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الناشر-  المؤلف العنوان الرقم 
1994الكويت،  U 5818 أعمال الندوة الرابعة لقضايا الزكاة و أبحاث

1994/ 03/  31-29المعاصرة .ـ البحرين   

 

 U 4905  اإلتجاهات الكالمية في الغرب االسالمي  

 U 5211 رتّبه  إتحاف المحبّين بترتيب رياض الصالحين ؛

نعيم هاني ساعي وحقّقه وعلّق عليه محمد  

 

 U 2220 حديثاالجتهاد وقراءات النص الديني في العصر ال   

مركز دراسات الوحدة 

2004العربية،   

U 5675  اإلسالم والحداثة واالجتماع السياسي )حوارات

 فكرية(/ م. عابد الجابري، هشام جعيط....

 

 U 5320 اإلسالم والغرب : حوار من أجل التعايش والالم.ـ 

2003ندوة باريس،  أعمال  

 

جامعة الزيتونة، 

2015 

U 6196 ياسهام الباجي واللخمي في تطور المذهب المالك أشغال الندوة الدولية، جامعة  

 2015الزيتونة،

مركز الدراسات 

، االسالمية بالقيروان

2013 

U 6113  إشكاليات المرجعيات في الفكر االسالمي

 11-9، المعاصر/ أشغال الندوة العلمية الدولية

2012أكتوبر   

 

الرباط: مؤمنون بال 

2015حدود،   

U 6019 اته، اإلصالح الديني بعد الربيع العربي: ضرور

2013فيفري  24-22رهاناته..ندوة،  سوسة   

 

مؤمنون بال حدود، 

2016 

U 6141 .1أعالم تجديد الفكر الديني. ج  مجموعة من الباحثين 

 U 228 قية"وقا "قراءة شراإلنجيل كما أوحي إلى القديس ل   

 U 5483 األنوثة والجنس في االسالم  

 U 5379 ة وصلة أهمية اعتبار الّسياق في المجاالت التشريعي

سالمة العمل باألحكام .ـ أعمال الندوة العلمية، 

2007المغرب   

 

المكتبة العصرية، 

2009 

U 5867 ابراهيم، محمد أبو الفضل أيام العرب في االسالم- 

 علي محمد البجاوي،

مؤمنون بال حدود، 

2016 

U 6127 اشراف الحمامي، نادر اإليمان في الفلسفة والتصوف االسالميين 

2015دار الحوار،   U 6209 "مجموعة من المؤلفين الباباوات "أسياد على السماء واألرض 

2011بيت الحكمة،   U5874 الثقافي  بيت الحكمة بين بغداد والقيروان : التواصل

2010ي االسالمي.ـ ندوة، القيروان، العرب  

 

 U 5385  دمين : آدم اإلنسان وآدم الرسولآبين   

مركز دراسات الوحدة 

2016العربية،   

U 6147 تفسيربين السلفية وارهاب التفكير: أفكار في ال  مجموعة من الباحثين 

 U 5392 افية التآلف والوئام بين االديان والتحديات الثق

.ـ أعمال الندوة العالمية الدولية  الدولية الراهنة

2008بنزل افريقيا ، تونس   
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مركز دراسات الوحدة 

2011العربية،   

U 5856  . التاريخ والتقدم: دراسات في أعمال هشام جعيط

 ندوة فكرية

 

مؤمنون بال حدود، 

2016 

U 6130 تقديم وتعريب الحداد، محمد تجارب كونية في االصالح الديني 

حدود، مؤمنون بال 

2016 

U 6132 اشراف جبرون، امحمد تجديد التعليم الديني: سؤال الرؤية والمنهاج 

 U 2431  التراث االسالمي في الغرب االسالمي والتنمية  

 U 2297 ومالتراث والتحديث في الحضارة االسالمية الي   

 U 4854 عاليات التسامح : تقارب وتضامن بين الشعوب .ـ ف

ديسمبر  10و 09بتونس يومي  الندوة المنعقدة

2002 

 

 U 5515 موذجي التصوف السني في تاريخ المغرب : نشق ن

 للوسطية واالعتدال

 

 U 3866 التلمود : أصله وتسلسله وآدابه  

 U 5541 التوحيد عقيدة األّمة منذ آدم  

مركز الدراسات 

2010االسالمية،   

U6088 ة/ أشغال ميثنائية الخطأ والصواب في الثقافة االسال

2011أكتوبر  21-19ندوة علمية دولية،   

 

ر.؛ المركز الثقافي الع

مؤمنون بال حدود، 

2014 

U 6009 الحداثة: جدل الكونية والخصوصية  

كز دراسات الوحدة رم

2013العربية،   

U5879(

1-2) 

 مجموعة من الباحثين الحركات االسالمية في الوطن العربي

 U 5371 ح ؛ في األندلس ومظاهر التسام الحضارة اإلسالمية

 تنسيق عبد الواحد أكبير 

 

 U 4725  حوار األديان التوحيدية االبراهيمية من أجل

ديسمبر  10التسامح والسلم .ـ ماتقى ، تونس ، 

2006 

 

مؤمنون بال حدود، 

2016 

U 6166 مجموعة من المؤلفين خطاب المرأة: تساؤالت راهنة وإضاءات فكرية 

 U 5382 لق األّول كما بدأتم تعودونالخ   

 U 4653  الدين في عالمنا. ندوة كابري ...الدار

 2004البيضاء،

 

 U 5391 الدين وثقافة السلوك الحضاري في المجتمع 

2007اإلنساني .ـ أعمال الندوة العلمية، تونس   

 

مركز دراسات الوحدة 

2013العربية،   

U 5858 شات ث ومناقالدين والدولة في الوطن العربي: بحو

 الندوة الفكرية

 

2012دار عالء الدين،  U 4771 فييرا، موريس -البات، رينيه  ديانات الشرق األوسط...  

2016بيت الحكمة،   U 6165 .الشيخ عبد العزيز المهدوي وتراثه الصوفي..  عبيد، هشام؛ محقق 

2011بيت الحكمة،   U 5840 ليوم ا الشيخ العالمة محمد الشاذلي النيفر : وقائع

2008الدراسي الذي انتظم ببيت الحكمة ...  

 

2007بيت الحكمة،   U 5855 صر : الشيخ المصلح سالم بوحاجب واشكاليات الع

مة، فعاليات اليوم الدراسي المنتظم ببيت الحك
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2006 

مؤمنون بال حدود، 

2017 

U 6144 ضي صدى المعتزلة في الفكر االسالمي بين الما

 والحاضر

 باحثينمجموعة من ال

وسيطالصراع المذهبي ببالد المغرب في العصر ال    منسق ؛علوي، حسن حافظ 

 U 5558 الطائفية : ردة إلى الجاهلية  

 U 5298 طوفان نوح بين الحقيقية واألوهام  

 U 5586 نية العلمانية في المشرق العربي .ـ مؤتمر العلما

2007 

 

مؤمنون بال حدود، 

2016 

U 6148 يية وسياسية في الفكر االعتزالقضايا كالم  مجموعة من الباحثين 

 U 5230 الكتاب األقدس  

 كلية اآلداب والفنون

واالنسانيات منوبة، 

2005 

 

U 2472  في الشأن الديني : دروس كرسي اليونسكو لألديان

  2002-1999المقارنة : 

 الشرفي ، عبد المجيد ؛ مشرف

 U 4840 قراءة صوفية إلنجيل يوحنا  

 U 5282 إلى  كتاب األقدس : كتاب البهائية المقّدس مع مدخل

 الدين البهائي

 

دار عالء الدين، 

2000 

U 5902 في  تشينغ : إنجيل الحكمة التاوية-كتاب التاوي

 الصين

 

 U 5280  = كتب البابيّة المقّدسةBabi manuscrits et 

textes 

 

 U 4926 ئيةيمياالكرامات الصوفية المغربية : دراسات س   

 U 4816 صابئة كنزاربا : الكنز العظيم ، الكتاب المقدس ، لل

 المندائيين... 

 

1988الفاتيكان،   U 5125 الكنيسة في مواجهة العنصرية : من أجل مجتمع 

 أكثر أخوة

 اللجنة البابوية" عدل وسالم"

 U 5301 م وشرح الكيتا : كتاب الهندوسية المقّد ؛ ترجمة تقدي

اي شودريماكن الل ر  

 

 U 4728  كيف كان ظهور شيخ االسالم محمد بن عبد

 الوهاب

 

 U 2312  كيف يدرس الدين اليوم ؟ .ـ أعمال ندوة . الدار

2003البيضاء ،   

 

 U 4718 )مجموعة التوحيد المعروف ب)مجموعةالتوحيد  

 U 

4719(1-

2) 

مجموعة الحديث المعروف ب"مجمع الحديث 

ب ورسائلالنّجديّة" : مجموعة كت  

 

 U 5281 اب مجموعة من ألواح حضرة بهاء هللا نزلت بعد كت

ر جبهة األقدس ويليها تعريف بالبهائية على تحذي

 العلماء

 

مؤمنون بال حدود، 

2016 

U 

6136(1-

ةمحاوالت تجديد الفكر االسالمي: مقاربة نقدي مجموعة من الباحثين؛ اشراف  

 الجمل، بسام
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2) 

الرباط: كلية اآلداب 

2008العلوم، و  

U 5323 ى المذاهب اإلسالمية ببالد المغرب من التعددية إل

 الوحدة

 

2003دار النفائس،   U 5913 ة، أبو رخي -األشقر، عمر سليمان مسائل في الفقه المقارن

 ماجد...

الدوحة: منتدى 

العالقات العربية 

2013والدولية،   

U 5968 عربي.ـ مستقبل التعدد المذهبي في منطقة الخليج ال

 2011أعمال ندوة، الدوحة، 

 

مؤمنون بال 

  2016حدود،

U6153(

1-5) 

أجزاء 5المصحف وقراءاته/   الشرفي، عبد المجيد؛مشرف 

 U 5491 م المعامالت والحدود في شرع اليهود طبقا ألحكا

مية التوراة والتلمود "مع قاربة بالشريعة االسال

 والقوانين المدنية"

 

 U 4967 ح إلنجيل المسيحالمعنى الصحي   

 U 5556 مفاتيح القرآن والعقل  

ر.؛ المركز الثقافي الع

مؤمنون بال حدود، 

2014 

U 6008  مقاربات في اشكالية الدولة في خطاب االسالم

 السياسي

 إعداد عبد هللا إدالكوس

2016مؤ. بال حدود،   U 6128 مجموعة من الباحثين مقاربات معرفية في االصالح الديني 

بكة العربية الش

2014لألبحاث،   

U 5987 مترجمالحمودي، فهد؛  مقاالت في السياسة الشرعية 

اث، الشبكة العر. لألبح

2014 

U 5978 مترجمالحمودي، فهد؛  مقاالت في المناهج والنظريات 

 U 2474  ، الملتقى االسالمي المسيحي الثاني قرطاج

 .ـ معاني الوحي والتنزيل وميتوياتها...1979

 

سقط" وزارة م

2017األوقاف،   

U6198(

1-7) 

  موسوعة الفقه اإلباضي

 U 5597 مجموعة المولد النبوي الشريف 

 U 5297 نداء التوراة : اختطاف جغرافيا األنبياء  

 U 4843 ر نشأة العالم والبشرية : دراسة معاصرة في سف

 التكوين

 

 U 5387 ة هكذا تكلم الحالج : النصوص الصوفية الكامل   

2000بيت الحكمة،   U 1212 ة لملتقيات الواقع الديني اليوم : فعاليات الدورة الثالث

 le fait religieux aujourd’hui =. قرطاج، 

…1999 

 مجموعة من الباحثين

 U 5396 وعصى آدم : الحقيقة دون قناع  

 U 4787 آرجان ، ديف غورو طمأنينة النفس  

2002دار الحصاد،   U 5768 م في مرآة الغرب: محاولة جديدة في فهم االسال

 االسالم

 آرمسترونغ ،كارين

 U 5370  سنة من ابراهيم  1000هللا واإلنسان على امتداد

 حتى العصر الحاضر

 آرمسترونغ ،كارين

 U 5367  النزعات األصولية في اليهودية والمسيحية  آرمسترونغ ،كارين
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 واإلسالم

 U 4721 ة اب : عقيدته السلفيالشيخ محمد بن عبد الوه

 ودعوته االصالحية...

 أل أبو ماضي ، أحمد بن حجر

 U 4729 علم القراءات : نشأته، أطواره، أثره في العلوم 

 الشرعية

أل اسماعيل ، نبيل بن محمد 

 ابراهيم

 بيروت؛ القاهرة؛ الدار

البيضاء: الشبكة 

العربية لألبحاث ، 

2014 

U 5986 ات لطائفي وميليشيأفول أهل السنة: التهجير ا

راقالموت وحياة المنفى بعد الغزو األمريكي للع  

 آموس، ديبورا
 فاصل، محمد؛ مترجم

الشبكة العربية 

لألبحاث والنشر، 

2014 

U 5979 ب الحراك الشيعي في السعودية: تسييس المذه

 ومذهبة السياسة

 االبراهيم، بدر

 U 4647 ال المركزية االسالمية : صورة اآلخر في المخي

 االسالمي خالل القرون الوسطى

 ابراهيم ، عبد هللا

 U 5418 ابراهيم ، فؤاد السلفية الجهادية في السعودية 

 U 4812 ابراهيم ، فؤاد الشيعة في السعودية 

 U 5517 ابراهيم ، مجدي محمد الحريّة عند ابن عربي 

 U 5214 مدابن ابراهيم ، مح الحيل الفقهية في المعامالت المالية 

2008مكتبة مصر،   U 5929 الحنفي، صدر -ابن أبي العز شرح العقيدة الطّحاوية

 الدين علي بن علي 

مسقط:وزارة 

2017األوقاف،  

U6184(

1-2) 

 ابن أبي كريمة، أبو عبيدة مسلم موسوعة اآلثار الفقهية

 U 5395 

(1-2) 

 ابن األمين ، ابراهيم بن يحيى اإلستدراك على االستيعاب

 U 5222 ث العقائد االسالمية من اآليات القرآنية واألحادي

 النبوية

 ابن باديس ، عبد الحميد

 U 5501 ابن بّرجان ، أبو الحكم عبد  شرح أسماء هللا الحسنى

 السالم عبد الرحمان

ة وزارة التراث والثقاف

2007بعمان،  

U6190(

12) 

ابن بركة، أبو محمد عبد هللا بن  كتاب الجامع

 محمد

 U 4704 ابن تيمية ، تقي الدين أحمد المقامات واألحةال المسماة التحفة العراقية 

 U 5575 وة صفوة النساء أو "منتقى سير النساء من صف

 الصفوة"

ابن الجوزي ، أبو الفرج عبد 

 الرحمان

 U4870 ابن الجوزي ، أبو الفرج عبد  كتاب العقائد والديانات

 الرحمان

 U 3815 جويدالتمهيد في علم الت ابن الجوزي ، شمس الدين أبو  

 الخير

 U 5526 ابن الجوزي ، عبد الرحمان بن  صفة الصفوة

 علي بن محمد

2011دار السالم،   U 5923 ابن حجر العسقالني، شهاب أبو  بلوغ المرام من أدلّة األحكام

 الفضل

 U ابن حجر الهيتمي ، أحمد بن  تحفة المختار بشرح المنهاج
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5482(1-

4) 

 محمد

 U 5327 ابن حزم ، أبو محمد علي بن  جوامع السيرة النبوية

 أحمد بن سعيد

المركز الثقافي 

العربي؛ مؤمنون بال  

2015حدود،   

U 6014 يالخمرة في مدونة الفقه الحنفي والفقه المالك  ابن حليمة، رمزي 

 U 

4698(1-

2) 

شريفالبيان والتعريف في أسباب ورود الحديث ال اهيم محمد كمال ابن حمزة ، ابر 

 الدين

 U 5563  التنزيل والتغيير : إشكاليات نزول القرآن

 وجمعهوتدوينه

 ابن الخطيب

 U 4666 ابن خمير، أبو الحسن علي مقدمات المراشد إلى علم العقائد 

 U 

4666(1-

3) 

ة محمد الطاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريع

 االسالمية

 ابن الخوجة ، محمد الحبيب

 U 5545 تاب من كتاب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الك

 األركان والشروط..

 ابن راشد ، أبو عبد هللا محمد

دار الغرب 

1988االسالمي،  

U5050(

1-22) 

يل في البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعل

 مسائل المستخرجة

 ابن رشد أبو الوليد

منشورات زخارف، 

2007 

U

5608(1-

3)  

ن للكشف عما في أرقام آيات القرآلفت األنظار 

 الكريم من أسرار

 ابن ريانة ، رمضان

2012الرباط،   U 5880 ه اإللمام واالعالم بنفثة من بحور علم ما تضمنت

 صالة القطب موالنا عبد السالم بن مشيش

ابن زكري، أبو عبد هللا محمد 

 ابن ع. الرحمان

مكتبة الضامري، 

2008 

U 6170 خالفين) الخوارج، المرجئة،الرد على جميع الم 

 المعتزلة...(

 ابن زلتاف، أبو خزر يغال

 U 5412 رز الكواكب السيارة في ترتيب الزيادة وفيه أب

 مقامات الصحابة والصوفية

ابن الزيات ، شمس الدين أبو 

 عبد هللا

تونس: مركز النشر 

2015الجامعي،   

U 5953 ابن سعيد، سامية أحاديث المرأة في الّصحيحين : قراءة معاصرة 

 U 4950 ابن سالمة ، رجاء بنيان الفحولة : أبحاث في المذّكر والمؤنّث 

2008دار الطليعة،   U 5381 ابن سالمة ، رجاء في نقد انسان الجموع 

 U 5441  الموت وطقوسه من خالل صحيحي البخاري

 ومسلم

 ابن سالمة ، رجاء

 U 4657 يليلة القلق : محمد والبيان االسالم  ابن سالمة ، فتحي 

 U 4752 سير تفسير األحالم المسّمى منتخب الكالم في تف

 األحالم

 ابن سيرين ، محمد

2009دار السالم،   U 5924  األساس في فقه الخالف : دراسة تنظيرية

 تأصيلية...

 ابن الشلي، أبو أمامة نّوار

 U 5260 ارابن الشلي ، أبو أمامة نوّ  العقل الفقهي معالم وضوابط 

 U 5331 ي الوجود النصراني في المدينة قبل االسالم وف  ابن صراي ، حمد محمد
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 العهد النبوي

 U 5624 ابن ضيف هللا ، عيسى نظرات في اشكاليات التوراة : مقاربات ورؤى 

 U 4727 بيق فهد األمجاد ومنهج االسالم : )تنظير دقيق وتط

 بديع(

 ابن طالب ، سعود بن عبد هللا 

المعارف،  مؤسسة

2009 

U6103(

1-3) 

(7-6-5الفقه المالكي وأدلته )ج.  ابن طاهر، الحبيب   

 U 4941 ابن الطيّب )محمد( إسالم المتصّوفة 

2010دار الطليعة،   U 5842 الفقهية  فقه التصوف : بحث في المقاربة األصولية

 عند أبي اسحاق الشاطبي

 ابن الطيب ، محمد

 U 5271 تصّوف االسالمي : في ضوءوحدة الوجود في ال 

 وحدة التصّوف وتاريخيته

 ابن الطيب ، محمد

 U 5478 ن أخبار األولياء المسّمى : رسالة صفي الدين ب

 ظافر

ابن ظافر ، صفي الدين بن أبي 

 المن

 U 5285 ابن عاشور ، محمد الطاهر أصول النظام االجتماعي في االسالمي 

 U 4988 المي : م العربي االسأليس الصبح بقريب : التعلي

 دراسة تاريخية وآراء إصالحية

 ابن عاشور ، محمد الطاهر

 U 5243 ابن عاشور ، محمد الطاهر تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة 

 U 5307 كشف المغطى من المعاني واأللفاظ الواقعة في 

 الموطأ

 ابن عاشور ، محمد الطاهر

 U 5215 عاشور ، محمد الطاهرابن  مقاصد الشريعة اإلسالمية 

 U4666

(1-3)  

 ابن عاشور ، محمد الطاهر مقاصد الشريعة اإلسالمية

دار السالم؛ دار 

2012سحنون،   

U 4911 النظر الفسيح عند مضائق األنظارفي الجامع 

 الصحيح

 ابن عاشور ، محمد الطاهر

المركز الثقافي 

العربي؛ مؤمنون بال 

2013حدود،   

U 6023 بين الوحدة والتنوع التجربة الدينية  ابن عامر، توفيق 

الدار المتوسطية، 

2016 

U 6115 ا: قراءة في التفسير بين تنازع المعرفة وااليديولوجي

 المنهج

 ابن عبد الجليل، محمد

الدار المتوسطية، 

2015 

U6114(

1-2) 

 ابن عبد الجليل، محمد المعنى والتفسير في التحريروالتنوير

 U 4952 يّة ية في اإلسالم : بحث في السنالفرقة الهامش

 االسالمية ...

 ابن عبد الجليل )المنصف(

مجمع األطرش، 

2015 

U 6084 ابن عبد الرحمان، فتحي نظام اإلرث بين اليهودية واالسالم 

 U 5399 ابن العربي ، محي الدين رسائل ابن عربي : عين األعيان 

 U 5295 ينابن العربي ، محي الد الرسائل اإللهية 

 U 

4847(1) 

رسائل : العظمة ومراتب علوم الوهب ومنازل 

 الفهوانية ورسائل أخرى

 ابن عربي ، محي الدين

 U 5588 ابن عربي ، محي الدين شرح التجليات اإلالهية 

 U 5650 توفر كتاب إنشاء الّدوائر ؛ )ويليه( كتاب عقلة المس

الح له ؛ )ويليه(كتاب التدبيرات اإلالهية في إص

 ابن العربي ، محي الدين
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ملكة اإلنسانيةالم  

 U 5249 م كتاب ختم الوالية : عنقاء مغرب في معرفة خت

 األولياء وشمس المغرب

 ابن العربي ، محي الدين

2003التكوين،   

2008التكوين،   

U 4662 ابن عربي ، محي الدين كتابة المعرفة 

 U 5400 دينابن العربي ، محي ال المسائل إليضاح المسائل 

الدار البيضاء:دار 

2015الثقافة،  

U 6150 دة كتاب محاسن المجالس أو بيان في مقامات السا

 الصوفية

ابن العريف، أبو العباس أحمد بن 

 الصنهاجي-محمد بن موسى

2004بيت الحكمة،   U6063/1

-11 

 ابن عظوم، أبو القاسم بن محمد كتاب األجوبة
 الهيلة، محمد الحبيب؛ محقق

 U 5451 سن القصص : تاريخ االسالم كما ورد من أح

 المصدر مع ترتيب السور حسب النزول

 ابن فرناي 

 U 5677 ابن قدامة ، موفق الدين بن أبي  المقنع

 محمد ...

 U 5306 ابن قرناس الحديث والقرآن 

 U 4893  سنّة األّولين : تحليل مواقف الناس من الدين

 وتعليلها

 ابن قرناس

 U 5312  بولس وقسطنطينمسيحية  ابن قرناس 

2017دار نينوى،   U 6204 نخلع النعلين واقتباس النور من موضع القدمي  ابن قسي، أحمد بن حسين 

دار ومكتبة الهالل، 

2008 

U5743(

1-4) 

 ابن كثير، أبو الفداء تفسير القرآن العظيم 

 U 4806 ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل  قصص األنبياء

 عماد الدين

 U 4849 يحيةالمس-تنقيح األبحاث للملل الثالث : اليهودية-  ابن كمونة ، سعد بن منصور 

2010، 2ط.   U 5504 

 

-يحيةالمس-تنقيح األبحاث للملل الثالث : اليهودية

 اإلسالم 

 ابن كمونة ، سعد بن منصور

الرابطة المحمدية 

2009للعلماء،   

U 

5890(1-

2) 

ن مامين، محمد مصطفى ماء اب مبصر المتشوف على منتخب التصّوف

 العينين

مؤمنون بال حدود، 

2016 

U 6139 جارب الحوار التقريبي بين المذاهب االسالمية: الت

 واالشكاليات واآلفاق

 ابن مبارك، علي

 U 5332 ابن مرزوق ، شمس الدين أبو  المناقب المرزوقية

 عبد هللا التلمساني

 U 5322 ى ، عكاشةابن المصطف اإلسالميون في المغرب 

 U 5660 ابن مغيزيل ، أبو الفضل عبد  الكواكب الزاهرة في اجتماع األولياء واآلخرة

 القادر بن الحسين

 U 5413 أعز ما يطلب( . الج. الثانيشرح كتاب العلم(  ابن ميمون ، أبو بكر محمد 

 U 5503 ... موسى أبو عمران ابن ميمون ، شرح أحكام التوراة والتلمود : شريعة موسى

 بن عبيد

 U 5461 ابن النفيس ، عالء الدين أبو  الرسالة الكاملية في السيرة النبوية

 األعلى 

 U 5373  أجوبة ابن ورد األندلسي المسماة :" الجوابات  ابن ورد ، أبو القاسم التميمي
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 الحسان عن السؤاالت ذوات األقنان "

، المدار االسالمي

2018 

U 6175 ذب عن سنة أبي القاسمالروض الباسم في ال ابن الوزير، أبو عبد هللا محمد بن  

 ابراهيم

2011دار سحنون،   U 5941 أبو األجفان، محمد بحوث ومقاالت فقهية 

إربد:عالم الكتب، 

2006 

U 5905 بين  تحليل أكوستيكي لوجود االختالف الصوتي

 ورش وقالون في قراءة نافع

 أبو اشقير، عبد المهدي كايد

 U 5630 عادالت قرآنيةم  أبو حرب ، سحر 

2007دار السالم،   U 5944 يلية نظرية الجبر في الفقه االسالمي : دراسة تأص

 تطبيقية

 أبو زيد ، وصفي عاشور

المركز الثقافي 

العربي؛ مؤمنون...، 

2014 

U 6005 يةاإلمام الشافعي وتأسيس األيديولوجية الوسط  أبو زيد، نصر حامد 

المركز الثقافي 

بي؛ مؤمنون بال العر

2014حدود،   

U 6011 يف التفكير في زمن التكفير : ضد الجهل والز

 والخرافة

 أبو زيد، نصر حامد

 ، ،،   ،،2014  U 6000 أبو زيد، نصر حامد الخطاب والتأويل 

 U 4707 أبو السعود ، صالح المعتزلة : نشأتهم ، فرقهم ، آرائهم الفكرية 

 U 5356 أم  العولمي : هوية سياسيةالحجاب بين المحلي و

 دينية

 ابو النجا ، شيرين

 U 

4720(1-

2) 

ر أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الفك

 واالدب بجنوبي الجزيرة العربية

 أبو داهش ، عبد هللا بن محمد

 U 5357 ر األبعاد السياسية للحوار بين األديان : الحوا

المسيحي نموذجا -االسالمي  

 مر رضوانأبو رمان ، سا

الشبكة العربية 

لألبحاث والنشر، 

2010 

U5738 اربات اإلصالح السياسي في الفكر االسالمي : المق

 ، القوى، األولويات...

 أبو رمان، محمد

مركز دراسات الوحدة 

2013العربية،   

U5830  السلفيون والربيع العربي : سؤال الدين

 والديمقراطية في السياسة العربية

 مدأبو رمان، مح

  

U 4916 

يةاإلمام الشافعي وتأسيس األيديولوجية الوسط  أبو زيد )نصر حامد( 

 U 4900 أبو زيد )نصر حامد( نقد الخطاب الديني 

 U 4762 أبو زيد ، نصر حامد هكذا تكلم ابن عربي 

 U 5538 أبو عين ، كوثر محمود المرأة في االسالم 

مركز دراسات الوحدة 

2009العربية،   

U 5760 ( 2004-1981الحركات السلفية في المغرب : )

 بحث أنثروبولوجي سوسيولوجي

 أبو اللوز ، عبد الحكيم

2011أفريقيا الشرق،   U 5844 حارث،  -أبو المجد، عبد الجليل تجديد الخطاب االسالمي وتحديات الحداثة

 عبد العالي

 U 7443 أبو مخنف األزدي ، لوط بن  مقتل اإلمام الحسين بن علي

 يحيى

 U 5324 ل المجموعة الصوفية الكاملة ويليها كتاب تأوي

 الشطح

 أبو يزيد السطامي
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 U 5464 أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم  كتاب الخراج

 الكوفي

 U 2426 السالمابن تيمية واستئناف القول الفلسفي في ا  أجهر ، عبد الحكيم 

 U 2478 مد ، حسن ابراهيمأح العقل االيماني : مصداقية الوعد بالخالص؟ 

 U 1739 أحمد ، محمد خليفة حسن تاريخ الديانة اليهودية 

بيروت؛ القاهرة : 

الشبكة العربية 

2015لألبحاث،   

U 5973 تطور مفهوم الجهاد: دراسة في الفكر االسالمي 

 المعاصر

 أحمد، محمود محمد

 U 5457 احمد ، نريمان عبد الكريم الخلع بين الفقه والتاريخ 

2014مل، الج  U 5605 األخضر، العفيف من محمد اإليمان إلى محمد التاريخ 

2013دار التوحيدي،   U5881 ة االسالم المغربي : دفاعا عن الشخصية الديني

 المغربية

 االدريسي، الحسين

 U 5459 سفي المرحلة االبتدائية في تكّون التصّوف الفل

 بالغرب االسالمي : ابن مسّرة ومدرسته

 ، محمد العدلوني اإلدريسي

2008دار الثقافة،   U 5265 ؛  نصوص من التراث الصوفي : الغرب االسالمي

 تقديم وتحقيق محمد العدلوني اإلدريسي

االدريسي، محمد العدلوني؛ 

 محقق

 U 5314 اإلدريسي ، محمد العدلوني نظرات في التصّوف المغربي 

وزار األوقاف بعمان، 

2013 

U6178(

1-4) 

حليلية فقهية عند اإلباضية: دراسة نظرية تالقواعد ال

 تأصيلية تطبيقية

 أرشوم، مصطفى بن حمو

 U 5462 اركون ، محمد االسالم والحداثة 

2006دار الطليعة،   U 5786 أركون ، محمد األنسنة واالسالم : مدخل تاريخي نقدي 

2011دار الطليعة،   U 5932  تحرير الوعي االسالمي : نحو الخروج من

ياحيات الدوغمائية المغلقةالس  

 اركون ، محمد

 U 5611 اركون ، محمد العجيب والغريب في اسالم العصر الوسيط 

 U 4136 أركون ، محمد الفكر اإلسالمي : نقد واجتهاد 

.ـ دار الطليعة  4ط.

2009 

U 781 سالم قضايا في نقد العقل الديني : كيف نفهم اال

  اليوم؟

 أركون ، محمد

 U 4101 الفكر  ن فيصل التفرقة إلى فصل المقال ...أين هوم

 اإلسالمي المعاصر؟

 أركون ، محمد

2011دار الساقي،   U 5787 أركون ، محمد نحو تاريخ مقارن لألديان التوحيدية 

2010دار الطليعة،   U 5789 أركون ، محمد الهوامل والشوامل حول االسالم المعاصر 

المدار االسالمي، 

2013 

U 6200 رقات أمثلة التّعارضو األرموي، سراج الدين أبو الثناء  

 محمود

منشورات الجمل، 

2012 

U5795(

1-2) 

 أرنولد ، سير توماس تراث االسالم

وزارة التراث 

2018والثقافة،  

U6193(

1-9) 

األزكوي، أبو جابر محمد بن  الجامع

 جعفر

عمان: وزارة التراث 

2013والثقافة،   

U6181(

1-3) 

جامع ألخبار األمةكشف الغمة ال األزكوي، أبو جابر محمد بن  

 جعفر

المدار االسالمي، 

2017 

U 6124 لمسيحية جينالوجيا الدين: الضبط وأسباب القوة في ا

 واالسالم

 أسد، طالل

2015صفحات،   U 6212 اسليماني، حفيظ األناجيل األربعة: دراسة نقدية 
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 U 5421 اسة : در أيديولوجيا االسالم السياسي والشيوعية

 مقارنة

 اسماعيل ، سامح محمد

 U 5521 اسماعيل ، محمود األسطغرافيا والميثولوجيا 

 U 4734  اسماعيل ، محمود الخطاب األصولي المعاصر : اآلليات 

 U 5562 الخوارج في بالد المغرب حتى منتصف القرن 

 الرابع الهجري

 اسماعيل ، محمود

 U 5602 ي المغرب األقصى :الصراع اإلثنى والمذاهب ف 

 في ضوء نظريات ابن خلدون

 اسماعيل ، محمود

 U 2350 اسماعيل ، نوري الديانة الزرادشتية : مزديسنا 

 U 5404 أسمان ، يان موسى المصري : حل لغز آثار الذاكرة 

القاهرة:دار السالم، 

2010 

U 5269 أشقر، سعاد  التفسير والمفسرون بالمغرب األقصى 

 األشقر، عمر سليمان عبد هللا أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة U 5916 2012، دار النفائس

 األشقر، عمر سليمان  جولة في رياض العلماء وأحداث الحياة U 5674 2005دار النفائس، 

 األشقر، عمر سليمان عبد هللا الرسل والرساالت U 5921 2007دار النفائس، 

ة التفسير بهامش مصحف المدينة المنورةزبد U 5915 2012دار النفائس،   األشقر، محمد سليمان 

دار الكتب العلمية، 

2005 

U5755 حقيقة تمهيد القواعد الصوفية : كتاب يبحث في ال

 المحمدية ومراتب التجليات االالهية

األصفهاني، صائن الدين علي بن 

 محمد ..

 أعراب ، ابراهيم االسالم السياسي والحداثة U 5799 2010أفريقيا الشرق، 

ى سؤال االصالح والهوية : من السياق السلفي إل U 5800 2007أفريقيا الشرق، 

 مشروع الحداثة

 أعراب ، ابراهيم

 أغستينوس القديس اعترافات U 6066 2012بيت الحكمة، 
 الغربي، ابراهيم؛ معرب

 U 3342 ي صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحاد

 عشر

 -أبو عبد هللا محمد االفراني ،

 الصغير

 U 4769 إقبال ، محمد تحديد التفكير الديني في اإلسالم 

 اقصري، ثرية اإلمامة السياسية للمرأة: دراسة نقدية حديثية U 6160 2017أفريقيا الشرق، 

 U5498(

1-5) 

 األكواني ، توما الخالصة الالهوتية

 U 4796  . التاريخسحر األساطير : دراسة في األسطورة 

 الحياة

 ألبيديل ، م.ف.

 U 1496 .النكاح  1قضايا األسرة واالختالف التفاسير ج

 والطالق والرضاعة والمواريث

 راضوي، نائلة ال لسلينياال

 U 5311 ألنفّري ، أبو عبد محمد بن عبد  األعمال الصوفية

 الجبار

 U 4910 إلياد )ميرتشيا( البحث عن التاريخ والمعنى في الدين 

 U 5390 ألياد ، مرسيا المقدس والعادي 

 U 5398 

(1-3) 

 ألياد ، مرسيا تاريخ المعتقدات واألفكار الدينية

 U 5294 ت اإلمام تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايا

 الطبري والحدثين

 أمحزون ، محمد

 U 3464 غليون، برهان -أمين ، سمير حوار الدولة والدين 
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 U 2406  االسالميالتصوف  أندريه ، تور 

2011دار السالم،   U 5946 األنصاري، فريد كاشف األحزان ومسالح األمان 

 U 151 الفكر العربي وصراع األضداد : كيف احتوت 

التوفيقية الصراع المحظور بين األصولية 

 والعلمانية

 األنصاري ، محمد جابر

2014جداول،   U 6081 برو، طارقأو إمام في فرنسا: رسالة ووظيفة 

 U 5383 كرين المفكرون األحرار في االسالم : تساؤالت المف

 العرب المستقلين حول الدين

 أورفوا ، دومينيك

 U 4817 ايديهيا ، دراشة مواعظ وتعاليم يحيى بن زكريا عليه السالم 

2017دار نينوى،   U 6173 نظرة بين هللا واالنسان في القرآن: دراسة داللية ل

العالمالقرآن في   

 إيزوتسو )توشيهيكو(

مركز دراسات الوحدة 

2007العربية،   

U 4909 رآنية : علم داللة الرؤية القهللا واالنسان في القرآن

 للعالم

 إيزوتسو )توشيهيكو(

 U 5266 أيّوب ، حسن الحديث في علوم القرآن والحديث 

2005دار السالم،   U 5928 لشيخ حسنأيّوب، فضيلة ا فقه الجهاد في االسالم  

 U 2085 بابلي ، محمود في التشريع النبوي 

 U 5277 ةعلى التوراة : كتاب في نقد التوراة اليوناني  الباجي ، عالء الدين بن خطّاب 

 U 4799  دراسات معاصرة في العهد الجديد والعقائد

 النصرانية

 البار ، محمد علي

مكتبة الضامري، 

2014 

U 6177 ئمة وملوك اإلباضيةاألزهار الرياضية في أ  الباروني، سليمان 

 U 2346 القديم  المسيحية وأساطير التجسد في الشرق االدنى

مصر-سورية-: اليونان  

 باسوك ، دانيال أ.

2014صفحات،   U 6222 القديم  المسيحية وأساطير التجسد في الشرق االدنى

مصر-سورية-: اليونان  

 باسوك ، دانيال أ.

 U 5329  الت واإلنصاف في القضاء على مشكقانون العدل

 األوقاف

 باشا ، محمد قدري

 U 4669 باقادر ، أبو بكر أحمد االسالم واألنثروبولوجيا 

 U 4670 باقادر ، أبو بكر أحمد أنثروبولوجيا االسالم 

 مركز النشر الجامعي،

2013 

U 5940 .11المديح النبوي في الغرب االسالمي : من الق 

م15إلى   

 األزهر باي، محمد

2010دار السالم،   U 5918 حديثا... 1332: األدب المفرد  البخاري، محمد بن اسماعيل 

 البخاري، محمد بن اسماعيل صحيح البخاري U 6125 دار صادر،د.ت.

 U 4957 دود الحضور الصوفي في األندلس والمغرب إلى ح

 القرن السابع الهجري : دراسة تأريخية

 البختي )جمال الدين(

 U 4290 بدج ، واليس الديانة الفرعونية 

 U 5627 ا التجربة النورانية عند اإلمام الغزالي : من األن

 المنطقية إلى األنا المتعالية...

 بدر ، عادل محمود

المركز الثقافي 

2015العربي،   

U 6007 بدر الدين، محمد حسن التفكير الكالمي في بواكيره األولى 

 U 2314  : دراسة في األصولية اليهوديةالسيف األحمر 

 المعاصرة

 البدري ، جمال
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 U 4928  في وجوه الخالف واالختالف في االسالم بين

 األمس واليوم

 البدوي )فوزي(

2012دار األمان،   U 6121 أبي  جواهر المعاني وبلوغ األماني في فيض سيدي

 العباس التجاني رضي هللا عنه

بّرادة الفاسي، علي حرازم بن 

 يالعرب

 U4902 براضة )نزهة( األنوثة في فكر ابن عربي 

ق مركز كارنيغي للشر

2011األوسط،   

U 5790  بين الدين والسياسة : االسالمية في البرلمانات

 العربية

 براون ، ناثان ج.

الشركة العربية 

لألبحاث والنشر، 

2012 

U5750  المشاركة ال المغالبة : الحركات االسالمية

 عالم العربيوالسياسية في ال

 براون ، ناثان ج.

 U 5606  فقه النوازل على المذهب المالكي : فتاوى أبي

 عمران الفاسي

 البركة ، محمد

 U 5554  عمر بن الخطاب : الرجل الذي حقق العالمية بعد

 رسول هللا

 برنيه ، محمد علي

المركز الثقافي 

العربي؛ مؤمنون بال 

2013حدود،   

U 6022  البرهومي، موسى السماءالناطقون بلسان 

 U4829(

1-4) 

 البروسوي ، اسماعيل حقي تنوير األذهان من تفسير روح البيان

م الدار العربية للعلو

2011ناشرون ،   

U5871 بروكيه، جينفياف كوس التمويل االسالمي 

الشبكة العربية 

لألبحاث والنشر، 

2014 

U 5971  على السلفية الشيعية والسنية : بحث في تأثيرها

 االندماج االجتماعي

 البريدي، عبد هللا

المركز الثقافي 

العربي؛ مؤمنون بال 

2014حدود،   

U 5964 بزاينية، حسن كتناب السيرة النبوية لدى العرب المحدثين 

، مركز الناقد الثقافي

2013 

U 6123 البزرة، سعد الدين محمود القرآن: بناء حضارة 

 U 4772 لجزيرة العربية في القرنين الحياة العلمية في وسط ا

 الحادي عشر والثاني عشر الهجريين...

البسام ، أحمد بن عبد العزيز بن 

 محمد

ة دار ابن حزم ؛ المكتب

1999المكية،   

U5739  المهدي المنتظر في ضوء األحاديث واآلثار

ةالصحيحة وأقوال العلماء وآراء الفرق المختلف  

 البستوي ، عبد العليم عبد العظيم

 U 5655  الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة

 والموضوعة

 البستوي ، عبد العليم عبد العظيم

 U 5455 البستي ، ابو القاسم كتاب البحث عن ادلة التكفير والتفسيق 

 U5257(

1-3) 

.. نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد :  البسيلي ، أحمد بن محمد 

المركز العربي 

لألبحاث ودراسة 

2013لسياسات، ا  

U 5754 ل الدين الدين والعلمانية في سياق تاريخي: الج.األو

 والتديّن

 بشارة ، عزمي

2012دار الساقي،   U 5909 ن تراثنا الروحي: من بدايات التاريخ إلى األديا  بشروئي، سهيل
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 المعاصرة

 U 4964 موّحد دين هللا واحد : النظرة البهائية لمجتمع عالمي (بشروثي )سهيل   

 دار سيناترا؛ المركز

الوطني للترجمة، 

2013 

U5951(

1-2) 

..الولي الصالح واألمير في البالد التونسية.  بشروش، توفيق 

 U 5251 : علماء من المغرب العربي في األزهر الشريف 

 اإلمام محمد علّيش

 بشيري ، احمد

المجمع الثقافي أبو 

2003ظبي،   

U 5772 لمكيةالنفحة المسكية في الرحلة ا البغدادي ، عبد هللا بن حسين  

 السويدي

2011دار الطليعة،   U 5560 ... البغدادي، علي بن أنجب الساعي أخبار الحالج 

 U 5315  يد التصوف عند اإلمام الجن –الشريعة  –العقيدة

 أبي القاسم الخزاز البغدادي

 البكاري ، عبد السالم محمد

ضفاف؛ كلمة؛ عالم 

2016المعرفة،   

U 6135 البكاري، عبد السالم محمد أركون ونقد الفكر االسالمي- 

 بوعالم، الصديق محمد

 دار المعارف الحكمية،

2016 

U 6105 الفن واالجتماع في عالم االسالم: إعادة نظر في 

 التأسيسات والتنظيرات والتجارب

 بالكحلة، عادل

1987مؤسسة البالغ،   U 5939 كري، أبو الحسن بن عبد هللاالب األنوار في مولد النبي محمد  

2007دار السالم،   U 5927 ميالملكية الفردية في النظام االقتصادي االسال  بلتاجي، محمد 

 U 4907  منهج عمر بن الخطاب في التشريع : دراسة

 مستوعبة لفقه عمر

 بلتاجي )محمد(

 U 5250 هجري مناهج التشريع اإلسالمي في القرن الثاني ال

 : دراسة 

 جي ، محمدبلتا

مركز الدراسات 

2013االسالمية،   

U 6099 بلحاج، فرج القدر وأزمة الحرية عند المسلمين 

منشورات الحلبي، 

2004 

U 5691 بلعيد ، الصادق القرآن والتشريع : قراءة جديدة في آيات األحكام 

المركز الثقافي 

2012العربي،   

U5875 قاسم ، خالدبل الصوفية والفراغ : الكتابة عند النفّري 

 U 2653 بلقاسم ، خالد الكتابة والتصوف عند ابن عربي 

2011دار الشروق،    U 5793 البنا ، جمال جواز إمامة المرأة الرجال ومقاالت أخرى 

المركز الثقافي 

العربي؛ مؤمنون بال 

2014حدود،   

U 5999 حمد أثر المعتزلة في الفكر االسالمي الحديث : م

 عمارة أنموذجا

 مودة، عماربنح

2005أفريقيا الشرق،   U 6069 عيتهالعقل المستقيل: نقد االسالم السياسي ومرج  بنعضرا، عبد الواحد 

2014صفحات،   U 6234  منامات السموأل ويليه بذل المجهود في افحام

 اليهود

 بن يهوذا، شموائيل

2007فكر،   U6078(

1) 

نيةتأمالت في االسالم السياسي: االسالم والعلما  بوبكري، محمد 

2007فكر،   U6078(

2) 

ات : في محاورة جماعتأمالت في االسالم السياسي

 االسالم السياسي

 بوبكري، محمد

 U 4708 بوتيرو ، جان الديانة عند البابليين 

 U 5424 بورشاش ، ابراهيم بن عبد هللا الفقه والفلسفة في الخطاب الرشدي 
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 U 5643  ّط : حياته، شيخ االسالم محمد العزيز جعي

 إصالحاته وآثاره

 بوزغيبة )محمد(

 U 4876 عيط علماء اإلصالح واالجتهاد في تونس )الشيخ ج

 أنموذجا(

 بوزغيبة )محمد(

مؤمنون بال حدود، 

2016 

U 6142 المعاصرة الدين والعلم في الثقافة العربية الحديثة و

 من خالل المجالت

 بوشعالة، شكري

مؤمنون بال حدود، 

2015 

U 6152 فية حفريات في الخطاب الخلدوني: األصول السل

 ووهم الحداثة العربية 

ة )ناجية الوريمي(لبوعجي  

2004دار المدي،   U 4899 مهّمش في اإلئتالف واإلختالف : ثنائية السائد وال

 في الفكر االسالمي القديم

ة )ناجية الوريمي(لبوعجي  

دار بترا؛ رابطة 

العقالنيين العرب، 

2010 

U 5555 مهّمش في اإلئتالف واإلختالف : ثنائية السائد وال

 في الفكر االسالمي القديم

ة )ناجية الوريمي(لبوعجي  

 U4868  : أحاديث الموطأ المتعارضة في باب العبادات

 دراسة وترجيح

 بوعزيزي ، عبد اللطيف

 U 4749 بوكاي ، موريس التّوراة واالنجيل والقرآن والعلم 

3201كارم الشريف ،  U5828 بوال نفيلييه، هنري دو تاريخ العرب حياة محمد 

200أفريقيا الشرق،  8 U 5791 االسالم واألمازيغي : نحو فهم وسطي للقضية 

 األمازيغية

 بولعوالي ، التجاني

 U 4945  االسالم الحركي : بحث في أدبيات األحزاب

 والحركات االسالمية

 بوهاها )عبد الرحيم(

 U 4972 تكلمينإسالم الم  بوهالل 

 U 4671  بوهالل ، محمد الغيب والشهادة في فكر الغزالي 

 U 2353 ة تحليلية التاثير المسيحي في تفسير القرآن : دراس

 مقارنة

 بوهندي ، مصطفى

الدار البيضاء:م. 

2002النجاح،   

U 6087  نحن والقرآن: مقدمات في أصول التّدبّر) دراسة

 (منهجية نقدية في علم التفسير

 بوهندي ، مصطفى

 U4871 بيبر )جون( آالم السيد المسيح 

 U 4782 تاكيه ، راي نشوء اإلسالم السياسي الراديكالي وانهياره 

ن حوار أوروبا والبلدان االسالمية : العنف والدي U 4690 2008الوسيط للنشر، 

 وتفاهم الحضارات

 التريكي ، فتحي

ن عربي وارث األنبياءمحي الدين اب U 6172 2015دار نينوي،   تشيتيك، وليم 

 U 3812 تغرين ، جيووايد الزندقة : ماني والمانوية 

شركة ماستر 

1999ميديا،  

U 6038 التفسير التطبيقي للكتاب المقدس  

الشيكة العربية 

2013لألبحاث،   

U 5954 ت الخوف من حكم االسالميين : عن الدولة والحريا

 والمواطنة وتطبيق الشريعة

مة، عصامتلي  

2010مكتبة مدبولي،   U 5936 جيا تحّوالت االخوان المسلمين : تفّكك األيديولو

 ونهاية التنظيم

 تمام، حسام

2007دار الفارابي،   U 3337 السالمالتعبير الديني عن الصراع االجتماعي في ا  التواتي ، مصطفى 

 U 2347 توكاريف ، سيرغي أ. األديان في تاريخ شعوب العالم 

 U 5248 تيرنر ، كولن التشيع والتحّول في العصر الصفوي 
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 U4833(

1-2) 

ه حتى مشروع رؤية جديدة للفكر العربي من بدايات

3المرحلة المعاصرة من يهوه إلى هللا.ج.  

 تيزيني ، طيب 

 U 5376 مقّدمات أولية في اإلسالم المحّمدي الباكر نشأة 

4وتأسيسا. ج.  

 تيزيني ، طيّب

 U 5289 موتهغوري ، راسبوثين : حياته "قديس وآثم" وغري  تيليتسين ، ف. ل. 

 U 5276 تيليتش ، بول بواعث اإليمان 

 U 5258 .1االقتباس من القرآن الكريم . ج الثعالبي ، أبو منصور عبد الملك  

 بن محمد

 مسقط: وزارة التراث،

2000 

U6195(

1-7) 

اج بن ، عبد العزيز بن الحالثميني التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم

 ابراهيم

مكتبة الضامري 

2013بمسقط،   

U 6179  رسائل اإلمام جابر بن زيد األزدي وهي ثمانية

 عشرة رسالة

 جابر بن زيد أبو الشعثاء

.ـمركز دراسات 4ط. 

2012الوحدة العربية،   

U 686 الجابري )محمد عابد( الدين والدولة وتطبيق الشريعة 

 U 4948 رتيب رآن الحكيم : التفسير االضح حسب تفهم الق

 النزول

 الجابري )محمد عابد(

 U5244(

3) 

ترتيب  فهم القرآن الحكيم : التفسير الواضح حسب

 النزول

،،             ،، 

 U 5242 .في التعريف  1مدخل إلى القرآن الكريم . ج

(1996)دار النشر المغربية، بالقرآن  

،،             ،، 

 U 4778 في التعريف 1دخل إلى القرآن الكريم.ج.م :

(2007)مركز دراسات الوحدة العربية بالقرآن  

،،             ،، 

مؤمنون بال حدود، 

2016 

U 6140 جابلي، عيسى الفكر المسيحي الكاثوليكي المعاصر واآلخر 

 U4730(

1-4) 

 جاد المولى ، محمد أحمد الخلق الكامل

الشركة العربية 

ر، لألحاث والنش

2006 

U5736 جاكسون، روي خمسون شخصية أساسية في االسالم 

2010دار سحنون،   U 5911  الشيخ محمد أبو األجفان وجهوده في الفقه

 االسالمي

 الجبالي، مختار

2014صفحات،   U 6217 يقة المسيح عند اليهود والنصارى والمسلمين وحق

 الثالوث

 جبري، عبد المنعم

 U 4746 ي لوسكسوني الجديد : مقالة فاإلستشراق االنج

..اإلسالم "المبكر" باتريسياكرون ومايكل كوك  

 الجبالوي ، آمنة

 U 5429 ي االسالم "المبكر" االستشراق األنجلوسكسون

 الجديد : باتريسيا كرون ومايكل كوك أنموذجا

،،             ،، 

2012دمشق: تموز،   U 5803 (هـ/ 260-320أئمة أهل البيت والخالفة العباسية

م(818-873  

 الجبوري ، حمدية صالح

الشبكة العربية 

لألبحاث والنشر، 

2010 

U 5761 عربي أسس التقدم عند مفكري االسالم في العالم ال

 الحديث

 جدعان ، فهمي
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الشبكة العربية 

2014لألبحاث ،   

U 5982 جدعان ، فهمي تحريراالسالم ورسائل زمن التحوالت 

 U 2826 االسالم جدلية الديني والسياسي في المحنة بحث في  جدعان ، فهمي 

2010دار إنانا،   U 5933 ة صورة العرب واالسالم عند األلمان : بناة حضار

 ودعوة سالم ومساواة

 جدوع، محمد

معهد المعارف 

2004الحكمية،    

U 3957 جرادي ، شفيق مقاربات منهجية في فلسفة الدين 

مركز دراسات الوحدة 

1620العربية،   

U 6133 جرجس، فّواز داعش إلى أين؟: حهاديو ما بعد القاعدة 

2011خطوات،   U 5802 جركسيان ، ليون تاريخ أديان التوحيد في الهالل الخطيب 

 U 4830 لرسولالمخيال العربي في األحاديث المنسوبة إلى ا  الجزار ، منصف 

 U2435(

1-2) 

 بد الرحمانالجزيري ، ع كتاب الفقه على المذاهب األربعة

2011مكتبة مدبولي،   U 5805 ية الرسالة الحميدية : في حقيقة الديانة االسالم

 وحقيقة الشريعة المحمدية

 جسر، حسين

 U5264(

1-3) 

 جّسوس ، محمد بن القاسم شرح توحيد الرسالة

 U 4934 جعفر )عبد الغفور محمود  التفسير والمفّسرون في ثوبه الجديد

 مصطفى(

2008، دار السالم  U5926(

1-2) 

جعفر )عبد الغفور محمود  القرآن والقراءات واألحرف السبعة

 مصطفى(

 U 5637 جعيط ، محمد العزيز إرشاد األمة ومنهاج األيّمة : الخطب المنبرية 

 U 5544 الطريقة المرضية في االجراءات الشرعية على 

 مذهب

 جعيط ، محمد العزيز

 U 5615 اصديةصلية والفرعية والمقالفتاوى واالجتهاداتاأل  ،،             ،، 

 U 5621 .2مجالس العرفان ومواهب الّرحمان. ج  ،،             ،، 

 U 4406 جعيط ، هشام أوروبا واالسالم : صدام الثقافة والحداثة 

 U 2231 تأسيس الغرب االسالمي . القرن األول والثامن ،،             ،، 

2013دار الطليعة،   U 6109 تاريخية الدعة المحمدية في مكة ،،             ،، 

 U 4750 يالشخصيّة العربية االسالمية والمصير العرب  ،،             ،، 

 U 3791 لمبّكرالفتنة : جدليّة الدين والسياسة في االسالم ا  ،،             ،، 

2015دار الطليعة،   U 6101 صار االسالممسيرة محمد في في المدينة وانت  ،،             ،، 

 U 5638 نشأة المدينة العربية االسالمية : الكوفة ،،             ،، 

 U 5253 جالل الدين الرومي مثنوي 

2010بيروت : مجد،   U 5801  االسالم والحداثة السياسية : بناء العلمانية

 والديمقراطية وحقوق االنسان

 الجليدي ، مصدق

 U 5626 ي الغربمسلم ف  الجمالي ، حسان 

 U 4775 الجمل ، بسام أسباب النزول 

 U 4741 الجمل ، بسام اإلسالم الّسنّي 

 U 5296 ليلة القدر في المتخيّل االسالمي ،،             ،، 

2014أفريقيا الشرق،   U 6205 يةالمرأة المسلمة وأوهام الرجال: السلطوية والجنس  ، محمد خليفةيلجم 

2013محاكاة،  النايا؛  U 6034 السالم فضائل النكاح: دراسة وتحقيق لكتب شيخ ا  الجنابي، قيس كاظم
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 جالل الدين السيوطي

 U 5380 يثمهالجنابي ،  الحضارة االسالمية روح اإلعتدال واليقين 

 U 2322 االسالم في أوراسيا ،،             ،، 

 U 5405 فاق نورانيةآ  جنبالط ، كمال 

2013يعة، دار الطل  U5847 نشأتها  عقائد الشيعة االثنى عشرية وأثر الجدل في

 وتطورها حتى القرن السابع من الهـ.

 جنّوف، عبد هللا

 U 5651 دين الدر الدفين في سيرة اإلمام الصياد أحمد عز ال

 ومن يرقد معه في رباط كتكين

 جهدو ، عاصم مصطفى

 U 5578 جّوابي ، محمد طاهر بن عبد ال االجتهاد في الشريعة االسالمية

 هللا

الشبكة العربية 

2014لألبحاث،   

U 5974 ناها بناء مؤمن مثالي: مناهج االستدالل التي تتب

 السلفية التقليدية والمسلمون التقدميون

 جودري، أديس

 االمام، معين؛ مترجم

 U 5496 خرىاألثر الغنوصي في الحديث النبوي وأبحاث أ أو جولدتسيهر ، أجنتس 

 غولدتسيهر

)الشعاع، 

2008)  

U 5559 

ر العقيدة والشريعة في االسالم : تاريخ التطو

 العقدي والتشريعي...

،،             ،، 

)الجمل  

2009)  

U5434 

ر العقيدة والشريعة في االسالم : تاريخ التطو

 العقدي والتشريعي في الديانة االسالمية

،،             ،، 

 U 5494 االسالمي : بحث في اختالف  مذاهب التفسير

 المصاحف ونشأة القراءات ومدارس التفسير...

،،             ،، 

 U 4949 الجوهري )عايدة( رمزية الحجاب : مفاهيم ودالالت 

 U 4937 زهيةجويرو اإلسالم الشعبي ، 

2014دار الطليعة،   U 6080 زهيةجويرو اإلفتاء بين سياج المذهب وإكراهات التاريخ ، 

 U 4931 زهيةجويرو القصاص النصوص المقدسة : قراءة تاريخية ، 

 U4649(

1-2) 

المجتمع االسالمي والغرب وأثر الحضارة في 

 الفكر االسالمي في الشرق األدنى

 جيب ، هاملتون

 U 5338 جيران ، رينيه العنف والمقّدس 

مكتبة الضامري، 

2015 

U6180(

1-2) 

 هر اسماعيلالجيطالي، أبو طا قواعد االسالم

اث، الشبكة العر. لألبح

2014 

U 5967 جيل، أنطوني األصول السياسية للحرية الدينية 
 التوبة، محمد محمود؛ مترجم

 U 4746 ي االستشراق األنجلوسكسوني الجديد : مقالة ف

 االسالم "المبكر" ...

 الجيالني ، آمنة

 U 4710 لطيف بن محمدالجيالني ، عبد ال كتب المسلسالت عند المحدثين 

شركة المطبوعات 

للتوزيع والنشر، 

2012 

U5792 حائري ، شهال  المتعة : الزواج المؤقت عند الشيعة )حالة ايران 

1988الهيئة المصرية،  U 3285 حاتم ، محمد عبد القادر األخالق في االسالم 

 U4935(

1-2) 

ية...نقد الخطاب االستشراقي : الظاهرة االستشراق ي سالم(الحاج )ساس   
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 U 5465 حاج حمد ، محمد أبو القاسم جذور المأزق األصولي 

دار المدار االسالمي، 

2014 

U 6060 ة من الميّسر الجاهلي إلى الزكاة االسالمية : قراء

 إناسية في نشأة الدولة االسالمية األولى

 الحاج سالم، محمد

مسقط: وزارة 

2017التراث،  

U 6203  اإلباضية العقود الفضيّة في أصول  الحارثي، سالم بن حمد 

 U 5613 لية الجنسانية وأسطورة البدء المقّدس : بحوث جما

نيتشخيصية لتأريخ الجنس في المعتقد الدي  

 الحافظ ، منير

 U 4668 حافظ ، هشام علي عبر من السيرة النبوية 

2009النايا للنشر،   U 5894 ي مضاهر الدراما الشعائرية : التجسيد الجمالي ف

 مظان المقدس ومنظومة التقاليد األناسية

 الحافظ، منير

2017صفحات،   U 6229 الحايك، منذر أسفار سليمان: دراسة مقارنة 

2016صفحات،   U 6226 الحايك، منذر إنجيل برنابا: دراسة مقارنة 

2016صفحات،   U 6227 الحايك، منذر التوراة السامرية: دراسة مقارنة 

2017صفحات،   U 6231 الحايك، منذر حقيقة الوحي: غالم أحمد القادياني 

2016صفحات،   U 6223 الحايك، منذر الزبور: مزامير داود 

2017صفحات،   U 6230 الحايك، منذر صحف النبي يحيى: دراسة مقارنة 

2018صفحات،   U 6232 الحايك، منذر قيدا: نصوص هندوسية مقدسة: دراسة مقارنة 

2016صفحات،   U 6225 اب األقدس: الكتاب البهائي المقدس...كت  الحايك، منذر 

2017صفحات،   U 6228 الحايك، منذر كتاب مورمون: دراسة مقارنة 

2016صفحات،   U 6224 الحايك، منذر كنزا ربّا: الكتاب المقدس للمندائيين 

 U 4743 كّون نظريّة السنّة في الفكر اإلمامي الشيعي : الت

 والصيرورة

 درحب هللا ، حي

 U 5509 الحباشة ، صابر دائرة التأويل ورهانات القراءة 

 U 5594 ياالسالم بين التشّدد البدوي والتسامح الزراع  حتاته ، هشام 

2017مجمع افريقية،  U 6199 ري التفسير بين النظر واألثر: الجبائي والطب

 أنموذجا

 الحجالوي ، ناجي

اب، الدار التونسية للكت

2011 

U 5841 ير االجتماعي عند مالك بن نبيالتفك  الحجالوي ، ناجي 

 U 5667 الحجالوي ، ناجي عائشة أم المؤمنين بين الدين والتاريخ 

دار األمان، 

الرباط :2013  

U 

5906(1-

6) 

ال اتحاف أهل المراتب العرفانية، بذكر بعض رج

 الطريقة التجانية

 الحسني -الحجوجي، محمد

 U 2525 لعقل والعلم والدينالتعاضد المتين بين ا  الحجوي ، محمد بن الحسن 

 U 4740 حي "البركان الهائل..." : في آليات االجتهاد االصال

 وحدوده

 الحّداد ، محمد

 U 5272  قواعد التنوير من أجل توسيع دائرة التحّمل

 االسالمي للرأي المخالف : نصوص ومواقف

 الحّداد ، محمد

 U 4676 ي تب في منطقة نجد فاسهام المرأة في وقف الك

 القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين

 الحربي ، دالل بنت مخلد

مركز دراسات الوحدة 

2014العربية،   

U 6112 الحركة االسالمية في اليمن)دراسة في الفكر 

 والممارسة(: التجمع اليمني لالصالح نموذجا

 حسان، عبد القوي

 U 4716 وثالثين من زعماء  زعماء االسالم : تراجم واحد  حسن ، حسن ابراهيم
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األموي المسلمين من البعثة النبوية إلى آخر العصر  

اث، الشبكة العر. لألبح

2014 

U 5962 الحسن، مصطفى موجز في طبيعة النص القرآني 

 U 2825 تالمجاال-فقه العلم في مقاصد الشريعة : األعمال-

 المفاهيم

 الحسني ، اسماعيل

 U 5548 سةن : التاريخ والعقيدة والكتب المقدالصابئو  الحسني ، عبد الرزاق 

2011دار السالم،   U 5467 الحصني، تقي الدين أبو بكر بن  كفاية األخيار في حد غاية االختصار

 محمد

ة وزارة التراث والثقاف

2016بعمان،  

U6192(

1-6) 

 الكوكب الدّري والجوهر البّري

 

 الحضرمي، عبد هللا بن بشير 

 U 5629 .الفكر 1التطرف الديني في االسالم الحديث . ج :

 المؤسس

 الحطبة ، عماد خالد

 U 5299 اء الفتح المبين في تعريف مصطلحات الفقه

 واألصوليين

 الحفناوي ، محمد ابراهيم

 U 5640 الحفيان ، أحمد محمود عبد  التجديد في االتقان والتجويد

 السميع 

2010دار الطليعة ،   U 5862 رة المسيح في التراث الصوفي االسالميصو  حفيز، ساره الجويني 

 U 4789 الحكيم الترمذي ، أبو عبد هللا األمثال من الكتاب والسنة 

 محمد

 U 5561 الحالّق ، جمال علي مسلمة الحنفي : قراءة في تاريخ محّرم 

دار المدار االسالمي، 

2018 

U 4951  ي : مقدمة فتاريخ النظريات الفقهية في اإلسالم

 أصول الفقه

 حالق، وائل

 المركز العر. لألبحاث

ودراسة السياسات، 

2015 

U 6035 حداثة الدولة المستحيلة : االسالم والسياسة ومأزق ال

 األخالقي

 حالق، وائل

دار المدار االسالمي، 

2018 

U 6171 قه االسالميالسلطة المذهبية: التقليد والتجديد في الف  حالق، وائل 

المدار االسالمي، دار 

2018 

U 6169 حالق، وائل الشريعة: النظرية، والممارسة، والتحوالت 

المدار االسالمي، 

2018 

U 6202 حالق، وائل نشأة الفقه االسالمي وتطوره 

ر.؛ المركز الثقافي الع

مؤمنون بال حدود، 

2014 

U 6012 ة: طقس القربان في األديان الوضعية والسماوي

 دراسة مقارنة

ا، الحسنحم  

 U 5623 ية األدبيات الماسونية وصلتها بالعقائد اليهود

المية الصهيونية وخططها لتقويض المجتمعات االس

 والمسيحية

 حمادة ، حسين عمر

 U 5614 حمادة ، حسين عمر شهادات ماسونية 

المركز الثقافي 

العربي؛ مؤمنون بال 

2014حدود،   

U 6016 ي المغرب الوهابية ف في نقد العقل السلفي : السلفية

 أنموذجا

 حمادة، منتصر

 U 4837 )حمادي ، إدريس إصالح الفكر الديني )من منظور ابن رشد 
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 U 4943 الحّمامي )نادر( إسالم الفقهاء 

ر.؛ المركز الثقافي الع

مؤمنون بال حدود، 

2014 

U 6013 الحّمامي )نادر( صورة الصحابي في كتب الحديث 

 U 4672 (1987-1956مي في تونس )الفكر االسال  الحمامي ، عبد الرزاق 

 U 4739 حّمامي ، نادر اسالم الفقهاء 

2009دار الساقي،   U 4896  : أنتم أعلم بأمورالسياسة بين الحالل والحرام 

 دنياكم

 الحمد )تركي(

2010دار النفائس،   U 5646 صطفىحمد، عمر خالد م عقد النقل في الفقه االسالمي : دراسة مقارنة 

 U 5423 حمد ، محمد أبو القاسم حاج الحاكمية 

 U 4805 الحمد ، محمد عبد الحميد البهائية والدة دين جديد 

 U 5220 الحمد ، محمد عبد الحميد الديانة اليزيدية بين االسالم والمانوية 

 U 2332 الرهبنة والتصوف في المسيحية واالسالم ،،             ،، 

 U 835  حران والتوحيد الدرزيصائبة  ،،             ،، 

 كلية اآلداب بسوسة،

2015 

U 6100 فقهيسلطان التأويل: قراءة في آليات التفكير ال  حمدي، رضا 

 U 4939 حمزة ، محمد إسالم المجّددين 

 U 5668 .أفق التأويل في الفكر االسالمي : بحث في .  حمزة ، محمد 

 U 4763 الحديث في الفكر اإلسالمي الحديث النبوي ومكانته  حمزة ، محمد 

2010دار الطليعة،   U 5825 ى التصوفابن خلدون بين نقد الفلسفة واالنفتاح عل  حمو، محمد أيت 

الشبكة العربية 

2014لألبحاث،   

U 5960 كتور مقاالت في الفقه : دراساتن حول الشريعة للد

 وائل حالّق

 الحمودي، فهد

2017دار القبس،  U 6219 الم األديان بين األسطورة والحقيقةع  حميد، فوزي محمد 

2006دمشق: األوائل،   U 6027  األسوأ من سادوم وعامورة : الزانيات المقّدسات

 في صفحات التوراة

 حنا ، حنا

 U 2323 حنا ، حنا دراسات توراتية 

 U 5333 حنّا ، حنّا صورة هللا : الوثنية والدموية في التوراة 

 U 5570 امد بن عبد الجبار النفّري : متصوفا مبدعمح  الحناشي ، يوسف 

 U5438(

1-2) 

 من الفناء إلى البقاء : محاولة إلعادة بناء علوم

 التصوف

 حنفي ، حسن

 U 5445 الحوراني ، راتب حوارات في التداخل الديني والساسي 

 تونس: بيت الحكمة،

2009 

U 6048  ع الندوةحول مقاصد الشريعة االسالميى: وقائ 

المنعقدة حول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، 

2005قرطاج،   

 

ديوان الوقف السني 

2009ببغداد،   

U 6122 الحياني، مظفر شاكر محمود اإلمام الدار قطني وجوده في الحديث وعلومه 

 U 5440 خان ، حضرة عنايات تعاليم المتصّوفين 

 U 827 الخربوطلي ، علي حسني تاريخ الكعبة 

 U 4648 الخرشاف ، ادريس علم الفلك والقراءة العقالنية 

 U 2317 جميل خرطبيل ، نقد الدين اليهودي  

 U 4764 الخشن ، حسين اإلسالم والعنف : قراءة في ظاهرة التكفير 

 U 5671  أزمة المسلم األخير ونهاية التدين ؟ مقاالت  خضر ، العادل
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 وقراءات في النقد الديني

 U 5540 ام الوفاء في سيرة الخلفاءإتم  الخضري ، محمد بن عفيفي 

 U 2335 الخطيب ، محمد الدين واألسطورة عند العرب في الجاهلية 

 U 4944  كيانه وخصائصه –اإلسالم العربي  خاليفي )عبد هللا( 

 U 4822 خلف هللا ، محمد أحمد الفن القصصي في القرآن الكريم 

 U 5228 ( مسألة 1400سة تطبيقية )أحكام المواريث : درا

 ميراثية تشمل جميع حاالت الميراث

 خليفة ، محمد طه أبو العال

 U 5475 الخليفي ، أحمد محمد عقود الّزواج الفاسدة في االسالم 

ضفاف؛ االختالف، 

2014 

U 6061  الّرمز الصوفي بين اإلغراب بداهة واإلغراب

 قصدا

 خوالدية، أسماء

ضفاف؛ االختالف، 

2015 

U 6056 قديس الفكه في قصص كرامات الصوفية بين الت

 والتحميق

 خوالدية، أسماء

ضفاف؛ االختالف، 

2014 

U 6055 ني صرعى التصوف : الحالج وعين القضاة الهمذا

 والسهروردي نماذج...

 خوالدية، أسماء

 U 5551 ثمان ذيل كتاب بشائر أهل االيمان في فتوحات آل ع

 فقهاء وعلماء من تونس

، حسين خوجه  

 U 5625 الخولي ، أمين اإلمام مالك 

 U 5476  الطبيعيات في علم الكالم من الماضي...إلى

 المستقبل

 الخولي ، يمنى طريف

 U 2298 ن الخونجي ، أفضل الدين محمد ب رسالتان في المنطق : الجمل

 ناماور

 U 1762 الخيون ، رشيد األديان والمذاهب بالعراق 

 U 5366 في  عتزلة من الكالم إلى الفلسفة : دراسةمذهب الم

 نشأته ونظرياته في الوجود

 الخيّون ، رشيد

دار عالء الدين، 

2010 

U 5887 الداسي، صالح التفسير اإلشاري عند أهل السنة 

 U 5369 فقومة الجوهرة الخالصة عن الشوائب في العقائد الم

 على جميع المذاهب

الدامغاني ، شمس الدين عبد 

 الصمد

 U 2331 وديةاليهودية والغيرية غير اليهود في منظار اليه  دانزرل ، ألبيرتو 

 U 5313  رسالة في رسوم الحديث أو جزيء في بيان

 المتصل والمرسل والموقوف والمنقطع

 الداني ، أبو عمرو عثمان 

دار الكتب العلمية، 

2005 

U5751(

1-3) 

 ، أبو زيد عبد الرحمانالدبّاغ معالم االيمان في معرفة أهل القيروان

2017صفحات،   U 6206 الدبش، أحمد بحثا عن النبي إبراهيم 

2015مكتبة الرشاد،   U 6083 القراءات القرآنية المفسرة: دراسة في مصادر 

 التفسير واللغة

 الدحاني، عبد الهادي محمد

اث، الشبكة العر. لألبح

2014 

U 5996 دخيل، خالدال الوهابية بين الشرك وتصّدع القبيلة 

2010دار النفائس،   U 5907 الدخيل، سعيد فايز موسوعة فقه عائشة أم المؤمنين 

 U 5286 ودية نبي هللا إدريس بين المصرية القديمة واليه

 واالسالم

 درويش ، هدى

مؤمنون بال حدود،  U 6143 بة الجواري والغلمان في الثقافة االسالمية: مقار  الدريسي، وفاء
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 جندرية 2016

 U 4920 ريفاستشراق المستقبل في الحديث النبوي الش  الدسوقي )أحمد ابراهيم( 

 U 4949 الدسوقي )محمد( التجديد في الفقه االسالمي 

 U 4961 الدسوقي )محمد( نظرة نقدية في الدراسات األصولية المعاصرة 

 U 5628 23 عاما : دراسة في الممارسة النبوية المحمدية  الّدشتي ، علي 

2012مسكلياني،   U 5781 الدغري، عبد الرزاق المسيحية في األحاديث النبوية 

الدوحة: منتدى 

العالقات العربية 

2013والدولية،   

U 5965 التربويالحوثيون ومستقبلهم العسكري والسياسي و  الدغشي، أحمد محمد 

ب، الدار العربية للكتا

2012 

U 5823 بيةيرة العرظهور االسالم وانتشاره في شبه الجز  دغفوس )راضي( 

 U 4884 دغفوس )راضي( محمد ونشأة االسالم 

 U 4897 دفتري )فرهاد( االسماعيليون في مجتمعات العصر االسالمية 

 U 5227 دوابه ، أشرف محمد االستثمار في االسالم 

 U 5653 الدواني ، جالل الدين شواكل الحور في شرح هياكل النور للسهروردي 

 U 5589 دوباسكيبه ، روجيه اكتشاف االسالم 

مركز الدراسات 

2006االسالمية،   

U 6104  دور االعالم الثقافي في نقل صورة االسالم إلى

 2004نوفمبر  25-23اآلخر/ ندوة علمية، 

 

2016صفحات،   U 6215 الدوش، كمال أثر الفكر االسالمي على فرقة القّرائين اليهودية 

 U 5557 دوطي ، إدمون في افريقيا الشمالية الّسحر والّدين 

 U 5493 الدويهي ، أسطفان تاريخ الطائفية المارونية 

 U 5472  االستعداد للموت وفيه عقائد المسيحية في الحياة بعد

 الموت

 دي ليكوري ، ألفونسيوس

 U 5425 دي بريمار ، ألفريد لويس تأسيس االسالم بين الكتابة والتاريخ 

 U 5492 دي ليكوري ، ألفونسيوس اعظ في أسرار الكنيسة وعقائدها وتصّوفهاروة الو 

 U 5335 ة المدينة االسالمية واألصولية واالرهاب : مقارب

 جنسية

 الّديالمي ، عبد الصمد

 U 5330 ديتيان ، مارسيل اختالف الميولوجيا 

 U 4793  بيان مذهب الباطنية وبطالنه من كتاب قواعد عقائد

 آل محمد

مي ، محمد بن الحسنالديل  

 U 5339 ة ثالث عشرة قطة سوداء : االنسان بين األسطور

 والخرافة واألمثال

 ديميترييف ، بوري

2013دار سحر،   U 5897 : الماء األبعاد البيئية في القرآن والسنة النبوية-

الحيوان-النبات  

 الديوري، سلوى

 U 2333 الذنون ، عبد الحكيم التشريعات البابلية 

 U 4842 الذهبي ، شمس الدين أبو عبد هللا الخلفاء الراشدون 

 الذهبي ، شمس الدين أبو عبد هللا كتاب الكبائر U 5922 دار السالم

2015دار آفاق،   U 6072 الذوادي، زهير نقد العقل الجهادي 

مجمع األطرش، 

2014 

U 6085 ألنام: في تكريم االنسان بصحبة خير جليس في ا

لغرب تتحدث عن االسالمكتب الشرق وا  

 الذوادي، محمود

 U 5233 ذويب ، حمادي جدل األصول والواقع 

 U 4646 ذويب ، حمادي السنة بين األصول والتاريخ 
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المركز العربي 

لألبحاث ودراسة 

2013السياسات،   

U 5943 قمراجعة نقدية لالجماع بين النظرية والتطبي  ذويب ، حمادي 

 U 5232  واالصالح الديني : حوارات مع الحداثة والنص

 الشيخ عبد العزيز القاسم

 الراشد ، بدر

 U 5513  مسارات وحدة الوجود في التصوف

 االسالماهلل..االنسان

 الّراشد ، محمد

 U 5539 ن نظرية الحب واالتحاد في التصوف االسالمي م

 الحب اإللهي إلى دوامات االتحاد المستحيل

 الّراشد ، محمد

 U 5293 مفردات في غريب القرآن ال الراغب األصبهاني ،أبو القاسم  

 الحسين بن محمد

ف، دار آفاق؛ برسبكتي

2012 

U6119(

1-2) 

حقوق االنسان في الخطاب السياسي العربي 

 االسالمي المعاصر: من أزمة التجديد إلى تجديد

 األزمة

 الّربّودي، نعمان

 U 2352 ي في لسياسالدين وااليديولوجيا : جدلية الديني وا

 االسالم وفي الماركسية

 الرحموني ، محمد

 U 2430  الحاضر–حمار المسيح : األصولية اليهودية-

 والجذور 

 رخالفسكي ، سفى

2012دار الطليعة،   U 4955 نويرة، أسماء -الّرديسي، حمادي الرد على الوهابية : نصوص الشرق االسالمي  

دار عالء الدين، 

2014 

U 6044 وحقيقة الموت عند الصوفية ظهور الروح  الرزقي، محمد 

 U 4946 بلقيس ،الرزيقي اإلسالم في المدينة  

اب، الدار التونسية للكت

2017 

U 6145 ر القرآن: المالئكة والجن والشياطين في كتب تفسي

 قراءة في تاريخ األفكار الدينية

بلقيس، الرزيقي  

 U 2315 قديسين ال التوحيد في االناجيل االربعة وفي رسائل

 بولس ويوحنا

 رستم ، سعد

 U 2324 الة الذات االالهية والمجازات القرآنية والنبوية واز

ي أنواع شبهة التشبيه والتجسيم من أساسها : بحث ف

 التعبير المجازي...

 رستم ، سعد

 U4875 ى الفرق والمذاهب المسيحية منذ ظهور اإلسالم حت

 اليوم : دراسة تاريخية دينية..

، سعد رستم  

 U 5574 ق أضاحي منطق الجوهر :"تطبيق مقابسات المنط

الحيوي على عينات من الخطاب االسالمي 

 المعاصر"

 رستناوي ، حمزة

2014أفريقيا الشرق،   U 6082  بيع الغائب في المذهب المالكي وتطبيقات

 المعاصرة

 الرشاشي، أيوب

 U 2329 حضارة وادي الرافدين ميزوبوتاميا : العقيدة 

يةالدينية...الحياة االجتماعية..األفكار الفلسف  

 رشيد ، عبد الوهاب محمد

 U 4618 الرصافي ، معروف كتاب الشخصية المحمدية أو حل اللغز المقدس 

 U 5532 رضا ، محمد أبو بكر الصديق أّول الخلفاء الراشدين 

 U 5520 اعي الكليات األحمدية المؤلفة من كلمات اإلمام الرف  اعي ، محمد أبو الهدىالرف 

2010أفريقيا الشرق،   U 5873 الرفعي، عبد السالم فقه المقاصد وأثره في الفكر النوازلي 
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2009أفريقيا الشرق،   U 5850 الرفعي، عبد السالم معالم الوسطية في الشريعة االسالمية 

 U 5590 معالم الدرس الجدلي عند علماء الغرب االسالمي  :

جي أنموذجاأبو الوليد البا  

 رفيع ، محمد بن محمد

سة...السلفية والعلمانية : اشكاليات الرؤى والممار U 5572  2008دار الحصاد،  رمضان، حسن محسن 

اث، الشبكة العر. لألبح

2015 

U 5990 رراإلصالح الجذري : األخالقيات االسالمية والتح  رمضان، طارق 

 U 5219 رمضان ، محمد الصالح اإلصالح االسالمي والتصوف المنحرف 

 U 5216 رمضان ، محمد الصالح أقطاب السلفية في الجزائر 

 U5519(

1-2) 

 تنبيه األنام على ما في كتاب هللا من المواعظ

 واألحكام

الّرهوني ، أبو العباس أحمد بن 

 محمد

2012دار الفارابي،   U 5857 دين األصولية والعقالنية : دراسات في الخطاب ال

 العماني

 لرواحي، علي سليمانا

 U 5516 وفي عرائس البيان في حقائق القرآن : تفسير ص

 كامل

روزبهان ، صدر الدين أبو محمد 

 البقلي الشيرازي

 U 5593 ع المقدس وغير المقدس في االسالم وهموم المجتم

 واألمة

 رياض ، مجدي

 U 5372 المدخل الوجيز في التعريف بمذهب إمام الفقه 

بن أنسوالحديث مالك   

 ريان ، أحمد علي طه

 U 4773  ريجسكي ، م. أنبياء التوراة والنبوءات التوراتية 

اث الشبكة العر. لألبح

2012والنشر،   

U 5985 الريسوني، أحمد االجتهاد: النص، الواقع، المصلحة 

اث، الشبكة العر. لألبح

2014 

U 5961 قاصد مقاصد المقاصد : الغايات العلمية والعملية لم

لشريعةا  

 الريسوني، أحمد

 U 4723  الّريكي ، حسن بن جمال بن  لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب

 أحمد

2201الجمل،   U 5596 رينولدز، جبرئيل سعيد القرآن في محيطه التاريخي 

ر.؛ المركز الثقافي الع

مؤمنون بال حدود، 

2014 

U 6006 مارسةوالية المظالم في االسالم: التنظيم والم  الزاهي، محمد 

2011أفرقيا الشرق،   U 6050 الزاهي، نور الدين المقدس والمجتمع 

 U4686(

1-4) 

 الزرقاني ، محمد بن عبد الباقي شرح.. على موطأ االمام مالك بم أنس...

 U4721(

1-6) 

الزركشي ، بدر الدين محمد بن  البحر المحيط في أصول الفقه

 عبد هللا

2012صفحات،   U 6207 وت مقاربات في دراسة النص التوراتي)سفر راع

 نموذجا(

 زرهار، مصطفى

2012مراكش،   U 6164 بن أحمد الفاسي   زروق، أحمد تعليق على مقطّعات الششتري 

2013مراكش،   U 6168 بن أحمد الفاسي   زروق، أحمد العجالة 

 U 2416 زريف ، برهان المرأة في االسالم : قراءة معاصرة 

 U 5354 لسنةاألساس التشريعي للوحدة بين الشيعة وأهل ا  زقاقي ، أحمد 

 U 5334 الختالف التقريب بين الشيعة وأهل السنة وتحديات ا

 والتصحيح

 زقاقي ، أحمد
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 U 3175 باعهالتربية الروحية في منهج أحمد بن ادريس وأت  زكريا ، زهرة عاطفة 

2016صفحات،   U 6216 عليزلماط دراسة في إنجيل لوقا ، 

 U 5420 زناز ، حميد فصل الكالم في مواجهةأهل الظالم 

 U 4722 ية تطبيق الشريعة االسالمية في المملكة العرب

 السعودية وآثاره في الحياة

 الزنيدي ، عبد الرحمان بن زيد

 مركز المغرب العربي

2010للدراسات،   

U 5865  موقف الطاهر بن عاشور من اإلمامية االثنى

 عشرية

 هراني، خالد بن أحمدالز

 U 5386 المجاهدة التوحيدية : معارف وتعاليم في معارج 

 الصراط المستقيم

 زهر الدين ، بّسام نايف

 U 5254 زهر الدين ، بّسام نايف مناهج العابدين في سير األولياء الصالحين 

2012دار الساقي،   U 5673 صالحزهر الدين الحركات واألحزاب االسالمية وفهم اآلخر ، 

 U 3645 الم دولة القالع : قراءة في المذهب االسماعيلي وأح

 المدينة الفاضلة : دراسة وتحليل

 زهرة ، أحمد علي

 U 2460  زهرة ، أحمد علي الصوفية وسبيلها إللى الحقيقة 

 U 2330 زودن ، ف.  فون مدخل إلى حضارات الشرق القديم 

 U 6003 ةالدين والسياس االسالم والحداثة: مقاربات في  زوين، مراد 

 U 4938  زيادة )أسماء محمد أحمد( دور المرأة السياسي في عهد النبي  والخلفاء 

الدار المصرية 

2015اللبنانية،   

U 6031 دينة الخسيس والنفيس : الرقابة والفساد في الم

 االسالمية

 زيادة، خالد

 U 4921 عليه الحّجاج بن يوسف الثقفي رحمه هللا المفترى  زيادة )محمود( 

مركز الدراسات 

2012االمازيغية،   

U 6068 سة االسالم في المغرب بين خطاب الرسالة والممار

 السياسية

 الزيد، أحمد

ر.؛ المركز الثقافي الع

مؤمنون بال حدود، 

2015 

U 4956 قرآن مجمع البيان الحديث : قصص األنبياء في ال

 الكريم

 الزين )سميح عاطف(

 U 198 سفور والحجاب : محاضرات ونظرات مرماها ال

تحرير المرأة والتجدد االجتماعي في العالم 

 االسالمي

 زين الدين ، نظيرة

شركة المطبوعات 

للتوزيع والنشر، 

2010 

U 5780  السفور والحجاب : محاضرات ونظرات مرماها

تحرير المرأة والتجدد االجتماعي في العالم 

 االسالمي

 زين الدين ، نظيرة

 U 5518 السائح ، الحسن الحضارة االسالمية في المغرب 

 U 5598 الساكري ، كمال السنة والشيعة : فتنة التأويل 

الشبكة العربية 

2015لألبحاث،   

U 5989 ... سالم، أحمد جدل الدين والسياسة : مناظرات حول 

 U 5437 أمين  االسالم العقالني : تجديد الفكر الديني عند

 الخولي

 م ، أحمد محمدسال

 U 5456 حركة نقد الفقهاء لعلم الكالم بين حواسة العقيدة و

 التاريخ

 سالم ، أحمد محمد

2011مكتبة مدبولي،   U 5885  المصدر اليهودي في التوراة : دراسة في

يةالمضامين التاريخية والدينية والسمات اللغو  

 سالم، شريف حامد

 U 5659 وتطبيقا التأويل عند الغزالي : نظرية كريمسالم ، عبد الجليل بن عبد ال   
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 U 2263 ية محاور االلتقاء ومحاور االفتراق بين المسيح

 واالسالم

 سالم ، غسان سليم

ية كلية العلوم االنسان

2007بصفاقس،   

U 5689 السالمي ، هادية الحوار في القرآن : ظاهرة حجاجية وبيانية 

 U 4654 عة لفروع )موسومع االثنى عشرية في األصول وا

 شاملة(

 السالوس ، علي أحمد

القاهرة: المركز 

القومي للترجمة، 

2013 

U 6028 سان برو، شارل حركة االصالح في التراث االسالمي 

 نبيل، أسامة؛ مترجم

 U 5481 السايح ، أحمد عبد الرحيم الحكيم الترمذي ونظريته في السلوك 

 U 4797 محمد عليالسايس ،  تاريخ الفقه اإلسالمي 

 U 6162 السجستاني ، أبو بكر عبد هللا بن  كتاب المصاحف

 أبي داود

 U 5415 ساإللمام بحض من لقيته من علماء االسالم : فهر  السجلماسي ، عبد الواحد 

2004اسطنبول،  U4641(

1-2) 

 السرهندي، أحمد الفاروقي المكتوبات

2009الجمل،   U 5436 بد الكريمسروش ، ع بسط التجربة النبوية 

منشورات الجمل، 

2009 

U 5454  الصراطات المستقيمة : ققراءة جديدة لنظرية

 التعددية الدينية

 سروش ، عبد الكريم

المركز الثقافي 

العربي، مؤمنون بال 

2014حدود،   

U 5998  األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفكر

 االسالمي القديم

 سعد، فيصل

 U 5514 السعدون ، مانع المسيحية 

2011أفريقيا الشرق،   U 5853 وفي: الدين بين الحقيقة الحصرية والعرفان الص

 أوهام الهوية الدينية

 سعدي، رشيد

 U 4878  السعفي ، وحيد القربان في الجاهلية واالسالم 

 U 4709 تحكم تغطية االسالم : كيف تتحكم أجهزة االعالم وي

العالم الخبراء في رؤيتنا لسائر بلدان  

 سعيد ، ادوارد

 U 4766 سعيد ، إدوارد اإلسالم في عيون الغرب ومقاالت أخرى 

 U 1172 السعيد ، رفعت التأسلم...فكر مسلح 

 U 5618  ..سبتمبر  11المتأسلمون : ماذا فعلوا باالسالم

 ليست بداية وليست نهاية ضد الديمقراطية..

 السعيد ، رفعت

2015دار عالء الدين،  U 6039 سفيدنبورغ، عمانوئيل أسرار سماوية 

2010در عالء الدين،   U 6236 سفينسييكايا، إ.س.؛ ترجمة  المسيحيون األوائل واالمبراطورية الرومانية

 اسحاق،حسان مخائيل

 U 4846  نقد التوراة : أسفار موسى الخمسة : السامرية– 

اليونانية –العمرانية   

 السقا ، احمد حجازي

 U 4826 ن عند اإلغريق والرومان والمسيحيينالدي  السقاف ، أبكار 

 U 4824 يينالدين في مصر والعصور القديمة وعند العبر  السقاف أبكار 

 U 4827 السقاف ، أبكار الدين في شبه الجزيرة العربية 

 U 4825 الدين في الهند والصين وإيران ,,         ,, 

 U 5564 المعات في االسالمفصل في تاريخ الفرق والجما  ,,         ,, 
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 U 3623 ... سكارتيك ، ليزي أسرار المجهول 

 U 2313 بطها التنبيه على األلفاظ التي وقع في نقلها وض

ف في تصحيف وخطأ في تفسيرها ومعانيها وتحري

 كتاب الغريبين

ن السالمي ، أبو الفضل محمد ب

 ناصر 

الشبكة العربية 

2015لألبحاث،   

U 5958  التنظيمات االسالمية: )االخوان نموذجا(أزمة  سلطان، جاسم 

اث، الشبكر العر. لألبح

2015 

U 5992 )سلطان، جاسم أنا والقرآن: )سورةآل عمران 

2015دار نينوى،   U 6137 السلمي، أبو عبد الرحمان تاريخ الصوفية؛ وبذيله محن الصوفية 

 U 4906 سلهب )فايز( إسالم بال طوائف : دراسة 

2018ات، صفح  U 6218 لتقليدية تاريخ تدوين الكتب السماوية: بين الرواية ا

 والرواية النقدية

 سليماني، عبد الصمد

2017أفريقيا الشرق،   U 6161 غال القرآن الكريم والعقل الفقهي: دراسة في اشت

 الداللة النحوية

 سليماني، عز الدين

المركز الثقافي 

2002العربي،   

U 1496 قضايا األسرة واختالف  1فسير القرآني .تاريخية الت

ثالتفاسير. النكاح والطالق والرضاعة والمواري  

 السليني الراضوي، نائلة

 U 5447 السماوي ، ابراهيم بن عبد هللا سياسة الملك فيصل الدعوية 

 U 5460 الّسمهودي ، نور الدين علي خالصة الوفا باخبار دار المصطفى 

 ، نور الدين عليالّسمهودي  الرسائل   

2009دار بيبليون،   U 5664 رسالة األبراج ،،                       ،، 

 U 5500 رسالة أصوات أجنحة جبريل ،،                       ،، 

 U 5531 ىالسهروردي ، شهاب الدين يحي الرسائل الصوفية : رسالة في حالة الطفولة  

 U 5263 شهاب الدين السهروردي ، كلمات الصوفية 

 U 5639  معرفة زوائد الرجال : دراسة في الذيول

 والمستدركات في تاريخ الرواة

السهري ، يحيى بن عبد هللا 

 لبكري

 U 2338 توراتيآرام دمشق واسرائيل في التاريخ والتاريخ ال  السواح ، فراس 

 U 5612 ألغاز األناجيل ،،            ،، 

 U 5568 قرآناإلنجيل برواية ال  ،،            ،، 

 U 5567 تاريخ التوراة العبرانية ،،            ،، 

 U 4295 ة الحدث التوراتي والشرق األدنى القديم : نظري

ة كمال الصليبي في ميزان الحقائق التاريخي

 واآلثارية

،،            ،، 

.دار عالء الدين، 4ط.

2002 

U 4288 فع ن ومنشأ الدادين االنسان : بحث في ماهية الدي

 الديني

،،            ،، 

 U 2339  الرحمان والشيطان : الثنوية الكونية والهوت

 التاريخ في الديانات المشرقية 

،،            ،، 

 U 5287  طريق إخوان الصفاء : المدخل إلى الغنوصية

 االسالمية

،،            ،، 

 U 4294 سطورة مغامرة العقل األولى : دراسة في األ

 .سورية وبالد الرافدين

،،            ،، 

 U 2337 موسوعة تاريخ األديان : الكتاب األول. الشعوب 

 البدائية والعصر الحجري

 السواح، فراس
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 U 2334  الوجه اآلخر للمسيح : موقف يسوع من اليهود

ية واليهودية وإله العهد القديم ومقدمة في المسيح

 الغنوصية

،،            ،، 

دار المدار االسالمي، 

2006 

U 4845 ى في أوروبا في العصور الوسط  صورة اإلسالم  سوذرن ، ريتشارد 

فة القاهرة: مكتبة الثقا

2009الدينية،  

U 5661 السويدي ، عبد هللا بن حسين النفحة المسكية في الرحلة المكية 

2003المجمع الثقافي،   U 5838 السويدي ، عبد هللا بن حسين النفحة المسكية في الرحلة المكية 

 U 

5622(1-

2) 

ج علي التّرياق المداوي في أخبار الشيخ سيدي الحا

 السويسي الّدرقاوي

 الّسويسي ، محمد المختار

مسقط: وزارة 

2015الثقافة،  

U 6200 السيابي، خلفان بن جميل كتاب فصول األصول 

 U 5480 لد كمالالسيّد ، خا الديانة البوذيّة : دراسة مقاربة 

2011جداول،   U 6054 قبلاالسالم المعاصر : نظرات في الحاضر والمست  السيّد، رضوان 

2015جداول،   U 6090 السيّد، رضوان سياسيات االسالم المعاصر: مراجعات ومتابعات 

 U 5448 الحياة -األديان -الّرموز في الن  سيرنج ، فيليب 

القاهرة: المركز 

القومي للترجمة، 

2014 

U 6004 سينشتاين، كاس ر. الطريق إلى التطرف: اتحاد العقول وانقسامها 
 دويدار، سميحة نصر؛ مترجم

 U 4701 السيوطي ، جالل الدين األرج في الفرج 

 U 2300 السيوطي ، جالل الدين تاريخ الخلفاء 

2001مكتبة مصر،   U 5854 السيوطي ، جالل الدين تاريخ الخلفاء 

دار نقوش عربية، 

0112  

U 5806 الشابي ، أنس إنصافا للزيتونة والزيتونيين 

 U 223  عام 3000الديانة اليهودية وتاريخ اليهود وطأة  شاحاك ، إسرائيل 

دار المدار االسالمي، 

2018 

U 6189 شاخت، جوزيف أصول الفقه االسالمي 

دار المدار االسالمي، 

2018 

U 6174 ؛ ذويب، شاخت، جوزيف مدخل إلى الفقه االسالمي

 حمادي؛ مترجم

2010دار السالم،   U5917(

1-2) 

ابيهما الضعفاء بين العقيلي وابن عدي من خالل كت

 الضعفاء الكبير...

 الّشاذلي، إكرامي محمد محمد

 U 5359 الشافعي ، حسن اآلمدي وآراءه الكالمية 

 U 5226  في التصوف االسالمي ،،              ،، 

 U 

5527(1-

3) 

تفسير  تفسير عن الحافظ ابن كثير مختصرعمدة ال

 القرآن الكريم

 شاكر ، أحمد

 U 4968 ،األذكار الصوفية : الوظائف واألوراد، األحزاب 

 األدعية

 شاهدي )الحسن(

 U 4925 لتقعيد، الكتابات التنظيرية الصوفية : التوجيه ، ا

 التسنين

،،              ،، 

ضفاف؛ االختالف،  U 6076 م المخيال عند محمد أركونمفهو  الشبة، محمد 
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 U 4788 شبر ، عبد هللا تفسير القرآن الكريم 

 U 5497  النبي ابراهيم في االسالم : دراسة للمسيرة

 االبراهيمية في القرآن

 الشبلي ، سعيد

 U 5488 قصته في النبي يوسف في االسالم : "قراءة تأويلية ل

 االسالم"

،،              ،، 

 U 5435 الشبستري ، محمد مجتهد قراءة بشرية للدين 

 U 4881 شتاينسالتز )أدين( مدخل إلى التلمود 

 الشيخ )فينيتا( ؛مترجم

دار عالء الدين، 

2013 

U 

5886(1-

2) 

الشتيوي، محمد بن علي  إشكالية التعارض في النص الديني

 الجيالني

الشبكة العربية 

لألبحاث والنشر، 

2010 

U 5735 الخطاب السلفي : الحركات الجهادية تحوالت- 

1990-2007  

 شحادة، مروان

2014 ،طوى للثقافة  U 6071 شحرور ، محمد االسالم... األصل والصورة 

 U 5426  .مدخل  1القصص القرآني : قراءة معاصرة مج

 إلى القصص وقصة آدم

 شحرور ، محمد

 U 5302 ي ة فتوثيق السنة بين الشيعة األمامية وأهل السن

 أحكام األمامة ونكاح الّسعة 

 شحيمي ، أحمد حارس

دار الجنوب للنشر، 

1994 

U 5693 الشرفي ، عبد المجيد لبنات 

2011دار الجنوب،   U5693(

1-3) 

مجلدات 3لبنات :   الشرفي ، عبد المجيد 

2014دار التنوير،   U 5937 السياسي مرجعيات االسالم  الشرفي ، عبد المجيد 

 U 5427 م والحداثةاالسال  الشرفي ، محمد 

 U 5259 اإلسالم والحرية : اإللتباس التاريخي ،،             ،، 

 U 5533 = االسالم والحرية : سوء التفاهم التاريخيIslam 

et liberté :le malentendu historique 

،،             ،، 

 U 5428 الشرفي ، محمد تحديث الفكر االسالمي 

 U 

2246(1-

2) 

 الشرقاوي ، أحمد محمد المرأة في القصص القرآني

 U 5453 لسند نقد التوراة واألناجيل األربعة : بين انقطاع ا

 وتناقض المتن

 الشرقاوي ، محمد عبد هللا

 U 4974  اإلسالم والنقد العلماني والمسيحية  الشريف )وليم( 

 U 5336 رالشريف ، ماه تطور مفهوم الجهاد في الفكر االسالمي 

الدار البيضاء: دار 

2008الثقافة،   

U 5362 الششتري ، أبو الحسن علي بن  المقاليد الوجودية في الدائرة الوهمية

؛ تحقيق االدريسي، محمد عبد هللا

 العدلوني

 U 

5468(2) 

يّة في الطيقات الكبرى المسّمى لواقح األنوار القدس

 مناقب العلماء والصوفية

 الشعراني ، عبد الوهاب
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 U 4792 إلسالم : تاريخ الفلسفة والعلوم اليهودية في أرض ا

دراسة في تراث اليهود في الدولة اإلسالمية 

 وخصوصا في األندلس

 شعشوع ، سليم

 U 4835 : التراث العبري اليهودي في الغرب اإلسالمي 

 التسامح الحق

 شعالن ، أحمد

ر؛ المركز الثقافي الع

مؤمنون بال حدود، 

2013 

U 5975 نة الحداثة : صورة االسالم لدى الوضعيينفت 

 العرب

 شعيب، قاسم

 U 4942 محمد، شقرون  اإلسالم األسود جنوب الصحراء الكبرى  

المركز الثقافي؛ 

مؤمنون بال حدود، 

2013 

U 5963 

 

 شكيب، عصام التوراة تتحدث عن بيت هللا الحرام

 U 2325  : نحو نظرية جديدة في علم االجتماع الديني

طمية  اليهودية طو – االسالم–النصرانية   

 شلحت ، يوسف

 U5236(

1-3) 

 الشماخي ، أبو العباس أحمد كتاب الّسير

دار عالء الدين، 

2012 

U 5891  اإلاله واالنسان وأسرار جنائن بابل : آفاق من

 حضارة الفراتين

 الشمس، ماجد عبد هللا

اعة، الم. المغاربية للطب

2012 

U 5692 أو شهادات غربية وشرقية في مدح رهاب االسالم 

 l’Islamophobie ou =خير البرية

témoignages occidentaux … 

 الشملي ، منجي

دار الكتاب الجديد 

2001المتحدة،   

U 6053 الة فتنة السلطة: الصراع ودوره في نشأة بعض غ

 الفرق االسالمية )من الق.األول حتى الق.الرابع

 الهـ(

 شنقارو، عواطف العربي

 U3435(

1-2) 

الشنقيطي ، عبد هللا بن إبراهيم  نشر البنود على مراقي السعود

 العلوي

الشبكة العربية 

2014لألبحاث،   

U 5983 ي مكانة الخالفات السياسية بين الصحابة: رسالة ف

 األشخاص وقدسية المبادئ

 الشنقيطي، محمد بن المختار

 U 4760 بن عبد الشهرستاني ، أبو الفتح  الملل والنحل

 الكريم

منشورات الجمل، 

2013 

U 6065 الشهرستاني ، أبو الفتح بن عبد  الملل والنحل

 ؛ تحقيق سعيد الغانميالكريم

 U 5631  خلف رمال مكة : انطباعات رحالة غربيين عن

 شعائر الحج

 شيخ ، عبد الغفور

 U 5525 شيرقاني ، أسد هللا سوران  الكلمة والصورة في االسالم

 ميليكان

 U 5363 يني المتديّنون الجدد : نظرة راهنة على المجتمع الد

 في اسرائيل

 شيلغ ، يائير

منشورات الجمل، 

2006 

U 5274 فاألبعاد الصوفية في االسالم وتاريخ التصو  شيمل ، آناماري 

 U 5600 الّصادقي ، أحمد حضور الغياب في صوفية ابن عربي 

 U 2001 ودراسة علوم الحديث ومصطلحه : عرض  الصالح ، صبحي 
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 U 4928 آن الوقف واإلبتداء وصلتهما بالمعنى في القر

 الكريم 

صالح )عبد الكريم إبراهيم 

 عوض(

 U 4682 جهود خادم الحرمين الشريفين في خدمة القرآن 

 الكريم

الصالح ، محمد بن أحمد بن 

 صالح

 U 4975 نضال عبد القادر(الصالح ) المأزق في الفكر الديني بين النص والواقع  

رابطة العقالنيين 

2010العرب،   

U5849 صالح، هاشم االسالم واالنغالق الالهوتي 

2016دار الطليعة،   U 6131  العرب والبراكين التراثية: هل من سبيل إلى اسالم

 األنوار؟

 صالح، هاشم

1999أفريقيا الشرق،   U 5794 صبار ، خديجة  االسالم والمرأة 

0152دار الحوار،   U 6233 صديقي، محمد الناصر تاريخ اليزيدية: النشأة، الفكر والمعتقدات، العادات 

 U 5609 صديقي ، مظهر الدين التفسير القرآني للتاريخ 

 U 5654  ،الّسبك من فرق الشيعة الغالة : تاريخهم، عقائدهم

 ترجمة كتابهم المقدس

 الصّراف ، أحمد حامد

 U 5484 الصّراف ، شيماء الجتهاد والتقليدأحكام المرأة بين ا 

 U 5585  المعرفة والّسلطة في التجربة االسالمية : قراءة في

 نشأة علم األصول ومقاصد الشريعة

 الصغيّر ، عبد المجيد

 U 4684  التنوع والتعايش : بحث في تأصيل الوحدة

 االجتماعية والوطنية

 الصفار ، حسن

 U 4675 خرالحوار واالنفتاح على اآل  ،،           ،، 

 U 4678 الخطاب االسالمي وحقوق االنسان ،،           ،، 

 U 4687 السلم االجتماعي : مقوماته وحمايته ،،           ،، 

 U 4674 كيف نقرأ اآلخر؟ ،،           ،، 

 U 5534 الصفّار ، حسن بن موسى الطائفية بين السياسة والدين 

 U 4978 محمد المهيري( الصفاقسي فتاوى( 

 U 4834 "صليبا ، لويس إشارات ...شطحات...ورحيل : "أناشيد صوفية 

 U 5278 ها ديانة السيخ بين االسالم والهندوسية : تاريخ

 ،عقائدها، صراعها مع االسالم

،،           ،، 

 U 5495 ي الصمت في المسيحية : مفهومه واختباراته ف

ل / تقديم إمياالنجيل وكنائس المشرق والغرب 

 عفيفي

،،           ،، 

 U 5275 لتلمود الصمت في اليهودية : تقاليده في التوراة وا

 وعند النبي إيليا والحسيديم

،،           ،، 

ن ، دار ومكتبة بيبليو

2010 

U 5504 تنقيح  كتاب قتل كاتبه : دراسة، تعليق وتحقيق ل

 األبحاث للملل الثالث... البن كمونة

 لويس صليبا ،

 U 5485 مرآة القلب : "حكايات وأغنيات عاشق" ومحاوالت 

بلة ومختارات في العشق الصوفي مع ذيل في الق

 في التصوف واألديان

،،           ،، 

 U 5316  المعراج من منظور األديان المقارنة : دراسة

قين فيهلمصادره السابقة لالسالم وألبحاث المستشر  

،،           ،، 

2012لساقي، دار ا  U 2540 الصليبي ، كمال خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل 

دار عالء الدين،  U 6046 وراتي التأخير التوراتي .. والتاريخ: التأريخ الت  الصمادي، اسماعيل ناصر
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 المزيف بين اسرائيل الكنعانية ... 2015

دار عالء الدين، 

2009 

U 5824 زيف بين لتوراتي المنقد النص التوراتي : التأريخ ا

ائيل اسرائيل الكنعانية واسرائيل العبرية واسر

 الصهيونية...

 الصمادي، اسماعيل ناصر

 U 5529 الصوري ، أبو الحين اسحاق التوراة السامريّة 

 U 5530 ضاهر ، عادل  الالمعقول في الحركات االسالمية المعاصرة 

 U 5603 نقد الصحوة االسالمية ،           ،،، 

المركز الثقافي 

العربي؛ مؤمنون بال 

2014حدود،   

U 6018 الضيفاوي، الساسي بن محمد ميثولوجيا آلهة العرب قبل االسالم 

 U 5270 ضيف ، شوقي الحضارة االسالمية من القرآن والسنة 

 U 5305 الوجيز في تفسير القرآن الكريم ،،             ،، 

 U 5256 ش كبرى زاده ، عصام الدين طا رسالة القضاء والقدر

 أبو الخير

 U 5221 ه )محاولة التأصيل البياني لفقه الشريعة وإشكاليات

 حفر في لحظة التأسيس(

 طاع هللا ، محمد

2013جداول،   U 6049 سه عيال هللا: أفكار جديدة في عالقة المسلم بنف

 وباآلخرين

 

 الطالبي )محمد(

 U 4889 .يمان وتحّديات قضيّة اإل 1ليطمئّن قلبي .ج

 االنسالخسالمية ومسيحيّة ...

 الطالبي )محمد(

 U 5669 ند عقائد الباطنية في اإلمامة والفقه والتأويل ع

 القاضي النعمان

 الطاهري ، محمد الهادي

2011دار الساقي،   U 5798 طرابيشي ، جورج العقل المستقيل في االسالم 

 U 5361 طرابيشي ، جورج المعجزة أوسبات العقل في اإلسالم 

2011دار الساقي،   U 5686  من اسالم القرآن إلى اسالم الحديث : النشأة

 المستأنقة

 طرابيشي ، جورج

 U 5416 الطرسوسي ، نجم الدين ابراهيم تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك 

 U 4841 الطريحي ، محمد سعيد الشيعة في العصر المغولي 

 U5432 ماذا؟مغرب واألندلس كيف انتشر ولاالسالم في ال  طه ، عبد الرحمان 

المركز الثقافي 

2005العربي،   

U 3753 طه ، عبد الرحمان الحق االسالمي في اإلختالف الفكري 

2007دار قرطاس،   U 5648 عمال نحو مشروع مستقبلي لالسالم : ثالثة من األ

 األساسية للمفكر الشهيد...

 طه ، محمود محمد

 U 5550 إلمام الشعرانيا  الطويل ، توفيق 

 U 5360 طويلة ، عبد الوهاب عبد السالم الحسن بن علي وعام الجماعة 

 U 5240 فقه الطهارة ،،               ،، 

 U 4658 الصالحين ء تونساالضوء المبين في التعريف بأولي  الطويلي ، أحمد 

SOTEPA, 2013 U 6167 مقدم ومحقق في آل النبي: مخطوطة قيروانية ،،             ،، 

 U 4761 مالك بن أنس وأئمة السنة ،،             ،، 

 U 5292 العابو ، عبد الرحمان التراجيدي في أساطير الشرق القديم 

 U 4872 العارف )يحيى( جوع إلى هللا 
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 U 4913  السنن اإللهبية في األمم واألفراد في القرآن– 

 أصول وضوابط 

 ي محمد محمد(عاشور )مجد

 U 5247 عامر ، جيهان إسالم المصلحين 

تونس: األطلسية 

2015للنشر،   

U 5976 صورة الحسين بن علي في المتخيل االسالمي...  عامر ، جيهان 

مؤمنون بال حدود، 

2016 

U 6134 شرية: صناعة الذاكرة في التراث الشيعي االثنى ع

 زيارة المراقد أنموذجا

 العامري، صالح الدين

 U 2319 عامل ، مهدي في الدولة الطائفية 

2016دار الطليعة،   U 6146 العايب، سلوى بالحاج صالح قريش: وقائع وأحداث قبل االسالم 

 U 

5315(1-

4) 

ليد شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد ألبي الو

 محمد بن رشد...

 العبادي ، عبد هللا

2013دار الحديث،   U 5876 بخاري فيما اتّفق عليه الشيخان ال اللؤلؤ والمرجان

 ومسلم

 عبد الباقي، محمد فؤاد

 U 5389 عبد الجبار ، فالح االستشراق واالسالم 

منشورات 

2010الجمل،  

U 5466  العمامة واألفندي سوسيولوجيا خطاب وحركات

 االحتجاج الديني

،،               ،، 

2000دار السالم،   U 5934 رح والتعديل الرفع والتكميل في الج عبد الحي اللكنوي، أبو الحسنات  

 محمد

 U 3753 عبد الرحمان ، طه الحق االسالمي في االختالف الفكري 

 U 4767  روح الحداثة : المدخل إلى تأسيس الحداثة

 اإلسالمية

 عبد الرحمان ، طه

المركز الثقافي 

2009العربي،   

U 5610 طهعبد الرحمان  العمل الديني وتجديد العقل ، 

 U 5644 عبد السالم ، رفيق تفكيك العلمانية في الدين والديمقراطية 

 U 5512  مناقب أحمد البدوي المسّماة بالجواهر السنية

 والكرامات األحمدية

 عبد الصمد ، سيّدي

 U 5229 عبد العال ، أحمد رمضان الجانتية : ديانة الكارما والتقمص 

 U 4798 عبدالعليم ، مصطفى كمال اليهود في العالم القديم 

 U 5508 عبد القادر الجيالني الفتح الربّاني والفيض الرحماني 

 U 5368 الفتح الرباني والفيض الرحماني ،،               ،، 

 U 4808 عبد الكريم ، خليل اإلسالم بين الدولة الدينية والدولة المدنية 

 U 4051 الجذور التاريخية للشريعة اإلسالمية ،،               ،، 

 U 

390 /92 

 ،،               ،، شدو الربابة بأحوال مجتمع الصحابة

 U 4832 عبد الكريم ، خليل فترة التكوين في حياة الصادق األمين 

 U 4699 بد مشكلة الذات اإلالهية والصفات عند القاضي ع

 الجبار المعتزلي

عبد اللطيف ، رابحة نعمان 

 توفيق

 U 4924 ي : بحوث في السيرة النبوية والتاريخ اإلسالم

 قراءة ورؤية جديدة

 عبد اللطيف )عبد الشافي محمد(

 U 4933  العالم اإلسالمي في العصر األموي : دراسة

 سياسية

،،               ،، 
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2007دار السالم،   U 5938 ةمؤتمر السقيفة وبيعة أبي بكر : دراسة نقدي  ،،               ،، 

 U 5536 ياسي التفكير في العلمانية : إعادة بناء المجال الس

 في الفكر العربي

 عبد اللطيف ، كمال 

 U 4814 شكوى الغريب عن األوطان إلى علماء البلدان ؛ 

 ويليه زبدة الحقائق في كشف الدقائق

عبد هللا بن أبي بكر الميانجي 

 )المعروف بعين القضاة(

 U 

5506(1-

2) 

ة الصوفية عند القشيرياآلراء الكالمي  عبد هللا ، إمام حنفي سيّد 

 U 

5469(1) 

 عبد هللا ، محمد جمعة الكواكب الّدرية في فقه المالكية

 U 5470 في  منهج أبي البركات األنباري في إعراب القرآن

 كتابه البيان في غريب القرآن

عبد المقصود ، عبد المقصود 

 محمد

المركز الثقافي 

بال  العربي؛ مؤمنون

2014حدود،   

U 6024 في  شذرات في قضايا التجديد والنهوض: محاوالت

 التجديد الديني والنهوض الحضاري

 عبد التور، محمد

 U 4871 عبد الوهاب )أحمد( حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر 

 U 4971 ي إسالم األكراد أنموذجا إلسالم األقليات )قراءة ف

 تداخل الديني و.

 تهامي(العبدولي )

 مركز النشر الجامعي،

2013 

U 5822 ان خضراء قريش قبل االسالم : عبد هللا بن جدع

 أنموذجا

 عبدولي، جمال

 U 5450 عبّود ، حسن السيدة مريم في القرآن الكريم : قراءة أدبية 

 U 4779  تونس وأولياؤها الصالحون في مدونة المناقب

 الصوفية

 عبيد ، هشام

 U 5419  االسالمالفكه في  العبيدي ، ليلى 

2014أفريقيا الشرق،   U 6077 سالمفي تجديد العروة الوثقى: حقيقة الردة في اال  عثمان، فرحات 

مسقط: وزارة 

2014األوقاف،  

U6187(

1-3) 

مج.3دراسات في فقه العمران االباضي.   عثمان، محمد عبد الستار 

 U 5522 عد الدينالعثماني ، س الدين والسياسة تمييز ال فصل 

 U 5676 ة في صدى دعوة بن عبد الوهاب في البالد التونسي

اإلمام سعود بن عبد العزيز عهد  

 العجيلي ، التليلي

2015الجمل،   U 6074 عجينة، عائشة الوحي: بين شروط وجوده وتحوالته 

دار المدار االسالمي، 

2014 

U 6051 عّداس، كلود ابن عربي : سيرته وفكره 

 U 2395 هصوف األندلسي : أسسه النظرية وأهم مدارسالت  العدلوني ، محمد 

2015أفريقيا الشرق،   U 6093 ...عدناني، رزيقة تعطيل العقل في الفكر االسالمي 

 U 

4963(1-

3) 

مالتفسير الصوفي الفلسفي للقرآن الكري  عرابي )محمد غازي( 

 U 2355  األيديولوجية اليهودية في شقيها التوراتي

نيوالصهيو  

 عرنوق ، مفيد

 U 5377 العروي ، عبد هللا السنة واإلصالح 

2014دار سحنون،   U 5910 العريبي، علي األنبياء والرسل في القرآن الكريم 
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 U 5665 عزام ، محمد المصطفى الخطاب الصوفي بين التأّول والتأويل 

اث، الشبكة العر. لألبح

2015 

U 5991  ما بعدهاقبل الدولة والخيال السياسي لالسالميين ما  عزت، هبة رءوف 

مجمع األطرش، 

2014 

U 6096 نس"التربية وبناء الحضارة في فكر "مالك بن أ  عزيّز، حامد 

 U 5633 عزيزة ، محمد االسالم والمسلرح 

المدار االسالمي، 

2015 

U 6118 ن االسالم في تصورات االستشراق االسباني: م

 ريموندس لولوس إلى آسين بالثيوس

 العسري، محمد عبد الواحد

2006دار النمير،   U5819 تاريخ التصوف في سورية : النشأة والتطور  ،

 الزمان، المكان..

 العسكري ، عبود عبد هللا

2006دار النمير،   U5433(

4) 

لوكالتصوف : قراءة في المعتقد والمصطلح والي  ،،               ،، 

2006دار النمير،   U 5820 مات( فية في سورية )تصورات ومفهوالطرق الصو

.. 

،،               ،، 

 U 5821 ك وح : العهد والتسليطمالطرق الصوفية واقع و

السند الصوفي...-الصوفي  

 العسكري ، عبود عبد هللا

 U 4918  : الزواج والطالق وتعّدد الزوجات في اإلسالم

 األحكام الفقهية...

 عّشا )غّسان(

 U 5318 لية ومستقبل اإلسالم السياسينهاية األصو  العشة ، فرح 

 U 4877 العشماوي )عبد الرحمان صالح( غصون وثمار 

اث، الشبكة العر. لألبح

2014 

U 5994 االسالم الوهابي في مواجهة تحديات الحداثة: دار 

 اإلفتاء في المملكة العربية

 العطاونة، محمد

 باقادر، أبو بكر؛ مترجم

 U 5571 ربيةسالم في رسوم الكاريكاتور الغرمزية نبي اال  عطوان ، محمد 

دار الفكر للنشر، 

2014 

U 5947 روط االجتهاد في الفكر االسالمي : بين تطور الش

 واستنباط األحكام

 العطوي، فتحي

 U 2351 اطينالتبيين في حقيقة آدم بين المالئكة والشي  عطية ، عبد الحميد الشيخ 

2014دار الطليعة،   U 6116 ة في جتهاد والتجديد في الفكر المقاصدي: دراساال

 امكانيات التفعيل

 عطيّة، يوسف

 U 5619 العظم ، صادق جالل نقد الفكر الديني 

 U 1296 العظمة )عزيز( دنيا الدين في حاضر العرب 

منشورات الجمل، 

2015 

U 6029 عفيفي، أبو العالء المالمتية والصوفية وأهل الفتوة 

 U 5543 إلمام البخارينقد ا  عقده ، خليل محمد 

المركز الثقافي 

العربي؛ مؤمنون بال 

2014حدود،   

U 6010 العالم، عبد الرحيم الديمقراطية في الفكر االسالمي المعاصر 

مركز الدراسات 

2014االسالمية،   

U 6106 ية)من إشكالية المنهج في الثقافة العربية االسالم

 خالل بعض النصوص(

 الحبيب؛ جامع  العالني، محمد

 U 5617  م14هـ/ 8الحركة الصوفية باألندلس خالل القرن  العلمي ، عبد الرحيم 

 U 4003 الفقهية المصلحة المرسلة واالستحسان وتطبيقاتهما  العلمي ، عبد اللطيف 

المركز الثقافي 

العربي؛ مؤمنون بال 

U 5966 ن دين مال إكراه في الدين: اشكالية الردة والمرت

 صدر االسالم إلى اليوم

 العلواني، طه جابر
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2014حدود،   

2013دار ابن حزم،   U5869(

1-2) 

ه في القاضي أبو بكر بن العربي المعافري وجهود

 خدمة الفقه المالكي

 علوي، أحمد أمحرزي

دار أبي رقراق، 

2010 

U 6095 رب: عالل الفاسي رائد التنوير الفكري في المغ

م السياسالمفكر السلفي المجدد والزعي  

 العلوي، أحمد بابانا

الرباط: كلية اآلداب 

والعلوم االنسانية، 

2008 

U 5645 وسيطالصراع المذهبي ببالد المغرب في العصر ال  علوي ، حسن حافظي 

2009رؤية،   U 5547 العلوي ، سعيد بنسعيد خطاب الشرعية السياسية في االسالم السني 

 U 5452 عند أبي  تفكير السياسيدولة الخالفة : دراسة في ال

 الحسن الماوردي

،،               ،، 

 U 5417  المنهج اإلجتماعي البن رشد من خالل البيان

 والتحصيل

 العلوي ، علي

مجلة أمل للتاريخ 

والثقافة والمجتمع، 

1994 

U 5889  : 1914-1873جامع القرويين والفكر السلفي  العلوي، محمد الفالح 

 U 5235  السياسي في اإلسالماإلغتيال  العلوي ، هادي 

 U 2553 االسالم خالصات في السياسة والفكر السياسي في  ،،             ،، 

 U 4655 شخصيات غير قلقة في االسالم ،،             ،، 

 U 5328 هجياالسالمي وضروة التجديد المن-الفكر العربي  العلوي ، هادي 

 U 5403 سالممن تاريخ التعذيب في اال  ،،             ،، 

دار ومكتبة الهالل، 

2005 

U 5868 علي بن أبي طالب نهج البالغة 

 U 4917 جواد،  علي تاريخ الصالة في اإلسالم 

 U 4930 تاريخ الصالة في اإلسالم ،،             ،، 

 U 5375 تاريخ العرب في االسالم : السيرة النبوية ،،             ،، 

 U 4958 لمسيحية في الجزيرة العربية قبل اإلسالما  ،،             ،، 

 U 4912 المفصل في أديان العرب قبل اإلسالم ،،             ،، 

2006دار السالم،   U 5912 لالفكر التربوي االسالمي وتحديات المستقب  علي، سعيد اسماعيل 

 U 4880 ة دولة الرسول صلى هللا عليه وسلّم في المدين

اسة:در  

 العلي )صالح أحمد(

 U 4810 الفتوحات اإلسالمية ،،             ،، 

 U 4785  الكوفة وأهلها في صدر اإلسالم ،،             ،، 

 U 4802 المية المنسوجات واأللبسة العربية في العهود اإلس

 األولى

،،             ،، 

دار المجتمع المدني 

2012والدستور،   

U 6098  100في التجديد واالصالح السلفي: مشاغبات 

 محاولة لكسر جدار االنغالق

 العلي، عيسى

 U 2360 علي ، فاضل عبد الواحد سومر أسطورة وملحمة 

مركز دراسات الوحدة 

2013العربية،   

U 5860 اج االسالميون بين الثورة والدولة : اشكالية انت

 النموذج وبناء الخطاب

 عماد، عبد الغني

2009 دار السالم،  U 5758 اذيب جمال الدين األفغاني بين حقائق التاريخ وأك

 لويس عوض

 عمارة )محمد(
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 U 4873  عبد الرحمان الكواكبي : شهيد الحرية ومجّدد

 االسالم

 عمارة )محمد(

 U 4903 وحات أسلمة بالد المغرب : اسالم التأسيس من الفت

 إلى ظهور النّحل

 عمامو )حياة(

 U 5283 ودورهم في نشأة اإلسالم أصحاب محمد  ،،          ،، 

2005دار أمل للنشر،   U 5759 ةالسلطة وهاجس الشرعية في الثقافة االسالمي  ،،          ،، 

 U 5579 الم الصراع على السلطة وهاجس الشرعية في االس

 المبّكر

،،          ،، 

 U 2554 ني ، عبد الحي حسنالعمرا المذهب المالكي ومدى أخذه بالمصالح المرسلة 

 U 4979 عناية )عز الدين( االستهواء العربي في مقاربة التراث العبري 

2011دار الطليعة،   U 5861 بعاثالعقل االسالمي : عوائق التحرر وتحديات االن  عناية )عز الدين( 

دار توبقال للنشر، 

2010 

U 5895 منحن والمسيحية في العالم العربي وفي العال  عز الدينعناية ،  

 U 4673 وح عن ثقافة النهضة : دراسة في قيم العقل والر

 والنهضة االجتماعية 

 العوامي ، فيصل

الشبكر العر. 

2013لألبحاث،  

U 5957 د بين الشريعة والسياسة: أسئلة لمرحلة ما بع

 الثورات

 عودة، جاسر

الشبكر العر. 

2013لألبحاث،  

U 5959 ريعةاصد الشنقد نظرية النسخ: بحث في فقه مق  عودة، جاسر 

 U 5239 ظيفه إعجاز القرآن الكريم في تشريع الميراث وتو

 في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية

 العوضي ، رفعت السيد

2011دار السالم،   U 5930 اعية إعجاز القرآن الكريم في مجاالت العلوم االجتم

 : تكامل العقيدة واالقتصاد والسياسة

 العوضي ، رفعت السيد

الشبكة العربية 

لألبحاث والنشر، 

2011 

U 5771 م أبي اليقيني والظني من األخبار : سجال بين االما

 الحسن األشعري والمحدثين

العوني ، الشريف حاتم بن 

 عارف

مجمع األطرش، 

2013 

U 5892  نشأة المذاهب الكالمية : فرقة الجهمية نموذجا .ـ

 بحث جامعي

 العوني، لمياء

 الشبكة العر.

2012لألبحاث،  

U 5977 العويسي، عبد هللا بن محمد مالك بن نبي: حياته وفكره 

 U 5237  الكالم في التوحيد : جذور المسألة وروافدها

ى وتطّور الجدل فيها بين أهم الفرق اإلسالمية إل

 القرن الخامس الهجري

 عيّاد ، الحبيب

ر.؛ المركز الثقافي الع

مؤمنون بال 

2014حدود،  

U 6020 لدم في النصوص المقدسةا  العيّاري، األسعد 

 U 4874 عياض بن موسى بن عياض  مذاهب الحّكام في نوازل األحكام

 اليحصبي القاضي

 U 5502 عيسى ، لطفي تاريخ التصّوف في المغرب االسالمي 

 U 4677 راك مغرب المتصوفة )االنعكاسات السياسية والح

 االجتماعي(...

 عيسى ، لطفي

2012الرباط،   U 5942 غازي، ادريس بن محمد القول األصولي المالكي ومناهج الحجاج 
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 U 4804 قارنةالزرادشتية تاريخا وعقيدة وشريعة : دراسة م  غانم ، خالد السيد محمد 

 U 4821 غانم ، محمد سلمان القرآن : الصالتان وزواج الصحبة 

2013دار الطليعة،   U 5859 ة : وفية االقتصادينحو نظرية قرآنية في المعر

 االسالم بين ماركس والقرضاوي

 غانم، محمد سلمان

 U 4694 رن ابن عرفة والمذهب المالكي بإفريقية في الق

: باب ترجمة ابن عرفة 8/14  

 غراب ، سعد

الشبكة العربية 

2011لألبحاث،   

U 5788 غرايبة ، رحيّل الجنسية في الشريعة االسالمية 

 U 

5213(1-

2) 

م الدينإحياء علو  الغزالي ، أبو حامد 

 U 5565 إلجام العوام عن علم الكالم ،،             ،، 

 U 4815 الباطنية  المستظهري في فضائح الباطنية أو فضائح

 وفضائل المستظهرية

،،             ،، 

 U 5641 لالمنقذ من الظالل والموصل إلى ذي العزة والجال  ،،             ،، 

2012،  دار السالم  U 5826 الغضبان )منير محمد( المغيرة بن شعبة : السياسي المجاهد 

 U 4976 الغضبان )منير محمد( هند بنت عتبة 

 U 3378 ياباني كوجيكي "وقائع األشياء القديمة" : الكتاب ال

 المقدس

 غضيمة ، محمد . معرب ومقدم

المركز العربي 

لألبحاث ودراسة 

2012السياسات،   

U 5884 مسألة الطائفية ومشكلة األقلياتال  غليون ، برهان 

 U 5489 الغنوشي ، راشد الحركة االسالمية ومسألة التغيير 

2011دار المجتهد،   U 5255  الغنوشي ، راشد الحريات العامة في الدولة االسالمية 

2011دار المجتهد،   U 5770 الغنوشي ، راشد المرأة بين القرآن وواقع المسلمين 

2011المجتهج،  دار  U 6111 الغنوشي ، راشد مقاربات في العلمانية والمجتمع المدني 

 U 5687 الغنوشي ، راشد من تجربة الحركة االسالمية في تونس 

2011دار المجتهد،   U 5762 الغنوشي ، راشد الوسطية عند يوسف القرضاوي 

 U 5479 غيلنّر ، إرست مجتمع مسلم 

 U 5393 يةقيقة : حوارية فكرية ألوجاع دينعاريا أمام الح  الفار ، جورج 

 U 5328 الفاسي ، عبد القادر بن علي األجوبة الّصغرى 

 U 5321 الفاسي ، عالّل مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها 

 U 5261 ثالث علم الكالم والمجتمع في القرنين الثاني وال

1للهجرة ج,  

 فان أس ، جوزيف

2012صفحات،   U 6213 دلة يسوع المسيح خارج العهد الجديد: مدخل إلى األ

 القديمة

 فان فورست، روبيرت

 U 5414 ماألسئلة المخفية : محاولة لإلقتراب من اإلسال  فايدنر ، شتيفان 

 U 5523 الفجاري ، مختار تفاسير صوفية غير منشورة 

 U 5267  حفريات في التأويل اإلسالمي : دراسة المجال

لي األّول للتفسير الصوفيالمعرفي األصو  

 الفجاري ، مختار

 U 5378 إلى  الفكر العربي اإلسالمي : )من تأويلية المعنى

 تأويلية الفهم(

،،             ،، 
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 U 4712 الفجاري ، مختار نقد العقل االسالمي عند محمد أركون 

بيروت: دار الكتب 

1990العلمية،   

U4819(

1-16) 

ح الغيبالتفسير الكبير أو مفاتي  فخر الدين الرازي 

 U 2291 فخر الدين الرازي الرياض المونقة في آراء أهل العلم 

 U 2535 المحصل في علم الكالم ،،             ،، 

 U 2354 انة اليهودية بين حضانة الشرق الثقافية وحض

 الغرب السياسية

 فراج ، عفيف

 U 4724 د ، سيغموندفروي النبي موسى االنسان وديانة التوحيد  

 U 2328 فريزر ، جيمس أساطير في أصل النار 

 U 5203 فضل هللا ، محمد حسين اإلجتهاد بين أسر الماضي وآفاق المستقبل 

 U 4656  : الحرب المقدسة الجهاد ، الحرب الصليبية

 العنف...

 فلوري ، جان

2017صفحات،-5ط.  U 6220 ة جديدة التوراة اليهودية مكشوفة على حقيقتها: رؤي

 السرائيل القديمة...

 فنكلشتاين، اسرائيل

 U 5569  منهج التعايش بين المسلمين واستراتيجية التقريب

 بين المذاهب االسالمية

 الفهداوي ، خالد سليمان

 الدار البيضاء: عيون

1989المقاالت،   

U 5920 فودة ، فرج الحقيقة الغائبة 

 U 5546 فودة ، فرج زواج المتعة 

2014 صفحات،  U 6237 كسلمان،جون -فورتي، برونو الفكر المسيحي المعاصر

 س.

 U 5583 حية العلمانية على محك األصوات اليهودية والمسي

 واالسالمية

 فوريست ، كارولين

د الدار العربية للعلو

2008ناشرون،   

U 5779 صام شيز وفرينيا الدعاة : مظاهر االزدواجية واالنف

مجاالت الدعوة إلى هللا لدى لدعاة والعاملين في  

 فوزي ، رمضان

 U 5634  = رسالة في التسامحTraité de la tolérance فولتير 

 ترجمة هنرييت عبودي

2012دار السالم،   U 5582 الفيّاض، محمد جابر األمثال في القرآن الكريم 

 U 4815 ين النشاط العقدي بالمغرب اإلسالمي خالل القرن

لهجريالعاشر والحادي عشر ا  

 الفيتوري )جمعة مصطفى(

2003دار المدار،  U 5632 الفيتوري، عبد السالم بن سليم  رسائل األسمر إلى مريديه 

منشورات الجمل، 

2015 

U 6070  ،التوراة، االنجيل، والقرآن: ثالثة كتب، مدينتان

 قصة واحدة

فيسل، انطون؛ ترجمة زينه، 

 حسني

الشبكة العربية 

2014لألبحاث،  

U 5988 فيلدمان، نوح سقوط الدولة االسالمية ونهوضها 

 ؛مترجمبوساحية،الطاهر

 كلية اآلداب بمنوبة،

 د.ت.

U 6155  في فهم الظاهرة الدينية في تونس: جذورها

 وتجلياتها وداللتها

 مجموعة من الباحثين

 U 4790 قائم ، مهدي منتظر عيسى عليه السالم في روايات المسلمين الشيعة 

 U 4660 جامعالقابسي ، محي الدين . مصحف والسيفال 

 U 2326 دريدا ، جاك   الدين في عالمنا : ندوة كابري –   قاتيمو ، جياني 

 U 5477  الروض الزاهر في مناقب الشيخ عبد القادر

 الجيالني

 القادري ، برهان الدين
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2013جداول،   U 6110 قازال، يورغن عبد هللا القصيمي: التمرد على السلفية 

1990بيت الحكمة،   U 5877 قاسم أمين المصريّون دفاعا عن االسالم والمسلمون 
 التريكي، سعاد؛ معرب

لنشر الشركة التونسية ل

، وتنمية فنون الرسم

2013 

U 5785 هم روابط الفكر والروح بين المصلحين ونظرائ

 مشرقا ومغربا...

 القاسمي، فتحي

 U 4791 ي الطاووس ملك ف اإليزداهيون : اإليزديون "أتباع

 العراق"

 قاشا ، سهيل

 U 5234 القاضي ، عبد الفتاح عبد الغني الوافي في شرح الشاطبية 

 U 5616 )القاضي ، نبيه تاريخ دعوة الموّحدين )الدروز 

2011دار الفارابي،   U 5804 التلقي النص الديني في االسالم : من التفسير إلى  قانصوه ، وجيه 

 U 5444 اديث الشيعةتهذيب أح  القبانجي ، أحمد 

 U 5439 هللا واالنسان : إشكالية العالقة وأزمة الوجدان ،،             ،، 

الشبكة 

2014العر.لألبحاث،  

U 5969 مدنيسؤال التدبير: رؤى مقاصدية في االصالح ال  القحطاني ، مسفر بن علي 

الشبكة العربية 

2008لألبحاث،   

U 5763 د راءة معاصرة للعمل بمقاعالوعي المقاصدي : ق

 الشريعة في مناحي الحياة

 القحطاني ، مسفر بن علي

 U5319(

1-4) 

 قدري باشا ، محمد األحكام الشرعية في األحوال الشخصية

 U 5241 ي اإلسالميون سجال الهوية والنهضة : مقاربات ف

 الفكر والممارسة

 القديمي ، نواف

 U 5591 قف السلفي من أشواق الحرية : مقاربة للمو

 الديمقراطية

،،             ،، 

، الرباط: دار أبي قراق

2003 

U 2690 في شأن الكنائس الدرر النفائس  القرافي ، بدر الدين 

دار األمان؛ دار ابن 

2010حزم،   

U 5866 رفات اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكام وتص

 القاضي واالمام

القرافي، شهاب الدين أبو العباس 

 حمدأ

 U 4650 دمقراملكي ، أح مناهج البحث في الدراسات الدينية 

 U 4936 اسة اإلختالف في الثقافة العربية اإلسالمية : در

 جندرية

 ، آمالقرامي 

 U 4973 اإلسالم اآلسيوي ،،             ،، 

2018كنوز المعرفة،   U 6211 ات استحضار الخصم في الخطاب السجالي: مناظر

الدينية أنموذجا... أحمد ديدات  

 قراوي، بثينة

2005مكتبة وهبة،   U 5925 القرضاوي، يوسف زواج المسيار : حقيقته وحكمه 

بيروت: دار الكتب 

1993العلمية،  

U6067(

1-11) 

القرطبي، أبو عبد هللا محمد بن  الجامع ألحكام القرآن

 أحمد

 U 5303 رفالقرعان ، فايز عا دراسة أسلوبية في النص القرآني 

 U 4744 القروي ، محمد العربي الخالصة الفقهية على مذهب السادة المالكية 

المركز الثقافي 

العربي؛ مؤمنون بال 

2014حدود،  

U 6015 قشوري، فاطمة عائشة في كتب الحديث والطبقات 

 U 4820 القشيري ، أبو القاسم عبد الكريم كتاب المعراج 
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 U 2475 وزاعيموسوعة فقه عبد الرحمان اال  قلعه جي ، محمد رواس 

 U 2476 موسوعة فقه عمر بن عبد العزيز ،،               ،، 

 U 4953 اإلسالميات : قراءة اجتماعية سياسية للسيرة 

 النبوية : الحزب الهاشمي، حروب دولة الرسول

 القمني )سيد(

 U 2396 قميحة ، جابر المدخل إلى القيم االسالمية 

 U 4794  في القرآن ووحدة الهدف : دراسةالمسيح  قوندراق ، أديب 

 U 5510 ي الدين مشكلة االتحاد والتعالي في عقيدة الشيخ مح

 بن عربي

 قويدري ، األخضر

2011دمشق:تموز،   U 5783 السماوية قصة الخليفة بين األلواح السماوية والكتب  القيسي ، محمد فهد 

 U 5587 وسالقيصري ، يوسايي تاريخ الكنيسة 

دار المدار االسالمي، 

2009 

U 6201 كاتبي، غيداء خزنة أّوليات الفتوح: حروب الرّدة في االسالم 

 U 4713 كازانوفا ، خوسيه األديان العامة في العالم الحديث 

 U 5422 كاظمي ، رضاشاه العدل والذكر : تعريف بروحانية اإلمام علي 

 U 

4828(1-

2) 

 محمد يوسف الكاندهلوي ، حياة الصحابة

 U 5288 ية في أب هو إبليس : إ: قراة توراتية، إنجيلية، قرآن

 نص الصهيونية والعنصرية

 الكبرا ، محمود يوسف

دار عالء الدين، 

2010 

U 5893 تابية الحقيقة واألسطورة في العهد القديم : قراءة ك

 في جذور األصولية الغربية

 الكبرا ، محمود يوسف

دار عالء الدين، 

5201  

U 6238 اسرائيل بني-العقائد المؤسسة لليهودية: العبرانيين-

 اليهود ةتوظيف الدين

 الكبرا ، محمود يوسف

 U 4809 الكبيسي ، حمدان عبد المجيد الخراج أحكامه ومقاديره 

 U 4962 تأصيلثقافة الحوار في الغسالم من التأسيس إلى ال  الكتاني )محمد( 

2009دار الطليعة،   U 6117 مي)القرن فكر الصوفي في افريقية والغرب االسالال

 التاسع هـ/الخامس عشر م.(

 الكحالوي ، محمد

 U 5431 ء مقاربات وبحوث في التصوف المقارن : أضوا

على عالقة التصوف االسالمي بالمسيحية، 

 اليهودية، الفلسفة اليونانية..

 الكحالوي ، محمد

2010دار الطليعة،   U 5846 ن النبوةأعداء محمد زم  كرعاني، رضا بن علي 

ر.؛ المركز الثقافي الع

مؤمنون بال 

2014حدود،  

U 6002 سة الفردوس والجحيم في المتخيل االسالمي) درا

 لنصين شعبيين(

 كرعاوي، لطيفة

 U 4714 كريفيليوف ، ا. المسيح بين األسطورة والحقيقة 

 U 5402  إنيانا ودموزي : طقوس الجنس المقدس عند

يينالسومر  

 كريمر ، صموئيل نوح

 U 5300 )كزنتزاكيس ، نيكوس تصّوف )تمارين روحية 

2016صفحات،   U 6210  قصة يوسف بين التوراة والقرآن الكريم

 "الخصائص الفنية"

 كطيبي، كريمة

 U 

4908(1-

الكالباذي )أبو بكر محمد بن  بحر الفوائد المشهور بمعاني األخبار

 اسحاق(
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2) 

2009صفحات،   U 6208 التقنين  تاريخ وعقائد الكتاب المقدس: بين اشكالية

 والتقديس...

 الكالّم، يوسف

الشركة العربية 

لألبحاث والنشر، 

2007 

U 5737 كلسي، جون مسألة العرب العادلة في االسالم 

 U 4768 كليب ، سعد الدين البنية الجمالية في الفكر اإلسالمي 

 U 4765 إلسماعيلي رجل الدولةمذكرات رسالة : العالمة ا 

 والشاعر المؤيد في الدين الشيرازي

 كليم ، فيرينا

 U 4836 كمون ، سعد العقل العربي في القرآن 

 U 5217  الخطاب القرآني : القرآن مرجعية للخطاب

 النهضي

 كموني ، سعد

المركز الثقافي 

2014العربي،  

U 6030 كموني ، سعد العلمنة واألسلمة نعم...ولكن 

ات ز الجنيد للدراسمرك

 والبحوث الصوفية،

2012 

U 5882 .2جنّة المريد دون المريد .ج  الكنتي، محمد بن المختار 

 U 2361 كنعان ، جورجي محمد واليهودية 

 U 2327 من يجرؤ على محاكمة اإلاله ؟ ،،            ،، 

2015أفريقيا الشرق،   U 6089 محمد  القراءات الجديدة للقرآن الكريم: قراءة

 أركون

 كنفودي، محمد

2016أفريقيا الشرق،   U 6158 ابد القراءات الجديدة للقرآن الحكيم: قراءة محمد ع

 الجابري

 كنفودي، محمد

 U 4745 الكّواز ، محمد كريم من أساطير األولين إلى قصص األنبياء 

افة، المجلس األعلى للثق

2005 

U 5756  انموذجفن السيرة في العربية: عصر المأمون  كوبرسون، مايكل 

مكتبة 

2010الضامري،  

U 6186 كوبري، بيير مدخل إلى دراسة االباضية وعقيدتها 

 U 4751 تى وفاة ابن تاريخ الفلسفة االسالمية : منذ الينابيع ح

 رشد 

 كوريان ، هنري

 U 5273 الخيال الخالّق في تصّوف ابن عربي ،،            ،، 

 U 5401 ملحجري الحديث في بالد الشاديانات العصر ا  كوفان ، حاك 

الشبكة العربية 

2009لألبحاث،   

U 5767  األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفكر

 االسالمي

 كوك ، مايكل

 U 3724 ميين التلمود : عرض شامل للتلمود وتعاليم الحاخا

 حول"األخالق ،اآلداب ،الدين،القضاء"

 كوهن ، آن

 U 2522 ة مة في التوراة : نوح العاري ، التوراحكايا محر

 الممنوعة...

 كيرتش ، جوناثان

1993دار سحنون،   U 5291 لع أضواء من المولد السعيد بين عصر الظالم ومط

 الفجر...

 الكيالني، كامل

2012النايا،   U 5870 كيوة، محمد علي موقع البهائيين في الحركات الهّدامة 

 U 2483 بوكيوديندو كيوكا ، تعاليم بوذا 
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دار ومؤسسة رسالن، 

2007 

U 5670 كيون ، دامني مدخل إلى البوذية 

 U 2261 باقرالفكر الشيعي المبكر : تعاليم لإلمام محمد ال  الالني ، الرزينة ر. 

 U 5268 المرتين ، ألفونس دي مختارات من كتاب حياة محمد 

المدار االسالمي، 

2016 

U 6129 متخيل االسالمي خالل العدالة والعقاب في ال

 العصر الوسيط

النغ، كريستيان؛ ترجمة 

 الميالدي، رياض

 U 5397 الوت ، أ. د. رينهارد إبراهيم وأبناء عهده مع هللا 

Puf, 1959 U 244 مناقب محرز بن -مناقب أبي اسحاق الجبنياني 

=خلف  Manaqib d’abu ishaq al-

Jabanyani  

بو الفارسي، أ -اللبيدي، أبو القاسم

تحقيق هادي روجي -الطاهر

 ادريس

2017أفريقيا الشرق،   U 6154 لسمر، عروسي التشريع االسالمي وتديين العقاب 

ر، الدار التونسية للنش

2012 

U 5864 ي العنف والمقّدس في االسالم : كتاب المحن ألب

 العرب التميمي أنموذجا

 لسمر، عروسي

 U 4970 لسود )منجي( إسالم الفالسفة 

 U 4954 لفنسون )كلود ب.( البوذيّة 

الشبكة العر. 

2014لألبحاث،  

U 5956 دنيوي مقصد العدل عند ابن تيمية: العدل الديني وال

 في النص والواقع

 لمدى، شعيب أحمد

 U 5647  اآلراء والمعتقدات : بحث في نشأة األديان

طور وتطورها وانحاللها ويليه السنن النفسية لت

 األمم

افلوبون ، غوست  

 U 4813  الجماعات أفكارها ومعتقداتها : بحث في روح

 الجماعات ومعتقداتها ...

 لوبون ، غوستاف

 U 4831 سفات حياة الحقائق : بحث في بعض األديان والفل

 ومصادرها وتحوالتها عبر التاريخ

 لوبون ، غوستاف

المنظمة العربية 

2009للترجمة،   

U 5666 حتاريخ التسامح في عصر اإلصال  لوكلير ، جوزيف 

 دار سيناترا، المركز

الوطني للترجمة، 

2012 

U 5948 لونوار، فريدريك؛ ترجمة  المصنف الوجيز في تاريخ األديان

 الحداد، محمد

2013صفحات،   U 6214 ...لويس ، برنارد أزمة االسالم: الحرب األقدس واالرهاب المدنس 

 U 5584 لويس ، برنارد االسالم والغرب 

كة الشب

2015العر.لألبحاث،  

U 5997 ماذج فقه الواقع في التراث السياسي االسالمي: ن

 فقهية وفلسفية واجتماعية

 الليثي، مدحت ماهر

 U 5262 ليسكو ، روجيه اليزيدية في ورية وجبل سنجار 

الشبكة 

2014العر.لألبحاث،  

U 5955 حدثالخليج الطائفي والربيع العربي الذي لم ي  ماثيسن، توبي   
 األيوبي،أمين؛مترجم

ر.؛ المركز الثقافي الع

مؤمنون بال 

2014حدود،  

U 6017  كشف الحلقة المفقودة بين أديان التعدد

لعصر والتوحيد)المسارية والهرمسية والغنوية في ا

 الهلنستي(

 الماجدي، خزعل

بيت الحكمة، 

1988/91  

U 

2666(1-

3) 

 المازري، أبو عبد هللا محمد المعلم بفوائد مسلم
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 U 4980 ... المالح )محمد رياض( الشيخ األكبر محي الدين بن عربي 

 U 5601  1954-1948إشكالية األرض المقدسة : مقاالت  ماسينيون ، لويس 

الشبكة 

2013العر.لألبحاث،  

U 5970 ء أمثل سيادة األمة قبل تطبيق الشريعة: نحو فضا

 لتجسيد مبادئ االسالم

 المالكي، عبد هللا

 U 4780 ي السلطة والمقدس : جدل السياسي والثقافي ف

 اإلسالم 

 مبروك ، علي

 U 5458 ما وراء تأسيس األصول : مساهمة في نزع أقنعة 

 التقديس

،،            ،، 

المركز الثقافي 

العر.؛مؤمنون بال 

2014حدود،  

U 6033 حينصوص حول القرآن في السعي وراء القرآن ال  ،،            ،، 

 U 4869 متّحدة )روي( بردة النّبي : الدين والسياسة في إيران 

 U 5212 المجدوب ، عبد العزيز أفعال العباد في القرآن الكريم 

 U 5304 يرهاإلمام الحكيم فخر الدين الرازي من خالل تفس  ،،            ،، 

 U 5374  : لّزيديةلى قيام الدولة ا‘الصراع المذهبي بإفريقية            ،،  ،،  

2009دار سحنون،   U 5749 الفلسفيةالقاضي أبو بكر الباقالني وآراؤه الكالمية و  المجدوب ، عبد العزيز 

 U 5446 مجموعة؛ ترجمة رياض صوما هل تتوافق الديمقراطية مع االسالم 

 U 5290 "محجوب ، عبّاس الحكمة والحوار " عالقة تبادلية 

 U 2318 أيلول 11م : قبل وبعد اإلرهاب بين السالم واالسال  محفوظ ، عصام 

 U 2320 مع "الشيخ األكبر" ابن عربي ،،            ،، 

 U 5388 ددية ضد الطائفية : أوراق في العالقات بين التع

 المذهبية والمواطنة

 محفوظ ، محمد

مؤسسةالرحاب 

2003الحديثة،   

U 5642 ةالضوابط الشرعية لتهذيب الغريزة الجنسي  لصادق المنامحمد ، ا 

 U 2340 ناألسطورة في بالد الرافدين : الخلق ، التكوي  محمد ، عبد الحميد أحمد 

 U 4898 محمد علي ،عصام الدين جذور الحضارة االسالمية 

2010أفريقيا الشرق،   U 6059 تداللي االجتهاد والتقليد واالتباع والنظر: بحث اس

المسلمف مقارن يعنى بتحديد الموقف الشرعي للمثق  

 محمد ، يحيى

2012أفريقيا الشرق،   U 5839 محمد ، يحيى جدلية الخطاب والواقع 

2011أفريقيا الشرق،   U 5796 محمد ، يحيى فهم الدين والواقع 

2013أفريقيا الشرق،   U 6094 عة بين القطيعة بين المثقف والفقيه: جوانب القطي

قيهالبنيتين العقليتين المثقف الديني والف  

 د ، يحيىمحم

2014أفريقيا الشرق،   U 6058 محمد ، يحيى مشكلة الحديث السني والشيعي 

الشبكة العربية 

2010لألبحاث،   

U 5777 محمدي ، مجيد اتجاهات الفكر الديني المعاصر في إيران 

 U 4914 محمود ، جمال الدين محمد المرأة المسلمة في عصر العولمة 

مركز دراسات الوحدة 

1120العر.،   

U 6057 18رن االسالم والمسيحية في شرق أفريقيا من الق 

20إلى الق   

 محمود، عبد الرحمان حسن

 U 4848 ق اإلرشادات الجلية في القراءات البع في طري

 الشاطبية

 محيسن ، محمد سالم

، طنجة: سليكي أخوين

2013 

U 5903 ...مخلوفي ، محمد التصّوف : دراسة تحليلية 
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2010محاكاة،   U 6033 المدني، محمد القاديانية: حركة دينية داخل المجتمع االسالمي 

دار ومؤسسة رسالن، 

2018 

U 5604 هور آدم الصابئة المندائيون : العقيدة والتاريخ منذ ظ

 حتى اليوم

 المدني ، محمد نمر

2018دار رسالن،   U 5604 هور آدم الصابئة المندائيون : العقيدة والتاريخ منذ ظ

محتى اليو  

 المدني ، محمد نمر

2016أفريقيا الشرق،   U 6159 ة المرأة في الغرب االسالمي: الصفحات المشرق

 والتحديات المحدقة واألسئلة العالقة

 المستعين، عبد الباسط؛ مقدم

 U 2829 مرزوق ، عبد الصبور أدب الدعوة في عصر النبوة 

 U 3156 السيرة النبوية في القرآن                ،، ،، 

1997أبو ظبي،   U 4498 المرزوقي ، ابراهيم عبد هللا حقوق االنسان في االسالم 

 U 

5635(1-

3) 

لتوحيدية الجلي في التفسير : استراتيجية القرآن ا

 ومنطق السياسة المحمدية

 المرزوقي ، أبو يعرب

2012دار السالم،   U 5224 ح شحاذةالمرعاوي، صبري صال أحكام السالح في الفقه االسالمي 

 U 4748 ااختالف االجتهاد وتغيّره وأثر ذلك في الفتي  المرعشلي ، محمد عبد الرحمان 

 U 5279 مرّوة ، سحبان الدهما بادا )جادة الحق) : كتاب البوذيّة المقّدس 

 U 5553 المريني ، محمد الطيب بن  تبصرة الغافل وتذكرة العاقل

 مسعود

 U 4960 ظرية حي : حول العدمية النالعقل بين التاريخ والو

 في إسالميات محمد أركون

 المزوغي ، محمد

ية النايا؛ الشركة السور

الجزائرية للنشر، 

2013 

U 5852 الميمفاهيم أركونية : المشروع النقدي للعقل االس  مستقيم ، محمد 

 U 5284 مسعود ، جمال عبد الهادي محمد استخالف أبي بكر الصديق رضي هللا عنه 

 U 5326 د تاريخ األّمة الواحدة : سيرة خاتم المرسلين محم

 صلى هللا عليه وسلم منذ الميالد وحتى الممات

،،                ،، 

 U 4927 المسعودي ، حمادي فنيات قصص األنبياء في التراث العربي 

 U 4929 متخيّل النصوص المقدسة في التراث العربي 

 اإلسالمي

،،                ،، 

 U 4696 الوحي من التنزيل إلى التدوين ،،                ،، 

 U 5528 مسالن ، ميشال علم األديان : مساهمة في التأسيس 

2010دار الطليعة،   U 5765 المشري ، البشير الموروث وأثره في التشريع االسالمي 

 U 5159 المصري، علي بن محمد تحفة األكياس في حسن الظن بالناس 

 U 4685 المصطفى ، حسين علي ثقافتنا الجنسية بين فيض االسالم استبداد العادات 

الشبكة 

2015العر.لألبحاث،  

ظور العدالة والديمقراطية : التغيير العالمي من من 

 نقدي حضاري اسالمي

 مصطفلى، نادية

 U 4683 ن المطوي ، جمال الدين محمد ب التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة

 أحمد

 U 4706 المطيري ، حاكم عبيسان تاريخ تدوين السنة وشبهات المستشرقين 

 U 2321 معدنلي ، هند الزواج في الشرائع السماوية والوضعية 

 U 4695 معرفي ، سليمان في علوم القرآن 

ة، تونس: الم. العصري U 5741 و راس بن المعسكري، محمد أب اإلصابة فيمن غزا المغرب من الصحابة
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 أحمد .. 2010

مسقط:مكتبة 

2008الضامري،  

U 6182 معمر، علي يحيى اإلباضية في موكب التاريخ 

2012تموزه،   U 5827 المعموري ، ناجح األصول األسطورية في قصة يوسف التوراتي 

 U 5317 تأويل النص التوراتي : أسطورة نبات اللفّاح 

 وعقائد اإلنبعاث الكنعاني

 المعموري ، ناجح

 U 4786  اإلسالم الخوارجي : قراءة في الفكر والفن

 ونصوص مختارة

 معيطة ، احمد

 U 4667 المغامسي ، خالد محمد الحوار : آدابه ةتطبيقاته في التربية االسالمية 

 U 5649 المغربي ، دانيال فهم وتفسير الكتاب المقدس 

2012دار السالم،   U5919(

1-2) 

سمالزهر الباسم في سير أبي قا  مغلطاي بن قليح البكجري 

دار ومكتبة الهالل:؛ 

1993دار الجواد،   

U 5757 محمد جواد مغنية فلسفات اسالمية ، 

 U 2415 مفتاح ، عبد الباقي ختم القرآن : محي الدين محمد بن العربي 

ر.،؛ المركز الثقافي الع

مؤمنون بال 

2013حدود،  

U 6021 كراالسالميون: دراسات في السياسة والف  مقتدر، رشيد 

 U 5365 "مكارم ، سامي نسيب اضواء على مسلك التوحيد "الدرزية 

 U 4818  مال صدرة شيرازي ، صدر  المبدأ والمعاد

 الدين محمد

2015أفريقيا الشرق،   U 6079 ألزلية الفكر الصوفي والزوايا في مراكش: النقطة ا

 في سر الذات المحمدية

 منصر، بوشعيب

2007، أفريقيا الشرق  U 6075 حكايةال -االنصات -أبعاد التجربة الصوفية: الحب  منصف، عبد الحق 

 U 5449 يا الرمز والوعي الجمعي: دراسات في سوسيولوج

 األديان

 منصور ، أشرف

 U 5370 بيةأثر العامل الديني في توجيه الحركة الصلي  منصور ، محمد صالح 

 U 5595 مغربيجدل الدين االسالمي والعمران ال  المنصوري ، المبروك 

الدار المتوسطية 

2010للنشر،   

U 5607 ية الدراسات الدينية المعاصرة من المركزية الغرب

الهوية  إلى النسبية الثقافية :االستشراق، القرآن،

 والقيم الدينية..

 المنصوري ، المبروك

2010مكتبة مدبولي،   U 5896  قاعدة بين الالتنظيم والتنظير : تنظيم الجهاد وشبكة

 الماضي والحاضر والمستقبل

 منيب ، عبد المنعم

2010مكتبة مدبولي،   U 5904  مراجعات الجهاديين : القصة الخفية لمراجعات

 الجهاد والجماعة االسالمية داخل وخارج السجن

 منيب ، عبد المنعم

 U 5223 مؤمن ، وندي فهم الدين البهائي 

2012صفحات للنشر،   U 5782 يحية ات في األديان السماوية : اليهودية، المسالعباد

 ،االسالم

 الموحي ، عبد الرزاق رحيم 

 U 5310 موسى ، علي حسن أساطير السماء 

2005القيروان،   U 6086 راتموقع االسالم في القيم الكونية وحوار الحضا مركز الدراسات االسالمية  

 بالقيروان

 U 5340 ت من خالل دراسا اإلسالم والمسلمون في اسبانيا  مونيوث ، خيما مارتين 
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 U 5411 ومة مختصر الدر الثمين والمورد المعين على منظ

عبد المرشد المعين على الضروري من علوم الدين ل

 الواحد بن عاشر األندلسي

ميّارة ، محمد بن أحمد أبو عبد 

 هللا

 U 4747 اسالم  الغزالي واالسماعيليون : العقل والسلطة في

الوسيط العصر  

 ميثا ، فاروق

1997دار الطليعة،   U 5829 ميخائيل، حنّا السياسة والوحي : الماوردي وما بعده 

جداول؛ مؤمنون بال 

2014حدود،   

U 6052  ماذا فعل االسالم لنا: فهم اسهام االسالم في

 الحضارة الغربية

 ميرفي، تيم واالس

 U 5245 الميساوي ، سهام الدبابي إسالم الساسة 

2017صفحات،   U 6221 ميغوليفسكي ، أ.س. أسرار اآللهة والديانات 

دار عالء الدين، 

2013 

U 5888 الديانات القديمةأسرار  ميغوليفسكي ، أ.س. أسرار اآللهة والديانات U 4774 ميغوليفسكي ، أ.س. 

دار عالء الدين، 

2017 

U 6221 ميغوليفسكي ، أ.س. أسرار اآللهة والديانات 

 U 5231 مي؟اإلسالم والتجديد : كيف يتجدد الفكر االسال  الميالد ، زكي 

المركز الثقافي 

2013العربي،   

U 5863 محاوالت تجديد أصول الفقه : دراسة تحليلية نقدية ل

 المعاصرين

 الميالد ، زكي

مؤمنون بال حدود، 

2016 

U 6126 قرن الكتاب أصال من أصول التشريع: إلى حدود ال

ةالثامن من الهجر  

 الميالدي، رياض

 U 5599 سفية ...أبو رشيد النيسابوري وآراؤه الكالمية والفل  ميهوب ، سيّد عبد الستّار 

مكتبة الثقافة 

2007الدينية،  

U 5552 سيراإلمام ناصر الدين البيضاوي ومنهجه في التف  ميهوب ، سيّد عبد الستّار 

الشبكة 

2014العر.لألبحاث،  

U 5993  رة في : الحركات السلفية المعاصالسلفية العالمية

 عالم متغير

 ميير، رول

 U 5364  المال والهالل : الموانع والدوافع االقتصادية

 لظهور االسالم

 النابلسي ، شاكر

2011دار الطليعة،   U 5851 ناشيد، سعيد قلق في العقيدة 

 U 2394 ناصر ، ابراهيم التوراة بين الحقيقة واألسطورة والخيال 

 U 5499 نالينو ، كارلو بحوث في المعتزلة وخلق القرآن 

 U 5394 النبراوي ، خديجة موسوعة حقوق االنسان في االسالم 

 U 5473 النّجار ، عامر علم الكالم : عرض ونقد 

المركز الثقافي 

العر.؛مؤمنون بال 

2015حدود،   

U 6026  أصول الدين من خالل مجموعة شروح "الفقه

 األكبر"

 سعدالنجار، األ

 U 4838 ...النجار ، عبد الوهاب قصص األنبياء لقد كان في قصصهم 

 U 

4783(1-

2) 

للكلم  الفواتح اإللهية والمفاتح الغيبية الموضحة

 القرآنية والحكم الفرقانية

 النخجواني ، نعمة هللا بن محمود

مركز دراسات الوحدة 

2015العربية،   

U 6149 ين في فهم ابن متاهة الحاكمية : أخطاء الجهادي

 تيمية

 نسيرة، هاني

 U 4904 نهج مناهج البحث عند مفكري اإلسالم واكتشاف الم

 العلمي في العالم االسالمي

 النشار ،علي سامي
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 U 4947 محمد نبي اإلسالم والمسيحية : مدخل إلى المناخ 

 الثقافي عشيّة اإلسالم

 نصر الدين ، أديب

2009دار الفارابي،   U 5430 ن ديانات وأزمة العلمانية : حوارات في الديمأزق ال

 والدنيا

 نصر هللا ، حسين

 U 5337 كريم : آراء المستشرقين الفرنسيين في القرآن ال

 دراسة نقدية

 نصري ، أحمد

منشورات الجمل، 

2007 

U 5311 النفري، محمد بن عبد الجبار األعمال الصوفية 

 U 

4839(1-

2) 

يبي زيد القيروانالفواكه الدواني لرسالة ابن أ  النفزاوي ، أحمد 

 U 5252 أبي  المنهجية األصولية والمنطق اليوناني من خالل

 حامد الغزالي وتقي الدين بن تيمية

 النقاري ، حمو

 U 242 نقاش ، اسحاق شيعة العراق 

 U 5549  نقاشة ، المطران ديو نوسيوس عناية الرحمان في هداية السريان 

 U 2828  ية واالجتهاد : في بدء الشهور العرببين السنة

 وتجديد أوقات الصالة والصوم

 النمر ، عبد المنعم

 U 2827 النمر ، عبد المنعم السنة والتشريع 

 U 2432 النمر ، عبد المنعم علوم القرآن الكريم 

 U 4703 النهروالي ، محمد بن أحمد كتاب االعالم بأعالم بيت هللا الحرام 

0082الشعاع للنشر،   U 5542 النوبختي ، الحسن بن موسى تاريخ الشيعة : الفرق والعقائد 

 U 4959 نوراني، أ.ج. الجهاد واإلسالم : التحيّز في مواجهة الواقع 

 U 2398 اءة في الحقيقة والشريعة في الفكر الصوفي : قر

 نصوص الحالج والغزالي

 نور الدين ، عبد السالم

2013دار سحنون،   U 5914 م من ه الغافلين وارشاد الجاهلين عما يقع لهتنبي

 الخطأ حال تالوتهم لكتاب هللا المبين

 النوري، أبو الحسن علي

 U 4977 نولدكه ، تيودور تاريخ القرآن 

نية، مكتبة الثقافة الدي

2005 

U 5684  النووي، محي الدين أبو زكريا  األذكار المنتخبة من كالم سيد األبرار

 بن شرف

 دار آفاق

2013برسبكتيف،  

U 5246  النويلي ، عمر بن جمعة استجالء البصائر واستصفاء : السرائر 

 U 4795 وةاالسالم والسياسة : نشوء الدولة في صدر الدع  نويهض ، وليد 

 U 5581 النويهي ، محمد نحو ثورة في الفكر الديني 

 U 6073 ليالنيال، محمد البه الحقيقة التاريخية للتصوف االسالمي 

منشورات الجمل، 

2015 

U 6062 نيكولسون، رينولند أ. في التصوف االسالمي وتاريخه 

 U 4737 نيلسن ، يوغن المسلمون في أوروبا 

دار عالء الدين، 

2014 

U 6045 نيميروفسكي، فالنتين الجماعات السرية والمآمرون 

 U 2536 ين الرواة : الذين ترجم لهم ابن حيان في المجروح

م في الثقاتوأعاده  

 الهاجري ، مبارك سيف

2015دار نينوى،   U 6120  المذهب الشيعي والدولة: رجال الدين واختيار  هاشم، كونستاس أرمينجون
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 الحداثة

 U 5573 الهاشمي ، عبد المنعم أسماء بنت أبي بكر أم الشهيد 

2010الجمل،   U 1736 هالم ، هاينس الغنوصية في االسالم 

ن، مكتبة عالء الدي

2010 

U 5663 الهاني ، التهامي الفكر االستشراقي واالسالم 

 الدر العربية للعلوم

2010ناشرون،   

U 5778  ظاهرة التكفير من منظور العلوم االجتماعية

 لألديان

 الهرماسي ، عبد اللطيف

2012التنوير،   U 5952 وجية في الموروث الديني االسالمي: قراءة سوسيول

 تاريخية

 عبد اللطيفالهرماسي ، 

مسقط: وزارة 

2014األوقاف،  

U6183(

1-7) 

ذاهب القواعد الفقهية االباضية: دراسة مقارنة بالم

 الفقهية االسالمية

 هرموش، محمود مصطفى عبود

مسقط: وزارة 

2016األوقاف،  

 

U6188(

1-3) 

 مقاصد الشريعة بين المذهب االباضي والمذاهب

 االسالمية األخرى

 ودهرموش، محمود مصطفى عب

دار كنوز المعرفة، 

2018 

R 6235 رن السحر في القرآن والتفسير: الى موفى الق

م14هـ/8  

 هاللي، يمينة

1994دار الزهراء،   U 6156 ضوء  االختالفات بين القرائيين والربانيين في

وردأوراق الجنيزا: قراءة مخطوطة بودليان باكسف  

 الهواري، محمد

دار الزهراء للنشر، 

1994 

U 6157 زا الجدل اليهودي ضد المسيحية في ضوء الجني

 القاهرية

 الهواري، محمد

الشبكة العربية 

لألبحاث والنشر، 

2002 

U 5764 هورويتز، نيمرود أحمد بن حنبل وتشكيل المذهب الحنبلي 

المركز الثقافي؛ 

مؤمنون بال 

2014حدود،  

U 6001 يحيوالدة المسيح واشكالية التثاقف اليهودي المس  يوسف هريمة، 

 U 5463 االسالم معطال : العالم االسالمي ومعظلة الفوات 

 التاريخي

 هويدا ، فريدون

 U 5238 أدبية" الصورة النفسية في القرآن الكريم : "دراسة  هياجنة ، محمود سليم محمد 

2014أفريقي الشرق،   U 6176 رة في شرعية االختالف الثقافي والديني: صو

ث الكالمي االسالمياآلخر المختلف في الترا  

 العيشو، يوسف

الشبكة 

2013العر.لألبحاث،  

U 5995 الجهاد في السعودية : قصة تنظيم القاعدة في 

 جزيرة العرب

 هيغهامر، توماس
 األيوبي،أمين؛مترجم

، دار ومكتبة ببليون

2005 

U 5672 مفتاح كتاب الحياة المعروف ب: كتاب األموات 

وحكم  "وفيه طريقة حل الرموز وأساطير

 فرعونية"

 هيكل ، صالح سالم

2000بيت الحكمة،   U 1212 لملتقيات  الواقع الديني اليوم: فعاليات الدورة الثالثة

1999قرطاج الدولية،   

 

 U 4940 الورتاني ، هالة إسالم عصور اإلنحطاط 

مسقط: وزارة 

2009التراث،  

U6185(

1-3) 

الوسياني، أبو الربيع سليمان بن  سير الوسياني

 عبد السالم

مكتبة الضامري،  U6191( : اإلمامة عند االباضية بين النظرية والتطبيق  وعلي، بكير بن بلحاج
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 مقارنة مع أهل السنة والجماعة (1-2 2010

 U 5636 الويسي ، ياسين حسين من تراث اإلباضية العقائدي 

 U 4932 "ياسين ، خليل محمد "عند علماء العرب 

المركز الثقافي 

2008ي،العرب  

U 334 ين السلطة في االسالم : العقل الفقهي السلفي ب

 النص والتاريخ

 ياسين ، عبد الجواد

الدوحة: منتدى 

العالقات 

2014العر.والدولية،  

U 5981 يافوز، م. حاقان نحو تنوير اسالمي: حركة فتح هللا غولن 
 مجاهد،شكري؛مترجم

دار المدار االسالمي، 

2007 

U 5685 ار كتاب الطراز في علوم حقائق االيجاز ألسر

ة"االعجاز "من العلوم البيانية واألسرار القرآني  

 يحيى بن حمزة العلوي

 U 5652 اليسوعي ، بولس نويا عبد هللا الغزواني 

2011دار سحر،   U 4429 يوسف ، ألفة اإلخبار عن المرأة في القرآن والسنة 

2013دار سحر،   U 4895 ث والزواج والجنسية حيرة مسلمة : في الميرا

 الممثلة

 يوسف ، ألفة

2012دار سحر،   U 5766 يوسف ، ألفة شوق... : قراءة في أركان االسالم 

.ـ دار سحر، 3ط.

2010 

U 2262  ناقصات عقل ودين ...: فصول في حديث

 الرسول...

 يوسف ، ألفة

 U 4983 

 

 يوسف ، نزار الحكمة بين اإلاله والسلطان

2009دار الطليعة،   U 5848  جسد األنثى : بين الخطاب الديني والخطاب

 االعالمي

 يوسفي ، محمد عبد الوهاب

 U 5358 لم صورة عثمان وعلي في صحيحي البخاري ومس

 : قراءة في الجذور والخصائص والدالالت

 يوسفي ، محمد عبد الوهاب
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Abd – al –Kadir al Djilani Le Livre d’abd-el Kadir intitulé 

rappel à l’intelligent… 

Bouslama, 

1985 

U 5844 

ALAMI, Ahmed 

BADOUAL, Guillaume 

La pensée philosophique dans 

l’islam cassique : anthologie 

thématique 

Afrique orient, 

2012 

U 5843 

Al-Ghazali, Abu Hamid Epitre au disciple= لولدأيها ا  Perspect, 2012 U 6163 

AL-HOUQEIL, Sulayman 

ibn Abdir-Rahman 

La position exacte de l’islam à 

l’égard de l’extrémisme et du 

terrorisme  

Riyadh, 2002 U 5834 

AL-UTHAYMIN, Abd allah 

Salih 

Muhammad ibn abd al-Wahhab 

the man and his works 

King Abdul 

Aziz 

foundation, 

2009 

U 5836 

AL-UTHAYMIN , 

Muhammad ibn Calch 

Charh Calat al-jama a : 

commentaire sur la prière 

collective… 

Dar al kotob al 

ilmiyah, 2007 

U 5833 

 Al-Ahadiths divins =األحاديث القدسية Dar al kotob al 

ilmiyah, 2011 

U 5831 

AMGHAR, Samir Le Salafisme d’aujourd’hui : 

mouvements sectaires en occident 

Michalon, 

2011 

U 5899 

ANNESTAY, Jean Une femme soufie en islam : Rabia 

al Adawiyya 

Entrelacs,2009 U 6041 

Ben Achour, Tahar ; trans. 

Khalifa, Rached 

The objectives of islamic law Ed 

Cenatra,2015 

U 6151 

Ben Achour, Yadh Aux fondements de l’orthodoxie Cérès, 2009 U 6138 
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sunnite 

Ben Achour, Yadh La deuxième fatiha : l’islam et la 

pensée des droits de l’homme 

Cérès, 2011 U 5931 

 

BENNANI Karim, 

Tajeddine 

Une civilisation musulmane 

universelle 

Wallada, 2008 U 5835 

Charfi, Abdelmajid Islam and modernity Cenetra, 2010 U 5949 

 le Coran ou les versets 

magnifiques : essai 

d’interprétation 

Afrique orient, 

2000 

U 6091 

 Les débuts du monde musulman 

(VIIè-Xè S.) 

Puf, 2012 U 5837 

International conference Dialogue with the other , as self-

questioning : islam and 

christianity, Education and 

progress 

Simpact, 2006 U 6197 

DJAIT, Hichem La vie de Muhammad : III le 

parcours du prophète à M édine et 

le triophe de l’islam 

Cérès, 2012 U 5872 

DJAIT, Hichem The life of Muhammad . 3t. Beit al-hikma, 

2014 

U6064/

1-3 

 Droit, pouvoir et religion._ Actes 

du colloque intern., tunis-mars 

2009 

Tunis, 2010 U 6047 

GEOFFROY, Eric Une voie soufie dans le monde : la 

Shadhiliyya 

Espace du 

tempset la 

rose,2005 

U 5950 

Grami, Amel Apostasy in contemporary islamic 

thought 

Cénatra, 2014 U 6040 

Ibn Arabi Les révélations de la Mecque Entrelacs, 2009 U 6042 

MAJED, Jaafar Muhammad le prophète homme Beit al-Hikma, 

2010 

U 5845 

NORTEL, J.-P. Que faut-il de plus ? ballades 

spirituelles à travers la Bible  

Presses de la 

renaissance, 

2007 

U 5878 

Othman, Farhat Aux origines de l’islam : 

succession du prophète 

Afrique orient, 

2015 

U 6092 

Keryell, Jacques ; sous la 

dir. 

Personne et Altérité : l’hospitalité 

au cœur de la rencontre 

Ed. du Cerf, 

2013 

U 6032 

SEDDIK, Youssef Nous n’avons jamais lu le coran : 

aissai 

Ed. de l’aube, 

2013 

U 5900 

SEDDIK, Youssef Unissons-nous ! des révolutions 

arabes au indignés : entretiens aves 

Ed. de l’aube, 

2011 

U 5901 



         كلية اآلداب والفنون واالنسانيات
 مكتبة العربية                                       فهرس األديان

. 

 

54 

Gilles Vanderpooten 

Soulami-al, abu ablel-

Rahman 

Femmes soufies Entrelacs, 2011 U 6043 

 

VADMAN, Edourd Dieu n’est pas mort : le 

malentendu des lumières 

Harmattan, 

2003 

U 5752 

YOUSSEF , Olfa Le coran au risque de la 

psychanalyse 

A.Michel, 

2007 

U 5898 

 

 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


