

واالندلسً العباسً تارٌخ فً  25 عدد 2   

العبادي مختار احمد 18 عدد 2  واالندلس المؽرب تارٌخ فً   

حٌان انطوان.د 12 العربٌة اللؽة تعلٌم  عدد 3   

خشاب ٌحٌى 22 الساسانٌٌن عهد فً اٌران  عدد  2   

سالم العزٌز عبد 30 العربٌة الدولة تارٌخ  عدد 2   
قدورة زاهٌة 25 الحدٌث العرب تارٌخ  عدد 2   

التمٌمً قاسم حٌدر 25 االسالمً المشرق فً العلوٌون  عدد 2   

عاشور الفتاح عبد سعٌد.د 14 الممالٌك و االٌوبٌٌن عصر فً الشام و مصر  عدد 5   

عدد 3 تارٌخ العرب المعاصر   18  

عدد 1 الدولة العربٌة االسالمٌة االولً   15  

عدد 2 تارٌخ المسلمٌن   20  

الكرٌم عبد عزت 20 عدد 1 دراسات فً تارٌخ العرب الحدٌث   

العالً عبد حسٌن استاذ 8 الهٌلٌنستً العصر تارٌخ فً محاضرات  عدد  3   

بٌضون ابراهٌم.د 12 الملك عبد دولة الى عمر دولة من  عدد 2   

ٌحٌى الوهاب عبد لطفً.د 15 القدٌمة العصور فً العرب  عدد 1   

العزٌز عبد عمر 25 العربً المشرق تارٌخ  عدد 1   
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عباس احسان.د 20 صقٌلة فً العرب  عدد 2   

منه االسالم وموقؾ االرض فً الفساد  30 عدد 2   

الراجحً عبده 6 العربٌة تعلٌم و التطبٌقً اللؽة علم  عدد 3   

الموسً الحمٌد عبد انور 20 الضاد وفنون العربٌة اللؽة علوم فً  عدد 4   

فهد بن تركً 18 للواسطً الذمة اهل على رد  عدد 5   

للقران التفصٌلً اعراب  14 عدد 5   

الطبً الجنس  20 عدد 4   
 عدد اسم الكتاب  اسم المؤلؾ سعر $

الؽزالً روائع من الهداٌة بداٌة االمام الؽزلً 10 عدد 10   

البخاري صحٌح مختصر  18 عدد 5   

الدٌانة اصول من االبانة االشعري 7 عدد 15   

حسٌن روبٌن هللا عبد 8 االساسً النفائس معحجم  عدد 30   

قلعجً رواس محمد 45 المٌسرة الفقهٌة الموسوعة  عدد 2   

االبراهٌم الطٌب 20 الوسط حجم \ الكرٌم القران اعراب  عدد 25   

العسلً بسام 25 العراق و الشام بالد فتح قادة  عدد 5   

العثمانٌة العلٌة الدولة تارٌخ محمد فرٌد بك 23 عدد 5   

السحمرانً احمد.د.ا 8 االسالم فً الحوار  عدد 4   

طقوش سهٌل محمد 25 االكراد تارٌخ  عدد 10   

طقوش سهٌل محمد 20 والمعاصر الحدٌث العراق تارٌخ  عدد 2   

الشرٌعة مقاصد الشاطبً 15 عدد 7   

حسٌن روبٌن هللا عبد 14 مجلد االساسً النفائس معجم  عدد 3   
طقوش سهٌل محمد 20 الشام بالد و الموصل فً الزنكٌٌن تارٌخ  عدد 3   

العك الرحمن عبد خالد 45 عدد 1  1/3 الرسول حول عظماء موسوعة   

حرفوش العزٌز عبد 20 االقران و الشٌخ وفٌات و الزمان حوادث  عدد 3   

طقوش سهٌل محمد 14 الشام ومصر و افرٌقٌة شمالً فً الفاطمٌٌن تارٌخ  عدد 1   

طقوش سهٌل محمد 25 الدولة قٌام من العثمانٌٌن تارٌخ  عدد 1   

طقوش سهٌل محمد 18 الحمدانٌٌن و الخشٌدٌٌن و الطولونٌٌن تارٌخ  عدد 1   

عدد 4 نظام الحكام   14  

ٌوسؾ محمد.د 15 االسالمً الفقه فً اسالٌبها و الخصخصة  عدد 4   

هللا حمٌد محمد.د 25 النبوي للعهد السٌاسٌة الوثائق مجموعة  عدد  1   

كمال عادل احمد 13 الساسانٌة الدولة نهاٌة فً المدائن سقوط  عدد 1   

روبٌن تهذٌب و اختصار 25 المدرسً النفائس معجم  عدد 4   
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 عدد  اسم الكتاب  اسم المؤلؾ سعر $

عدد 2  1/9 المعانً من الموطا فً لما التمهٌد االندلسً 120  

½  االولٌاء كرمات جامع النبهانً 25 عدد 3   

السٌوطً الدٌن جالل 30 القران علوم فً االتفان  عدد 3   

تٌمٌة ابن/السالم عبد البركات أبً 35 ½  المسلمة االسرة فتاوي  عدد 2   

بك االبٌانً 15 عدد 5  االحوال فً الشرعٌة االحكام شرح مختصر   

¼  الحدٌث ؼرٌب فً الفائق الزمخشري 45 عدد 2   
تٌمٌة ابن/السالم عبد البركات أبً 17.5 االعتقاد فتاوي فً الوقاد اللؤلؤ  عدد 3   

الذهبً الدٌن شمس 14 السرائر اولى تبصٌر  عدد 5   

الدروزة عزة 120 عدد 4  1/6 العربً الجنس تارٌخ   

العظٌم القران فً البٌانً االبداع محمد علً الصابونً 14 عدد 10   

الحمٌد عبد الدٌن محً 7 كارتونٌة \ السنٌة التحفة  عدد 20   

الحمٌد عبد الدٌن محً 3.5 صؽٌر ؼالؾ \ السنٌة التحفة  عدد 30   

ريالمنذ الحافظ 50 ¼  الترهٌب و الترؼٌب  عدد 2   

¼  المرام بلوغ شرح السالم سبل الصنعانً 45 عدد 4   

هللا عطاء ابن 12 هللا عطاء ابن حكم  عدد 4   

االمدي حسن قاسم ابً 13 المختلؾ و المؤتلؾ  عدد 4   

الؽالٌنً مصطفى 13 العربٌة الدروس  عدد 6   

القنوجً خان حسن صدٌق 18 العلوم ابجد  عدد 2   

تٌمٌة ابن احمد االسالم شٌخ مناقب فً الدرٌة العقود المقدسً 12 عدد 4   

الشرٌعة اصول فً الموافقات الشاطبً 25 عدد 4   
الصابونً علً محمد 14 صؽٌر   التفاسٌر درة  عدد 10   

الشنقٌطً زٌد بن حسن العالمة 10 العشر المعلقات شرح  عدد 4   

التراجم و العصر حوادث فً الباسم الروض  70 عدد 1   

الجزري االسٌر ابن 45 1/5 واالثر الحدٌث ؼرٌب فً النهاٌة  عدد 1   

العزٌة شرح على العدوي علً الشٌخ حاشٌة  13 عدد 3   

الصالبً محمد علً 15 السفٌانٌة الدولة  عدد 3   

المولى جاد احمد 10 القران قصص  عدد 5   

عدد 3 المزهر فً علوم اللؽة  جالل الدٌن السٌوطً  25  

½ منتقً االخبار  ابن تٌمٌة  30 عدد 1   

عدد 1 البٌان و التبٌٌن  الجاحظ  20  

عدد 1 ملحق البدر الطالع   10  
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الصالبً محمد علً 12 عدد 2 دولة الموحدٌن    

البجاوي الفضل ابو محمد 12 الجاهلٌة فً العرب اٌام  عدد 2   

سابق السٌد 30 عدد 2  1/3 السنة فقه   

االلوسً محمود 35 العرب احوال معرفة فً االرب بلوغ  عدد 1   

عدد 1 لباب االداب   12  

الصالبً محمد علً 14 االٌوبً الدٌن صالح  عدد 1   

االسالمٌة الشرٌعة فً الموارٌث محمد علً الصابونً  8 عدد 25   

الشعراوي متولً محمد 40 عدد 1  1/3الفقه االسالمً المٌسر    

1/4االشباه و النظائر  جالل الدٌن السٌوطً  40 عدد 3   

1/3االستٌعاب فً معرفة االصحاب  ابن عبد البر  35 عدد 1   

½ اٌثارة الترؼٌب و التشوٌق   25 عدد 4   

 عدد اسم الكتاب  اسم المؤلؾ سعر $

تٌمٌة ابن/السالم عبد البركات أبً 8 السنة اهل مذهب و العبادات فً االمة خالؾ  عدد 5   

ريالمنذ الحافظ 25 شاموا  الترهٌب و الترؼٌب  عدد 10   

مهدي الرزاق عبد 20 االسالم فً الطهارة احكام  عدد 10   

الذاكرٌن تحفة الشوكانً 12 عدد  5   

النبوٌة السٌرة ابن هشام  25 عدد  3   

الصالحٌن رٌاض االمام النووي 10 عدد 30   

البٌدوس اٌرا 60 ½  االسالمٌة المجتمعات تارٌخ  عدد 2   

اوستار نٌكولوس 40 الكلمة امبراطورٌات  عدد 3   

ارمسترونج كارٌن 25 المقدسة الحرب  عدد 1   
الجزري االسٌر ابن 90 عدد 2  1/5  الؽابة اسد   

المقدسً مفلح ابن 50 1/3 الفروع  عدد 2   

امٌن احمد 25 االسالم ظهر  عدد 4   

امٌن احمد 25 االسالم ضحً  عدد 4   

هاشم عمر احمد.د 10 الحدٌث اصول فً قواعد  عدد 10   

الشرٌعة اصول فً الموافقات الشاطبً 25 عدد 15   

السٌوطً الدٌن جالل 25 القران علوم فً االتقان  عدد 4   

جوامعً الكرٌم القران مصحؾ  25 عدد 20   

ربعة نصؾ مصحؾ  18 عدد6   

القرطبً االمام 20 الموتى احوال فً التذكرة  عدد 5   

المٌدانً الؽنً عبد 20 الكتاب شرح فً اللباب  عدد 30   
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االزهري بشٌر محمد 10 المسلمٌن تحذٌر  عدد 4   

العرب اداب تارٌخ الرافعً 25 عدد 5   

السٌوطً الدٌن جالل 20 الشافعً فقه فروع و قواعد فً النظائر و االشباه  عدد 2   

عبدالرحٌم محمد 14 والحٌاة  الدٌن فً وجواب سؤال 1000  عدد 8   

الجمٌلً السٌد 10 المسلمة المراة الى الرسول وصاٌا  عدد 4   

مالك ابن 15 مالك ابن الفٌة  عدد 5   

الصنعانً االمام 30 المرام بلوغ شرح السالم سبل  عدد 4   

والقوافً العروض فً الكافً التبرٌزي 8 عدد 4   

½  المكدود عون  25 عدد 3   

الؽزالً محمد حامد ابو 50 1/4 ابٌض الدٌن علوم احٌاء  عدد 2   

اللطٌؾ عبد بن الحق عبد 6 الدلٌل فقه فً القندٌل كتاب  عدد 2   

المقدسً قدامة ابن الدٌن موفق 12 الناظر روضة  عدد 3   

تٌمٌة ابن/السالم عبد البركات أبً 10 االٌمان و العلم اهل جواب  عدد 4   

الؽالٌنً مصطفى 14 العربٌة الدروس جامع  عدد 2   
عدد 3 دٌوان مجنون لٌلً   12  

عدد 2 االمتاع و المؤانسة   15  

 عدد  اسم الكتاب  اسم المؤلؾ سعر $

شاموا الفكر نخبة شرح شرح المال علً القاري 20 عدد 5   

المرؼٌنانً علً 25 ½  الحنفً الفقه فً المبتدي بداٌة شرح الهداٌة  عدد112   

الجارم علً 10 ابتدائً \ الواضح النحو  عدد 62   

الجارم علً 12 / الثانوي  الواضح النحو  عدد 12   

شاموا البخاري صحٌح االمام البخاري 35 عدد 20   

¼  البخاري صحٌح االمام البخاري 50 عدد 5   

حبش قاسم حسن 8 الكوفً العربً الخط  عدد 4   

فقٌه شادي.د 8 امرٌكا ٌحكم من  عدد 3   

كثٌر ابن الحافظ 50 1/4 ابٌض العظٌم القران تفسٌر  عدد 3   

شاموا مسلم صحٌح االمام مسلم 30 عدد 10   

البرنً عاشق محمد 15 القدوري لمسائل الضروري التسهٌل  عدد 58   

الجوزٌة القٌم ابن 30 العالمٌن رب عن الموقعٌن اعالم  عدد 2   

1/3 المصنؾ ؼرٌب  45 عدد 3   

االصفهانً الراؼب 30 ½  البلؽاء و الشعراء ومحاورات االدباء محاضرات  عدد 2   

الصنعانً االمام 20 المرام بلوغ شرح السالم سبل  عدد 3   
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السٌوطً الدٌن جالل 85 1/6 الحجاج بن مسلم صحٌح على الدٌباج  عدد 1   
 عدد اسم الكتاب  اسم المؤلؾ سعر $

عدد  50 صحٌح مسلم مجلد واحد شاموا   30  

عدد 14 سنن الترمذي مجلد واحد  30  

التربٌة االوالدوقفات مع   8 عدد  19   

عدد  11 حاضر عالم االسالمً   8  

عدد  19 محطات فً محبة هللا  8  
عدد  2 مسند االمام احمد مجلد واحد  170  

عدد  7 سنن النسائً مجلد واحد  30  

1/12 الشامل الصحٌح الحدٌث فً الكامل الجامع  270 عدد  2   
 عدد اسم الكتاب  اسم المؤلؾ سعر $

االسالمً الفقه فً الحرب اثار  30 عدد  3   

الرومً الدٌن جالل 20 الرومً الدٌن جالل موالنا رباعٌات  عدد  3   

عدد 1  1/6 النصر اعوان و العصر اعٌان  120  

االسالمً الفقه فً القضائً التنظٌم  20 عدد 3   
السالم عبد بن العز 20 عدد 5  االقوال الصالح و االحوال و المعارؾ شجرة   

الزحٌلً وهبة. د 15 القانونٌة و الشرعٌة احكامه و الوقؾ نظام  عدد 4   

½  الشرعً القضاء محمد الزحٌلً 50 عدد 2   

كلكل ادٌب محمد 7 المالٌة المعامالت المبسط الفقه  عدد 10   

كلكل ادٌب محمد 12 العبادات المبسط الفقه  عدد 4   

فجال محمود.د 50 عدد 2  1/3 االلفٌة القواعد فً الذهبٌة القالئد   

العمانً المقرئ سعٌد بن حسن 20 القراءات علم فً االوسط كتاب  عدد 2   

الزحٌلً وهبة. د 25 المصطفى شمائل  عدد 3   

½  المذاهب علً وتطبٌقاتها الفقهٌة القواعد محمد الزحٌلً 50 عدد 3   

النبوي الحدٌث اعراب  25 عدد 3   

الخطٌب عجاج محمد. د 10 تدوٌنها و حفظها مكانتها النبوٌة السنة  عدد 5   

عدد 3 كلمات فً مناسبات   10  

عدد 6 ردود علً اباطٌل القسم الثانً   10  

عدد 6 ردود علً اباطٌل القسم الثالث  10  

 عدد اسم الكتاب  اسم المؤلؾ سعر$

½  المبتدي بداٌة شرح فً الهداٌة المرؼٌنانً 25 عدد 20   

الهندي الدهلوي العالمة 60 عدد 4  1/5 التاتارخانٌة الفتاوي   
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النحوٌة القواعد فً الهداٌا  10 عدد 3   

هشام ابن 10 الصدى بل و الندى قطر شرح  عدد 8   

الهندي الدٌن عالء 250 عدد 2  1/8 العمال كنز   

عطا محمد القادر عبد 12 حرام هذا و حالل هذا  عدد 4   

حوى سعٌد 120 1/11 التفسٌر فً االساس  عدد 1   

المدرس محمد 12 عدد 3  بالؽٌب اعالم   

المدرس محمد 40 عدد 3  1/3 العراقٌة الفتاوي   

المدرس محمد 8 الورثٌة القصٌدة  عدد 3   

1/4 ابٌض الكشاؾ تفسٌر الزمخشري 60 عدد 2   

1/5 البٌضاوي تفسٌر البٌضاوي 40 عدد 1   

خلٌكان ابن 80 ¼  االعٌان وفٌات  عدد 2   

½  موجباته و السجن  30 عدد 3   

الخفاجً الدٌن شهاب 120 1/8 كبٌر حجم \ الشهاب حاشٌة  عدد 2   

باز رستم سلٌم 30 المجلة شرح  عدد 2   
ماكوال ابن 100 عدد 1  1/7 االكمال   

الحموي ٌاقوت 60 ¼  البلدان معجم  عدد 2   

الرازي فخرالدٌن االمام 170 1/12 الرازي الفخر تفسٌر  عدد 1   

عدد 2 ½ الوسٌلة  40  
 عدد اسم الكتاب  اسم المؤلؾ سعر $

النبٌٌن خاتم سٌرة  7 عدد 50   

عدد  5  النبوٌة والسنة الكرٌم القران فً لالنبٌاء هللا شرعة  20  
عدد  1  1/6 الصلٌبٌة الحروب موسوعة  100  

½  شاموا½  البالؽة هللا حجة  35 عدد  5   

الؽافلٌن تنبٌه  14 عدد  10   

1/11 ذهب من اخبار فً الذهب شذرات  180 عدد  1   

¼  الصحابة حٌاة شرح  70 عدد 1   

عدد 10  القدوري مختصر شرح  15  

شاموا الصالحٌن رٌاض شرح  15 عدد 20   

االسكندري هللا عطاء ابن الحكم شرح  10 عدد 8   

عدد 5  1/3 السنة فقه  35  

عدد 4  1/9 بٌانه و الكرٌم القران اعراب  120  

اللبٌب مؽنً من الكرٌم القران اعراب  12 عدد 5   
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عدد  2  1/5 االذكار احادٌث تخرٌج فً االفكار نتائج  60  

االسالمٌة فنون فً الخطٌة اللوحات  20 عدد 1   

النووٌة االربعٌن شرح فً التبٌٌن  12 عدد 10   

الكرتونٌة النبوٌة السٌرة  17 عدد 5   

عدد  2  1/5 الراشدٌن الخلفاء تارٌخ  70  

شاموا القاصدٌن منهاج مختصر  12 عدد 7   

1/10 السٌر موسوعة  150 عدد2    

الصالحٌن رٌاض  13 عدد 10   

1/7 مسلم كتاب تلخٌص من اشكل لما المفهم  100 عدد 2   

حجم الجٌب 12*8 الصالحٌن رٌاض  8 عدد 30   

عدد  4  1/3 الندوي حسن ابً االمام مقدمات  25  

¼  شاموا البٌانً طرٌق علً  65 عدد 2   

شاموا واحد مجلد داوود ابً سنن  35 عدد 10   

شاموا مسلم صحٌح  35 عدد 5   
المصابٌح مشكاة من المنتخبة االبواب  25 عدد 3   

1/3 الدعوى و الفكر فً اسالمٌة محاضرات  45 عدد 1   

1/5 شاموا الترمذي سنن  35 عدد 2   

شاموا الدٌن و الدنٌا ادب  15 عدد 10   

المسلمٌن بانحطاط العالم خسر ماذا  14 عدد 8   

½  االذكار كتاب شرح االنوار لوامع  30 عدد 2   

عدد 4 تفسٌر الجاللٌن شاموا   12  

عدد  2 لطائؾ المعارؾ   15  

½ الدولة االموٌة   30 عدد 1   

 عدد اسم الكتاب  اسم المؤلؾ سعر $

الشرٌؾ النبوي حدٌث رواة  15 عدد 5   

حبان ابن 150 1/8 شاموا حبان ابن صحٌح  عدد 1   

العسقالنً حجر ابن 14 الفكر نخبة  عدد 4   

شاموا  1/11 االم كتاب االمام الشافعً  180 عدد 2   

الزرقانً الباقً عبد بن محمد 10 الحدٌث مصطلح فً البٌقونٌة شرح  عدد 10   

الجابً الوهاب عبد بسام 18 الحنفً المذهب فً المعامالت فقه  المجلة  عدد 7    

االخرة امور و الموتى احوال فً التذكرة القرطبً 20 عدد 5   

القرنً عائض 15 تحزن ال  عدد 50   
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زٌان جمٌلة. د 30 ½  الكرٌم القران فً االمر مفهوم  عدد 3   

علوش السالم عبد 15 االثر و الحدٌث ؼرٌب فً النهاٌة على الذٌل  عدد 2   

الخطٌب عجاج محمد. د 17 مصطلحه و علومه الحدٌث اصول  عدد 15   

الواضعً الرحمن عبد 30 ½  الصحٌحٌن فً لٌس مما المسند الصحٌح  عدد 3   

تٌمٌة ابن/السالم عبد البركات أبً 75 عدد 1  1/6 الفتاوي مجموع احادٌث تخرٌج   

المٌلٌباري هللا عبد 10 المتاخرٌن و المتقدمٌن بٌن الموازنة  عدد 3   

عودة بن حسٌن 120 السنة و الكتاب فقه فً المٌسرة الفقهٌة الموسوعة  عدد 3   

جمٌسً بن عمار 10 النحو تطبٌق فً الوافً  عدد 5   

عدد 4 فقهٌات عائض القرنً 10  

البراك ناصر بن الرحمن عبد 10 االعتقاد معانً الً العباد ارشاد  عدد 15   

البحركً هللا عبد مال طاهر مال 45 عدد 5  1/3 االكراد علماء من االمجاد حٌاة   

تٌمٌة ابن/السالم عبد البركات أبً 250 1/20شاموا تٌمٌة ابن االسالم لشٌخ الفتاوي مجموعة  عدد 2   

1/4 النبالء اعالم سٌر تهذٌب الفضالء نزهة  60 عدد 1   

فوري المبارك 8 17*12 فلٌكسً المختوم الرحٌق  عدد 5   
العقٌلً حماد بن موسً بن محمد 25 الضعفاء كتاب  عدد 5   

العسقالنً حجر ابن 6 17*12 فلٌكسً  االحكام ادلة من المرام بلوغ  عدد 10   

النووي  الدٌن محً االمام 120 عدد 2  1/7 مسلم صحٌح شرح المنهاج   

المكً العلوي حسنً 12 عدد 10  المجٌب القرٌب فتح   

الحكمً احمد بن حافظ الشٌخ 35 1/3 الوصول سلم بشرح القبول معارج  عدد 1   

االزهري هللا عبد خالد الشٌخ 35 ½  الطالب تمرٌن المسمى االلفٌة اعراب  عدد 4   

الفركاح ابن الدٌن تاج 14 الورقات شرح  عدد 10   

اٌٌنً اسفر الملك عبد 15 عدد 4  الناجٌة الفرقة وتمٌٌز الدٌن فً التبصٌر   

عدد 2  1/3شرح السنة   90  

عدد 2  1/7الموسوعة الفقهٌة المٌسرة   120  

عدد  2 دلٌل المؤلفات   14  

عدد 4 كتاب التوحٌد   8  

عدد 2 حجة الوداع   16  

¼ كنز الراؼبٌن   60 عدد 1   

عدد10 الشرح الجدٌد علً العوامل   10  
 


