
http://www.alukah.net/web/mawso3at/


2
مصادر الموسوعات الثقافية المدرسية

حقوق الطبع 
والن�صر والت�صوير
لكل م�صلم، بكل 
و�صيلة مباحة
دون اأخذ اإذن

خطي من املوؤلف
وي�صعدين تعديل 
وحذف ما خالف 

الكتاب وال�صنة
اإن ُوجد �صهًوا

م�صت�صار املو�صوعة
د. ح�صن ال�صريف

رئي�س جمل�س اإدارة
دار احلكمة للطباعة والن�صر والتوزيع

ع�صو اإحتاد النا�صرين امل�صريني
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المقدمة
نعمته،  ب�سالف  عليه  و�أثني  �أحمده  �ل�ساكرين،  حمد  هلل  �حلمد 

وفارط مّنته.
 � و�أ�سهد �أن ال �إله �إال �هلل وحده ال �سريك له �سهادة �لعارفني، مقرًّ
�أن  و�أ�سهد  �خلا�سعني،  �إقر�ر  �ملحجة  وتبيني  �حلجة  توكيد  يف  باإح�سانه 
�سيدنا حممًد� عبده ور�سوله، جعله و��سطة بينه وبيننا يف �إي�ساح �ل�سبيل، 
و�إقامة �لدليل، فبني لنا ما يهدينا، و�أخذ �إىل �جلنة باأيدينا، بّلغ عن �هلل 
�آياته �ملحكمات، وحججه �لبالغات. �سلى �هلل عليه، وعلى �آله �لطاهرين 

وعرتته �ملنتجبني، و�أ�سحابه �ملختارين، و�سلم ت�سليًما .. ثم �أما بعد:
لت�سمل  �إعد�د )6 مو�سوعات(  و�ملتمثل يف  �مل�سروع  نهاية هذ�  بعد 

كافة �ملر�حل، وهي:
)1( �ملو�سوعة �لثقافية �ملدر�سية لطالب �ملرحلة �البتد�ئية.
)2( �ملو�سوعة �لثقافية �ملدر�سية لطالب �ملرحلة �ملتو�سطة.

)3( �ملو�سوعة �لثقافية �ملدر�سية لطالب �ملرحلة �لثانوية.
)4( �ملو�سوعة �لثقافية �ملدر�سية لطالبات �ملرحلة �البتد�ئية.
)5( �ملو�سوعة �لثقافية �ملدر�سية لطالبات �ملرحلة �ملتو�سطة.

)6( �ملو�سوعة �لثقافية �ملدر�سية لطالبات �ملرحلة �لثانوية.
فقررت  �مل�سادر،  من  ومئات  مئات  �أمامي  �أ�سبح  كله؛  هذ�  بعد 

جمعها يف كتاب و�حد لعدة �أ�سباب منها:
�أواًل: الأنه كان من �لع�سري عليَّ حتديد م�سادر كل كتاب على حدة؛ 

وذلك الأن �لعمل يف كافة كتب �مل�سروع كان ي�سري بخطو�ت متقاربة.
كتاب  يف  لبع�سها  �مل�سادر  و�سم  مكررة؛  م�سادر  هناك  ثانًيا: 
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م�ستقل مع حذف �ملكرر؛ يوفر �لكثري من �لورق عند �لطباعة.
ترتيبها  على  ي�سجع  و�حد  كتاب  يف  �مل�سادر  كافة  وجود  ثالًثا: 
وتق�سيمها، في�ستفيد �لقارئ و�لقارئة عند بحثه يف �مل�سادر و�أنو�عها، 

بعك�س ما لو ُجعلت متفرقة يف كل كتاب.
ر�بًعا: �ملو�سوعة كتلة و�حدة، و�ستوزع بالكامل؛ فال ي�سر ح�سر 
�أنه �سي�سل للقارئ و�لقارئة مع  جميع �مل�سادر يف كتاب و�حد ما د�م 

هذه �ملو�سوعة �ملباركة - باإذن �هلل - .
ا؛ باأن �ملو�سوعات �ل�ست منها ثالثة للطالب،  �أي�سً �أقول  �أن  و�أود 
�ملنقول من  �لكالم  ولهذ� فقد نحول �سيغ كثري من  للطالبات؛  وثالثة 
�لكتب من �سيغة �ملذكر �إىل �ملوؤنث مع بع�س �لتعديالت .. هذ� بالن�سبة 

لكتب �لطالبات.
وهناك م�سادر ذكرناها يف �سفحات بع�س �لكتب لل�سرورة.

هذ� والبد يف �لنهاية من �العرت�ف بال�سكر و�لتق�سري؛ فال�سكر 
هلل تعاىل ثم ملن نقلنا من علمهم، وكتبهم، ومو�قعهم، و�سحفهم، وغري 

ذلك من �مل�سادر. 
بع�س  تكون  و�أن  البد  �أنه  فهو  به؛  �أعرتف  �لذي  �لتق�سري  و�أما 
باإدخال  قام  و�إما ممن  �إما مني،  �سهًو� ال عمًد�؛  �مل�سادر قد �سقطت 
�لبيانات، و�إما ممن �أخرج �ملو�سوعات .. فالتق�سري و�رد، و�العرت�ف 

به و�جب.
�ملو�سوعات  م�سادر  على  وتتعرفو�  لتت�سفحو�  نرتككم  و�الآن 

�لثقافية �ملدر�سية.
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مصادر الكتاب *

______
* �أود �الإ�سارة �إىل �أنني قد جمعت جميع مر�جع �ملو�سوعات �لثقافية �ملدر�سية هنا وذلك الأنني قد 
حتديد  جًد�  �ل�سعب  من  فاأ�سبح  �سخمة؛  علمية  مو�د  من  متقاربة،  �أوقات  يف  �إعد�دها  يف  �سرعت 

مر�جع وم�سادر كل مو�سوعة، ف�ساًل حتديد مر�جع وم�سادر كل كتاب على حدة.
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: الكتب والمصنفات أولاً
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1- �لقر�آن �لكرمي.
2- �سحيح �لبخاري.

3- �سحيح م�سلم.

4- �سنن �لن�سائي.
5- �سنن �أبي د�ود.
6- �سنن �لرتمذي.

7- م�سند �الإمام �أحمد بن حنبل.
8- �سنن �لد�رمي.

9- �سنن �بن ماجه.
10- موطاأ مالك.

11- م�سند �أبي يعلى �ملو�سلي.
12- م�سند �لبز�ر.

13- معجم �لطرب�ين �لكبري.
14- معجم �لطرب�ين �الأو�سط.
15- معجم �لطرب�ين �ل�سغري.

16- من رو�ئع �لق�س�س - �ختارها وعلق عليها/ حممود طعمة حلبي - 
د�ر �ملعرفة - ط �لثانية 1428هـ.

د�ر  �الأول( - عبد�لنا�سر حممد مغنم -  �ملوؤن�س )�جلزء  �لرفيق   -17
�بن خزمية - ط �الأوىل 1426هـ. 

18- يا طالب �لعلم - د. عبد�لعزيز بن حممد بن عبد�هلل �ل�سدحان - 
د�ر �لتوحيد - ط �الأوىل 1430هـ.

19- كيف ت�ستعد الختبار �لثانوية �لعامة؟ - �إعد�د/ �سعد عبا�س بخيت 
بحر - د�ر طويق - ط �الأوىل 1423هـ.
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مد�ر   - �ملزيد  عثمان  بن  �أحمد  د.  تاأليف/   - �هلل  ر�سول  حممد   -20
�لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1431هـ.

تاأليف/   - و�لثانوية  للمتو�سطة  �لثاين(  )�جلزء  �ملدر�سي  �مل�سرح   -21
�أحمد �سليمان و علي �لغريب - موؤ�س�سة �جلري�سي للتوزيع - ط �لثانية.

22- �الإرهاب �آفة �لع�سر - تاأليف وترتيب/ د. عقيل بن عبد�لرحمن بن 
حممد �لعقيل - د�ر زمزم للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1425هـ.

23- ��ستمتع بحياتك مع �أغذية وع�سائر �حلب و�ل�سعادة - �لربوفي�سور/ 
عبد�لبا�سط حممد �ل�سيد - �ألفا للن�سر و�لتوزيع.

حممد  عبد�لبا�سط  �لربوفي�سور/   - و�ل�سعادة   - �ل�سحي  �لغذ�ء   -24
�ل�سيد - �ألفا للن�سر و�لتوزيع.

25- "40" جمل�ًسا يف �سحبة �حلبيب ملسو هيلع هللا ىلص - د. عادل بن علي �ل�سدي - 
مد�ر �لوطن للن�سر - ط �حلادية ع�سرة 1429هـ.

26- تهذيب �ل�سرية �لنبوية - تاأليف �الإمام/ �أبي زكريا يحي بن �سرف 
�لنووي - حققه وعلق عليه/ خالد بن عبد�لرحمن �ل�سايع - ر�جعه وقدم له/ 

د. �سالح بن غامن �ل�سدالن - د�ر بلن�سية.

27- "150" ق�سة لن�ساء ورجال مب�سرين بالنار - من�سور عبد �حلكيم 
- د�ر �لكتاب �لعربي - ط �الأوىل 2004م.

28- ماذ� قالو� عند �الحت�سار؟ - كتبته/ فوزية �خلليوي - د�ر �ل�سميعي 
للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1429هـ.

د�ر   - �ل�سقري  �سليمان   - ممتعة  �سياحية  لرحلة  خطوة   "800"  -29
قر�ء�ت للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1430هـ / 1431هـ.
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30- �أفكار للد�عيات - تاأليف/ هناء بنت عبد�لعزيز �ل�سنيع - تقدمي 
ف�سيلة �ل�سيخ/ عبد�هلل بن عبد�لرحمن �جلربين - د�ر طيبة للن�سر و�لتوزيع 

- ط �لتا�سعة 1427هـ.

30- مو�سوعة �لغر�ئب و�لعجائب و�لنو�در - جمدي �سيد عبد�لعزيز - 
د�ر �لعامل �لعربي - ط �الأوىل 1430هـ.

 - �ل�ساحلني  حياة  من  وق�سة  "300" ق�سة  �ل�ساحلني  ق�س�س   -31
�إعد�د/ د. م�سطفى مر�د - د�ر �لفجر للرت�ث.

�ل�سيخ/  لف�سيلة   - �لثاين(  )�جلزء  �الأمة  لعامة  مهمة  فتاوى   -32
م�سطفى بن �لعدوي - مكتبة مكة - ط �الأوىل 1430هـ.

33- �ملكتبة �الإ�سالمية وم�سادرها - د. �أحمد بن عاي�س بن عبد�للطيف 
�لبدر - مكتبة �لر�سد نا�سرون - ط �الأوىل 1425هـ.

عجاج  حممد  د.  تاأليف/   - و�مل�سادر  و�لبحث  �ملكتبة  يف  ملحات   -34
�خلطيب - موؤ�س�سة �لر�سالة - ط �لر�بعة و�لع�سرون 1426هـ.

35- فر��سة �ملوؤمن )�جلزء �لثالث( - �إبر�هيم بن عبد�هلل �حلازمي - 
د�ر �ل�سريف - ط �الأوىل 1426هـ.

36- "500" جو�ب يف �أحكام �ملر�أة - �إعد�د/ �أحمد بن عبد�هلل �ل�سافعي 
- د�ر �بن حزم - ط �الأوىل 1430هـ.

37- عجائب �لق�س�س - من�سور بن نا�سر �لعو�جي - د�ر طويق للن�سر 
و�لتوزيع - ط �لثانية 1423هـ.

38- ديو�ن �سر�ع مع �لنف�س - د. عبد�لرحمن �سالح �لع�سماوي - مكتبة 
�لعبيكان - ط �لثانية 1423هـ.
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"100" �ساعر - عبد�مللك بن علي �جلنيدي -  و  "100" ق�سيدة   -39
مطابع �حلمي�سي - 1430هـ.

40- ح�ساد �الإرهاب - د. نا�سر بن م�سفر �لزهر�ين - مكتبة �لعبيكان 
- ط �الأوىل 1425هـ.

41- فن �لتعامل مع �ملر�هقني - د. يا�سر ن�سر - بد�ية لالإنتاج �الإعالمي 
- ط �الأوىل 1431هـ.

42- �أختي يف �لثانوية - د. عادل �لعبد �جلبار - د�ر �حل�سارة للن�سر 
و�لتوزيع - ط �لثالثة 1431هـ.

43- يف بيتنا مر�هق - �أخ�سائية نف�سية/ غادة حمرو�س - د�ر �ل�سحوة 
للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1430هـ.

�لثالثة  ط   - �لعبيكان  مكتبة   - �لقرين  عائ�س  د.   - �لعزلة  عز   -44
1431هـ.

45- �سيد�ت مب�سر�ت باجلنة - �إعد�د/ حممد خري طعمة حلبي - د�ر 
�ملعرفة - ط �الأوىل 1425هـ.

د�ر   - �لرحيلي  �هلل  �سيف  بن  عبد�هلل  د.   - منا�سبات  كلمات يف   -46
طيبة للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1421هـ.

�إ�سماعيل - د�ر طيبة  �أحمد بن  �إعد�د/ حممد بن  47- �للحية ملاذ� - 
للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1413هـ.

48- ظاهرة �لدرو�س �خل�سو�سية - فايز عبد�هلل �ل�سويد - ط �الأوىل 
1417هـ.

49- طر�ئف ولطائف - جمع وترتيب/ عبد�لعزيز �أحمد عبد�لعزيز - 
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مكتبة �أوالد �ل�سيخ للرت�ث - ط �لر�بعة 1430هـ.

50- " 6 على 6 " - جمع وترتيب/ عبد�لعزيز بن ها�سم �لقا�سي - د�ر 
�ل�سميعي للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1428هـ.

51- " 250 حكمة " - كرمي �ل�ساذيل - د�ر �ليقني للن�سر و�لتوزيع - ط 
�الأوىل 1430هـ.

52- ��سحك من قلبك - حممد طلعت - د�ر �للطائف للن�سر و�لتوزيع 
- 2005م.

�لوطن  مد�ر   - �ل�سلمي  مهدي  �إعد�د/ حماد   - �لفتاة  �أيتها  ملاذ�   -53
للن�سر - ط �الأوىل 1425هـ.

54- ال حتزن وكن مطمئًنا - �إعد�د/ �لق�سم �لعلمي مبد�ر �لوطن - مد�ر 
�لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1425هـ.

د�ر   - نادر  جمال  �إعد�د/   - نكتة   555 �أجمل  مع  معنا  ��سحك   -55
�الإ�سر�ء للن�سر و�لتوزيع.

�الإ�سر�ء - ط  د�ر   - - خليل عبد�لغفور  ونكتة  نكتة  �أحدث 1000   -56
�لعا�سرة 2008م.

للن�سر  طويق  د�ر   - �لبهدل  ر��سد  بن  مو�سى   - �لطر�ئف  �أظرف   -57
و�لتوزيع - ط �الأوىل 1425هـ.

58- �أرقام حتكي �لعامل - حممد �سادق مكي - �سل�سلة ت�سدر عن جملة 
�لبيان - ط �الأوىل 1427هـ.

59- حكاية مالب�س - تاأليف/ هناء بنت عبد�لعزيز �ل�سنيع - د�ر طيبة 
�خل�سر�ء - ط �الأوىل 1431هـ.
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�سل�سلة  �لعبدة -  �لثاين( - د. حممد  �لدعوة )�جلزء  60- خو�طر يف 
ت�سدر عن جملة �لبيان - ط �الأوىل 1430هـ.

61- هكذ� هزمو� �لياأ�س - �سلوى �لع�سيد�ن - توزيع موؤ�س�سة �جلري�سي 
- ط �خلام�سة 1431هـ.

62- "30" طريقة لتوليد �الأفكار �الإبد�عية - د. علي �حلمادي - د�ر �بن 
حزم - ط �الأوىل 1419هـ.

63- مفتاح د�ر �ل�سعادة )�جلزء �لثاين( - �بن قيم �جلوزية - حتقيق 
وتعليق/ عامر بن علي يا�سني - د�ر �بن خزمية - ط �الأوىل 1427هـ.

64- فن �إد�رة �سلوك �لطالب و�لطالبات - حممد بن �سعد �آل زعري- ط 
�الأوىل 1431هـ.

�لعاملية   - �لفقي  كرمي  �سعد   - �الإ�سالمي  �لتاريخ  هزت  خيانات   -65
للن�سر و�لتوزيع - ط �لثانية 1429هـ.

�الإعالمية  للخدمات  طويق   - بادويالن  �أحمد   - م�سوؤليتي  على   -66
و�لن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1414هـ.

67- ع�س ب�سالم .. يف عملك ومنزلك - عبد�لرحمن بن علي �لدو�سري 
- د�ر طويق للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1428هـ.

�لدكتور/  �ل�سيخ  ف�سيلة  تاأليف   - �لعلم  طلب  طريق  يف  معامل   -68
عبد�لعزيز بن حممد بن عبد�هلل �ل�سدحان - تقدمي ف�سيلة �ل�سيخ/ عبد�هلل 
ط   - و�لتوزيع  للن�سر  �لقب�س  د�ر   - �هلل(  )رحمه  �جلربين  عبد�لرحمن  بن 

�خلام�سة 1431هـ.

69- تعلم كيف حتيا - مرمي عبد�هلل �لنعيمي - د�ر �بن حزم - ط �الأوىل 
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1430هـ.

70- كيف تتخل�س من �لقلق قبل �المتحان وت�سري يف طريق �لنجاح - د. 
�أمني �ليو�سف.

71- �نت�سار�ت �أ�سهمت يف بناء �لتاريخ �الإ�سالمي - �سعد كرمي �لفقى - 
�لعاملية للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1430هـ.

72- مو�سوعة �آيات ومعجز�ت )�جلزء �الأول( - �أحمد بن �سامل بادويالن 
- د�ر طويق للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1427هـ.

73- �لزهد - تاأليف �الإمام �لعامل/ �أحمد بن حنبل �ل�سيباين - حتقيق/ 
حامد �أحمد �لطاهر حامد �لب�سيوين - د�ر �حلديث - ط 1425هـ.

74- �كت�سافات و�خرت�عات غريت جمرى �لب�سرية - �أكرم عبد�لوهاب 
- مكتبة �بن �سينا.

75- طر�ئف وفو�ئد - جمع و�إعد�د/ م�سعد �سعري - د�ر �ليقني للن�سر 
و�لتوزيع - ط �لثانية 1430هـ.

76- �أحلى �البت�سامات �خلفيفة و�لظريفة - من�سور بن نا�سر �لعو�جي 
- د�ر طويق للن�سر و�لتوزيع - ط �لثانية 1423هـ.

�لعلياء  د�ر   - مدبويل  ر�سا  �إعد�د/   - وطرفة!  طرفة   "1000"  -77
للن�سر و�لتوزيع - ط �لثامنة 1430هـ.

�لعامل زكريا بن  78- عجائب �ملخلوقات وغر�ئب �ملوجود�ت - لالإمام 
حممد بن حممود - �لقزويني - د�ر �ل�سرق �لعربي - ط �الأوىل 1427هـ.

ر�أفت( -  )�أم  �إبر�هيم حممود  �سهام  "12500" �سوؤ�ل وجو�ب -   -79
من�سور�ت مكتبة �جلامعة )�أبو ظبي( - ط �خلام�سة 1430هـ.

www.alukah.net
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80- نهاية �لعامل - د. حممد بن عبد�لرحمن �لعريفي - د�ر �لتدمرية 
- ط �لتا�سعة 1431هـ.

81- مو�سوعة �ملر�أة �مل�سلمة )�جلزء �لثاين( - هيا بنت مبارك �لربيك 
- د�ر طويق للن�سر و�لتوزيع - د �الأوىل 1423هـ.

�لقمع و�الإرهاب - عبد�لنا�سر بن حممد  �ل�سهيوين دولة  �لكيان   -82
مغنم - د�ر �بن خزمية للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1424هـ.

د�ر   - �لدو�سري  علي  بن  عبد�لرحمن  د.   - و�ملر�هقة  �أبناوؤنا   -83
�حل�سارة للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1431هـ.

للدر��سات  �لوليد   - يو�سف  وفاء   -  � جدًّ جامدة  فكاهية  طر�ئف   -84
و�لن�سر و�لرتجمة - ط �الأوىل 2009م.

�لقرى للرتجمة  �أم  85- طر�ئف مذهلة - عبد�لرحمن بكر - موؤ�س�سة 
و�لن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1429هـ.

86- �أطرف �الأخبار و�أعجب �الأ�سر�ر - عبد�لرحمن بكر - موؤ�س�سة �أم 
�لقرى للرتجمة و�لن�سر - ط �الأوىل 1431هـ.

87- نو�در حجا وظرفاء �لعرب - حممد ثابت - د�ر �لكتاب �لعربي - ط 
�الأوىل 2005م.

88- �ألغاز يف �ألغاز - علي ح�سن �سامل و �سحر علي �سامل - بيت �الأفكار 
�لدولية.

للن�سر  �لثقافة  عامل   - ح�سن  معتز  تاأليف/   - ونكتة  "999" نكتة   -89
و�لتوزيع - ط �لثانية 1427هـ.

90- و�أنزلنا �حلديد "روؤية فيزيائية ذرية" - د. �أنور حمدي - د�ر �لقلم 
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- ط �الأوىل 1430هـ

91- �أعجب �لعجب - حممد خري رم�سان يو�سف - د�ر �بن حزم - ط 
�لثانية 1430هـ.

لالإعالم  �إبد�ع   - ريا�س  �سعد  د.  �إعد�د/   - �لعامل  بنت يف  �أ�سعد   -92
و�لن�سر - ط �الأوىل 2008م.

93- �ملكتبة �ملدر�سية - جودت علي �أبو بكر - د�ر طويق للن�سر و�لتوزيع 
- ط �الأوىل 1422هـ.

للن�سر  طويق  د�ر   - بادويالن  �سامل  بن  �أحمد   - �لعنكبوت  �سائد   -94
و�لتوزيع - ط �الأوىل 1424هـ.

95- وقفات حول �جلو�ل - وكتبه/ حممد قا�سم بابونغري - مكتبة د�ر 
�لطرفني للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1429هـ.

96- لن تنت�سر على رئي�سك يف �لعمل - توم ماركرت - مكتبة جرير - 
ط �الأوىل 2009م.

97- �أخطاء �سائعة عند تالوة �لقر�آن �لكرمي - جمع وترتيب/ ح�سن بن 
�إ�سماعيل �حللو�تي - تقريظ ف�سيلة �ل�سيخ �لدكتور/ �أحمد بن مو�سى  حممد 

�ل�سهلي - د�ر �ل�سميعي للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1431هـ.

98- مو�سوعة �س �سوؤ�ل؟ وج جو�ب )�جلزء �الأول( - حكمت �أحمد خامن 
- ط �الأوىل 2008م.

د�ر   - بادويالن  �سامل  بن  �أحمد  د.   - وبيتك  حياتك  يف  �أخطاء   -99
�حل�سارة للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1431هـ.

100- مو�سوعة علماء �لعرب - �إعد�د/ هال للن�سر و�لتوزيع - هال للن�سر 
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و�لتوزيع - ط �لثانية 1431هـ.

وليد  د.  �لعاملي  و�ملحا�سر  �ملدرب   - حياتي  �أغري   ... �أن  قررت   -101
فتحي - �الجتاهات �لثقافية للن�سر و�لتوزيع - ط �لثانية 2010م.

102- قوة �لعقل يف �لقرن �حلادي و�لع�سرين - جون كيهو - مكتبة جرير 
- ط �الأوىل 2010م.

103- "500" جو�ب يف �لعقائد - �إعد�د/ �أحمد بن عبد�هلل �ل�سافعي - 
د�ر �بن حزم - ط �الأوىل 1030هـ.

104- �سيدي كيف؟ - عبد�لرحمن بن علي �لدو�سري - د�ر طويق للن�سر 
و�لتوزيع - د �الأوىل 1429هـ.

�سليمان  عمر  �أ.د.   - �لعلماء  و�أحد�ث  �لعلماء  ريا�س  يف  جولة   -105
�الأ�سقر - د�ر �لنفائ�س للن�سر و�لتوزيع - ط �لثانية 1425هـ.

علي  بن  عبد�لرحمن   - �الأول(  )�جلزء  �لقمة  �إىل  �لطريق   -106
�لدو�سري - د�ر طويق للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1424هـ.

107- دليل �ملبتعث �لفقهي - فهد باهمام - �سما �لكتب للن�سر و�لتوزيع 
- ط �الأوىل 1431هـ.

بن  عبد�لرحمن  �لفرج  �أبي  لالإمام   - )جزئني(  �ل�سفوة  �سفة   -108
�جلوزي - حتقيق/ �أحمد بن علي - د�ر �حلديث - ط �الأوىل 1421هـ.

109- بر�مج �الإذ�عة �ملدر�سية - حممود خليفة - موؤ�س�سة �قر�أ للن�سر 
و�لتوزيع و�لرتجمة - ط �الأوىل 1429هـ.

110- �أمتع �لق�س�س و�الأخبار - حممد عمر باعثمان - د�ر �حل�سارة 
للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1429هـ.
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111- �أ�سعد �مر�أة يف �لعامل - د. عائ�س �لقرين - موؤ�س�سة �لريان - ط 
�لر�بعة ع�سر 1430هـ.

ر�سيد  بن  عبد�هلل  �إعد�د/   - و�ل�سنة  �لقر�آن  �أدعية  من  �ملختار   -112
�لعنزي - د�ر �لكناري حفر �لباطن - ط �الأوىل 1428هـ.

113- فريد بيت �لق�سيد - من�سور نا�سر على �لعو�جي - د�ر �حل�سارة 
للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1431هـ.

114- فتاوى مهمة لعامة �الأمة - تاأليف �ل�سيخ/ م�سطفى بن �لعدوي - 
د�ر بلن�سية - ط �الأوىل 1429هـ.

�سالح  �لدكتور/  �ل�سيخ  ملعايل   - �سرعية  وفتاوى  علمية  م�سائل   -115
بن فوز�ن �لفوز�ن - �عتنى بها/ حممد بن فهد بن عبد�لعزيز �لفريح - د�ر 

�ل�سميعي للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1431هـ.

116- حدث يف �ملحكمة )�جلزء �الأول( - �سلمان بن حممد �لعمري - 
د�ر طويق للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1425هـ.

117- �سحايا �ملخدر�ت - �أحمد �سامل بادويالن - د�ر �حل�سارة للن�سر 
و�لتوزيع - د �لثانية 1426هـ.

�لوليد - ط  د�ر  �إعد�د/ م�سطفى علي -  �أو ال ت�سدق -  118- �سدق 
�الأوىل 2010م.

عبد�هلل  بن  عبد�لعزيز  �إعد�د/   - �لدر��سي  �لتفوق  �سناعة   -119
�حل�سيني - د�ر �لقا�سم - ط �الأوىل 1431هـ.

120- مميز باالأ�سفر - �إت�س. جاك�سون بر�ون، �البن و روت�سيل بنينجتون 
- مكتبة جرير - ط �الأوىل 2010م.
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121- �لكلمات �لنافعة يف �الأخطاء �ل�سائعة - وحيد عبد�ل�سالم بايل - 
مكتبة �الأديب - ط �الأوىل 1424هـ.

122- �إمتاع �لقاري بجمال �لكلم ورو�ئع �حلكم )�جلزء �الأول( - حممد 
�بن �سعد �لنهاري - ط �الأوىل 1430هـ.

تاأليف   - �لنافعة  و�حلكم  و�لو�سايا  �خلطب  يف  �ليانعة  �الأزهار   -123
ط   - �لعربي  �لنا�سر  د�ر   - �هلل(  )رحمه  �ل�سعودي  حممد  بن  ربيع  �ل�سيخ/ 

�الأوىل 1423هـ.

124- �ألعاب × �ألعاب - جمع و�إعد�د/ �سعد رفعت - د�ر �ليقني للن�سر 
و�لتوزيع - ط �الأوىل 1430هـ.

هاج�س  بن  عبد�للطيف  حمزة  �أبي  تاأليف/   - ن�سائية  خمالفات   -125
�لغامدي - مد�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1426هـ.

126- ق�سة �خرت�ع - حممد بن �سالح �لقحطاين - د�ر �حل�سارة للن�سر 
و�لتوزيع - ط �الأوىل 1430هـ.

127- رو�سة حو�ء - مو�سى بن ر��سد �لبهدل - د�ر طويق للن�سر و�لتوزيع 
- ط �الأوىل 1424هـ.

128- مو�سوعة �لثقافة و�ملعلومات )�جلزء �لثالث( - مهدي �سعيد رزق 
كريزم - د�ر طويق للن�سر و�لتوزيع - ط �لثالثة 1423هـ.

129- قالو� عن �الإ�سالم - �إعد�د/ د. عماد �لدين خليل - �لندوة �لعاملية 
لل�سباب �الإ�سالمي - ط �الأوىل 1412هـ.

رمزي  د.  بت�سرف/  ترجم   - كارنيجي  د�يل   - �خلطابة  فن   -130
�حل�سامي - عامل �لكتب - ط 1425هـ.
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131- من كنوز �ملعلومات )�جلزء �الأول( - �إعد�د/ م�سطفى كامل - 
د�ر �ليقني للن�سر و�لتوزيع - ط �لثانية 1421هـ.

132- من كنوز �ملعلومات )�جلزء �لثاين( - �إعد�د/ م�سطفى كامل - 
د�ر �ليقني للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1422هـ.

�إجابة" - طارق بن حممد بازرعة - د�ر  "1000 �سوؤ�ل و 4000   -133
طويق للن�سر و�لتوزيع - ط �ل�ساد�سة 1431هـ.

134- مو�سوعة �لقرن - �إد�رة م�سروع مو�سوعة �لقرن/ عماد �لعّز�يل - 
�لد�ر �ملتو�سطية للن�سر - ط �الأوىل 1427هـ.

�إمام  �أ.د.  135- معجم ديانات و�أ�ساطري �لعامل - )ثالثة جملد�ت( - 
عبد�لفتاح �إمام - مكتبة مدبويل.

�إعد�د   - و�الأجيال  �لع�سور  عرب  ومثال  وحكمة  "300" ن�سيحة   -136
وتقدمي/ د. �أحمد �سالمة �إبر�هيم - د�ر �لكتاب �لعربي - ط �الأوىل 2009م.

 - �لزو�وي  ر�سا  تاأليف/   - )�أنا�سيد �حلروف(  �الأنا�سيد  رو�سة   -137
و�لتوزيع  للن�سر  �لهدى  د�ر  �لنحا�س -  �سعيد  �أحمد  و�ملتابعة/  �لعام  �الإ�سر�ف 

- ط �الأوىل 1429هـ. 

138- مو�سوعة ز�دي يف �ملعلومات �لعامة - حممد فتحي عي�سى حماد - 
د�ر �حل�سارة للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1430هـ.

حممد  بن  �أحمد  �لف�سل  الأبي   - �أجز�ء(  )�أربعة  �الأمثال  جممع   -139
بن �أحمد بن �إبر�هيم �مليد�ين - حتقيق/ حممد �أبو �لف�سل �إبر�هيم - �ملكتبة 

�لع�سرية - ط 1430هـ.

�ملعا�سرة  و�الأحز�ب  و�ملذ�هب  �الأديان  يف  �ملي�سرة  �ملو�سوعة   -140
)جملدين(- د. مانع بن حماد �جلهني - �لندوة �لعاملية لل�سباب �الإ�سالمي - 
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ط �لر�بعة 1420هـ.

141- كتاب �أم رناد للطبخ - �أم رناد - ط �لثالثة 1431هـ.

142- �لعلمانية و�آثارها �خلبيثة - د/ حممد �ساكر.

143- ن�ساأة �لعلمانية - د/ حممد زين �لهادي. 

144- �لعقيدة �ل�سحيحة - �ل�سيخ عبد �لعزيز �بن باز - رحمه �هلل - .

145- علمتني �حلياة - �لكاتب/ م�سطفى �ل�سباعي.

 - �ل�سرور  هايل  ناديا   - و�ملوهوبني  �ملتميزين  تربية  �إىل  مدخل   -146
)2003( عمان - د�ر �لفكر للطباعة و�لن�سر.

 - نوفل  بكر  حممد   + جادو  �أبو  حممد  �سالح   - �لتفكري  تعليم   -147
)2007( عمان: د�ر �مل�سرية للن�سر و�لتوزيع و�لطباعة.

148- �حلكم و�الأمثال يف �الأدب �لفرعوين - د. �سيد كرمي - �سادر عن 
�لهيئة �مل�سرية �لعامة للكتاب عام 2002.

149- �لعلمانية و�آثارها �خلبيثة - للدكتور حممد �ساكر.

150- ن�ساأة �لعلمانية - للدكتور حممد زين �لهادي. 

151- �لعقيدة �ل�سحيحة - لل�سيخ عبد �لعزيز �بن باز - رحمه �هلل -.

152- �لطرق �حلكمية - �بن قيم �جلوزية.

153- ز�د �ملعاد يف هدي خري �لعباد - �بن قيم �جلوزية.

 - بود�س  روبرت  تاأليف:   - �أقل  وقت  يف  �أكرث  تنجز  كيف  تعلم   -154
ترجمة: منال م�سطفى حممد - مت حتميله من �ل�سبكة �لعنكبوتية.
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155- كلمات عابرة للمر�أة �مل�سلمة �لعابرة - حممد �أمني مرز� عامل - 
مكة �ملكرمة- 1411/7/27هـ.

156- تف�سري �بن كثري - �بن كثري - رحمه �هلل -.

157- فتاوى �ملر�أة �ملعا�سرة - �بن عثيمني - رحمه �هلل -.

158- فتاوى �للجنة �لد�ئمة.

159- مقدمات للنهو�س �لعمل �لدعوي - تاأليف: د/ عبد �لكرمي بكار 
- �لنا�سر: د�ر �لقلم - ط �لثانية 2001م - مت حتميل �لكتاب من موقع �ملوؤلف 

على �ل�سبكة �لعنكبوتية.  

160- �أ�سر�ر �لتفوق و�لنجاح - �أ/ �أحمد بادويالن.

161- حتفة �الإخو�ن باأجوبة مهمة تتعلق باأركان �الإ�سالم - تاأليف �لفقري 
�إىل عفو ربه �سماحة �ل�سيخ: عبد�لعزيز بن عبد�هلل بن باز "رحمه �هلل" - طبع 
�لعربية  باململكة  و�الإر�ساد  و�لدعوة  و�الأوقاف  �الإ�سالمية  �ل�سوؤون  وز�رة  ون�سر: 

�ل�سعودية - ط �لثالثة 1423هـ.

162- مع �لنا�س - �ل�سيخ/ علي �لطنطاوي - رحمه �هلل - د�ر �ملنار - 
دم�سق. 

163- فتاوى �للجنة �لد�ئمة للبحوث �لعلمية و�الإفتاء.

164- كيف ت�ستعد لالمتحان لعي�سى �لفيفي - د�ر �لطرفني - مت حتميله 
من �ل�سبكة �لعنكبوتية.

165- مهار�ت �ملذ�كرة - للدكتور/ جنيب رفاعي.

166- �أ�سر�ر �لتفوق �لدر��سي - �أ/ حممد دميا�س.
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�أحمد  �إعد�د/ حممد  167- �ملر�سد �حلقلي حول جودة مياه �ل�سرب - 
�ل�سن�سوري )كيماوي( - حممد حمد �ل�سعد )�أخ�سائي( - مر�جعة: د. حممد 

علي �لزهر�ين. جمادي �الأوىل 1419هـ.

168- كيف تتحكم يف �سعورك و�أحا�سي�سك؟ - د. �إبر�هيم �لفقي.

169- كيف ننت�سر يف معركة �حلياة - عماد �سامي �سلمان.

170- مو�سوعة �الإن�سان و�ل�سحة )4 جملد�ت( - د�ر �لر�تب �جلامعية.

و�لقبائل  و�ل�سعوب  �ل�سيا�سية  و�الأحد�ث  �لتاريخية  �ملو�سوعة   -171
و�الأمم )8 جملد�ت( - د�ر �لر�تب �جلامعية.

جوزف  و�إ�سر�ف/  �إعد�د   - �حلديثة  و�الأجوبة  �الأ�سئلة  مو�سوعة   -172
�سقر - مو�س�سة غازي جر�دة )لبنان( 1999م.

�أجيالنا  )مو�سوعة  و�لنقود  و�ملو�زين  و�ملقايي�س  �الأو�ئل  عامل   -173
و�لرتجمة  �لتاأليف  د�ئرة  �إعد�د/   - ثقافية علمية م�سورة  لل�سباب( مو�سوعة 
بالد�ر د. حممد �سعيد �لغزالين و�الأ�ستاذ. ر�تب �لزيات - د�ر �لر�تب �جلامعية.

�لعرب  وعباقرة  و�لعامليني  و�ل�سعر�ء  �الأدباء  �لعباقرة  عامل   -174
و�مل�سلمني )مو�سوعة �أجيالنا لل�سباب( مو�سوعة ثقافية علمية م�سورة - �إعد�د/ 

طارق مر�د - د�ر �لر�تب �جلامعية.

و�قع  وتاأمل يف  وتعريف  700 حكمة  من  )�أكرث  �حلياة  �إ�سر�قات   -175
�الإن�سان وجمتمعه وم�ستقبله مع ر�سوم معربة لذلك( - كتبها د. عبد�ملح�سن 

بن �أحمد �لع�سيمي - قرطبة للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1429هـ.

176- حديقة �الألغاز )�جلزء �لثاين( - �إعد�د/ جمال م�سعل - مكتبة 
جزيرة �لورد - ط �الأوىل 1417هـ.

177- ثقافة.. بال حدود )مو�سوعة �ملفاهيم �لع�سرية( �ملجلد �لثاين - 
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حممد عبد�لهادي عنان - �لقاهرة 2008م.

178- �بحث عن �لتو�زن - ديبور�توم - مكتبة جرير - ط �الأوىل 2005م.

�لكتاب  د�ر   - �ملنياوي  �أحمد   - ميعاد  �ألف  من  �سدفة خري  رب   -179
�لعربي - ط �الأوىل 2009م.

180- كليلة ودمنة - تاأليف/ م�سطفى �سادق �لر�فعي - بعناية: ب�سام 
�الأوىل  ط   - و�لتوزيع  و�لن�سر  للطباعة  حزم  �بن  د�ر   - �جلابي  عبد�لوهاب 

1422هـ.

181- قبل �أن حتا�سبو� - �إعد�د ف�سيلة �ل�سيخ: �سامح �ل�سيد - �لدولية 
للن�سر و�لتوزيع - �لقاهرة 2006م.

�ملحامي:  �إعد�د   - و�لن�ساء  �لرجال  يف  �الأقو�ل  رو�ئع  مو�سوعة   -182
حممد علوه - �ملركز �لثقايف �للبناين للطباعة و�لن�سر و�لرتجمة و�لتوزيع - ط 

�الأوىل 1425هـ.

�بن  �لفرج  �أبي  �لدين  جمال  �الإمام:  تاأليف   - �حلكايات  عيون   -183
 - و�لتوزيع  للتجارة  فيا�س  مكتبة   - �لطحان  �ل�سحات  حتقيق:   - �جلوزي 

1427هـ.

رءوف  �إعد�د/   - يوم(  لكل  )مقولة  �لنجاح  يف  مقولة   "365"  -184
�سبايك - د�ر �أجيال للن�سر و�لتوزيع - �لقاهرة 2008م.

185- ق�س�س �لقر�آن لالأطفال - �ل�سيخ/ حممود �مل�سري �أبو عمار - 
مكتبة �ل�سفا - ط �الأوىل 1431هـ.

�إعد�د/ عبد�لرحيم مارديني - د�ر �ملحبة  �لثقافية -  186- �ملو�سوعة 
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دم�سق - د�ر �آية بريوت - ط �الأوىل 2005م.

187- كنوز من �ملعرفة )�جلزء �الأول و�لثاين و�لثالث و�لر�بع( - �إعد�د/ 
د. �سليم �إليا�س - �ملركز �لثقايف �للبناين للطباعة و�لن�سر و�لرتجمة و�لتوزيع 

- ط �الأوىل 1425هـ.

188- �عمل �أقل تنجح �أكرث )�لك�سل هو �سر �لنجاح( - �إيرين زيلن�سكي 
- ترجمة/ �آمال �الأتات فاديا عبدو�س - �سركة د�ر �لفر��سة للطباعة و�لن�سر 

و�لتوزيع - لبنان 2005م.

189- ق�س�س �الأولياء مو�قف ومو�عظ للعلماء يف توجيه وتعليم �حلكام 
- تاألبف/ حديوى حالوة - مكتبة مدبويل - ط �الأوىل 2009م.

190- �سحتك بني �حلقائق و�الأوهام - �لدكتور: ح�سان �سم�سي با�سا - 
د�ر �لقلم دم�سق - ط �الأوىل 1423هـ.

د�ر   - �سم�س  عبد�حلافظ   - و�الأمثال  �حلكم  �الأقو�ل يف  د�ئرة   -191
�خليال للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1997م.

�إعد�د/   - �لعامل(  )دول  �مل�سورة  �لعاملية  �جلغر�فية  �ملو�سوعة   -192
نبيل تللو - د�ر عالء �لدين للن�سر و�لتوزيع و�لرتجمة - ط �الأوىل 2005م.

جون   - �سخ�س  الأيَّ  �سئ  �أيَّ  تبيع  كيف  و�لت�سويق  �لبيع  فن   -193
روبرت�سون - ترجمة مركز �لرتجمة بد�ر �لن�سر - �لدولية للن�سر و�لتوزيع - ط 

�الأوىل 2010م.

194- "100" مثل �سيني ماأثور )درر من �لثقافة �ل�سينية عرب �الأجيال( 
- ترجمة: خمل�س دو ت�سونغ - مر�جعة: ح�سني �إ�سماعيل - مر�جعة وحترير/ 
مركز �لتعريب و�لرتجمة - �لد�ر �لعربية للعلوم نا�سرون - موؤ�س�سة حممد بن 

ر��سد �آل مكتوم - ط �الأوىل 1429هـ.

195- كمال �للغة �لقر�آنية بني حقائق �الإعجاز و�أوهام �خل�سوم )نظر�ت 
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فيما �أثري من �سبهات و�أوهام( - د/ حممد حممد د�ود - د�ر �ملنار للطباعة 
و�لن�سر و�لتوزيع - ط �لثانية 1428هـ.

196- كنز �ملعلومات و�مل�سابقات )1000 معلومة مرتبة �أبجديا، و�خترب 
معلوماتك مع 1000 �سوؤ�ل متنوع.. و�إجاباتها( - �إعد�د/ حازم �إ�سماعيل �ل�سيد 

- د�ر �لتقوى للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1430هـ.

د�ر   - عبد�لروؤوف  حممود   - �لثالث(  )�لكتاب  �ملعلومات  بنك   -197
�ليازوري �لعلمية للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 2001م.

حممد  للدكتور:   - للموؤمنني  وموعظة  للدعاة  ز�د  وعرب  مو�قف   -198
حممد د�ود - د�ر �ملنار للن�سر و�لتوزيع - ط 1425هـ.

د.  �لعاملي  و�ملحا�سر  و�لكاتب  �ملفكر   - �المتياز  �إىل  �لطريق   -199
�إبر�هيم �لفقي - �لر�ية للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1430هـ.

�ل�سيخ/ ح�سنني  �الأ�ستاذ  لف�سيلة   - وبيان  تف�سري  �لقر�آن  كلمات   -200
�الأوىل  ط   - �لدعوة  د�ر   - و�لتالوة  �لتجويد  �أحكام  ويليه   - خملوف  حممد 

1427هـ. 

201- �لدعاء �مل�ستجاب من �الأذكار و�الأدعية �ل�سحيحة لالإمام �لنووي 
�إعد�د وتقدمي: حممد عبد�لعزيز �لهالوي - مكتبة �لفرقان للطبع و�لن�سر   -

و�لتوزيع - 2003م.

202- �ملده�س د�ئرة معارف عامة - جمدي �سيد عبد�لعزيز - مكتبة 
�الآد�ب - ط �الأوىل 1430هـ.

203- تاريخ �لنظم و�حل�سارة �الإ�سالمية - �لدكتورة/ فتحية �لنرب�وى 
- د�ر �لفكر �لعربي - ط �لتا�سعة 1419هـ.
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204- �الأدعية �جلامعة )�لكتاب �الأول( - ف�سيلة �لدكتور: �أحمد عبده 
عو�س - مركز �لكتاب للن�سر - 1431هـ.

205- هل تعلم - �إعد�د/ م�سطفى علي - د�ر �لوليد - �الأوىل 2010م.

ع�سرة  �لتا�سعة  ط  �لقلم  د�ر   - �لغز�يل  حممد   - حياتك  جدد   -206
1425هـ.

�سالمة -  يا�سر   - للمد�ر�س  و�لعقلية  �الألعاب �حلركية  مو�سوعة   -207
د�ر عامل �لثقافة للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1425هـ.

208- حكايات عمو حممود لالأطفال )�جلزء �الأوىل و�لثاين( - �ل�سيخ: 
حممود �مل�سري �أبو عمار - مكتبة �ل�سفا - ط �الأوىل 1431هـ.

209- �سهرة عائلية يف ريا�س �جلنة - �لدكتور: ح�سان �سم�سي با�سا - 
د�ر �لقلم دم�سق - ط �الأوىل 1430هـ.

210- منهاج �مل�سلم بني �لعلم و�لعمل - لف�سيلة �ل�سيخ �لعالمة: عبد�هلل 
�بن عبد�لرحمن �جلربين - �عتنى به و�أ�سرف عليه/ �أبو �أن�س علي بن ح�سني 

�أبو لوز - مد�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1424هـ.

211- مو�سوعة ن�ساء يف �لقمة - يا�سر خالد �سالمة - د�ر �سفا للن�سر 
و�لتوزيع - ط �الأوىل 1423هـ.

212- مفاتيح �لنجاح - حازم �لنجار - �مل�سرية للن�سر و�لتوزيع - ط 
�الأوىل 2009م.

و�لن�سر  للطباعة  �لريان  موؤ�س�سة   - �الإجنليزية  �للغة  �إىل  مدخل   -213
و�لتوزيع - ط �الأوىل 2009م.

214- 100 طريقة لتحفيز نف�سك - �ستيف ت�ساندلر - �ملوؤ�س�سة �لعربية 
للدر��سات و�لرتجمة و�لن�سر - ط �الأوىل 2010م.
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215- بدون معلم قو�عد �للغة �الإجنليزية يف 10 �أيام - نبيل ر��سي - د�ر 
�للطائف للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 2010م.

�سكيب  �الأمري   - غريهم؟  تقدم  وملاذ�  �مل�سلمون؟  تاأخر  ملاذ�   -216
�أر�سالن - د�ر �لقلم دم�سق - ط �لثانية 1430هـ.

217- 30 قانون للمذ�كرة �لفعالة - تاأليف: �أمني حممود �سربي - د�ر 
�أجيال للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1431هـ.

�لفكري  �الإبد�ع  �سركة   - �لعبديل  �ساجد  د.   - �لذكية  �لقر�ءة   -218
للن�سر و�لتوزيع �لكويت - ط �لر�بعة رجب 1431هـ.

219- ق�سة �خرت�ع - حممد بن �سالح �لقحطاين - د�ر �حل�سارة للن�سر 
و�لتوزيع - ط �الأوىل 1430هـ.

220- مو�سوعة غر�ئب �ملعتقد�ت و�لعاد�ت - حممد كامل عبد�ل�سمد - 
مكتبة �لد�ر �لعربية للكتاب - ط �لثانية رم�سان 1418هـ.

�لفارق -  �لتغيري لتحقيق �لكثري من  �لقليل من  221- خطو�ت عظيمة 
�أنتونى روبنز - مكتبة جرير - ط �لثامنة 2009م.

 222- �خلالدون مائة �أعظمهم حممد ر�سول �هلل - �سلى �هلل عليه و�سلم - 
�أني�س من�سور - �لزهر�ء لالإعالم �لعربي - ط �ل�ساد�سة 1985م.

223- ما مل يخربين به �أبي عن �حلياة - كرمي �ل�ساذيل - د�ر �أجيال 
للن�سر و�لتوزيع بالقاهرة - ط �الأوىل 2010م.

 - عبد�لعزيز  م�سطفى  نا�سف   - لالأطفال  مي�سرة  ق�سة   100  -224
�لد�ر �لثقافية للن�سر - ط �خلام�سة 1429هـ.
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225- تعلم �الإجنليزية يف �أ�سبوع - د�ر �ل�سمال للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع 
- ط �ل�ساد�سة 2007م.

 - معلم  دون  من  �النكليزية  �للغة  لتعليم  �الإجنليزي  �لرتجمان   -226
تاأليف: موؤيد �لكيالين - مر�جعة �مل�ست�سرق: روبرت طومب�سون - مكتبة �ملعارف 

بريوت - ط �الأوىل 1424هـ.

�لثالثة  ط   - جرير  مكتبة   - بوز�ن  توين   - �لروحي  �لذكاء  قوة   -227
2007م.

مكتبة   - جمعي  ح�سن   - �الإجنليزية  �للغة  لتعليم  وجمل  كلمات   -228
�لعامل �لعربي - 1426هـ.

�إبر�هيم - د�ر م�سطفى  229- مو�سوعة �الألغاز و�لطر�ئف - �سريهان 
للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 2008م.

230- كل �سئ عن.. �لنوم - ر�نيا زكريا - مكتبة �ل�سفوة للن�سر و�لتوزيع 
- 2008م.

�جلري�سي  موؤ�س�سة   - �لع�سيد�ن  �سلوى   - �لياأ�س  هزمو�  هكذ�   -231
للتوزيع و�الإعالن - ط �خلام�سة 1431هـ.

232- ع�سرة �لن�ساء من �الألف �إىل �لياء - جمعه ورتبه/ �أبو مالك �أ�سامة 
�بن كمال بن عبد�لر�زق - د�ر �لوطن للن�سر - ط �لثانية 1422هـ.

233- قوة �لرتكيز - �أ�سرف عبد�لنبي - �مل�سرية للن�سر و�لتوزيع - ط 
�الأوىل 2009م.

234- و�إنك لعلى خلق عظيم �لر�سول حممد - �سلى �هلل عليه و�سلم - 
)ثالثة �أجز�ء( - �إعد�د و�إ�سر�ف �ل�سيخ/ �سفي �لرحمن �ملباركفوري - �سارك 

يف �إعد�ده نخبة من �لعلماء و�لباحثني.
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235- هذه �للغة �لعجب حول فقه �للغة للثعالبي - جورج غريب - د�ر 
�لثقافة للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع - د�ر طعمه بريوت لبنان - ط �الأوىل 1414هـ.

236- ك�سكول �لطالب - حممود �لبدري - د�ر �لفكر �لعربي - ط �الأوىل 
2000م.

237- حكمة �ملجانني )طلقات من عيادة نف�سية( - د. يحيى �لرخاوى 
�لنف�سية )�ملكتبة  لل�سحة  باال�سرت�ك مع د�ر �ملقطم  �لنف�سي  - جمعية �لطب 

�لعلمية(.

د.  تاأليف:   - �الأوىل(  )�ملجموعة  لالأطفال  ق�سرية  "50" ق�سة   -238
�خلام�سة  ط   - و�لتوزيع  و�لن�سر  للطباعة  قّي  �لرُّ د�ر   - �لبكري  �أحمد  طارق 

1429هـ.

239- مو�سوعة �سدق �أو ال ت�سدق - �إعد�د/ خليل �لبدوي - د�ر �أ�سامة 
للن�سر و�لتوزيع - 1422هـ.

تاأليف:   - و�حلياة(  �ل�سحة  )�سل�سلة  �ملعدية  و�الأمر��س  �الإيدز   -240
جلنة من �الأطباء - د�ر �ل�سمال للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 2008م.

241- هكذ� علمني حممد �لغز�يل - عالء �لدين �آل ر�سي - د�ر �لور�ق 
- د�ر �لنريبني للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع - ط �لثانية 1424هـ.

242- 101 ن�سيحة للخريجني - �سوز�ن مورمي - نه�سة م�سر للطباعة 
و�لن�سر و�لتوزيع - موؤ�س�سة حممد بن ر��سد �آل مكتوم - ط �لثانية 2010م.

د.  تاأليف:   - �لثالثة(  )�ملجموعة  لالأطفال  "50" ق�سة ق�سرية   -243
قّي للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع - ط �لثالثة 1429هـ. طارق �أحمد �لبكري - د�ر �لرُّ

244- �الأجوبة �خلالدة - د/ �حل�سينى معدى - مكتبة �ل�سفوة للن�سر 
و�لتوزيع - ط �الأوىل 1430هـ.
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245- خماطر �لتلفزيون على مخ �لطفل - د. �سهري �لدفر�وي �مل�سري.

مارتا  وري�سة/   - مايينو�س   - مور  جنيفر  بقلم/   - نف�سك  ُكن   -246
فابريجا - ترجمة: د. حممد عنانى - مكتبة �الأ�سرة - �لهيئة �مل�سرية �لعامة 

للكتاب 2010م.

�لقريو�ن  د�ر   - �سريع  �أبو  �سامي   - �لنجاح  �إىل  �لو�سول  �أ�سر�ر   -247
للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 2010م.

248- علو �لهمة عند �لن�ساء - تاأليف ف�سيلة �ل�سيخ: حممد بن عبد�مللك 
�لزغبى - مكتبة �سل�سبيل - 2009م.

249- �ساعة و�ساعة نو�در - جمع وترتيب: حممود �مل�سري �أبو عمار - 
مكتبة �ل�سفا للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1429هـ.

250- دليل �لعظمة - روبني �سارما - مكتبة جرير - ط �الأوىل 2008م.

251- قوة �ل�سحر - بر�يان تر��سي و رون - مكتبة جرير.

252- �سري �أعالم �لنبالء )18 جملًد�( - ت�سنيف: �الإمام �سم�س �لدين 
�أحاديثه وعلق عليه  حممد بن �أحمد بن عثمان �لذهبي )رحمه �هلل( - خرج 
وقدم له و�عتنى به: حممد �أمين �ل�سرب�وي )عفا �هلل عنه( - د�ر �حلديث - 

�لقاهرة 2006م.

253- �لبد�ية و�لنهاية )ع�سرين جزًء�( - تاأليف: �الإمام �حلافظ �ملوؤرخ 
�أبي �لفد�ء �إ�سماعيل بن كثري - حققه وخرج �أحاديثه وعلق عليه: د. حمي �لدين 
�أبو زيد - ر�جعه: �ل�سيخ/ عبد�لقادر �الأرناوؤوط  �أبو زيد  ديب م�ستو و د. علي 
�لثانية  ط   - بريوت   * دم�سق  كثري  �بن  د�ر   - معروف  عو�د  ب�سار  و�لدكتور/ 

1431هـ.
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254- كيف تتخطى �آالمك وتو��سل حياتك؟ - لويز هاي - د�ر �لفاروق 
لال�ستثمار�ت �لثقافية - ط �الأوىل 2008م.

تاأليف   - �أجز�ء(  ثالثة  يف  )مو�سوعة  �لعربية  �لدرو�س  جامع   -255
�لتوفيقية  د�ر   - �ل�سيد  فتحي  جمدي  حتقيق:   - �لغاليينى  م�سطفى  �ل�سيخ: 

للرت�ث.

�لتيار  د�ر   - مغنية  �خلم�سة - حممد جو�د  �ملذ�هب  على  �لفقه   -256
�جلديد - د�ر �جلو�د - ط �لعا�سرة 1429هـ.

257- �جلمع بني �ل�سحيحني - تاأليف: يا�سر �إبر�هيم �سالمة - تقدمي: 
�لدكتور/ �إبر�هيم عبد�هلل �لالحم - د�ر �لوطن - ط �الأوىل 1419هـ.

258- فن و�أ�سر�ر �تخاذ �لقر�ر - �لكاتب و�ملحا�سر �لعاملي ر�ئد �لتنمية 
�لب�سرية د. �إبر�هيم �لفقي - د�ر �ليقني للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1429هـ.

�آل عارف  �لفد�ء حممد عزت  �أبو  �ل�سيخ:   - �ل�ساحلني  259- موعظة 
�لعربي". �لطب  "عميد 

260- ز�د من ال ز�د له - د. عائ�س �لقرين - موؤ�س�سة �لريان للطباعة 
و�لن�سر و�لتوزيع - ط �لثانية 1430هـ.

261- "1000" فتوى من �لفتاوى �الإ�سالمية - د/ م�سطفى مر�د "كلية 
�لدعوة - جامعة �الأزهر" - د�ر �لفجر للرت�ث - ط �الأوىل 1429هـ.

262- جمهرة �ملثال - تاأليف �ل�سيخ �الأديب: �أبي هالل �لع�سكري - د�ر 
�بن حزم - ط �الأوىل 1429هـ.

263- خز�رق �لال�سعور - �لدكتور: علي �لوردي - د�ر �لور�ق للن�سر - ط 
�لثانية 2008م. 

www.alukah.net



36
مصادر الموسوعات الثقافية المدرسية

264- الآلئ �حلكم - د. رحاب عكاوي - د�ر �لفكر �لعربي موؤ�س�سة ثقافية 
للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 2003م.

265- �لدليل �لكامل للتحكم يف �لذ�كرة - هارى لورين "�خلبري �لعاملي 
�لر�ئد يف جمال تدريب �لعقل و�لذ�كرة" - مكتبة جرير - ط �لثامنة 2009م.

266- مو�سوعة �لعلماء و�ملكت�سفني و�ملخرتعني )�سل�سلة �ملعاجم �لعلمية( 
- �سفاء كامل �جلبوري - د�ر ومكتبة �لهالل - 2007م.

بن  �سليمان  �ل�سيخ:  تاأليف   - �لنقاب  تلب�س  ملن  وعتاب  حتذير   -267
عبد�لكرمي �ملفرج - مد�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1425هـ.

 - �الأديان  من  وغريه  �الإ�سالم  دين  بني  �خللط  لنظرية  �الإبطال   -268
�الأوىل  ط   - و�لتوزيع  للن�سر  �لعا�سمة  د�ر   - زيد  �أبو  عبد�هلل  بن  بكر  وكتبه: 

1417هـ.

169- وال �أروع - خالد بن عبد�هلل �لدو�سري - ط �الأوىل 1426هـ.

و�لتوزيع  للن�سر  �لطالئع  د�ر   - �سرف  عماد   - �الأ�سماء  �أح�سن   -270
و�لت�سدير.

271- �سفة �لعمرة و�آد�ب �ل�سفر - �سليمان بن حممد �للهيميد - بيت 
�الأفكار �لدولية - 2005م.

272- �لتعامل و�أثره على �لفكر و�لكتاب - كتبه: بكر بن عبد�هلل �أبو زيد 
- د�ر �لعا�سمة للن�سر و�لتوزيع - ط �لثانية 1408هـ.

273- �ملجموعة �لعلمية - تاأليف: بكر بن عبد�هلل �أبو زيد - د�ر �لعا�سمة 
للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1416هـ.

274- حر��سة �لف�سيلة - تاأليف: بكر بن عبد�هلل �أبو زيد - د�ر �لعا�سمة 
للن�سر و�لتوزيع - ط �ل�سابعة 1421هـ.
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275- �أريد �أن �أعي�س �أكرث من حياة - د. �أحمد �لرب�ء �الأمريي - مكتبة 
�لعبيكان - ط �الأوىل 1430هـ.

- ط  �لعبيكان  مكتبة   - �الأمريي  �لرب�ء  �أحمد  د.   - �لتفكري  فن   -276
�لثالثة 1429هـ.

 - و�أ�سدقاوؤها  هاي  لويز   - �ليومية  �حلياة  باإيجابية يف  �لتفكري   -277
 - �لثقافية  لال�ستثمار�ت  �لفاروق  د�ر   - �لفاروق  بد�ر  �لرتجمة  ق�سم  �إعد�د/ 

موؤ�س�سة حممد بن ر��سد �آل مكتوم - ط 2009م.

278- �أف�سل طريقة حلفظ �الأفعال �ل�ساذة - عبد�هلل بن فهد �ل�سمري 
- طبعت ب�سركة مطابع هال - ط �الأوىل 1431هـ.

279- مو�سوعة طيور �لعامل - �إعد�د/ حممود بديع - د�ر �ليو�سف للن�سر 
و�لتوزيع - ط �الأوىل 2004 - 2005م.

�الأوىل  ط   - �ل�سروق  د�ر   - �ملخزجني  حممد   - �لثعالب  فندق   -280
2010م.

281- قل يل؟ كيف .. ومتى .. وملاذ� )مو�سوعة ثقافية �ساملة( - �إعد�د/ 
�سمري �سيخاين - موؤ�س�سة عز �لدين للطباعة و�لن�سر - 1419هـ.

282- �أفكار �سغرية حلياة كبرية - كرمي �ل�ساذيل - د�ر �ليقني للن�سر 
و�لتوزيع - ط �الأوىل 1430هـ.

283- "250" مهارة ذهنية - روبري هوفمان - مكتبة �لهالل - �لدولية 
للن�سر و�لتوزيع - ط �لثانية 2010م.

284- من رو�ئع �لعريفي - د. حممد بن عبد�لرحمن �لعريفي - موؤ�س�سة 
�سما للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1429هـ.
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�لقرين - حققه  �ل�سيخ: علي  تاأليف ف�سيلة   - �لقرين  رو�ئع  285- من 
و�عتنى به: �سليمان خمتار �سليمان - موؤ�س�سة �سما للن�سر و�لتوزيع - 1430هـ.

�لدين حممد  �سهاب  تاأليف:  �مل�ستطرف يف كل فن م�ستظرف -   -286
بيومي -  �أحاديثه: حممد  �الأب�سيهي - حققه وعلق عليه: حممد مهنا - خرج 

مكتبة �الإميان باملن�سورة - ط �لثانية 2006م.

287- م�سطفى لطفي �لنفلوطي )�ملجموعة �لكاملة( - قدم لها و�سرح 
ن�سو�سها: جميد طر�د - موؤ�س�سة �ملعارف بريوت * لبنان - 1429هـ.

�لزيد  علي  بن  �أحمد  بن  عبد�هلل  د.  �إعد�د/   - �ل�سالة  تعليم   -288
باململكة  و�الإر�ساد  و�لدعوة  و�الأوقاف  �الإ�سالمية  �ل�سوؤون  وز�رة  ون�سر:  طبع   -

�لعربية �ل�سعودية - ط �ل�سابعة 1423هـ.

�لثاين( - نه�سة م�سر للطباعة  �أني�س من�سور )�جلزء  289- قالو� - 
و�لن�سر و�لتوزيع - ط �لثانية �أبريل 2010م.

290- �لدر��سة يف �خلارج - د. عبد�لعزيز بن عبد�هلل بن طالب - ط 
�لثانية رم�سان 1428هـ.

291- �لتفكري �الأمثل 20/20 - دكتورة: ماجي جرينوود - روبن�سون - 
مكتبة جرير - ط �الأوىل 2005م.

292- كتاب �أم ريناد للطبخ - ط �لثالثة 1431هـ.

293- �عرف وتعلم �الخرت�عات - حممد فتحي �سربي - مكتبة �الأ�سرة 
2006م - برعاية من �سوز�ن مبارك.

294- �لتطبيب بالطعام - �لدكتور �ل�سيديل: �أحمد توفيق من�سور - ط 
�لثالثة 1429هـ.
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�لعربية  �لد�ر   - �لطاهر  �سامل  عكاب   - �لكتابة  يف  مو�سوعات   -295
للعلوم نا�سرون - ط �الأوىل 1429هـ.

296- �أقو�ل �أ�سهر من قائليها - ح�سن فار�س - وكالة �الأهر�م للتوزيع - 
ط �لثانية 1422هـ.

 - قدوح  نبيل  �إعد�د:   - ودمنة  كليلة  وحي  من  �حلكايات  �أحلى   -297
تنقيح: غريد �ل�سيخ - د�ر �لر�تب �جلامعية - ط �الأوىل 2007م.

�لر�تب  د�ر  بقاعي -  �إميان  د.  �لعربي -  �الأدب  تاريخ  �ملتقن يف   -298
�جلامعية.

299- حدث بالفعل �أعجب من �لعجب و�أغرب من �خليال - وليد نا�سيف 
- د�ر �لكتاب �لعربي - ط �الأوىل 2008م.

300- �أجمل ق�سة عن �لعامل �أ�سر�ر بد�ياتنا - تاأليف: دومينك �سيمونة 
- ترجمة: د. فينيتا بوت�سيفا �ل�سيخ - د�ر �لفرقد للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع - ط 

�الأوىل 2006م.

301- قر�ءة �لقر�ءة - فهد بن �سالح �حلمود - مكتبة �لعبيكان - ط 
�لر�بعة 1430هـ.

د�ر   - �لعريفي  عبد�لرحمن  بن  حممد  د.   - بحياتك  ��ستمتع   -302
�حلميد للن�سر.

303- �ملو�سوعة يف عجائب �الأخبار وغر�ئب �الأ�سعار و�الإح�ساء�ت ونو�در 
�ملعلومات و�لطر�ئف و�للطائف - جمدي �سيد عبد�لعزيز - مكتبة �الآد�ب - ط 

�لثالثة 1431هـ.

ط   - �ل�سروق  د�ر   - �سكري  �إبر�هيم  د.   - و�لطبيب  وطفلي  �أنا   -304
�لثالثة ع�سرة.
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�الأمة  �سيد  على  وبال�سالة  و�ل�سنة  �لقر�آن  بدعاء  �لغمة  ك�سف   -305 
حلو�ين  حممود  حنفي  ر�جي:  ربه  لعفو  من  جمع   - و�سلم  عليه  �هلل  �سلى   - 
- ر�جعه وقدم له: د. �سعيد �أبو �الأ�سعاد - قدم له كبري �الأئمة بوز�رة �الأوقاف: 

رم�سان �أحمد عبد ربه ع�سفور.

306- �الأ�سهر و�الأجمل من نو�در �لعرب - م�سطفى علي - د�ر �لكتاب 
�لعربي - ط �الأوىل 2009م.

�لد�ر   - ويليامز  جي�سيكا   - �لعامل  تغري  �أن  ينبغي  "50" حقيقة   -307
�لعربية للعلوم - مكتبة مدبويل - ط �الأوىل 1426هـ.

308- مو�سوعة �لقر�آن �لعظيم )جزئني( - د. عبد�ملنعم حنفي - مكتبة 
مدبويل - ط �الأوىل 2004م.

309- ر�سالة �إىل موؤمنة )�ملجموعة �لكاملة 1- 5( - حممد ر�سيد �لعويد 
- د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1419هـ.

310- مًعا يف طريق �لنجاح - تاأليف: من�سور بن عبد�لعزيز �خلريجي 
)�مل�سرف �لرتبوي باإد�رة �لتعليم مبنطقة �لريا�س( - مد�ر �لوطن للن�سر.

311- �ملعلم �لد�عية - �إعد�د: فهد بن مبارك �لدو�سري - د�ر �لوطن 
للن�سر - ط �الأوىل 1423هـ.

�لكبري البن مقفع - حتقيق ودر��سة/ د.  312- �الأدب �ل�سغري و�الأدب 
�إنعام فو�ل - د�ر �لكتاب �لعربي - ط �الأوىل 1414هـ.

313- حفظ �لقر�ن �لكرمي - حممد بن عبد�هلل �لدوي�س - د�ر �لوطن 
- ط �لثانية 1418هـ.

314- �لف�سائيات و�الإنرتنت و�آثارها على �لطالب - �إعد�د: ع�سام بن 
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عبد�لعزيز �ل�سايع - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1423هـ.

 - �ل�ستاوي  حممد  �سليمان   - �لدر��سي  و�لتفوق  للنجاح  �لطريق   -315
مكتبة �خلدمات �حلديثة - ط �الأوىل 1421هـ.

316- كيف تقر�أ كتاًبا - حممد �سالح �ملنجد - مد�ر �لوطن للن�سر - ط 
�الأوىل 1416هـ.

317- تف�سري �لع�سر �الأخري من �لقر�آن �لكرمي من كتاب زبدة �لتف�سري 
ويليه �أحكام تهم �مل�سلم - لل�سيخ حممد �سليمان عبد�هلل �الأ�سقر )رحمه �هلل 

تعاىل(.

ر�سيد  حممد   - �الأول(  )�جلزء  �ل�سحيحني  يف  �ملر�أة  �أحاديث   -318
�لعويد - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1419هـ.

319- من فنون �لتعامل مع �لنا�س �الإن�سات �جليد - �إعد�د: حممد بن 
�لغازي �لطيب - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1422هـ.

تاأليف:  و�ل�سحرة -  �ل�سحر  �ل�سارم من  و�ملوقف  320- بالد �حلرمني 
�سماحة  له:  وو�سع مقدمة  وعلق عليه  قر�أه   - �لطيار  �أ.د/ عبد�هلل بن حممد 
�ل�سيخ/ عبد�لعزيز بن عبد�هلل بن باز - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1417هـ.

321- فتاوى للعفيفات - �إعد�د: �لق�سم �لعلمي بد�ر �لوطن - د�ر �لوطن 
للن�سر - ط �الأوىل 1422هـ.

322- وماذ� بعد �أن ذبح �لعفاف - �إعد�د: �لق�سم �لعلمي بد�ر �لوطن - 
د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1422هـ.

 - �لبازية(  �لر�سائل  )حقيبة:  ي�سادها  وما  �ل�سحيحة  �لعقيدة   -323
�سماحة �ل�سيخ: عبد�لعزيز بن عبد�هلل بن باز )رحمه �هلل( - د�ر �بن �الأثري.
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324- فتاوى لل�سباب - �إعد�د: �لق�سم �لعلمي بد�ر �لوطن - د�ر �لوطن 
للن�سر.

لطالبة  ندية  هم�سات  )حقيبة:  �ملتميزة  �لطالبة  حياة  يف  يوم   -325
�ملتو�سطة و�لثانوية( - �إعد�د: �لق�سم �لعلمي بد�ر �لوطن - د�ر �لوطن للن�سر.

326- عرب وعرب�ت للطالبات )حقيبة: هم�سات ندية لطالبة �ملتو�سطة 
و�لثانوية( - �إعد�د: �لق�سم �لعلمي بد�ر �لوطن - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 

1423هـ.

�ملتو�سطة  لطالبة  ندية  هم�سات  )حقيبة:  �لطالبات  مع  وقفات   -327
و�لثانوية( - �إعد�د: �لق�سم �لعلمي بد�ر �لوطن - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 

1423هـ.

328- فو�ئد �إميانية لطالبة �ملتو�سطة و�لثانوية )حقيبة: هم�سات ندية 
لطالبة �ملتو�سطة و�لثانوية( - �إعد�د: �لق�سم �لعلمي بد�ر �لوطن - د�ر �لوطن 

للن�سر.

�ملتو�سطة  لطالبة  ندية  للطالبات )حقيبة: هم�سات  مهمة  فتاوى   -329
و�لثانوية( - �إعد�د: �لق�سم �لعلمي بد�ر �لوطن - د�ر �لوطن للن�سر.

330- دليل �إىل �لتفوق و�لنجاح - �إعد�د: �لق�سم �لعلمي بد�ر �لوطن - 
�إ�سر�ف: د. �أحمد �ملزيد و د. عادل �ل�سدي - د�ر �لوطن للن�سر.

331- هموم �لفتاة �جلامعية - �إعد�د: �لق�سم �لعلمي بد�ر �لوطن - د�ر 
�لوطن للن�سر.

332- هم�سات ندية للفتاة �جلامعية - �لق�سم �لعلمي بد�ر �لوطن - د�ر 
�لوطن للن�سر.
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333- زيارة �مل�سجد �لنبوي )حقيبة �حلاج و�ملعتمر( - �إعد�د: يو�سف 
�بن عبد�هلل �الأحمد - ر�جعها ف�سيلة �ل�سيخ: عبد�هلل �جلربين - د�ر �لوطن 

للن�سر.

 - و�ملعتمر(  �حلاج  )حقيبة  و�ملعتمرين  للحجاج  مهمة  فتاوى   -334
�إعد�د: �لق�سم �لعلمي بد�ر �لوطن - د�ر �لوطن للن�سر.

�لق�سم  �إعد�د:   - و�ملعتمر(  �حلاج  )حقيبة  �ملي�سر  �حلاج  دليل   -335
�لعلمي بد�ر �لوطن - د�ر �لوطن للن�سر.

336- �الأخطاء و�ملخالفات �لتي يقع فيها كثري من �حلجاج و�ملعتمرين 
�لوطن  د�ر   - �لوطن  بد�ر  �لعلمي  �لق�سم  �إعد�د:   - و�ملعتمر(  �حلاج  )حقيبة 

للن�سر.

337- �أ�سئلة مهمة �أجاب عنها ف�سيلة �ل�سيخ حممد بن �سالح �لعثيمني 
- د�ر �لوطن للن�سر.

�ل�سيخ  ف�سيلة   - �ل�سريعة  وقررتها  �لفطرة  �إليها  دعت  حقوق   -338
�لعالمة: حممد بن �سالح �لعثيمني - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1420هـ.

�لكبائر لالإمام  �لذنوب )خمت�سر من كتاب  �لتحذير من كبائر   -339
�لذهبي، و�لكبائر لل�سيخ حممد بن �سليمان �لتميمي( - �إعد�د: �لق�سم �لعلمي 

بد�ر �لوطن - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1420هـ.

وم�سلمة )من كالم  م�سلم  كل  على  �ملعرفة  �ملتحتمات  �لو�جبات   -340
�ل�سيخ �الإمام: حممد بن عبد�لوهاب و�أحفاده( - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 

1420هـ.

341- �لتدخني �لقاتل �لبطيء - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1420هـ.
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 - �لع�سيمي  وم�سباح  �لع�سيمي  �سناء  �إعد�د:   - �لر�بحة؟  من   -342
مد�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1425هـ.

343- قبل �أن يغلق �لباب - فهد بن عبد�لرحمن �حلميد - من �إ�سد�ر�ت 
د�ر �حلميد للن�سر و�لتوزيع 1426هـ.

344- �إياكم وحمقر�ت �لذنوب - �إعد�د: �لق�سم �لعلمي بد�ر �لوطن - 
د�ر �لوطن للن�سر.

345- �لقرب ينادي - �إعد�د: خالد �أبو �سالح - مد�ر �لوطن للن�سر.

346- �أيها �ملحروم - �إعد�د: عبد�لكرمي �لق�سري - د�ر �لوطن للن�سر - 
ط �الأوىل 1424هـ.

بد�ر  �لعلمي  �لق�سم  �إعد�د:   - �الإ�سالم  خلدمة  مقرتحة  �أفكار   -347
�لوطن - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1424هـ.

348- عقبات يف طريق �لعفيفات - �إعد�د: �لق�سم �لعلمي بد�ر �لوطن - 
د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1422هـ.

349- ق�س�س للعفيفات - - �إعد�د: �لق�سم �لعلمي بد�ر �لوطن - د�ر 
�لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1422هـ.

بن  عبد�هلل  �لعالمة:  �ل�سيخ  لف�سيلة   - �لتوحيد  يف  فتاوى   -350
د�ر   - �حلريقي  �إبر�هيم  بن  حمد  وتقدمي:  �إعد�د   - �جلربين  عبد�لرحمن 

�لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1416هـ.

351- تعليق خمت�سر على كتاب ملعة �العتقاد �لهادي �إىل �سبيل �لر�ساد 
موؤلفات ف�سيلة  �لعثيمني )�سل�سلة  ين �سالح  �لعالمة حممد  �ل�سيخ  لف�سيلة   -
�ل�سيخ 16( - د�ر �لوطن للن�سر - طبع باإ�سر�ف موؤ�س�سة �ل�سيخ حممد بن �سالح 

�لعثيمني �خلريية - طبعة عام 1423هـ.
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للطباعة  �ملناهل  د�ر   - �لثعالبي  تاأليف:   - و�لظر�ئف  �للطائف   -352
و�لن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1412هـ.

د�ر   - �لدوي�س  عبد�هلل  بن  رجاًل - حممد  �أ�سبحت  لقد  بني  يا   -353
�لوطن للن�سر - ط �لثالثة 1424هـ.

حممد  بن  عو�س  �إعد�د:   - �لد�عية  حياة  يف  �لنف�سية  �ل�سغوط   -354
مر�ساح - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1423هـ.

355- خمتار�ت من فتاوى �ل�سالة - ل�سماحة �ل�سيخ: حممد بن �سالح 
�لعثيمني - د�ر �بن �جلوزي - ط �الأوىل 1411هـ.

356- �سلوكيات مرورية خاطئة 85% من �حلو�دث خطاأ ب�سري - �أ.د/ 
علي بن �سعيد �لغامدي و�لعقيد/ �أمني عبد�حلميد �سعيد - وز�رة �لد�خلية - 

�الأمن �لعام - �للجنة �الإعالمية �ملركزية.

357- �ال�سرت�حات �ل�سبابية بني �لو�قع و�لتطلع - تاأليف: زكي بن �سالح 
تقدمي   - باالأح�ساء(  �الإ�سالمية  و�لدر��سات  �ل�سريعة  بكلية  )�ملعيد  �حلريول 
�الأوىل  ط   - للن�سر  �لوطن  د�ر   - �لربيك  عبد�هلل  بن  �سعد  �ل�سيخ:  ف�سيلة 

1421هـ.

جمع   - و�سلم  عليه  �هلل  �سلى   - �الأمة  نبي  التباع  �لهمة  �إيقاظ   -358
ن�سو�سه و�ألف بينها: خالد بن �سعود �لعجمي - ر�جعه معايل �لدكتور: �سالح 
بن فوز�ن �لفوز�ن - بتوجيه من �سماحة �ل�سيخ: عبد�لعزيز بن عبد�هلل بن باز 
)رحمه �هلل( مفتي عام �ململكة �لعربية �ل�سعودية )�سابًقا( - د�ر �لوطن للن�سر 

- ط �لثانية 1422هـ.

359- �الأ�ساليب �لنبوية يف �لتعامل مع �أخطاء �لنا�س - حممد بن �سالح 
�ملنجد - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1417هـ.
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جمع   - �لطبية  �مل�سائل  من  لكثري  �ل�سرعية  و�لفتاوى  �الأحكام   -360
و�إعد�د: د. علي بن حممد �لرميخان - د�ر �لوطن - ط �لثانية 1419هـ.

361- فتاوى �لزكاة - ف�سيلة �ل�سيخ �لعالمة: عبد�هلل بن عبد�لرحمن 
للن�سر - ط  �أبو لوز - د�ر �لوطن  �أن�س علي بن ح�سني  �أبو  �إعد�د:  �جلربين - 

�الأوىل 1417هـ.

362- �حلث على �سالمة �ل�سدر - علي بن حممد بن �سليمان �لدهامي 
- د�ر �لوطن للن�سر - ط �لثانية 1416هـ.

363- طالبنا و�ل�سالة )�سل�سلة يف رحاب �لرتبية 1( - �إعد�د: �لق�سم 
�لعلمي مبد�ر �لوطن - مد�ر �لوطن - ط �الأوىل 1424هـ.

بن  "ر�سي �هلل عنهم" مو�قف وعرب - حممد  �ل�سحابة  �سباب   -364
عبد�هلل �لدوي�س - د�ر �لوطن - ط �لثانية 1419هـ.

365- "70" فتوى يف �حرت�م �لقر�آن - جمع وترتيب: �أبو �أن�س علي بن 
ح�سني �أبو لوز - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1417هـ.

366- �حلياة �لطيبة - د. علي �لقرين - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 
1423هـ.

367- �الأقليات �مل�سلمة - �سماحة �ل�سيخ: عبد�لعزيز بن عبد�هلل بن باز 
)رحمه �هلل( وف�سيلة �ل�سيخ: حممد بن �سالح �لعثيمني )رحمه �هلل( - �أ�سرف 
�أحمد �لطيار - د�ر �لوطن - ط  على طبعه: �لدكتور/ عبد�هلل بن حممد بن 

�لوىل 1415هـ.

368- ب�سمات على ولدي �حلبيب - طيبة �ليحي - د�ر �لوطن للن�سر - 
ط �لر�بعة 1419هـ.
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369- �لفتاوى �ملهمة لفاقدي �الأحبة - جمع و�إعد�د: علي بن �سليمان بن 
عبد�هلل �لعبد�ين - مد�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1425هـ.

د�ر   - �لهز�ع  �سالح  علي   - �ملعاد  ليوم  �ال�ستعد�د  يف  �لتذكرة   -370
�لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1413هـ.

 - �لعثيمني  �سالح  بن  حممد  �ل�سيخ  لف�سيلة   - �الأخالق  مكارم   -371
�إعد�د وترتيب/ خالد �أبو �سالح - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1417هـ.

تقدمي:  ومناذج" -  "�أفكار  �الإ�سالمي  �ل�سريط  م�سابقات  ملف:   -372
�سوت �لدعوة - ن�سر يف موقع مفكرة �لدعاة.

�سيخ  تاأليف   - �لعقيدة"  يف  وجو�ًبا  �سوؤاًل   50" �لتوحيد  دالئل   -373
�الإ�سالم: حممد بن �سليمان �لتميمي )رحمه �هلل( - د�ر �لقا�سم - ط �الأوىل 

1418هـ.

374- �لتنبيهات �جللية على كثري من �ملنهيات �ل�سرعية - حممد �سالح 
�ملنجد - د�ر �لوطن للن�سر - ط �لر�بعة 1420هـ.

�إبر�هيم بن عثمان �لفار�س - د�ر �لوطن  "92" و�سيلة دعوية -   -375
للن�سر - ط �الأوىل 1414هـ.

376- "75" �أدًبا يف �ل�سالة - �إعد�د/ عبد�لرحمن �ليحيى - د�ر �لوطن 
للن�سر - ط �الأوىل 1421هـ.

377- ذئاب ب�سرية - �أمل �لعبد �هلل - �ملكتب �لتعاوين للدعوة و�الإر�ساد 
بالريا�س )حي �لرو�سة(.

378- هكذ� علم �الأنبياء - �سلمان بن فهد �لعودة - د�ر �لوطن للن�سر - 
ط �الأوىل 1413هـ.
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د�ر   - �لرماين  زيد بن حممد  د.   - و�لدو�ء  �لد�ء  �ل�سر�ء  379- حمى 
�لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1424هـ.

�لر�سد  مكتبة   - �لعودة  فهد  بن  �سلمان   - �لر�سيف  على  جل�سة   -380
نا�سرون - ط �الأوىل 1424هـ.

381- بال�سكر تدوم �لنعم - بدرية �لر�جحي - مد�ر �لوطن للن�سر - ط 
�الأوىل 1425هـ.

382- ر�سالة �إىل طالب جنيب - حممد بن �إبر�هيم �حلمد - د�ر �لوطن 
- ط �لثانية 1420هـ.

383- �مل�سجد مهد �النطالقة �لكربى - عائ�س بن عبد�هلل �لقرين - د�ر 
�لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1423هـ.

384- رجال من �سقط �ملتاع - تاأليف: �أبي حمزة عبد�للطيف بن هاج�س 
�لغامدي - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1420هـ.

385- �سرخات لفتيات ال تن�سى - �إعد�د/ حممد عبد�لعزيز �حلميدي 
- مد�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1425هـ.

386- من جتاربي ور�سائلي - �إعد�د/ هدى بنت م�ستور - مد�ر �لوطن 
للن�سر - ط �الأوىل 1425هـ.

م�سطفى  حممد  �إعد�د/   - ذبحه   .. نهايته   .. حقيقته  �ملوت   -387
�خلطيب )رحمه �هلل( - مد�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1424هـ.

�الأوىل  ط   - للن�سر  �لوطن  د�ر   - يو�سف  خري  حممد   - بنتي  يا   -388
1423هـ.

389- �لهروب من و�قع �حلياة - �إعد�د/ حمود بن �إبر�هيم �ل�سليم - 
د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1420هـ.
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390- رم�سان بني �لو�قع و�ملاأمول - �إعد�د/ حممد بن عبد�هلل �لهبد�ن 
- د�ر �بن خزمية - ط �الأوىل 1420هـ.

391- خمت�سر �أ�سر�ط �ل�ساعة �ل�سغرى و�لكربى - �إعد�د/ عو�س بن 
علي بن عبد�هلل - تقدمي ف�سيلة �ل�سيخ: عبد�هلل بن عبد�لرحمن �جلربين - 

د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1420هـ.

392- وقفات رم�سانية - �إعد�د/ �سالح بن عبد�لرحمن بن عبد�هلل - 
د�ر �لوطن - ط �الأوىل 1423هـ.

393- عمل �ملر�أة يف �مليز�ن - د. زيد بن حممد �لرماين - مد�ر �لوطن 
للن�سر - ط �الأوىل 1424هـ.

394- �إر�ساد �الإخو�ن �إىل طرق �إتقان حفظ �لقر�آن - �إعد�د/ عامر بن 
عي�سى �للهو - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1423هـ.

مد�ر   - �لوطن  �لعلمي مبد�ر  �لق�سم  �إعد�د/   - ينتحرون؟  ملاذ�   -395
�لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1425هـ.

396- �أ�سباب �النتكا�س - د. عبد�لرحمن �لعايد - د�ر �لوطن للن�سر - 
ط �الأوىل 1424هـ.

 - �لتابعني  مكتبة   - بايل  عبد�ل�سالم  وحيد   - �ملجال�س  فاكهة   -397
�لقاهرة 1417هـ.

عبد�لكرمي  بن  �سليمان  وكتبه:   - �لتحية  مع  مدخن  �إىل  ر�سالة   -398
�ملفرج - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1422هـ.

399- �أخطار تهدد �الأ�سرة - �إعد�د: حممد م�سطفى عبد�هلل �خلطيب 
- مد�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1424هـ.
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400- �إجازة �سعيدة - تاأليف: �أبي حمزة عبد�للطيف بن هاج�س �لغامدي 
- د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1423هـ.

�الأوىل  ط   - للن�سر  �لوطن  د�ر   - يو�سف  خري  حممد   - بني  يا   -401
1423هـ.

402- �أ�سرية �الأوهام - �إعد�د/ حمود بن �إبر�هيم �ل�سليم - د�ر �لوطن 
للن�سر - ط �الأوىل 1420هـ.

ين  عبد�لعزيز  �ل�سيخ:  �سماحة   - �لن�سائية  و�لفتاوى  �لر�سائل   -403
عبد�هلل بن باز )رحمه �هلل( - د�ر �لوطن للن�سر - ط �لثانية 1419هـ.

404- نافذة على د�ري �لنعيم و�جلحيم - �إعد�د/ عبد�لرحمن �ليحيى 
- د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1423هـ.

405- �أحكام �ال�ستئذ�ن يف �ل�سنة و�لقر�آن - �إعد�د/ �أحمد بن �سليمان 
�لوطن  د�ر   - �لغنيمان  حممد  بن  عبد�هلل  �ل�سيخ:  ف�سيلة  تقدمي   - �لعريني 

للن�سر - ط �الأوىل 1414هـ.

406- �ملخدر�ت دمرت حياتي - �إعد�د/ حممد بن عبد�هلل �لهبد�ن - 
د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1422هـ.

407- رم�سان �سهر �لقر�آن - وكتبه: �سليمان بن يحيى �ملالكي - مد�ر 
�لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1422هـ.

408- �ملر�آة الإظهار �ل�سالالت - تاأليف �لفا�سل �لعامل �ملحدث: عثمان 
بن �ملكي �لتوزري �لزبيدي - �سححه ووثق نقوله: عبد�هلل بن �سالح �لرب�ك - 

د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1420هـ.

409- ع�سرون طريقة للرياء - �سلمان بن فهد �لعودة - مكتبة �لر�سد 
نا�سرون - ط �الأوىل 1424هـ.
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�بن  د�ر   - �أمني  �إبر�هيم  �ملنذر خليل  �أبو   - ولدي  يا  يومك  410- هذ� 
�الأثري للن�سر. 

�بن  باز - د�ر  �لهمة - عبد�ملح�سن بن عثمان بن  �ل�سباب وعلو   -411
�الأثري للن�سر.

412- �أخطاوؤنا يف �لرتبية - د. عبد�لرحمن �لعايد - د�ر �لوطن للن�سر 
- ط �الأوىل 1424هـ.

�إعد�د:   - �هلل(  )رحمه  �لطنطاوي  حياة  من  مثرية  حو�دث   -413
عبد�حلميد �ل�سحيباين - د�ر �لقا�سم - ط �الأوىل 1423هـ.

414- �لغيبة مر�س �لع�سر - تاأليف: �سليمان بن عبد�لكرمي �ملفرح - 
د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1422هـ.

415- ف�سل �ل�سيام - �إعد�د: �لق�سم �لعلمي بد�ر �لوطن - د�ر �لوطن 
للن�سر - ط �الأوىل 1420هـ.

416- من ت�ساحب )�سل�سلة جو�هر بال خدو�س "1"( - وكتبه: �سلمان 
بن يحيى �ملالكي - ط �لثانية 1422هـ.

وكتبه:   -  )"2" خدو�س  بال  جو�هر  )�سل�سلة  �ل�ساحلني  ُملك   -417
�سلمان بن يحيى �ملالكي - تقدمي �ل�سيخ: عبد�ملح�سن بن عبد�هلل �لز�مل - ط 

�لثانية 1422هـ.

بن  حممد  �ل�سيخ:  ف�سيلة   - و�ملجتمع  �لفرد  على  �ملعا�سي  �أثر   -418
�سالح �لعثيمني - د�ر �لقا�سم - ط �لثالثة 1417هـ.

جار  �آل  �إبر�هيم  بن  عبد�هلل  �ل�سيخ:   - �خللقية  �جلرمية  خطر   -419
�هلل - د�ر �لوطن للن�سر - ط �لر�بعة 1413هـ.
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420- �الأخالق �الإ�سالمية - ل�سماحة �ل�سيخ: عبد�لعزيز بن عبد�هلل بن 
باز - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1419هـ.

421- حملة ر�سالة �الإ�سالم �الأولون - تاأليف: حمب �لدين �خلطيب - 
قدم له وعلق عليه: د. حممد بن �سامل �ل�سلمي - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 

1419هـ.

422- نهاية �لتاريخ - �سلمان بن فهد �لعودة - مكتبة �لر�سد نا�سرون - 
ط �الأوىل 1424هـ.

بن  عبد�للطيف  حمزة  �أبي  تاأليف:   - �حلما�س  ينتحر  عندما   -423
هاج�س �لغامدي - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1423هـ.

بن  حمد  �إعد�د:   - �خلطرية  �ملنزلقات  من  �جلليلة  �لتحذير�ت   -424
عطا �هلل �حلمد - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1422هـ.

بن  عبد�لعزيز  �ل�سيخ:  ل�سماحة   - بال�سالة  تتعلق  مهمة  فتاوى   -425
عبد�هلل بن باز - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1419هـ.

426- �ملنهج ملريد �لعمرة و�حلج - لف�سيلة �ل�سيخ �لعالمة: حممد بن 
�سالح �لعثيمني )رحمه �هلل( - د�ر �لوطن للن�سر - طبعة عام 1422هـ.

د�ر   - �لغامدي  هاج�س  بن  عبد�للطيف  حمزة  �أبي  تاأليف:   - ال   -427
�لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1423هـ.

428- �لقمار حكمه و�أدلة حترميه - لف�سيلة �ل�سيخ �لعالمة: عبد�هلل بن 
عبد�لرحمن �جلربين - �إعد�د: �أبو �أن�س علي بن ح�سني �أبو لوز - د�ر �لوطن 

للن�سر - ط �الأوىل 1420هـ.

429- ك�سف �ل�سبهات - لف�سيلة �ل�سيخ/ حممد بن عبد�لوهاب �لتميمي 
- مد�ر �لوطن للن�سر - ط �لثانية 1425هـ.
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430- حامل �مل�سك )�سل�سلة يا بني �ركب معنا "2"( - ح�سن بن حممد 
�ل�سرمي - د�ر �بن �الأثري - ط �الأوىل 1422هـ.

حممود  �ل�سيخ:   -  )"5" ملسو هيلع هللا ىلص  �لر�سول  �أخالق  )�سل�سلة  �لر�سا   -431
�مل�سري �أبو عمار - مد�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1425هـ.

�ل�سيخ:   -  )"14" ملسو هيلع هللا ىلص  �لر�سول  �أخالق  و�ل�سجاعة )�سل�سلة  �لقوة   -432
حممود �مل�سري �أبو عمار - مد�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1425هـ.

433- �الإخال�س )�سل�سلة �أين نحن من �أخالق �ل�سلف؟ "1"( - �إعد�د: 
عبد�هلل بن �سليمان �لعتيق - مد�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1424هـ.

ف�سيلة  موؤلفات  )�سل�سلة  و�لزكاة  و�لرت�ويح  �ل�سيام  يف  ف�سول   -434
�ل�سيخ �بن عثيمني "12"( - لف�سيلة �ل�سيخ �لعالمة: حممد بن �سالح �لعثيمني 

- مد�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1422هـ.

435- �سور من �لو�قع - فوؤ�د �ل�سلهوب - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 
1413هـ.

م�سروح  بن  علي  بن  يعد  تاأليف:   - �الإن�سان  حقوق  يف  �سطور   -436
�ل�سهر�ين - مد�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1425هـ.

437- �النت�سار على �لعادة �ل�سرية - در��سة �أعدها: ر�مي خالد عبد�هلل 
�خل�سر - د�ر �لوطن للن�سر - ط �لثالثة 1424هـ.

438- �أ�سئلة مهمة - لف�سيلة �ل�سيخ �لعالمة: حممد بن �سالح �لعثيمني 
- د�ر طيبة �خل�سر�ء.

�إعد�د:   - )"4" �ل�سلف؟  �أخالق  �أين نحن من  439- �ل�سالة )�سل�سلة 
عبد�هلل بن �سليمان �لعتيق - مد�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1424هـ.
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"6"( - �إعد�د:  440- �ل�سدقة )�سل�سلة �أين نحن من �أخالق �ل�سلف؟ 
عبد�هلل بن �سليمان �لعتيق - مد�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1424هـ.

�أين نحن من �أخالق  441- �الأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر )�سل�سلة 
�ل�سلف؟ "7"( - �إعد�د: عبد�هلل بن �سليمان �لعتيق - مد�ر �لوطن للن�سر - ط 

�الأوىل 1424هـ.

442- من �أقو�ل �سماحة �ل�سيخ عبد�لعزيز بن عبد�هلل �بن باز يف �لدعوة 
)نحو تر�سيد �ل�سحوة "10"( - �إعد�د: زياد بن حممد �ل�سعدون - د�ر �لوطن 

للن�سر - ط �الأوىل 1413هـ.

443- �لتوبة من �لتدخني - �إعد�د/ حمد بن �إبر�هيم �حلريقي - مطبعة 
د�ر طيبة.

444- علماوؤنا ودعاتنا مو�قف بطولة و�سجاعة "1" يف �الأمر باملعروف 
و�لنهي عن �ملنكر - جمع: عبد�لرحمن �جلامع - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 

1411هـ.

445- م�سوؤولية �لكلمة - د. عبد�هلل بن وكيل �ل�سيخ - د�ر �لوطن للن�سر 
- ط �الأوىل 1413هـ.

446- ماذ� تفعل يف �حلاالت �الآتية - حممد �سالح �ملنجد - د�ر �لوطن 
للن�سر - ط �لر�بعة 1420هـ.

447- جمموعة �أ�سئلة تهم �الأ�سرة �مل�سلمة )�سل�سلة موؤلفات ف�سيلة �ل�سيخ 
�بن عثيمني "12"( - لف�سيلة �ل�سيخ �لعالمة/ حممد بن �سالح �لعثيمني - د�ر 

�لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1423هـ.

448- بدع �لنا�س يف �لقر�آن - �إعد�د/ �أبو �أن�س علي بن ح�سني �أبو لوز - 
د�ر �لوطن للن�سر - ط �لثانية 1420هـ.
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�لعالمة/  �ل�سيخ  لف�سيلة   - مقاومتها  وكيفية  �لزمان  هذ�  فنت   -449
عبد�هلل بن عبد�لرحمن �جلربين - �إعد�د/ �أبو �أن�س علي بن ح�سني �أبو لوز - 

د�ر �لوطن للن�سر - ط �لثانية 1420هـ.

ة على �الأعر��س - لف�سيلة �ل�سيخ �لعالمة/  450- حقيقة �حلجاب و�لّغريرْ
عبد�هلل بن عبد�لرحمن �جلربين - �إعد�د/ �أبو �أن�س علي بن ح�سني �أبو لوز - 

د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1419هـ.

بن  عبد�هلل  �لعالمة/  �ل�سيخ  لف�سيلة   - و�لفر�غ  �ل�سباب   -451
عبد�لرحمن �جلربين - �إعد�د/ �أبو �أن�س علي بن ح�سني �أبو لوز - د�ر �لوطن 

للن�سر - ط �الأوىل 1421هـ.

452- تنبيهات على �أهم �ملهمات - قرئ على �سماحة �ل�سيخ/ عبد�لعزيز 
 - للن�سر  �لوطن  د�ر   - �سالح �جلبايل  بن  علي  تاأليف:   - باز  بن  عبد�هلل  بن 

1420هـ.

�لوطن  د�ر   - �ليامي  �سر�ر  بن  حممد  وكتبه:   - و�آهات  دمعات   -453
للن�سر - ط �الأوىل 1422هـ.

454- عبودية �ل�سهو�ت - �إعد�د/ د. عبد�لعزيز بن حممد بن علي �لعبد 
�للطيف - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1422هـ.

455- دعاة يف �لبيوت - �سلمان بن فهد �لعودة - مكتبة �لر�سد نا�سرون 
- ط �الأوىل 1422هـ.

456- فتاوى يف �لعقيدة - ل�سماحة �ل�سيخ: عبد�لعزيز بن عبد�هلل بن 
باز )رحمه �هلل( - د�ر �لوطن للن�سر.

بن  فوز�ن  بن  �سالح  �لدكتور:  �ل�سيخ  ف�سيلة   - �لتوحيد  عقيدة   -457
عبد�هلل �لفوز�ن - موؤ�س�سة �حلرمني �خلريية.

www.alukah.net



56
مصادر الموسوعات الثقافية المدرسية

458- �الإ�سر�ف و�لتبذير - د. زيد �لرماين - مد�ر �لوطن للن�سر - ط 
�الأوىل 1424هـ.

"12" خطوة للطريق �إىل �أحالمك - �إعد�د/ مرمي �حل�سن نوح   -459
�سي�سي - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1423هـ.

460- �لقلب بني �حلياة و�ملوت )من كالم �بن قيم �جلوزية( - �نتقاء: 
منرية �لرتكي - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1423هـ.

وترتيب:  جمع   - �ل�سائعة  �لنكر�ت  بع�س  الإز�لة  �لنافعة  �الأقو�ل   -461
�أبي عبد�لرحمن علي بن عبد�لعزيز مو�سى - تقدمي �ل�سيخ: حممد عمرو بن 

عبد�للطيف - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1420هـ.

462- �سدوم ق�سة ال تنتهي )�سل�سلة يا بني �ركب معنا "3"( - �إعد�د: 
�أحمد بن حممد �لعمر�ن - د�ر �بن �الأثري.

463- �سو�بط مهمة حل�سن فهم �ل�سنة - تاأليف: د. �أبو �أن�س بن �أحمد 
بن طاهر �الأندونو�سي.

�لر�سد  مكتبة   - �لعودة  فهد  بن  �سلمان   - �حلجيج  �إىل  ر�سائل   -464
نا�سرون - ط �الأوىل 1424هـ.

�ل�سيخ:  ل�سماحة   - �سو�ه  دين  له  لي�س  �هلل  دين  هو  �الإ�سالم   -465
عبد�لعزيز بن عبد�هلل بن باز - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1419هـ.

 - �ليحيى  عبد�لرحمن  �إعد�د:   - �لكرمي؟  �لقر�آن  نحفظ  كيف   -466
مد�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1424هـ.

467- �لتخمة �إ�سر�ف �سرر مر�س - د. زيد بن حممد �لرماين - مد�ر 
�لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1424هـ.
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468- من �لقلب �إىل كل معلم ومعلمة - �إعد�د: �أحمد بن حمد �لبوعلي 
- مد�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1424هـ.

469- ن�سائح �سحية �إىل �ملر�أة - تاأليف: د/ يو�سف بن عبد�هلل �لرتكي 
- د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1423هـ.

470- حمرمات ��ستهان بها �لنا�س - �ل�سيخ: حممد �سالح �ملنجد - د�ر 
�لوطن - ط �لثالثة 1418هـ.

471- �إن �سعيكم ل�ستى - تاأليف: �سعد بن �سعيد �حلجري - د�ر �لوطن 
للن�سر - ط �لثانية 1422هـ.

472- رم�سان و�أمل �لفر�ق - د/ عبد�حلميد بن عبد�لرحمن �ل�سحيباين 
- د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1423هـ.

للن�سر - ط  �لوطن  د�ر   - �ملنجد  �ل�سيئة - حممد �سالح  �لعادة   -473
�لر�بعة 1420هـ.

474- �أحب �الأعمال �إىل �هلل - �أ�سماء بنت ر��سد �لروي�سد - د�ر �لوطن 
للن�سر - ط �الأوىل 1424هـ.

475- �أ�سئلة مهمة - �أجاب عنها ف�سيلة �ل�سيخ: حممد بن �سالح �لعثيمني 
- د�ر �لوطن للن�سر - 1419هـ.

�لوطن  د�ر   - زعري  �آل  �سعد  بن  حممد  تاأليف:   - ندية  هم�سات   -476
للن�سر - ط �لثانية 1420هـ.

مد�ر   - �ل�سهري  عبد�هلل  بن  خالد  �إعد�د:   - �اللتز�م  �نهز�م   -477
�لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1424هـ.
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�أبو معاذ حممد �لطايع - مد�ر �لوطن  478- رم�سان بال خمالفات - 
للن�سر - ط �الأوىل 1425هـ.

479- يف عرفات ت�سكب �لعرب�ت - وكتبه: �سليمان بن عبد�لكرمي �ملفرج 
- د�ر �لوطن للن�سر.

480- �أخي �لكرمي يا من فقدناه يف �سالة �جلماعة - عبد�هلل �ل�سكاكر 
- د�ر �لوطن للن�سر - ط �لثانية 1419هـ.

481- كلمات متنوعة يف �أبو�ب متفرقة )�جلزء �لثالث( - حممد بن �إبر�هيم 
�حلمد - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1420هـ.

482- كلمات متنوعة يف �أبو�ب متفرقة )�جلزء �لر�بع( - حممد بن �إبر�هيم 
�حلمد - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1420هـ.

483- �الإخال�س و�ل�سرك �الأ�سغر - جمع و�إعد�د: د. عبد�لعزيز بن حممد 
�لعبد �للطيف - د�ر �لوطن للن�سر - ط �لثانية 1420هـ.

�لوطن  د�ر   - عباة  �أبو  حممد  بن  �إبر�هيم  �لدكتور/   - �لقر�آن  لغة   -484
للن�سر - ط �الأوىل 1413هـ.

بن  �هلل  جار  بن  عبد�هلل  �هلل:  �إىل  �لفقري  تاأليف   - رم�سان  ر�سالة   -485
�إبر�هيم �جلار �هلل - د�ر �لوطن للن�سر - ط �خلام�سة 1419هـ.

�لعالمة: عبد�هلل بن عبد�لرحمن  �ل�سيخ  لف�سيلة  �لهوى -  �تباع  486- ذم 
�جلربين )رحمه �هلل( - �إعد�د: �أبو �أن�س علي بن ح�سني �أبو لوز - د�ر �لوطن للن�سر 

- ط �الأوىل 1419هـ.

�ساأنه:  عز  �هلل  �إىل  �لفقري  كتبه   - �مل�سلمون  �أيها  �ل�سالة  �ل�سالة   -487
�إبر�هيم  بن  عبد�هلل  �ل�سيخ:  ف�سيلة  تقدمي   - �ملحيميد  حمد  بن  عبد�لعزيز 

�لقرعاوي.
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488- �ل�سمو - د. عائ�س �لقرين - د�ر بلن�سية - ط �الأوىل 1424هـ.

عبد�هلل  بن  عائ�س  �إعد�د:   - باز  �بن  �ل�سيخ  مناقب  يف  �ملمتاز   -489
�لقرين - د�ر �ل�سميعي للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1411هـ.

نا�سر  �أحمد  �إعد�د:   - �لغرية  حارب  من  على  �ملغرية  �خليل   -490
عبد�لرحمن �خلطاف - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1421هـ.

للن�سر - ط  �لوطن  د�ر   - �لعايد  د. عبد�لرحمن   - �لنف�س  بناء   -491
�الأوىل 1424هـ.

492- �أخطار تهدد �لبيوت - حممد بن �سالح �ملنجد - د�ر �لوطن للن�سر 
- ط �لثالثة 1419هـ.

�إعد�د:   - �لكربى  بدر  غزوة  �ملالحم  �أم  �سهد�ء  وتر�جم  �سري   -493
عبد�ملجيد حممد عبد�هلل �جلالل - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1419هـ.

494- �الإكفار و�لت�سهري �سو�بط وحماذير - عبد�هلل بن حممد �جلوعي 
- ر�جعه ف�سيلة �ل�سيخ: عبد�هلل بن عبد�لرحمن �جلربين - ط �الأوىل 1412هـ.

495- �لتربك �مل�سروع و�لتربك �ملمنوع - د/ علي بن نفيع �لعلياين - د�ر 
�لوطن للن�سر - ط �لثانية 1419هـ.

496- بيان �ل�سرك وو�سائله عند �أئمة �حلنفية - د. حممد بن عبد�لرحمن 
�خلمي�س - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1413هـ.

497- بيان �ل�سرك وو�سائله عند �أئمة �حلنفية - د. حممد بن عبد�لرحمن 
�خلمي�س - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1414هـ.

498- ظاهرة �سعف �الإميان - حممد �سالح �ملنجد - د�ر �لوطن للن�سر 
- ط �خلام�سة 1420هـ.
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بن  عبد�حلميد  د/   - و�أخبارهم  �مل�سافرين  ق�س�س  من   -499
عبد�لرحمن �ل�سحيباين - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1423هـ.

�لوطن  د�ر  �ساكر -  تاأليف: حممد  وثمارها �خلبيثة -  �لعلمانية   -500
للن�سر - ط �الأوىل 1411هـ.

بن  �سليمان  وكتبه:   - �ملز�ح  يف  �الإ�سالم  منهجية  عن  �الإف�ساح   -501
عبد�لكرمي �ملفرح - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1422هـ.

502- فتياتنا و�ملحبة - �إعد�د: فاتن �ل�سويلح - د�ر �لوطن للن�سر - ط 
�الأوىل 1423هـ.

و�الجتماعية  و�لثقافية  �لعقدية  و�آثارها  �لف�سائية  �لقنو�ت   -503
و�الأمنية - وكتبه: خالد بن عبد�لرحمن �ل�سايع - �لرئا�سة �لعامة لهيئة �الأمر 

باملعروف و�لنهي عن �ملنكر.

504- من فنون �لتعامل )�سل�سلة زهور بال �أ�سو�ك "2"( - كتبه: حممد 
بن �سر�ر �ليامي - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1421هـ.

 - �ملرورية  �ل�سالمة  يف  ت�سارك  �لعربية  �للغة  يف  �لهجاء  �أحرف   -505
تـاأليف �الأ�ستاذ: حممد بن م�سطفى عبد�هلل �خلطيب - د�ر �لوطن للن�سر - ط 

�الأوىل 1422هـ.

506- توجيهات للموؤمنات حول �لتربج و�ل�سفور - لف�سيلة �ل�سيخ: حممد 
بن �سالح �لعثيمني - د�ر �لوطن للن�سر - 1419هـ.

توحة عبد�لعزيز عبد  �سعد  �أم  �إعد�د:  و�أ�سر�ر -  507- �حلجاب حكم 
ربه - مد�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1425هـ.

508- م�سالك �ل�سعادة - ح�سن �سابر ح�سن �سليمان - د�ر �لوطن للن�سر 
- ط �الأوىل 1413هـ.
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509- �لتذكرة لطالب �حللقات - كتبه: حممد بن �سر�ر �ليامي - تقدمي 
ف�سيلة �ل�سيخ: �سعد بن �سعيد �حلجري - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1422هـ.

بن  �سليمان  كتبه:   - �ملخدر�ت  �أنقا�س  حتت  و�آهات  �سحايا   -510
عبد�لكرمي �ملفرج - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1424هـ.

511- وم�سة �أمل ملن �ساأل عن �لثبات يف زمن �ملتغري�ت - �إعد�د: فاتن 
�ل�سويلح - مد�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1425هـ.

512- �أ�سر�ر �لهجوم على �الإ�سالم ونبي �الإ�سالم - �إعد�د: د/ عادل بن 
علي �ل�سدي - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1423هـ.

513- يا من فقدناه يف �مل�سجد - حممد بن �سر�ر �ليامي - د�ر �لوطن 
للن�سر - ط �الأوىل 1420هـ.

514- �لت�ساهل مع غري �مل�سلمني مظاهره و�آثاره - عبد�هلل بن �إبر�هيم 
بن علي �لطريقي - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1413هـ.

 )"23" عثيمني  �بن  �ل�سيخ  ف�سيلة  موؤلفات  )�سل�سلة  �سفة �حلج   -515
عام  - طبعة  للن�سر  �لوطن  مد�ر   - �لعثيمني  �سالح  �ل�سيخ: حممد  لف�سيلة   -

1424هـ.

�أرو�ح �ل�سهد�ء - د/ عبد�حلميد بن عبد�لرحمن �ل�سحيباين -   -516
د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1423هـ.

517- ند�ء �لفطرة - �سلمان بن فهد �لعودة - مكتبة �لر�سد نا�سرون - 
ط �الأوىل 1424هـ.

518- �أريد �أن �أتوب ولكن - حممد �سالح �ملنجد - مد�ر �لوطن للن�سر 
- ط �خلام�سة 1420هـ.
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519- كيف نعي�س رم�سان - عبد�هلل �ل�سالح - د�ر �لوطن - ط �لر�بعة 
1419هـ.

�لر�بعة  ط   - �لفكر  د�ر   - �سامل  عدنان  حممد   - �أواًل  �لقر�ءة   -520
1428هـ.

521- �بتهاالت ودعو�ت - د/ يو�سف �لقر�ساوي - د�ر �لقلم - ط �لر�بعة 
1431هـ.

�أ.د. عبد�لكرمي بكار -  و�آليات - كتبه:  �لقر�ءة �ملثمرة مفاهيم   -522
د�ر �لقم - ط �ل�ساد�سة 1429هـ.

- ط  �لقلم  د�ر   - �لنهار  - عبد�لرحمن  �حلياة  وحي  �أفكار من   -523
�الأوىل 1431هـ.

د�ر طويق  بامعيبد -  بن علي  ب�سالم - عبد�هلل  للعي�س  524- خطو�ت 
للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1427هـ.

للن�سر  �أ�سامة  د�ر   - �أبو حجر  �آمنة   - �الإ�سالمية  �ملدن  مو�سوعة   -525
و�لتوزيع - ط �لثانية 2010هـ.

526- �الأ�سماء �جلميلة للبنني و�لبنات - فاطمة بنت حممد - د�ر طويق 
للن�سر - ط �لثالثة 1428هـ.

527- "500" حقيقة مده�سة - ترجمة و�إعد�د: رنا �فتيم - �سعاع للن�سر 
و�لعلوم - ط �الأوىل 2010م.

د�ر طويق   - �لعنزي  هليل عبد�هلل   - لي�ست من �خليال  528- غر�ئب 
للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1425هـ.

529- �مل�سلم �جلديد - �أ.د. عبد�لكرمي بكار - د�ر وجوه للن�سر و�لتوزيع 
- ط �الأوىل 1432هـ.
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للن�سر  �أ.د. عبد�لكرمي بكار - د�ر وجوه  و�لروح -  للعقل  530- وقفات 
و�لتوزيع - ط �الأوىل 1432هـ.

531- غر�ئب مو�سوعة جن�س - فكرة و�إ�سر�ف: �أيهم جابر - وهج �حلياة 
للن�سر - ط �الأوىل 1432هـ.

532- و�سايا طبيب - تاأليف: د. ح�سان �سم�سي با�سا - د�ر �لقلم - ط 
�لثالثة 1422هـ.

533- �سبابك كيف حتافظ عليه - تاأليف: د. ح�سان �سم�سي با�سا - د�ر 
�لقلم - ط �الأوىل 1421هـ.

534- "100" فكرة للح�سول على �ل�سعادة �حلقيقية - د. �سالح �سالح 
�لر��سد - �لر�ية للن�سر و�لتوزيع - �لكويت 2010م.

535- �إىل �أبنائي وبناتي "50" �سمعة الإ�ساءة دروبكم - د. عبد�لكرمي 
بكار - �سل�سلة �إ�سد�ر�ت �الإ�سالم �ليوم لالإنتاج و�لن�سر - ط �الأوىل 1428هـ.

536- �لفيزياء �ملمتعة و�لطر�ئف �لعلمية �ملثرية - د/ �أمين �أبو �لرو�س 
- د�ر �لطالئع للن�سر و�لتوزيع و�لت�سدير - ط 2009م.

�لعلمية  �ليازوري  د�ر   - �ل�سيخ  حممود   - �الإ�سالمية  �الأنا�سيد   -537
للن�سر و�لتوزيع - �لطبعة �لعربية 2007م.

538- �أح�سبها ق�سائد - �سعر/ عبد�هلل �سليمان �لدريهم - د�ر �لكتب 
- ط 1414هـ.

539- �أنا�سيد �لفجر �جلديد - �سعر/ حممد فوزي �لنت�سه - د�ر �ل�سياء 
- ط 1428هـ.

540- �أنا�سيد لل�سحوة �الإ�سالمية - �أحمد حممد �ل�سديق - د�ر �ل�سياء 
- د�ر �لثانية 1410هـ.
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541- �أنا�سيد �لطفل �مل�سلم )�جلزء �الأول( - �أحمد حممد �سديق - د�ر 
�ل�سياء - ط �الأوىل 1408هـ.

�أنا�سيد �لطفل �مل�سلم )�جلزء �لثاين( - �أحمد حممد �سديق -   -542
د�ر �ل�سياء - ط �الأوىل 1408هـ.

543- �أنا�سيد �لطفل �مل�سلم )�جلزء �لثالث( - �أحمد حممد �سديق - 
د�ر �ل�سياء - ط �الأوىل 1411هـ.

544- �الأعمال �ل�سعرية �لكاملة - يو�سف �لعظم - د�ر �ل�سياء - 1430هـ.

�لعاين  عبد�لرحمن  �إبر�هيم  �لدكتور/   - در��سيًّا  تتفوق  كيف   -545
ر�جعه: د. زياد �حل�سني و�الأ�ستاذ: منار �لعقاد و�الأ�ستاذ: يو�سف �سعادة - د�ر 

�ملنهاج.

546- �لد�عية �ملوؤثر - �الأ�ستاذ �لدكتور/ عبد�لكرمي بكار - نحو �لقمة 
للطباعة و�لن�سر - ط �الأوىل 1428هـ.

547- كيف تقر�أ كتاًبا - �الأ�ستاذ �لدكتور/ عبد�لكرمي بكار - نحو �لقمة 
للطباعة و�لن�سر - ط �لثانية 1431هـ.

و�إعد�د/ عمار �ساويل - د�ر  �لفريد من �الأنا�سيد - جمع  �لعقد   -548
�ملحمدي للن�سر و�لتوزيع - ط �لثانية 1415هـ.

د�ر   - با�سعد  عبد�هلل  فاطمة  وترتيب:  جمع   - �ل�سقائق  �أنا�سيد   -549
�ملحمدي - ط �الأوىل 1419هـ.

د�ر   - بارباع  �أحمد  عادل   - �الأول(  )�جلزء  �الأنا�سيد  ب�ستان   -550
�ملحمدي - ط �الأوىل 1419هـ.

551- عدما يحلو �مل�ساء - �لدكتور/ ح�سان �سم�سي با�سا - د�ر �لقلم - 
ط �الأوىل 1431هـ.
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552- لك يارب ن�سيدي - حميي �لدين �سليمة و حممد موفق �سليمة - 
د�ر �لهدى للن�سر و�لتوزيع - ط �لثانية 1407هـ.

553- �أحلى ما غنى �لطفل - �سليم عبد�لقادر - مركز �لر�ية للتنمية 
�لفكرية.

ط   - و�لتوزيع  للن�سر  �لرو�د   - �الأول(  )�لكتاب  �لرو�د  �أنا�سيد   -554
2011م.

�لرو�د   - ح�سن  �أحمد  �سليم   - �لثاين(  )�لكتاب  �لرو�د  �أنا�سيد   -555
للن�سر و�لتوزيع - ط 2011م.

 - ب�سيوين  �سونيا  تاأليف:   - �الأول(  مدر�سية )�جلزء  م�سرحيات   -556
�سارك يف �لتاأليف: طارق �سعيد - �سركة �سنابل للن�سر و�لتوزيع.

557- م�سرحيات مدر�سية )�جلزء �لثاين( - تاأليف: �سونيا ب�سيوين - 
�سارك يف �لتاأليف: طارق �سعيد - �سركة �سنابل للن�سر و�لتوزيع.

558- �البتعاث تاريخه، و�آثاره - تاأليف: د. عبد�لعزيز بن �أحمد �لبد�ح 
- ط �لثانية 1432هـ.

وترتيب  جمع   - �لربانيني  �لعلماء  مو�قف  من  �لب�ساتني  زهر   -559
�لدكتور/ �سيد بن ح�سني �لعفاين.

560- من كتاب رجال ون�ساء �أ�سلمو� - وكتبه: عبد �لرحمن حممود.

561- �لك�سكول �للطيف من كل فن ظريف - �إعد�د/ د. زيد بن حممد 
�لرماين )ع�سو هيئة �لتدري�س بجامعة �الإمام حممد بن �سعود �الإ�سالمية( د�ر 
�الألوكة على  للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1425هـ - ن�سر عرب موقع  �حل�سارة 

�ل�سبكة �لعنكبوتية.
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562- درو�س مهمة يف حياة �الأمة - �إعد�د/ د. زيد بن حممد �لرماين 
د�ر   - �الإ�سالمية(  �سعود  بن  حممد  �الإمام  بجامعة  �لتدري�س  هيئة  )ع�سو 
�الألوكة على  للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1424هـ - ن�سر عرب موقع  �حل�سارة 

�ل�سبكة �لعنكبوتية.

حممد  بن  زيد  د.  �إعد�د/   - �لعبو�س  وم�سحك  �لنفو�س  �أنيــــ�س   -563
�لرماين )ع�سو هيئة �لتدري�س بجامعة �الإمام حممد بن �سعود �الإ�سالمية( - 
د�ر �حل�سارة للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1424هـ - ن�سر عرب موقع �الألوكة على 

�ل�سبكة �لعنكبوتية.

�إعد�د/ د. زيد بن حممد  و�أ�ساليب - -  تقر�أ كتاًبا قو�عد  564- كيف 
�لرماين )ع�سو هيئة �لتدري�س بجامعة �الإمام حممد بن �سعود �الإ�سالمية( د�ر 
�حل�سارة للن�سر و�لتوزيع - ن�سر عرب موقع �سيد �لفو�ئد على �ل�سبكة �لعنكبوتية.

565- �ل�سلوك �ل�سحي يف �سوء �الإ�سالم - تاأليف/ د. يو�سف بن عبد�هلل 
�إبر�هيم �لرتكي - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1421هـ.

566- خطو�ت يف طريق �لعودة �إىل �هلل - �إعد�د/ �سعيد بن نافع �ل�سلمي 
- تقدمي: �أ.د/ علي بن نفيع �لعلياين - مد�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1425هـ.

مد�ر   - �ل�سليم  حممد  بن  �أن�س  �إعد�د:   - �لق�ساء  بعد  �لر�سا   -567
�لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1425هـ.

بن  حممد  وترتيب:  جمع   - و�لزيارة  و�لعمرة  �حلج  فتاوى   -568
عبد�لعزيز �مل�سند - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل.

علي  حممد  تاأليف:   - �لتجويد  �أحكام  تو�سيح  يف  �لعملي  �ملنهج   -569
عبد�لباقي و يحي �إ�سماعيل �إ�سحاق - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1421هـ.
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570- وقفات مع �لطالبات - جمعه و�أعده: �أبو �أن�س علي بن ح�سني �أبو 
لوز - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1421هـ.

571- درو�س من حياة �ل�سحابيات )ر�سي �هلل عنهن( - د/ عبد�حلميد 
�بن عبد�لرحمن �ل�سحيباين - مد�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1424هـ.

572- �لقول �ملفيد يف حكم �الأنا�سيد - ع�سام عبد�ملنعم �ملري - مكتبة 
�لفرقان - ط 1421هـ.

573- كيف �أقلعو� عن �لتدخني؟ - �إعد�د/ �إبر�هيم بن �سالح �لثنيان - 
د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1420هـ.

�إعد�د:  �لرتبوية -  �ل�سباب يف �ملحا�سن  574- عقبات خفية يف طريق 
عبد�لكرمي بن عبد�لعزيز �لق�سري - مد�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1424هـ.

جمع   - �لطبية  �مل�سائل  من  لكثري  �ل�سرعية  و�لفتاوى  �الأحكام   -575
�ل�سيخ/  ف�سيلة  له:  وقدم  ر�جعه   - �لرميخان  �سليمان  بن  علي  و�إعد�د: 

عبد�لعزيز بن حممد �ل�سدحان - د�ر �لوطن للن�سر - ط �لثانية 1419هـ.

للن�سر  �لعلوم  د�ر   - �سليمان  �سبحي  مهند�س:   - عملية  جتارب   -576
و�لتوزيع - ط �الأوىل 1429هـ.

�سالح  بن  حممد  �لعالمة:  �ل�سيخ  لف�سيلة   - �حلديث  م�سطلح   -577
�لعثيمني - د�ر �بن �جلوزي - ط �الأوىل ربيع �الأول 1424هـ.

578- ومي�س من �حلرم )�سل�سلة �لر�سائل �ملكية "9"( �ملجموعة �لر�بعة 
- وكتبه: �سعود بن �إبر�هيم بن حممد �ل�سرمي - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 

1421هـ.
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 - �ل�سيفية  و�ملر�كز  و�ملخيمات  للرحالت  �ل�سرعية  �مل�سابقات   -579
عبد�هلل  بن  عبد�لعزيز  �ل�سيخ/  تقدمي:   - �لعنزي  هي�سان  بن  خليف  �إعد�د: 

�الأحمد - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1423هـ.

�لوطن  �أبو �سالح - مد�ر  �إعد�د/ خالد  �آباءهم -  يعذبون  �أبناء   -580
للن�سر - ط �الأوىل 1425هـ.

�لوطن  مد�ر   - �سالح  �أبو  خالد  �إعد�د/   - �آباءهم  يعذبون  �آباء   -581
للن�سر - ط �الأوىل 1425هـ.

582- �الأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر �حلث على فعله و�لتحذير من 
�الأوىل  للن�سر - ط  �لوطن  د�ر   - �لعيد  قا�سم  بن  �سليمان  د/  تاأليف:   - تركه 

1421هـ.

583- م�سارحات رم�سانية - �سارحك بها: خالد بن �سعود �حلليبي - 
د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1422هـ.

584- �لقيد يف �لرحالت و�ل�سيد - تاأليف: عبد�حلكيم بن علي �ل�سويد 
- تقدمي/ ف�سيلة �ل�سيخ: عبد�هلل بن عبد�لعزيز بن عقيل - د�ر �لوطن للن�سر 

- ط �الأوىل 1422هـ.

585- �أخالقيات �مل�سلم - �إعد�د: خالد حممد عطية - د�ر �لوطن للن�سر 
- ط �الأوىل 1422هـ.

586- حو�ر علمي مع �سماحة �ل�سيخ عبد�لرز�ق عفيفي )رحمه �هلل( - 
�إعد�د: �أبو عبد�هلل �ل�سعيد بن �سابر بن عبده - ط �الأوىل 1416هـ.

�أبو زيد )رحمه �هلل( - د�ر  �لدعاء - بكر بن عبد�هلل  587- ت�سحيح 
�لعا�سمة للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1419هـ.
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588- �أعالم �حلّفاظ و�ملحدثني - عبد �ل�ستار �ل�سيخ.

589- رجال من �لتاريخ - �ل�سيخ علي �لطنطاوي - د�ر �ملنارة جدة - ط 
�لثامنة 1411هـ.

590- ر�سالة �إىل حو�ء )�ملجموعة �لكاملة 1-6( - ملحمد ر�سيد �لعويد 
- د�ر �لوطن - ط �لر�بعة 1418هـ.

 - م�سر  �لتوفيقية  �ملكتبة   - �جلوزية  قيم  �بن   - و�لدو�ء  �لد�ء   -591
حتقيق: هاين �حلاج.

592- �حلو�دث �ملرورية �آالم وح�سر�ت - علي بن ح�سني �أبو لوز - د�ر 
�لوطن - ط �لثانية 1421هـ.

593- دليل �الأ�سرة عن �الأمر��س يف �ملجتمع - د/ يو�سف بن عبد �هلل بن 
�إبر�هيم �لرتكي - مد�ر �لوطن للن�سر �لريا�س - ط �الأوىل 1425هـ.

للن�سر  �لوطن  مد�ر   - �سالح  �أبو  خالد   - �لف�سائيات  ح�ساد   -594
�لريا�س - ط �الأوىل 1425هـ.

�أنو�ر مكة - ط  595- �نظر حولك - وحيد عبد �ل�سالم بايل - مكتبة 
1421هـ.

596- نو�در �حلمقى و�ملغفلني - ح�سام �لدين ب�سيونى - د�ر �لغد �جلديد 
- ط �الأوىل 1423هـ.

597- فن �خلطابة )تلخي�س وتهذيب كتاب د�يل كارنيجي( - حممد بن 
عبد �هلل �لهبد�ن - د�ر �لوطن - ط �الأوىل 1421هـ.

�ملكتبة   - �جلوزية  قيم  �بن   - �الأفر�ح  بالد  �إىل  �الأرو�ح  حادي   -598
�لع�سرية - ط 1421هـ.
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599- كيف تقر�أ كتاًبا - حممد �سالح �ملنجد - مد�ر �لوطن للن�سر - ط 
�الأوىل 1416هـ.

600- جدد حياتك - حممد �لغز�يل - د�ر �لقلم - ط �لتا�سعة ع�سرة - 
1425هـ.

601- ق�س�س من �لتاريخ - علي �لطنطاوي - د�ر �ملنارة - ط �الأوىل 
1424هـ.

602- مو�سوعة �مل�سابقات و�ملعلومات - حممد عدنان غنام - د�ر �لبيان 
- وموؤ�س�سة �لريان - ط �الأوىل 1423هـ .

603- نور على نور مو�سوعة �لدرر �لثقافية - حمود بن عبد �هلل �ملطر 
)�جلزء �الأول( - ط �الأوىل 1426هـ. 

604- حديث �لنف�س وجوالت �خلاطر - عبد �الإله بن �سليمان �لطيار - 
مد�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1425هـ. 

و�حد(  جملد  يف  �أجز�ء  )�أربعة  �لعباد  خري  هدي  يف  �ملعاد  ز�د   -605
- �بن قيم �جلوزية - �عتنى به حمدي بن حممد نور �لدين �آل نوفل - مكتبة 

�ملورد - ط �الأوىل 1423هـ.

606- ديو�ن عناقيد �ل�سياء - د/عبد �لرحمن �سالح �لع�سماوي - مكتبة 
�لعبيكان - ط �الأوىل 1423هـ.

607- ديو�ن يا �أمة �الإ�سالم - د/عبد �لرحمن �سالح �لع�سماوي - مكتبة 
�لعبيكان - ط �لثانية 1423هـ.

608- ح�ساد �ل�سيف - د/عائ�س �لقرين - موؤ�س�سة �لريان - ط �الأوىل 
1425هـ.
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609- �سر �لتميز - حممد بن �سر�ر �ليامي - تقدمي د/عائ�س �لقرين - 
د�ر بلن�سية - ط �الأوىل 1423هـ.

610- �أجمل و�أظرف �حلقائق �لعلمية - مازن مغايري - د�ر �لرفاعي 
للن�سر و د�ر �لقلم �لعربي - ط �الأوىل 1428هـ.

611- �لعظمة - د/عائ�س �لقرين - مكتبة �لعبيكان - ط �الأوىل 1424هـ.

612- �لغلو - علي بن عبد �لعزيز بن علي �ل�سبل - تقدمي: د/�سالح بن 
فوز�ن بن عبد �هلل �لفوز�ن - د�ر �لوطن - ط �الأوىل 1417هـ .

�لد�ر   - هاجن  د/فيليب   - �ل�سخ�سية  للعناية  �لكامل  �لدليل   -613
�لعربية للعلوم - ط �لثانية 1425هـ.

حممد  �لنا�سر  عبد   - �ملدر�سية  �الإذ�عة  يف  �ل�سند�سية  �لرو�سة   -614
مغنم - بيت �الأفكار �لدولية.

615- معجم �ملناهي �للفظية - بكر بن عبد �هلل �أبو زيد - د�ر �لعا�سمة 
للن�سر و�لتوزيع - ط �لثالثة 1417هـ.

616- ��ستغالل �الأوقات قبل هادم �للذ�ت - هاجد بن غيثان �حلارثي 
�سعيد بن عبد �هلل  بن  �سعيد �حلجري و حممد  �سعد بن  �ل�سيخ /   : - تقدمي 

�لقحطاين - مد�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1425هـ. 

�ل�سنيدي - د�ر �لوطن  617- نفحات رم�سانية - فهد بن عبد �لعزيز 
للن�سر - ط �الأوىل 1420هـ.

618- �لدر��سة يف �خلارج - د/عبد �لعزيز بن عبد �هلل بن طالب - ط 
�لثانية 1428هـ.
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619- حلية طالب �لعلم - بكر بن عبد �هلل �أبو زيد - د�ر �بن �جلوزي 
- ط �لثانية.

620- ريا�س �ل�ساحلني من كالم �سيد �ملر�سلني - �الإمام �حلافظ �أبي 
زكريا يحي بن �سرف �لنووي - �عتنى به ه�سام بن حممد �سعيد �آل برغ�س - د�ر 

�لوطن - ط �الأوىل 1422هـ.

�لتا�سعة  ط   - �لعبيكان  مكتبة   - �لقرين  د/عائ�س   - حتزن  ال   -621
1424هـ.

ملسو هيلع هللا ىلص - خالد حممد خالد - د�ر �جليل - ط  622- رجال حول �لر�سول 
1416هـ.

د�ر   - �ملاأثور - هاين علي عثمان جماهد  �لقول  �ملنثور يف  �لدر   -623
�مل�ساعل - ط �الأوىل 1425هـ.

624- �أنو�رك يا رم�سان - خالد بن �سعود �حلليبي - د�ر �لوطن للن�سر.

�ل�سرعية - د/عبد �هلل بن حممد  بالرقية  تعالج مري�سك  625- كيف 
�ل�سدحان - قرئ على �سماحة �ل�سيخ: عبد �لعزيز بن باز رحمه �هلل - مطابع 

�حلمي�سي بالريا�س - ط �حلادية ع�سر 1426هـ.

626- فن �الإلقاء �لر�ئع - د/طارق �ل�سويد�ن - �سركة �الإبد�ع �لفكري 
- ط �لر�بعة 1427هـ.

�أكرث من 1000جو�ب للمر�أة - خالد �حل�سينان - د�ر بلن�سية -   -627
1426هـ.

628- ب�سرو� وال تنفرو� - د/عبد �لرحمن بن �سالح �لع�سماوي - مكتبة 
�لعبيكان - ط �الأوىل 1425هـ.
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629- �ل�سارم �لبتار يف �لت�سدي لل�سحرة �الأ�سر�ر - وحيد عبد �ل�سالم 
بايل - مكتبة �الأديب - ط �لثانية ع�سر 1423هـ.

د�ر   - �ل�سمر�ين  حممد  بن  �هلل  عبد   - �لعلمية  للمتون  �جلامع   -630
�لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1423هـ.

631- �ل�سعر و�ل�سعر�ء - �بن قتيبة �لدينوري - حتقيق : عمر �لطباع - 
�سركة د�ر �الأرقم بن �أبي �الأرقم - ط �الأوىل 1418هـ.

632- �لهاربون من جحيم �ملخدر�ت - خالد �لر�سيد - د�ر �لوطن - ط 
�لثانية 1420هـ.

�أبو �سالح - مد�ر �لوطن للن�سر - ط  633- فاهلل خرٌي حافًظا - خالد 
�الأوىل 1425هـ.

634- �لهاربات من �جلحيم - خالد �أبو �سالح - مد�ر �لوطن للن�سر - 
ط �الأوىل 1424هـ.

635- �لو�سائل �ملفيدة للحياة �ل�سعيدة - �ل�سيخ/ عبد �لرحمن بن نا�سر 
�ل�سعدي رحمه �هلل - كتيب �ملجلة �لعربية - �لعدد 93يف رم�سان 1425هـ.

636- ديو�ن �سموخ يف زمن �النك�سار - د/عبد �لرحمن �سالح �لع�سماوي 
- مكتبة �لعبيكان - ط �الأوىل 1423هـ.

637- يوم مع حبيبك ملسو هيلع هللا ىلص - �أمين بن عبد �لعزيز �أبامني.

638- �قر�أ با�سم ربك . لل�سيخ / عائ�س �لقرين.

639- �لبد�ية و�لنهاية للحافظ �بن كثري - رحمه �هلل -.

640- �ملب�سرون بالنار - حممد �ل�سامي.
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641- ق�سيدة : من �لغريب .. ؟؟ لزين �لعابدين.

642- منت )�سبعون حديثا( من �ل�سحيحني - �سالح عبد �هلل �لع�ساف.

643- خمت�سر من من�سورة لد�ر �بن خزمية.

644- حد�ئق ذ�ت بهجة لل�سيخ: عائ�س �لقرين - مكتبة �لعبيكان.

645- �مل�سائل �ل�سرعية - �ل�سيد �خلوئي.

646- لطائف �ملعارف - �بن رجب.

647- �لعائدون �إىل �هلل - من�سورة من �إعد�د / عيد ندى �لعنزي.

648- �إغاثة �للهفان - �بن �لقيم �جلوزية.

649- فتح �لباري  حتفة �الأحوذي.

650- طريق �لهجرتني وباب �ل�سعادتني - �بن �لقيم.

على  ن�سر   - �لدو�سري  �ساكر  بن  حممد   - متميزة  �إذ�عة  نحو   -651
�ل�سبكة �لعنكبوتية.

�أحمد  بن  �هلل  عبد   / �إعد�د  من  من�سورة   - منتنة  فاإنها  دعوها   -652
�لعالف - د�ر �لطرفني.

653- مطوية عيد �حلب - �إعد�د / �لق�سم �لعلمي بد�ر �لوطن.

654- �لتدخني �سم قاتل - من�سورة من �إعد�د / د�ر �بن خزمية.

655- �لتحذير من �ل�سرك - من�سورة من �إعد�د/ �لق�سم �لعلمي مبد�ر 
�لوطن.
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من  من�سورة   - عنها  منهي  و�ألفاظ  و�سركيات  حمرمات  كلمات   -656
تاأليف د/�سالح بن عبد �هلل �ل�سياح.

657- ديو�ن �الإمام �ل�سافعي - �عتنى به عبد �لرحمن �مل�سطاوي - د�ر 
�ملعرفة - ط �الأوىل 1424هـ.

658- �الأجور �لعظيمة - من�سورة من �إعد�د/حممد عبد ربه - ط �لثانية.

�ل�سبكة  من   - �لوطني  باحلر�س  �سعود  �مللك  ثانوية   - مثايل   -659
�لعنكبوتية.

660- علم �لنف�س - لديفيد مايرز.

661- نو�در من �لتاريخ - مو�سى ر��سد �لبهدل. 

�لدر��سي  �لف�سل  ثانوي طبيعي -  �لثالث  لل�سف  �لكيمياء  662- كتاب 
�الأول - وز�رة �لرتبية و�لتعليم بال�سعودية.

663- �لرحيق �ملختوم - �سفي �لرحمن �ملباركفوري - د�ر �ملوؤيد - ط 
�الأوىل 1423هـ.

664- خطوة .. خطوة نحو �لهدف )�جلزء �ل�ساد�س( - �أحمد بن �سامل 
بادويالن - د�ر طويق - ط �الأوىل 1425هـ.

665- �أقوى و�أروع �حلكم و�الأقو�ل �ملاأثورة - مازن مغايري - ن�سر د�ر 
�لرفاعي للن�سر + د�ر �لقلم �لعربي - ط �الأوىل 1428هـ.

للن�سر  طويق  د�ر  �إعد�د   - �لثاين(  )�جلزء  تعلم؟  هل  مو�سوعة   -666
و�لتوزيع - ط �لثالثة 1421هـ.

667- ترجمان �ل�سنة - عائ�س بن عبد �هلل �لقرين - د�ر �بن حزم - ط 
�الأوىل 1420هـ.
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668- خمت�سر منهاج �لقا�سدين - �بن قد�مة �ملقد�سي - د�ر بلن�سية.

ر�سو�ن  حممد  حتقيق   - �ملقد�سي  قد�مة  �بن   - �لتو�بني  كتاب   -87
عرق�سو�سي - موؤ�س�سة �لر�سالة - ط �الأوىل 1424هـ.

 - �لد�وود  حممد  بن  �هلل  عبد   - �الأول(  )�جلزء  �حلديث  متعة   -669
توزيع موؤ�س�سة �جلري�سي - ط �ل�ساد�سة ع�سر 1429هـ.

670- حر��سة �الأعمار - �إعد�د �لق�سم �لعلمي مبد�ر �لوطن - ط �الأوىل 
1424هـ.

د�ر   - �لفالحي  �لعزيز  عبد  بن  م�سعل  �إعد�د   - �لفو�ئد  ب�ستان   -671
�لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1423هـ.

672- عدة �ل�سابرين وذخرية �ل�ساكرين - �بن قيم �جلوزية - حتقيق 
وتخريج �أحمد عناية - د�ر �لكتاب �لعربي - ط �الأوىل 1424هـ.

673- �ألف �سوؤ�ل و�سوؤ�ل يف قل وال تقل - حممد عبد �هلل خري �لدين - 
موؤ�س�سة �أم �لقرى للرتجمة و�لن�سر و�لتوزيع.

674- �أ�سهر �الأمثال �لعربية - وليد نا�سف - د�ر �لكتاب �لعربي - ط 
�الأوىل 1428هـ.

675- ف�سول �جتماعية - علي �لطنطاوي - جمع وترتيب حفيد �ملوؤلف 
/جماهد ماأمون دير�نية - ط �لثانية 2004م.

�لثالثة  ط   - �لعبيكان  مكتبة   - �لقرين  عائ�س  د/   - �ل�سو�رد   -676
1429هـ.

677- دمع �ل�َسَحر يف ذكر ومناجاة رب �لب�سر - خالد �أبو �سالح - مد�ر 
�لوطن - ط �الأوىل 1422هـ.
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678- �سيد �خلاطر - �بن �جلوزي - د�ر �بن خزمية - حتقيق وتعليق 
عامر بن علي يا�سني - ط �لثانية 1419هـ.

679- �أجمل و�أظرف �حلكم و�الأقو�ل �ملاأثورة - مازن مغايري - ن�سر د�ر 
�لرفاعي للن�سر + د�ر �لقلم �لعربي - ط �الأوىل 1428هـ.

680- متعة �حلديث )�جلزء �لثاين( - عبد �هلل بن حممد �لد�وود - د�ر 
�لرو�د للن�سر - ط �لعا�سرة 1430هـ.

�لعزيز  عبد   - �لثاين(  )�جلزء  �لزمان  لدرو�س  �لظماآن  مو�رد   -681
و�الإر�ساد  و�لدعوة  و�الإفتاء  �لعلمية  �لبحوث  �إد�رة  رئا�سة   - �ل�سلمان   �ملحمد 

)وقف هلل تعاىل ، يوزع جماًنا وال يباع( - ط �حلادية ع�سر 1402هـ. 

682- لالأذكياء فقط - �إعد�د �سلوى ماجد و حنان �ساهر - د�ر �ملوؤلف 
للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع و د�ر �حل�سام للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 

1993م. 

683- �ملنتقى من ذم �لهوى - �بن �جلوزي - �خت�سره خالد �أبو �سالح 
- د�ر �لوطن - ط �الأوىل 1420هـ.

684- دعاء �ل�َسَحر - �ل�سيخ حممد حممود �ل�سو�ف - بدون نا�سر.

685- �أعالم �حلفاظ و�ملحدثني - عبد �ل�ستار �ل�سيخ. 

686- ديو�ن حتى تر�سى - لل�ساعر م�سطفى عكرمة.

�أ�سرف على حتقيقه : خمتار  �لبيهقي -  687- �سعب �الإميان - �الإمام 
�أحمد �لندوي - �لهند - �لد�ر �ل�سلفية.

�أبو حممد عبد �حلق �الأ�سبيلي - بريوت - د�ر �لكتب  688- �لتهجد - 
�لعلمية.
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689- �لرو�س �لفائق يف �ملو�عظ و�لرقائق - �ل�سيخ �سعيب �حلريفي�س 
- بريوت - د�ر �لفكر.

690- �ملختار من فر�ئد �لنقول و�الأخبار - �ختيار وتعليق: حممد عو�مة 
- بريوت - د�ر �لب�سائر �الإ�سالمية.

691- �سنن �لرتمذي. 

�سالح   : �خت�سره   - نعيم  �أبي  �حلافظ   - �الأولياء  حلية  تهذيب   -692
�أحمد �ل�سامي - بريوت - �ملكتب �الإ�سالمي.

693- �لرتويح دو�فعه، �آثاره، �سو�بطه - عبد �هلل بن نا�سر �ل�سدحان - 
كتيب �ملجلة �لعربية �لر�بع و�لثالثون. 

694- حول �لعامل يف 200 يوم - �أني�س من�سور - م�سر - د�ر �ل�سروق - 
ط �خلام�سة و�لع�سرون 200م.

695- �الإذ�عة �لرتبوية - يحي بن �سالح �حلربي - مكتبة �لر�سد نا�سرون 
- ط �الأوىل 1426هـ.

696- مو�سوعة ملاذ� �لعلمية للنا�سئة - في�سل بن �سلطان �جلودي - د�ر 
�لقا�سم - ط �الأوىل 1424هـ.

697- مو�سوعة �سني وجيم يف �لقر�آن �لكرمي - �جلزء �الأول - عبد�لرحمن 
بن من�سور �سار - د�ر طويق للن�سر و�لتوزيع - ط �لثانية 1425هـ.

698- �خترب معلوماتك �لريا�سية - مازن مغايري - د�ر �لرفاعي للن�سر 
- د�ر �لقلم �لعربي - ط �الأوىل 1429هـ.

699- �الأجوبة �لرتبوية لل�سباب �مللتزم - عادل بن حممد �لعبد�لعايل - 
ط �لثانية 1419هـ.
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علي  بن  عبد�لرحمن   - �لثقافية  للم�سابقات  �لذهبية  �ملو�سوعة   -700
�لدو�سري - د�ر طويق للن�سر و�لتوزيع - ط �لثالثة 1423هـ.

701- مفاهيم مغلوطة - مهدي �سعيد رزق كريزم - د�ر طويق للن�سر 
و�لتوزيع - ط �الأوىل 1424هـ.

702- مو�سوعة �الأو�ئل - عبد�لرحمن عمر �حلامد - د�ر طويق للن�سر 
و�لتوزيع - ط �الأوىل 1416هـ.

703- منرب �الإذ�عة �ملدر�سية - نا�سر بن عوي�س �حلربي - ط �الأوىل 
1424هـ.

704- �الإذ�عة �ملدر�سية - كفاح �إبر�هيم - بيت �الأفكار �لدولية.

 - �لثاين  �جلزء   - �لكرمي  �لقر�آن  يف  وجيم  �سني  مو�سوعة   -705
عبد�لرحمن بن من�سور �سار - د�ر طويق للن�سر و�لتوزيع - ط �لثانية 1425هـ.

و�أخالقه - د/�أحمد بن  ملسو هيلع هللا ىلص يف عباد�ته ومعامالته  706- هدي حممد 
عثمان �ملزيد - مد�ر �لوطن للن�سر - ط �لعا�سرة 1427هـ.

موؤ�س�سة   - �لقحطاين  وهف  بن  علي  بن  �سعيد   - �مل�سلم  ح�سن   -707
�جلري�سي للتوزيع و�الإعالن - ط �ل�ساد�سة و�لثالثون 1428هـ.

708- �لتد�وي بالدعاء - ح�سني بن �أحمد ح�سن همام - د�ر �حل�سارة 
للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1428هـ. 

709- حتى تكون �أ�سعد �لنا�س - عائ�س بن عبد �هلل �لقرين - د�ر �بن 
حزم - ط �الأوىل 1421هـ.

710- ق�سائد �ساحكة - د/نا�سر بن م�سفر �لزهر�ين - مكتبة �لعبيكان 
- ط �لثانية 1425هـ.
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711- �أ�سر�ط �ل�ساعة - يو�سف بن عبد �هلل بن يو�سف �لو�بل - د�ر �بن 
�جلوزي - ط �ل�ساد�سة ع�سرة 1423هـ. 

�لعزيز  عبد  بن  فهد   - �لكرمي  �لقر�آن  �إذ�عة  �لدينية  �الإذ�عة   -712
�ل�سنيدي - د�ر �لوطن - ط �الأوىل 1422هـ.

713- كتيب: �أخطاء �سائعة - توزيع �سيدليات �لدو�ء - جماًنا.

714- كتيب: ن�سائح ملر�سى �ل�سكر - توزيع �سيدليات �لدو�ء - جماًنا.

�الأوىل  ط   - �لعبيكان  مكتبة   - �لقرين  عائ�س   - �لنجاح  مفتاح   -715
1423هـ.

716- �لتعبري �جلميل - عبد �هلل زجنري - �سنا لالإنتاج و�لن�سر و�لتوزيع 
- ط �لثالثة 1418هـ.

717- ريا�سيون يحكون ق�س�سهم - �إعد�د/�إبر�هيم بن �سالح �لثنيان 
- د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1421هـ.

718- هكذ� كانت حياتي )مذكر�ت فتاة( - حممد بن عبد �هلل �لدوي�س 
- توزيع موؤ�س�سة �جلري�سي للتوزيع و�الإعالن.

مو�سى  حممود  �إعد�د/ح�سن   - �الأني�س  ومتعة  �جللي�س  حتفة   -719
�لنمريي - مكتبة �الأديب - ط �الأوىل 1419هـ.

720- �لتف�سري �ملي�سر - عائ�س �لقرين - مكتبة �لعبيكان - ط �الأوىل 
1427هـ.

�لعلمي مبد�ر �لوطن - مد�ر  �إعد�د/ �لق�سم  721- طالبنا و�الأذكار - 
�لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1424هـ.
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 - �سالح  �أبو  - خالد  �الأوىل(  )�ملجموعة  �لهاربات من �جلحيم   -722
مد�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1424هـ.

723- �إىل ربات �خلدور )�جلزء �الأول( - جمع و�إعد�د/ �أبو �أن�س علي 
بن ح�سي �أبو لوز - د�ر �لوطن للن�سر - ط �لثانية 1420هـ.  

بن ح�سني  �سيد  وترتيب/  �لرحمن - جمع  �لبيان يف حمبة  الآلئ   -724
�لعفاين - مكتبة معاذ بن جبل - ط �الأوىل 1425هـ.

�ل�ساد�سة  ط   - �لعبيكان  مكتبة   - �لقرين  عائ�س  د/   - �بت�سم   -725
1427هـ.

726- �لدعاء من �لكتاب و�ل�سنة - �سعيد بن علي بن وهف �لقحطاين - 
مطابع �حلمي�سي - ط �ل�ساد�سة ع�سرة 1424هـ.

727- �ل�سعود �إىل قمة �لنجاح - �إعد�د/ �لق�سم �لعلمي بد�ر �لوطن - 
د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1422هـ.

د�ر   - �سالح  �أبو  خالد  �إعد�د/   - �ل�سوء  جمال�س  عن  �ملغني   -728
�ل�سميعي للن�سر و�لتوزيع - ط �لثالثة 1429هـ.

729- مطوية: عالمات ح�سن �خلامتة و�سوءها - �إعد�د/ د�ر �لقا�سم.

حممد  بن  �إبر�هيم   - �الإباحية  �ل�سور  تناقل  خطورة  من�سورة:   -730
�حلقيل. 

731- دعنا نر�ها - د/ عبد�مللك �لقا�سم.

 - و�سلم  عليه  �هلل  �سلى   - �مل�سطفى  �أقو�ل  من  باقة  من�سورة:   -732
�إعد�د/ ظافر بن عبد �هلل �لعمري - برعاية مطابع �ل�سمال �لكربى بتبوك.

733- مو�سوعة ع�سر �لعلوم.
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عبد�هلل  بن  فهد  �الأ�ستاذ/   - �ل�سائعة  �ل�سيا�سية  �مل�سطلحات   -734
�لربيعة.

735- �بت�سم لتكون �أجمل - �ملوؤلف/ د . ُمريد �لُكاّلب.

736- مو�سوعة �ل1000�سخ�سية من �ل�سرق و�لغرب - �إعد�د: �سليمان 
م�سلح �أبو عزب - �سركة �الأمل للطباعة و�لن�سر - ط �الأوىل 1425هـ.

737- �ألغاز وحلول يف ر�سائل �ملحمول - مر�د مبارك بن �سميدع - د�ر 
طويق للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1426هـ.

�لد�ر   - جويدي  دروي�س  د.  ور�جعه:  به  �عتنى   - جحا  نو�در   -738
�لنموذجية للطباعة و�لن�سر - ط �الأوىل 1430هـ. 

739- �أبطال ومو�قف - لل�سيخ �أحمد فرح عقيالن.

زبيدة   -  )"1" ونب�سات  )ن�سمات  خالقها  مع  �مل�سلمة  عالقة   -740
�الأن�ساري - د�ر �لقا�سم - ن�سر يف موقع �لكتيبات �الإ�سالمية.

�لر�بع  )�لعام  �لرتبوية  لالأن�سطة  �لعامة  �مل�سابقات  دليل   -741
"وكيل  �ل�سريف  �هلل  عبد  �سعد  �أحمد  د/   - �الإمار�ت  دولة  2006/2005( يف 
ن�سر عرب  �الإمار�ت -  �لطالبية" يف دولة  و�لرعاية  �مل�ساعد لالأن�سطة  �لوز�رة 

�ل�سبكة �لعنكبوتية.

جون  �ل�سري   - �لو�سطى  �لقرون  يف  �ل�سيادة  عن�سر  �لعرب   -742
دو�نبورت.

م�سفر  بن  زيد  �ل�سيخ:  ف�سيلة  د�ود" -  �أبي  "�سنن  على  تعليقات   -743
�لبحري.

744- بد�ئع �ل�سلك يف طبائع �مللك - �بن �الأزرق. 
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745- �ملو�سوعة �لفقهية - وز�رة �الأوقاف �لكويتية.

و�سائل  مبنا�سبة  )�إ�سد�ر  �لدعوية  و�لو�سائل  �الأفكار  �إىل  �لدليل   -746
�لدعوة بجدة عام 1422هـ( - �إعد�د/ مركز �لدعوة و�الإر�ساد يف مكة �ملكرمة 

بالتعاون مع مركز �لدعوة و�الإر�ساد بالطائف.

 - �لثانية(  )�ملجموعة  �ملد�ر�س  يف  �خلري  لن�سر  طريقة   "55"  -747
�إعد�د: �إبر�هيم �حلمد.

748- كلنا دعاة )�أكرث من 1000 فكرة وو�سيلة و�أ�سلوب يف �لدعوة �إىل 
�هلل( - �إعد�د وجمع وترتيب: عبد�هلل بن �أحمد �لعالف - د�ر �لطرفني.

عرب  �مل�سري  �ملعلم  بو�بة  يف  ن�سرت   - معلومة  �ملليون  مو�سوعة   -749
�ل�سبكة �لعنكبوتية.

مو�سى  بن  حممد  لل�سيخ   - �لقرون  �أعالم  من  �مل�سون  �ملختار   -750
�ل�سريف.

751- �لكو�كب �ل�سائرة باأعيان �ملائة �لعا�سرة - �ملوؤلف: �لنجم �لغزي.

752- �لبدر �لطالع مبحا�سن من بعد �لقرن �ل�سابع - �ملوؤلف: �الإمام �أبو 
علي بدر �لدين حممد بن علي �ل�سوكاين )�ل�سنعاين(.

�ملعرفة  د�ر   - �سني�سن  م�سطفى  في�سل   - �أ�سحكتني  طر�ئف   -753
للتنمية �لب�سرية - ط �الأوىل 1431هـ.

754- �بد�أ عملك �حلر - فهد عو�س �حلارثي - ط �الأوىل 1430هـ.

755- غر�ئب �لزمان - �أم عبد�لرحمن - د�ر �حل�سارة للن�سر و�لتوزيع 
- ط �الأوىل 1431هـ.
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�الأوىل  ط   - �ملنارة  د�ر   - �لطنطاوي  علي   - �ليهود  مع  ق�ستنا   -756
1425هـ.

757- �الإ�ساءة يف �أهمية �لكتاب و�لقر�ءة - �إعد�د: خالد بن عبد�لعزيز 
�ل�سبكة  على  �الإ�سالمية  �لكتيبات  موقع  عرب  ن�سر   - �لعا�سمة  د�ر   - �لن�سار 

�لعنكبوتية.

758- "600" كلمة �جنليزية ماأخوذة من �لعربية �أو معربة - فهد عو�س 
�حلارثي - ط �الأوىل 1431هـ.

د�ر  �لنا�سر/   - �سنني  م�سطفى  في�سل   - �أ�سحكتني  طر�ئف   -759
�ملعرفة للتنمية �لب�سرية - ط �الأوىل 1431هـ.

ح�سن  بن  �سحمي  و�إعد�د/  جمع   - للع�سكريني  مهمة  فتاوى   -760
�لدو�سري - تقدمي/ �سعد بن �سعيد �حلجري - �إد�رة �ل�سوؤون �لدينية للقو�ت 

�مل�سلحة - ط �لثانية 1429هـ.

حممد   - �لو�قع  و�أيدها  �لعلم  �أثبتها  وحقيقة  حقيقة   "1000"  -761
و�لتوزيع  للن�سر  مودة  د�ر   - �لريا�س  �حلديث  د�ر   - �لدين  خري  عبد�هلل 

)�لقاهرة( - ط �الأوىل 1432هـ.

�لعلمي بد�ر  �لق�سم  �إعد�د/  762- مطوية: �ملخدر�ت طريق �لهالك - 
�لوطن - مد�ر �لوطن للن�سر و�لتوزيع.

د�ر   - �أيوب  علي  مها   - لل�سيد�ت  علمية  وحلول  وخرب�ت  �أفكار   -763
طويق للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1430هـ.

764- قادة �لغرب يقولون دّمرو� �الإ�سالم �أبيدو� �أهله - لالأ�ستاذ جالل 
�لعامل - ط �لتا�سعة - مت حتميل �لكتاب عرب �ل�سبكة �لعنكبوتية.
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765- خطو�ت �إىل حياة طيبة - تف�سل مبر�جعته ف�سيلة �ل�سيخ �لعالمة/ 
عبد�لرحمن بن نا�سر �لرب�ك - جمعه/ فهد بن �سليمان �لقا�سي - طبع على 
نفقة �إد�رة �أوقاف �سالح عبد�لعزيز �لر�جحي - غفر �هلل له ولو�لديه ولذريته 

وجلميع �مل�سلمني.

�أبو  خالد  �إعد�د/   - �ملع�سية  �إىل  �لت�سلية  من  �لكمبيوتر  �ألعاب   -766
�سالح - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1421هـ.

�مل�سعان -  بن مهنا  �إبر�هيم  �إعد�د/   - ملسو هيلع هللا ىلص  كان  767- من�سورة: هكذ� 
مد�ر �لوطن للن�سر.

 - �جلويدي  دروي�س  د/  ور�جعه:  به  �عتنى   - بطوطة  �بن  رحلة   -768
�ملكتبة �لع�سرية )�سيد� - بريوت( - طبعة جديدة م�سححة 1428هـ.

769- �أناقة نف�سية - �سمية عبد�لكرمي بكار - د�ر وجوه للن�سر و�لتوزيع 
- ط �لثانية 1432هـ.

770- تدريب �لذ�كرة يف "5" دقائق - �سون كالريي - مكتبة جرير - ط 
�الأوىل 2010م.

771- ��ستمتع بف�سلك وال تكن فا�ساًل! - �سلوى �لع�سيد�ن - ط �الأوىل 
1432هـ.

�إيه. لوك +  �أليك�س  772- مبادئ ب�سيطة الأكل �سحي و�إنقا�س �لوزن - 
�سارة جاجن - مكتبة جرير - ط �الأوىل 2011م.

773- علمتني �أمي - �أ.د. طارق �حلبيب - ط �الأوىل 1429هـ.

ملسو هيلع هللا ىلص وف�سرها - ح�سن بن �أحمد بن ح�سن  "50" روؤيا ر�آها �لنبي   -774
همام - د�ر �حل�سارة للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1431هـ.
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هاين   - و�ل�سالم  �ل�سالة  عليه   - منحنى  كل  يف  حممد  �أُ�سوة   -775
عبد�هلل بادحدح - مكتبة جرير - 1430هـ.

�إبر�هيم +  �لف�سل  �أبو  تاأليف: حممد   - �الإ�سالم  �لعرب يف  �أيام   -776
علي حممد �لبجاوي - �ملكتبة �لع�سرية - 1430هـ.

777- "500" جرمية هزت �لعامل - �أحمد �ملنياوي - د�ر �لكتاب �لعربي 
- ط �الأوىل 2011م.

778- مو�سوعة �لفكاهة و�ل�سحك - قا�سم عا�سور - د�ر �بن حزم - ط 
�الأوىل 1431هـ.

779- لهذ� �أ�سلمت - �إعد�د/ �أ. حممد ر�سيد �لعويد - د�ر �قر�أ للن�سر 
و�لتوزيع - ط �الأوىل 1429هـ.

780- �إذ� ُعرف �ل�سبب ..! - د. �أحمد �سامل بادويالن - د�ر �حل�سارة 
للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1431هـ.

781- �ملو�سوعة �لعربية �لعاملية )30( جملد - موؤ�س�سة �أعمال �ملو�سوعة 
للن�سر و�لتوزيع - ط �لثانية 1419هـ.

بن  يحيى   - و�ملجتمعات  �الأفر�د  و�ملخدر�ت على  782- خطورة �خلمر 
مو�سى �لزهر�ين - ن�سر يف موقع �سيد �لفو�ئد.

يف  �لباحث  و�إعد�د:  جمع   - �لو�لدين  ِبرِّ  �أحكام  يف  ُة  �خُلال�سَ  -783
�لقر�آن و�ل�سنة: علي بن نايف �ل�سحود - ط �الأوىل 1430هـ - ماليزيا )بهاجن- 

د�ر �ملعمور(.

784- بر �لو�لدين و�سية �هلل �إليك - �إعد�د/ �لق�سم �لعلمي بد�ر �لوطن.
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785- �الإرهاب يف ميز�ن �ل�سريعة - عادل �لعبد �جلبار - ن�سر يف موقع 
�سيد �لفو�ئد.

786- �ل�سحيحان - د/ عائ�س �لقرين - مكتبة �لعبيكان - ط �الأوىل 
1431هـ.

بن  و�إعد�د/ خالد  - جمع  �لثاين(  �لدعاء )�جلزء  787- من عجائب 
�سليمان �لربعي - د�ر �لقا�سم - ط �الأوىل 1426هـ.

�الأوىل  �بن خزمية - ط  د�ر   - �لنووي  �الإمام   - �لنووية  �الأذكار   -788
1422هـ.

789- ريا�س �ل�ساحلات الإعد�د �لد�عيات - لل�سيخ/ طارق بن حممد 
�لربي�سي - ط �الأوىل.

790- فتاوى علماء �لبلد �حلر�م - د/ خالد بن عبد�لرحمن �جلري�سي 
- موؤ�س�سة �جلري�سي للتوزيع - ط �لتا�سعة 1431هـ.

�سعيد  حممد   - عبد�هلل  قا�سم   - �لن�سائية  �مل�سابقات  مو�سوعة   -791
مر�سى - حممد عبد�هلل �سالح - موؤ�س�سة �قر�أ للن�سر و�لتوزيع و�لرتجمة - ط 

�الأوىل 1426هـ.

ليديا  ترجمة/   - بر�ندريث  جايلز   - مذهلة  حقيقة   "4000"  -792
�لربيدى - د�ر �لكتاب �لعربي - ط �الأوىل 2007م.

793- مو�سوعة �ل�سحة و�لغذ�ء - حممد �إ�سماعيل �جلاوي�س - د�ر �لغد 
�جلديد - ط �الأوىل 1427هـ.

794- �لغذ�ء و�لريا�سة �سر �لر�ساقة - �سالح �لعري�س و تركي �خل�سري 
- ر�جعه/ د. �سمري عبد�خلالق عقار - د�ر طويق للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 

1423هـ.
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795- طب �الأ�سرة - د/ جمال حممد �لزكي - �ألفا للن�سر و�لتوزيع - ط 
�الأوىل 1430هـ.

د�ر   - �حلجاج  �أبو  يو�سف   - و�الإنرتنت  �لكمبيوتر  جر�ئم  �أ�سهر   -796
�لكتاب �لعربي - ط �الأوىل 2010م.

�أم  موؤ�س�سة   - بكر  عبد�لرحمن   - �لبنات  لكل  �جلد�ت  ن�سائح   -797
�لقرى للرتجمة و�لن�سر - ط �الأوىل 1431هـ.

�ليوم - موؤ�س�سة  �الإ�سالم  لها - ر�سائل منتقاة من جو�ل  798- كلمات 
�الإ�سالم �ليوم للن�سر - ط �الأوىل 1431هـ.

799- �ملر�أة �مل�سلمة وم�سوؤولياتها يف �لو�قع �ملعا�سر - تاأليف: �أ.د/ فالح 
بن حممد �ل�سغري - وز�رة �ل�سوؤون �الإ�سالمية و�الأوقاف و�لدعوة و�الإر�ساد - ط 

�لثالثة 1429هـ.

�أ.د/  تاأليف:   - الكت�سابها  ومنطلقات  قو�عد  �لفا�سلة  �الأخالق   -800
عبد�هلل بن �سيف �هلل �لرحيلي - وز�رة �ل�سوؤون �الإ�سالمية و�الأوقاف و�لدعوة 

و�الإر�ساد - ط �لثانية 1429هـ.

بن  �سـالح  بـن  حممـد  �ل�سيخ/  ف�سيلة   - ور�سائل  فتاوى  جمموع   -801
عثـيميـن - رحمه �هلل -.

802- من�سورة: )لبا�س �ملر�أة يف �ملنا�سبات �لن�سائية( - �إعد�د/ �لق�سم 
�لعلمي بد�ر �لوطن - مد�ر �لوطن للن�سر.

803- �لنو�ر�س )جمموعة ق�س�سية( - د/�أحمد ح�سني ع�سريي - من 
�إ�سد�ر�ت �لنادي �الأدبي مبنطقة تبوك.

804- خدعوها بقولهم ح�سناء - �إعد�د/ خالد �أبو �سالح - مد�ر �لوطن 
للن�سر - ط �الأوىل 1426هـ.
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�أمني �لغنام - مد�ر  �إعد�د/  805- من�سورة: )ق�سة حياة �سيجارة( - 
�لوطن للن�سر.

806- من�سورة: )قبل �أن تع�سي(- �إعد�د/ �أبو �سليمان.

807- �حلق �ملر - حممد �لغز�يل - د�ر �ل�سروق - ط �ل�ساد�سة 2009م.

�ل�سرجاين - موؤ�س�سة �قر�أ  �لعلم وبناء �الأمم - �لدكتور/ ر�غب   -809
للن�سر و�لتوزيع و�لرتجمة - ط �الأوىل 1428هـ.

�أبو حامد حممد بن حممد  �الإمام/  �الإ�سالم  �لولد - حجة  �أيها   -810
�لغز�يل - د�ر �ل�سالم للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع و�لرتجمة - ط �لثالثة 1429هـ.

811- ونطق �حلجاب - د. خالد �أبو �سادي - �الأندل�س �جلديدة للن�سر 
و�لتوزيع - ط �الأوىل 1429هـ.

812- نو�يا - �إعد�د/ طالل فاخر - موؤ�س�سة �أ�سو�ت لالإنتاج �الإعالمي 
- ط �لثانية 2011م.

813- )1000( ق�سة وق�سة من حياة �الإمام �ل�سافعي - حممد �سديق 
�ملن�ساوي - قطوف للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 2007م.

814- قبل فو�ت �الأو�ن - نا�سر �لع�سيد�ن - ط �الأوىل 1432هـ - توزيع 
موؤ�س�سة �جلري�سي.

815- )20( خطاأ الإف�ساد حياتك - هالة �لبكري - مركز �لر�عية للن�سر 
و�الإعالم - ط �الأوىل 2011م.

816- �أف�سل خم�سني غذ�ء على وجه �الأر�س - دكتور/ �أمين �حل�سيني - 
مكتبة �بن �سينا - ط 2010م.
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817- م�سكلة �خلطر �لثالث نحن وحو�دث �ل�سيار�ت - جمال �لكا�سف 
- د�ر �لطالئع للن�سر و�لتوزيع و�لت�سدير - ط 2004م.

للتوزيع  جنا   - حممود  �إبر�هيم   - �حليو�نات  ق�س�س  رو�ئع   -818
و�لرتجمة - ط �لثانية 1431هـ.

�سهاب  فتحى  �إعد�د/   - و�القت�سادية  �ل�سيا�سية  �مل�سطلحات   -819
و�لتوزيع  للن�سر  �قر�أ  موؤ�س�سة   - �لغز�يل  عبد�حلميد  �أ.د.  تقدمي/   - �لدين 

و�لرتجمة - ط �الأوىل 1432هـ.

رجب  مكتبة   - �سليمان  �سبحي   - ومعلومة  معلومة   )1000(  -820
للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع - ط 2004م.

�ل�ساد�سة  ط   - �ملنيف  �سالح  بن  خالد  د.   - �حلياة  مع  موعد   -821
1432هـ.

822- تفاءل ... �حلياة حلوة )�سل�سلة هند�سة �لذ�ت( - تاأليف/ وفاء 
حممد م�سطفى - د�ر �بن حزم - ط �الأوىل 1431هـ.

823- )101( طريقة ب�سيطة لتكون ناجًحا مع نف�سك - د. دونا و�ت�سون 
�لثالثة  ط   - �لعبيكان  مكتبة   - �لعمار  �إبر�هيم  ح�سة  �لعربية/  �إىل  نقلته   -

1428هـ.

�لعربي - حممود عبد�لفتاح - مركز  824- )25( ح�سارة يف �خلليج 
�لر�ية للن�سر و�الإعالم - ط �الأوىل 2012م.

825- �أحد�ث مثرية يف تاريخ �خلليج �لعربي )�جلزء �الأول و�لثاين( - 
م�سطفى بدر - مركز �لر�ية للن�سر و�الإعالم - ط �الأوىل 2010م.
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826- كلمة �ل�سباح - خالد بن علي �ل�سايع - د�ر طويق للن�سر و�لتوزيع 
- ط �لثالثة 1424هـ.

�جلمعية  �إ�سد�ر/   - �لعيريي  عبد�هلل  �سالح   - كانت  �لبد�ية   -827
�لعربية �ل�سعودية للثقافة و�لفنون )فرع �لق�سيم - بريدة(.

828- �الإذ�عة �ملدر�سية - تاأليف/ �أحمد عبد�لعليم - د�ر �لكلمة للن�سر 
و�لتوزيع )م�سر - �ملن�سورة( - ط �الأوىل 1419هـ.

829- بر�مج �الإذ�عة �ملدر�سية للنا�سئة - تاأليف/ علي �إمبابى - موؤ�س�سة 
د�ر �لفر�سان - ط �الأوىل 2008م.

830- متفائلون - عبد�لكرمي بن عبد�لعزيز �لق�سري - د�ر وجوه للن�سر 
و�لتوزيع - ط �لثالثة 1432هـ.

831- خو�طر - تاأليف. د/ حممد بن �إبر�هيم �حلمد - د�ر �بن خزمية 
- ط �لثانية 1429هـ.

832- دموع - ح�سن حممد بامعيبد - د�ر �حل�سارة للن�سر و�لتوزيع - ط 
�الأوىل 1432هـ.

833- ع�س هانًئا - تاأليف/ �أ.د. عبد�لكرمي بكار - د�ر �ل�سالم للطباعة 
و�لن�سر و�لتوزيع - ط �لثانية و�الأوىل بد�ر �ل�سالم 1431هـ.

للدفاع  �لعامة  �ملديرية   - �لرمال(  يف  �ل�سيارة  )قيادة  مطوية:   -834
�ملدين - �إد�رة �لتوعية.

835- )1000( ق�سة وق�سة من حياة �الإمام �ل�سافعي - حممد �سديق 
�ملن�ساوي - قطوف للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1432هـ.
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836- �أني�س �ملوؤمن - �إعد�د وتقدمي/ �سفوة �سعد �هلل �ملختار - مكتبة 
�الإميان )�ملن�سورة - �أمام جامع �الأزهر( - ط �الأوىل 1416هـ.

837- �أختاه ماذ� تعرفني عن �الختالط - �أبو �حل�سن حممد �لفقيه - 
د�ر �بن خزمية - ط �الأوىل 1423هـ.

838- )1000( ق�سة وق�سة من حياة �الإمام �ل�سافعي - حممد �سديق 
�ملن�ساوي - قطوف للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 2008م.

839- ق�س�س وحكايات من �لعامل - �إعد�د/ منري وجوزيف عبود - د�ر 
�خليال للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 2004م.

840- بنات �لثانوية - �سفاء حممود - د�ر �ليقني للن�سر و�لتوزيع - ط 
�الأوىل 1432هـ.

�أحد�ث وقعت يف مثل هذ� �لعام - حم�سن ح�سني بن نورة - ط   -841
�الأوىل 1423هـ.

ر�سمي   - و�لتحديث  �الأ�سالة  بني  �ملدر�سية  �لرتبوية  �لن�ساطات   -842
علي عابد - د�ر جمدالوي للن�سر - ط �الأوىل 1419هـ.

843- معجم �ملرت�دفات و�الأ�سد�د - �إعد�د �لدكتور: �سعدي �ل�سناوي، 
و�الأ�ستاذ: جوزيف مالك - �ملوؤ�س�سة �حلديثة للكتاب )طر�بل�س - لبنان( - ط 

�الأوىل 2010م.

844- مو�سوعة �لثقافة و�لعلوم - م/ عماد عبد�ل�ستار - م/ فتحي حممد 
�سالح - د�ر �لطالئع للن�سر و�لتوزيع و�لت�سدير.

ق�سرية(  )مقوالت  بال�سخ�سية  و�لنهو�س  �لتعليم  يف  �سفحات   -845
�الأوىل  - ط  و�لتوزيع  و�لن�سر  للطباعة  �ل�سالم  د�ر   - بكار  عبد�لكرمي  �أ.د.   -

1432هـ.
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و�الإنتاج  للن�سر  �أطل�س   - بركات  حممد   - �ملدر�سية  �الإذ�عة   -846
�الإعالمي - ط �الأوىل 2006م.

847- �مل�ستاقون �إىل ر�سول �هلل  - تاأليف/ زيد بن فالح �لربع �ل�سمري - 
تقدمي ف�سيلة �ل�سيخ �لدكتور/ �سعد بن عبد �هلل �لربي - د�ر �أطل�س �خل�سر�ء 

للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1434هـ. 

د�ر   - �لزيد  �لكرمي  عبد  بن  زيد  �أ.د/  تاأليف   - �ل�سرية  فقه   -848
�لتدمرية )�لريا�س( - ط �لثامنة 1432هـ.

849- ن�سرة �لنعيم يف �سرية و�أخالق �لر�سول �لكرمي r )�ملجلد �لثاين 
و�خلام�س و�ل�ساد�س و�ل�سابع و�لثامن و�لعا�سر(- �إعد�د جمموعة من �ملخت�سني 
باإ�سر�ف/ �سالح بن عبد �هلل بن حميد وعبد �لرحمن بن حممد بن ملوح - د�ر 

�لو�سيلة للن�سر و�لتوزيع - ط �لثامنة )رم�سان( 1433هـ.

850- �ملو�سوعة �ل�ساملة يف �لطب �لبديل - �إعد�د/ د. �أحمد م�سطفى 
متويل - د�ر �بن �جلوزي )�لقاهرة( - ط �لثانية 1433هـ.

851- �سحيح �ل�سرية �لنبوية - �إبر�هيم �لعلي- تقدمي د. / عمر �سليمان 
�الأ�سقر - ر�جعه د. همام �سعيد - د�ر �لنفائ�س للن�سر و�لتوزيع )�الأردن( - ط 

�لتا�سعة 1430هـ.

د�ر   - دولة  و�أ�سحابه  - حممد علي  �لر�سول  852- ق�س�س من حياة 
�لقلم )دم�سق( - ط �حلادية ع�سرة 1430هـ.

853- خمت�سر �سرية �لر�سول  - ل�سيخ �الإ�سالم/ حممد بن عبد�لوهاب 
- تعليقات �ل�سيخ/ حممد حامد �لفقي - �عتنى به/ حممد حممد علي - د�ر 

�لرو�د - ط �الأوىل 1433هـ.

�ملزيد - مد�ر  بن عثمان  �أحمد  د/  تاأليف:   - ر�سول �هلل  854- حممد 
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�لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1431هـ.

855- حممد ر�سول �هلل و�لذين معه - ر�سي �هلل عنهم - تاأليف/ وهبي 
�سليمان غاوجي �الألباين - د�ر �لقيم )دم�سق( - ط �الأوىل 1432هـ.

856- مو�سوعة يا �سباب هذ� ر�سول �هلل  - �سريف �سحاته - د�ر �لتوزيع 
و�لن�سر - ط �الأوىل 1432هـ.

857- �الأ�ساليب �لنبوية يف �لتعامل مع �أخطاء �لنا�س )ر�سائل يف �لرتبية 
1( - حممد �سالح �ملنجد - د�ر �لوطن للن�سر - ط �الأوىل 1417هـ.

858- يف رحاب �لذكرى �لعطرة )�ملجلد �الأول( - تاأليف �أ.د/ حمرو�س 
ر�سو�ن عبد �لعزيز - د�ر �بن حزم - ط �الأوىل 1429هـ.

859- �ل�سحابي  ي�ساأل و�لنبي  يجيب - �سلمان ن�سيف �لدحدوح - د�ر 
�لب�سائر �الإ�سالمية - ط �خلام�سة 1426هـ.

860- منهل من �ل�سرية �لزكية خلري �لربية - د/ عبد �ملح�سن بن علي 
�ملطلق - د�ر �لتدمرية )�لريا�س( - ط �الأوىل 1428هـ.

861- من فقه �ل�سرية �لنبوية - تاأليف/ �أكرم �سياء �لعمري - د�ر بن 
حزم - ط �الأوىل 1433هـ.

�سلمان   - يجيب  عنه(  �هلل  )ر�سي  و�ل�سحابي  ي�ساأل  �لر�سول   -862
ن�سيف �لدحدوح - د�ر �لب�سائر �الإ�سالمية - ط �خلام�سة 1426هـ.

863- "50" روؤيا ر�آها �لنبي وف�سرها - ح�سن بن �أحمد بن ح�سن همام 
- د�ر �حل�سارة للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1431هـ.

و�إ�سر�ف  �إعد�د   - و)2(   )1( �جلزء   - عظيم  خلق  لعلى  و�إنك   -864
�لعلماء  من  نخبة  �إعد�ده  يف  �سارك   - �ملباركفوري  �لرحمن  �سفي  �ل�سيخ/ 
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و�لباحثني - �سركة كندة لالإعالم و�لن�سر - ط 2006م.

865- قطوف نبوية للن�ساء - د/ ح�سن �أبو غدة - مكتبة �لعبيكان - ط 
�لثانية 1423هـ.

866- �ملو�سوعة �ملي�سرة يف �سرية نبي �لرحمة - �إ�سر�ف �أ.د/ عادل بن 
علي �ل�سدي - ود/ �أحمد بن عثمان �ملزيد - حترير/ خالد �ل�سيد رو�سه - ود/ 
بالر�سول  للتعريف  �لعاملي  �الإ�سالمي - �ملركز  �لعامل  �لدوي�س - ر�بطة  حممد 

ون�سرته - ط �الأوىل 1431هـ.

ة و�إ�سر�ف/ �أ.د.  867- دليل مكتبة �الأ�سرة �مل�سلمة )�ملجلد �الأول( - ُخطَّ
و�لتوزيع - ط  و�لن�سر  للطباعة  �ل�سالم  �أبو �سليمان - د�ر  �أحمد  عبد �حلميد 

�الأوىل 1429هـ. 

مد�ر   - �ملزيد  عثمان  بن  �أحمد  د/  تاأليف   - �هلل  ر�سول  حممد   -868
�لوطن للنرث - ط �الأوىل 1431هـ.

869- ز�د �ملعاد يف هدي خري �لعباد - �بن قيم �جلوزية - حمقق على 
منهج �لعالمة، حممد نا�سر �لدين �الألباين - �عتنى به/ حمدي بن حممد نور 

�لدين �آل نوفل - مكتبة �ملورد - ط �الأوىل 1423هـ.

870- �ليوم �لنبوي - عبد �لوهاب بن نا�سر �لطريري - موؤ�س�سة �الإ�سالم 
�ليوم للن�سر - ط �لثانية )جمادي �الآخرة( 1433هـ.

871- "55" و�سية من و�سايا �لر�سول - د�ر �لقا�سم - ط �الأوىل 1423هـ. 

872- "40" جمل�ًسا يف �سحبة �حلبيب - د/ علي بن علي �ل�سدي - مد�ر 
�لوطن للن�سر - ط �لر�بعة ع�سرة )ربيع �أول( 1429هـ.

www.alukah.net



96
مصادر الموسوعات الثقافية المدرسية

ظالل  يف  �سل�سلة  و�لثاين(  �الأول  )�جلزء  �حلبيب  خطى  على   -873
�ل�سرية �لنبوية - عمرو خالد - �أريج للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1427هـ.

د�ر  هالل-  جمعة  هيثم  �إعد�د   - لل�سباب  �لر�سول  و�سايا  من   -874
�ملعرفة )بريوت - لبنان(- ط �الأوىل 1433هـ.

�ملنار)�لقاهرة(  د�ر   - د�ود  حممد  حممد  د/   - وعرب  مو�قف   -875
1425هـ.

و�لتوزيع  للن�سر  �أقالم   - �ل�سرجاين  ر�غب  د/   - للعاملني  �أ�سوة   -876
و�لرتجمة - ط �الأوىل 1432هـ.

877- هدي حممد  يف عباد�ته ومعامالته و�أخالقه - د/ �أحمد بن عثمان 
�ملزيد - د�ر �لوطن للن�سر - ط �خلام�سة ع�سرة )ربيع �الأول( 1429هـ.

878- مو�سوعة يا �سباب هذ� ر�سول �هلل  - �سريف �سحاته - د�ر �لتوزيع 
و�لن�سر - ط �الأوىل 1432هـ.

�إعد�د/   - �لربية   خري  حبيبنا  زوجات  �سرية  يف  �لبهية  �لالآلئ   -879
�أحمد بن �سليمان �جلهني - ط �الأوىل 1431هـ.

880- �سباب حول �لر�سول  - فتحي فوزي عبد �ملعطي - د�ر �الأندل�س 
�جلديد - ط �الأوىل للنا�سر 1430هـ.

881- "50" ق�سة من ق�س�س �ل�ساحلات - عبد �ملطلب حمد عثمان - 
د�ر �حل�سارة للن�سر و�لتوزيع - ط �لثالثة 1428هـ.

معتز حممد  �ل�سيخ/   - للن�ساء  �لر�سول   و�سايا  مع  �مر�أة  �أ�سعد   -882
�جلعربي - د�ر �الأ�سرة - ط �الأوىل 2011م.

883- �حلو�ر يف �ل�سرية �لنبوية - د. �ل�سيد علي خ�سر - ر�بطة �لعامل 
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�الإ�سالمي )�ملركز �لعاملي / للتعريف بالنبي ون�سرته - ط �الأوىل.

884- �سري فيها عرب - �ل�سادق �أحمد عبد �لرحمن برير - د�ر �حل�سارة 
للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل )1432هـ(.

885- �سور من مو�قف �لعجلة و�الأناة يف حياة �لنبي  و�سحابته �لكر�م - 
�إعد�د �الأخ �لدكتور/ عماد علي عبد �ل�سميع ح�سني - د�ر �الإميان - ط 2006م.

886- مائة ق�سة لزوجات وبنات �لر�سول و�ل�سحابيات - �ل�سيخ/ �أ�سامة 
نعيم م�سطفى - د�ر �الأ�سرة - ط �الأوىل 2012م.

887- مو�قف �سحك وبكى فيها �لر�سول و�ل�سحابة - ر�سي �هلل عنهم 
- �ل�سيخ/ �أ�سامة نعيم م�سطفى - د�ر �الأ�سرة - ط )2012م(.

888- مو�سوعة عظماء حول �لر�سول )�ملجلد �الأول، و�لثاين، و�لثالث(- 
�ل�سيخ/ خالد عبد �لرحمن �لعك- د�ر �لنفائ�س )بريوت( - ط �الأوىل 1412هـ.

�لعلوم - ط  r - زيد نو�ف �لدويري - د�ر  يا ر�سول �هلل  889- نحبك 
�الأوىل 1429هـ.

890- ن�ساء من ع�سر �لتابعني - �أحمد خليل جمعة - د�ر �بن كثري - ط 
�لر�بعة 1422هـ.

�ل�سيخ/  ف�سيلة   - �لتابعني"  "�إرث  �سلف  خلري   .. خلف  خري   -891
للن�سر  �ل�سميعي  د�ر   - �هلل(  )رحمه  �مل�سند  عبد�لرحمن  بن  عبد�لعزيز 

و�لتوزيع - ط �الأوىل 1431هـ.

�لنبوية �لعطرة - �سامي عمر قباجة - د�ر  �ل�سرية  892- ق�س�س من 
طويق للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1428هـ.

893- عندما بكت �سحابية - حممد بن علي �آل جماهد - مكتبة �لعبيكان 
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- ط �لثانية 1429هـ.

894- �ملائة �الأو�ئل من �سحابة ر�سول �هلل - �إعد�د/ حممود طعمة حلبي 
- د�ر �ملعرفة )لبنان - بريوت( - ط �لثالثة 1431هـ.

895- تهذيب �لكمال يف �أ�سماء �لرجال - �ملزي.

896- �أحكام �لقر�آن - للج�سا�س.

�لف�سل  �أبو  �لع�سقالين  بن حجر  علي  بن  �أحمد   - �مليز�ن  ل�سان   -897
�سهاب �لدين.

898- تذكرة �حلفاظ - حممد بن �أحمد بن عثمان بن قامياز �لذهبي 
�سم�س �لدين �أبو عبد �هلل.

899- �سذر�ت �لذهب يف �أخبار من ذهب - �لفقيه و�ملوؤرخ �بن �لعماد 
�حلنبلي.

900- تاريخ �الإ�سالم ووفيات �مل�ساهري و�الأعالم - لالإمام �لذهبي. 

�جلعفي  �إبر�هيم  بن  �إ�سماعيل  بن  حممد   - �لكبري  �لتاريخ   -901
�لبخاري.

902- م�ساهري علماء �الأم�سار و�أعالم فقهاء �الأقطار - �ملوؤلف: حممد 
بَد، �لتميمي، �أبو حامت، �لد�رمي،  �بن حبان بن �أحمد بن حبان بن معاذ بن َمعرْ

�لُب�ستي.

�لدين علي  تاأليف عالء  و�الأفعال -  �الأقو�ل  �لعمال يف �سنن  903- كنز 
�ملتقي بن ح�سام �لدين �لهندي �لربهان فوري و�مل�سهور باملتقي �لهندي.

904- �لعلل ومعرفة �لرجال - �ملوؤلف: �أحمد بن حنبل.
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905- تاريخ �أ�سماء �لثقات - �ملوؤلف: عمر بن �ساهني �أبو حف�س.

906- طبقات �ملحدثني باأ�سبهان - �ملوؤلف: �أبو حممد عبد �هلل بن حممد 
بن جعفر بن حيان �الأن�ساري �ملعروف باأِبي �ل�سيخ �الأ�سبهاين.

907- تاريخ بغد�د - للعالمة �أحمد بن علي بن ثابت �ملعروف باخلطيب 
�لبغد�دي.

)تخريج  للد�رقطني  �لعلل  كتاب  يف  �الأعم�س  على  �الختالف   -908
ودر��سة( �لدكتور خالد بن عبد �هلل بن �سبيت �ل�سبيت - ر�سالة دكتور�ه - نقاًل 

عن موقع/ �الإ�سالم �ليوم.

مكرم  بن  حممد  �ملوؤلف:   - ع�ساكر  البن  دم�سق  تاريخ  خمت�سر   -909
�ل�سهري بابن منظور.

910- �لو�يف بالوفيات - �ملوؤلف: �سالح �لدين خليل بن �أيبك �ل�سفدي.

911- �آد�ب �ل�سحبة - لالإمام عبد �لرحمن �ل�سلمي.

912- �لتهجد وقيام �لليل - �ملوؤلف: عبد �هلل حممد عبيد �لبغد�دي �أبو 
بكر بن �أبي �لدنيا.

913- �لثبات عند �ملمات - �ملوؤلف: عبد �لرحمن بن علي بن حممد بن 
علي بن �جلوزي �أبو �لفرج.

914- �لو�يف بالوفيات - لل�سفدي.

915- �لثقات - البن حبان.

916- �لطبقات - �ملوؤلف: �أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة �ل�سيباين 
�لع�سفري �لب�سري.
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917- �إ�سعاف �ملبطاأ برجال �ملوطاأ - لالإمام �ل�سيوطي.

918- ثمار �لقلوب يف �مل�ساف و�ملن�سوب - �ملوؤلف: عبد �مللك بن حممد 
�بن �إ�سماعيل �لثعالبي.

919- رو�سة �لعقالء ونزهة �لف�سالء - �بن حبان �لب�ستي.

920- معرفة �لقر�ء �لكبار على �لطبقات و�الأع�سار - لالإمام �لذهبي.

921- �أ�سد �لغابة يف معرفة �ل�سحابة - البن �الأثري.

922- �لثقات - للعجلي.

خياط  بن  خليفة  عمرو  �أبي  لالإمام   - خياط  بن  خليفة  تاريخ   -923
�لع�سفري.

924- م�سند �بن �جلعد - البن �جلعد.

925- �جلرح و�لتعديل - البن �أبي حامت.

926- �ملزهر يف علوم �للغة �لعربية - تاأيف �لعالمة: عبد �لرحمن جالل 
�لدين �ل�سيوطي.

927- �ملحدث �لفا�سل بني �لر�وي و�لو�عي - للقا�سي �حل�سن بن عبد 
�لرحمن �لر�مهرمزي.

928- تف�سري �ل�سنعاين - لالإمام/ عبد�لرز�ق �ل�سنعاين.

929- ��سكت�سات لكل �ملنا�سبات - حممود خليفة - موؤ�س�سة �قر�أ للن�سر 
و�لتوزيع و�لرتجمة - ط �الأوىل 1429هـ.

930- �أن�سطة تربوية لبناء �سخ�سية �بنك )�لكتاب �الأول - قبول �لذ�ت 
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�آية حممد  تربوية/  - مر�جعة  �سليم  �سمر حممد  �إعد�د/   - بالنف�س(  و�لثقة 
حب�سي.

حتمل   - �لثاين  )�لكتاب  �بنك  �سخ�سية  لبناء  تربوية  �أن�سطة   -931
مر�جعة   - �سليم  حممد  �سمر  �إعد�د/   - �لذ�ت(  على  و�العتماد  �مل�سوؤولية 

تربوية/ �آية حممد حب�سي - ط �الأوىل 1432هـ.

932- �أن�سطة تربوية لبناء �سخ�سية �بنك )�لكتاب �لثالث - �لتخطيط 
للم�ستقبل وو�سع �الأهد�ف( - �إعد�د/ �سمر حممد �سليم - مر�جعة تربوية/ �آية 

حممد حب�سي - ط �الأوىل 2012م.

مهار�ت   - �لر�بع  )�لكتاب  �بنك  �سخ�سية  لبناء  تربوية  �أن�سطة   -933
�لتو��سل مع �الآخرين( - �إعد�د/ �آية حممد حب�سي - ط �الأوىل 1432هـ.

لبناء �سخ�سية �بنك )�لكتاب �خلام�س - تو�سعة  �أن�سطة تربوية   -934
جمال �الإدر�ك( - �إعد�د/ �آية حممد حب�سي - ط �الأوىل 1432هـ.

935- �أن�سطة تربوية لبناء �سخ�سية �بنك )�لكتاب �ل�ساد�س - �لقيادة( 
- �إعد�د/ �سمر حممد �سليم - مر�جعة تربوية/ �آية حممد حب�سي - ط �الأوىل 

2012م.

936- �أجمل �الألعاب للرحالت وحفالت �ل�سمر - �إعد�د/ �أ�سرف حممد 
�لوح�س - ر�سوم/ ه�سام ح�سني - د�ر �لف�سيلة - ط 2008م.

و�لبيتى فور - دولت فهمي - د�ر  و�لب�سكويت  �لكعك  937- طرق عمل 
�لغد �جلديد - ط �الأوىل 1423هـ.

938- �الأن�سطة �لرتبوية و�أ�ساليب تطويرها - د/ وجيه فرح ود/ مي�سيل 
دبابنة - د�ر و�ئل للن�سر - ط �الأوىل 2011م.
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939- تنمية مهار�ت �لتفكري يف �لفيزياء - خري �سليمان �سو�هني - عامل 
�لكتب �حلديث للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1431هـ.

940- �لكيمياء �مل�سلية للعقول - تـاأليف/ غادة حممد �سعيد - د�ر �لفجر 
للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 2010م.

د�ر  �سعيد -  تـاأليف/ غادة حممد   - للعقول  �مل�سلية  �لريا�سيات   -941
�لفجر للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 2010م.

942- �إبد�عات و�بتكار�ت للبنني و�لبنات - تاأليف/ غادة حممد �سعيد 
- د�ر �لفجر للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 2010م.

943- �الأحياء �مل�سلية للعقول �لذكية - تاأليف/ غادة حممد �سعيد - د�ر 
�لفجر للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 2010م.

944- �الألعاب �ل�سحرية - تاأليف/ غادة حممد �سعيد - د�ر �لفجر للن�سر 
و�لتوزيع - ط �الأوىل 2012م.

945- كتاب �لبنات كيف تكونني �الأف�سل يف كل �سيء - جوليانا فو�سرت - 
د�ر نه�سة م�سر للن�سر - ط �لثالثة يناير 2012م.

تاأليف/   - �الأطفال  عند  و�الخرت�ع  �الإبد�ع  لتنمية  تربوية  �أفكار   -946
�سعد رفعت - د�ر �ليقني للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1432هـ.

947- ��سنع لعبتك من كر�كيب منزلك - حميي �سبحي - موؤ�س�سة �قر�أ 
للن�سر و�لتوزيع و�لرتجمة - ط �الأوىل 1432هـ.

�ألي�سون -  تاأليف/ �سيال  �الألعاب �خلالقة -  948- )365( طريقة من 
جوديث غر�ي - تعريب/ موند� عبود �حلد�د - د�ر �جليل - ط �الأوىل 1425هـ.

949- �لن�ساطات �ملدر�سية - �سالح فوؤ�د �سليم - مكتبة �ملجتمع �لعربي 



103
مصادر الموسوعات الثقافية المدرسية

للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1431هـ.

950- �لن�ساط �ملدر�سي - �إعد�د/ جمال حممد - حممود نبيل - ر�سوم/ 
�أحمد ح�سني - ر�جعه و�سححه �لدكتور/ �سناء �أبو زيد )رحمه �هلل(.

951- �لفيزياء �مل�سلية للعقول - تاأليف/ غادة حممد �سعيد - د�ر �لفجر 
للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 2010م.

952- �أ�سياء يف حياتنا - تاأليف/ بيل �سالفني وجيم �سالفني - ر�سوم/ 
بيل �سالفني - نه�سة م�سر للطباعة و�لن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل يناير 2010م.

�لعلمية  �ليازوري  د�ر   - عبد�حلميد  �آالء   - �ملدر�سية  �الأن�سطة   -953
للن�سر و�لتوزيع )�الأردن( - �لطبعة �لعربية 2007م.

د.  �إعد�د/   - ورق  على  حرًب�  �ملدر�سية  �الأن�سطة  ت�سبح  ال  كي   -954
ع�سام توفيق قمر - �ملكتب �جلامعي �حلديث - ط �الأوىل 2007م.

955- �الأن�سطة �ملدر�سية - د. فاروق �سوقي �لبوهي - ود. �أحمد فاروق 
حمفوظ - د�ر �ملعرفة �جلامعية - ط �الأوىل 2007م.

956- �الأن�سطة �لرتبوية و�ملدر�سية - �لدكتور/ رفعت عزوز - و�لدكتور/ 
طارق عبد�لروؤوف عامر - موؤ�س�سة طيبة للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 2009م.

 - �جلاوي�س  �إ�سماعيل  حممد   - �لرتبوية  �الأن�سطة  يف  �الأ�سا�س   -957
موؤ�س�سة حور�س �لدولية - ط )2007 - 2008م(.

 - �لفر�جي  �أحمد  هادي  �أ.د/   - �لتعليمية  و�ملهار�ت  �الأن�سطة   -958
ود. مو�سى عبد�لكرمي �أبو �سل - د�ر كنوز �ملعرفة للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 

1427هـ.

959- �إد�رة �الأن�سطة و�خلدمات �لطالبية - د. مدحت �أبو �لن�سر - د�ر 
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�لفجر للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 2009م.

960- �لن�ساط �ملدر�سي بني �لنظرية و�لتطبيق - �لدكتور/ �سعيد عبد�هلل 
اليف - عامل �لكتب - ط �الأوىل 2010م.

961- �الأن�سطة �ملدر�سية �حلرة بني �لو�قع و�ملاأمول - �سهام حممد �أمر 
�هلل طه - موؤ�س�سة حور�س �لدولية.

962- �لن�ساط �ملدر�سي �ملعا�سر - د. منذر �سامح �لعتوم - د�ر �ملناهج 
للن�سر و�لتوزيع - ط 1428هـ.

963- حكايات �حلكيم لقمان - تاأليف: �أماين �لع�سماوي.

بن  خالد   - �مل�سلم  للفرد  �إيجابي  ن�ساط   )200( من  �أكرث   -964
عبد�لرحمن �لدروي�س.

تاأليف: �سالح بن  �أفكار مقرتحة الأن�سطة خمتلفة يف �ملد�ر�س -   -965
عبد�لرحمن �لقا�سي - د�ر �لوطن للن�سر - ط �لثانية 1422هـ.

ت  ب  �أ   - �لرجبي  فروة  �أبو  حممود   - قارًئا  طفلي  �أجعل  كيف   -966
نا�سرون - ط �الأوىل 2009م.

967- خطة �حلياة - روبرت �آ�ستون - مكتبة جرير - ط �الأوىل 2010م.

- ط  مكتبة جرير   - �سا�سمان  ليل  و  ديب  �سام   - ت�ستطيع!  نعم   -968
�لر�بعة 2011م.

969- بر�مج �مل�سابقات �الإبد�عية - حممد غالب بن طالب - د�ر طويق 
للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1431هـ.

970- )400( �سوؤ�ل يف �ختبار�ت �لذكاء - فيليب كارتر وكني ر��سيل - 
مكتبة جرير - ط �لثالثة 2010م.
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971- جتاربي �لعلمية - �لتنفيذ �لفني و�الإخر�ج: وجوه لالإنتاج �الإعالمي 
- د�ر وجوه للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1433هـ.

للن�سر  �أ�سامة  د�ر   - �لطائي  منى   - �مل�سلية  �الألعاب  مو�سوعة   -972
و�لتوزيع - ط �الأوىل 2002م.

مكتبة   - �لغز�يل  جناتي  حممد  �أ.د.   - �ل�سكر  مر�سى  تغذية   -973
�الأجنلو �مل�سرية - ط �الأوىل 2012م.

974- "101" لعبة ذكاء - خالد ك�سروي - �لنا�سر �لدويل - ط �الأوىل 
1431هـ.

ط   - �لفكري  �الإبد�ع   - �خل�سر  عثمان  د.   - �لرتبوية  �الألعاب   -975
�لثالثة 1430هـ.

976- كلنا دعاة - �إعد�د وجمع وترتيب: عبد�هلل بن �أحمد �لعالف - د�ر 
�لطرفني للن�سر و�لتوزيع.

977- مو�سوعة �الألعاب �حلركية و�لعقلية للمد�ر�س- يا�سر �سالمة - د�ر 
�الأ�سرة للن�سر و�لتوزيع - ط �الأوىل 1425هـ.

978- "250" مهارة ذهنية - روبري هوفمان - �لدولية للن�سر و�لتوزيع - 
مكتبة �لهالل - ط �لثانية2010م.

979- حديثي مع �بني - تاأليف/ �إيز�بيال ليتل - د�ر �لفاروق لال�ستثمار�ت 
�لثقافية - �لطبعة �لعربية �الأوىل 2010م.

ط   - جرير  مكتبة   - بيز  وباربر�  �آالن   - �ل�سهلة  بيز  �آل  طريقة   -980
�الأوىل 2008م.  

�أكرم  حممد  ود/  �ل�سويد�ن  طارق  د.  تاأليف/   - �لوقت  �إد�رة   -981
�لعدلوين - قرطبة للن�سر و�لتوزيع - ط �لر�بعة 1432هـ.
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982- ��سنع �أفكارك - �أ. عبد �هلل �لعطية - قرطبة للن�سر و�لتوزيع - ط 
�الأوىل 1430هـ.

983- مو�سوعة �مل�سابقات �مل�سورة لل�سغار - حممد �سعيد مر�سي - د�ر 
�الأندل�س �جلديدة للن�سر و�لتوزيع - ط 1429هـ.

984- علمني ديني يف �لعقيدة و�حلديث �لنبوي و�الأذكار - خادم �لقر�آن/ �أبو 
عبد�لرحمن جمال بن �إبر�هيم �لقر�س - د�ر �الإميان )�الإ�سكندرية( - ط �الأوىل 2009م.
للتجارة  بر�عم   - ر�سا مدبويل  �إعد�د/   - ولعبة!  "1000" لعبة   -985

و�لت�سويق - ط �خلام�سة 1431هـ.
986- �خترب معلوماتك يف "12500" �سوؤ�ل - �سهام �إبر�هيم حممود "�أم 

ر�أفت" - من�سور�ت مكتبة �جلامعة )�أبوظبي( - ط �خلام�سة 1430هـ.
987- م�سرحيات مدر�سية - �إعد�د/ حممود حممد كحيلة - هال للن�سر 

و�لتوزيع - ط �الأوىل 1428هـ.
ر�بطة   - �لكتاب  من  جمموعة   - ق�سرية  �إ�سالمية  م�سرحيات   -988

�الأدب �الإ�سالمي )39( - ط �الأوىل 1432هـ.
989- ر�سالة و�سالم �إىل ممر�سة �الإ�سالم، تاأليف عبد�لعزيز �لفقريي.
990- �مل�سرح �ملدر�سي م�سرحيات مدر�سية خمتارة - حممود خليفة - 

موؤ�س�سة �قر�أ للن�سر و�لتوزيع و�لرتجمة - ط �الأوىل 1428هـ.
�الإ�سالمية؛  �لرتبية  مادة  كتاب:  من  �ل�سعيف  م�ساعدة  در�س:   991

لطالب �ل�سف �لر�بع �البتد�ئي.
�أمانة   - �لنوباين  حممد  هالة   - وحنني  �أن�س  �سل�سلة  �أم  �لوطن   -992

عمان �لكربى - ط �الأوىل 1434هـ.
993- �ملعجم �لوجيز، جممع �للغة �لعربية، طبعة خا�سة بوز�رة �لرتبية 

و�لتعليم، م�سر، 1412هـ/ 1992م.
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ثانيًا: مواقع ومنتديات 
الشبكة العنكبوتية
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1- موقع �ملخدر�ت طريق �لهاوية.

2- موقع �الإ�سالم.

3- مكتبة �مل�سجد �لنبوي �ل�سريف.

4- منتدى هو�مري �لبور�سة �ل�سعودية.

5- �سبكة م�سكاة �الإ�سالمية.

6- منتديات �لبدو.

7- موقع بو�بة �لنوكيا.

8- منتديات �أ�سو�ر.

9- موقع �ساللة.

10- منتدى منتديات عامل �لرومان�سية.

11- موقع ملتقى �ل�سفاء.

12- موقع منابر �لدعوة.

13- منتديات �أبو�ب �لقر�آن �لكرمي.

14- موقع �إ�سالم �أون الين نت.

15- موقع كلمات على �لدرب من �لقلب �إىل �لقلب.

16- موقع طريق �الإ�سالم.

17- موقع ملتقى �أهل �حلديث.

18- موقع ومنتديات �لفر��سة �لن�سائي.
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19- �سبكة منرب �لدعوة �الإ�سالمي.

20- منتديات عتيدة.

21- موقع ناعم �لعود.

22- موقع ر�سول �هلل - �سلى �هلل عليه و�سلم -.

23- موقع جهينة.

24- منتديات بيت حو�ء.

25- جمال�س �لدو�دمي.

26- موقع �إ�سالم ويب.

27- موقع ياهو.

28- موقع �سيد �لفو�ئد.

29- �سبكة �الإعالم �لعربية "حميط".

30- منتديات �أحتاجك.

31- �سبكة عايل �لثقافية.

32- �سبكة �لف�سيح لعلوم �للغة �لعربية.

33- منتديات ملعة.

34- موقع �للجنة �لوطنية ملكافحة �ملخدر�ت.

35- منتديات �لر�س �أك�س بي.

36- موقع لهفتي.



111
مصادر الموسوعات الثقافية المدرسية

37- موقع �ملعايل.

38- موقع �ذكر �هلل.

39- منتديات جي �سوف.

40- بر�مج نت �إبد�ع ومتيز.

41- موقع ��سرت�حة عا�سق.

42- موقع �ملجل�س �ليمني.

43- منتديات �سوت �لقر�آن �حلكيم.

44- موقع ذكر �هلل.

45- موقع �جلامعة.

46- منتديات �ذكر �هلل.

47- منتديات �قر�أ.

48- مدونة �أ�سحاب مكتوب.

49- موقع مكتبة �إ�سالم ويب.

50- موقع مدينة �لقد�س.

51- منتدى �سالل.

52- �ساحات كلباء.

53- منتدى حريب.

54- مدونة لغة �ل�ساد.
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55- موقع مقاالت �إ�سالم ويب.

56- �أهمية �الإخال�س. 

57- موقع نبي �لرحمة - �سلى �هلل عليه و�سلم -.

58- �سبكة كتاب.

59- موقع مو�سوعة �الإعجاز �لعلمي يف �لقر�آن و �ل�سنة.

60- موقع �ل�سام�سي.

61- بيت �لعرب �جلز�ئري.

62- موقع جمال�س حرب.

63- منتديات �سبكة �سجون.

64- منتديات �لنجاح نت.

65- مدونة �سوت �لقر�آن �حلكيم.

66- منتديات ماجدة.

67- منتدى ملتقيات ف�ساء.

.UNICEF/HQ07 © 68- موقع منظمة يوني�سف

69- منتديات �لنايفات.

70- منتديات �لغايل.

71- منتديات �سوت �لن�ساط.

72- منتديات �لوزير �لتعليمية.
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73 منتديات مملكة �ملعلم.

74- منتديات �الإمام �لغز�يل.

75- منتديات �ل�سريف �لتعليمية.

76- معهد �الإد�رة �لعامة للتمري�س.

77- منتديات حو�ر�ت.

78- منتديات وحو�س منت�سف �لليل.

79- منتديات عمرو خالد.

80- مركز "ماك�س بالنك" لالأبحاث باأملانيا.

81- منتديات وز�رة �ل�سحة.

82- منتديات �إقالع �سوفت.

83- دليل �ل�سالمة و�ل�سحة �ملهنية.

84- منتديات حمبوبتي.

85- منتديات حبيبة �لكل.

86- منتدى نادي �الإعالم �لرتبوي.

87- منتديات روؤياك.

88- �سبكة �أنا �مل�سلم للحو�ر �الإ�سالمي.

89- �ملوقع �لر�سمي ل�سماحة �ل�سيخ �بن باز - رحمه �هلل -.

90- منتديات �حلا�سب يف حياتنا.
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91- منتديات ق�سيمي نت.

92- موقع مدر�سة �مل�ساغبني.

93- منتديات �الإ�سالم �ليوم.

94- موقع منهل �لثقافة �لرتبوية.

95- �لهيئة �لعاملية لالإعجاز �لعلمي يف �لقر�آن و�ل�سنة - مكة �ملكرمة.

96- موقع �أفكار علمية.

97- منتديات �إد�رة �لرتبية و�لتعليم مبحافظة عفيف.

98- موقع �مل�ستثمرون �لعرب.

99- موقع �لربكة.

100- منتديات طموح.

101- مكتوب - �سبكة �لفر��سة.

102- وكالة �الأنباء �لكويتية )كونا(.

103- منتديات �لربونزية.

104- موقع عمانيات.

105- منتديات �لهنوف.

106- منتديات غر�م.

107- موقع طبيب كوم.

108- منتديات عو�ن�س �لعرب .
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109- موقع �لق�س�س �الإ�سالمية.

110- موقع ق�سة �الإ�سالم.

111- موقع �ل�سحابة.

112- موقع �سي �إن �إن.

113- منتديات ن�سيج.

114- منتدى �ل�سام �لثقايف.

115- منتديات �لدمام.

116- منتديات جامعة قطر.

117- منتديات �لعزوف.

118- جمال�س �ل�ساهر نت.

119- منتديات �بن �خلليج.

120- منتديات فناتق.

121- منتديات فر��سة حو�ء.

122- منتديات زهور �البت�سامة.

123- منتديات �لفي�سلي.

124- �سفحة �أ�سر�ط �ل�ساعة لالأخ/علي ح�سني �لفيلكاوي على �ل�سكبة 
�لعنكبوتية.

125- موقع وكالة �سانا بو��سنطن.
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126- موقع وكالة قنا بنيويورك.

127- موقع دعوة �الإ�سالم.

128- موقع �ل�سيخ/ ر��سد بن عثمان �لزهر�ين.

129- منتدى �سفينة �لن�سح �الإ�سالمي.

130- منتديات �ل�سايرة.

131- �جلمعية �جلغر�فية �ل�سعودية.

132- �جلمعية �خلريية ملكافحة �لتدخني.

133- منتديات �لوعد �حلق.

134- موقع �ل�سبكة �الإ�سالمية.

135- منتديات عبري.

136- موقع �سحة.

137- منتديات طالب �لعامل.

138- موقع �ستوب.

139 منتدى �جلوهرة �الإ�سالمية على �ل�سبكة �لعنكبوتية.

140- موقع علماء �ل�سريعة.

141- موقع �لدكتور زغلول �لنجار.

142- مو�سوعة ويكيبيديا.

143- موقع �ملنرب.
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144- بو�بة �لثانوية �لعامة �مل�سرية.

145- منتديات كنز �لعرب.

146- حمطات �أنثوية.

147- موقع مقاالت �إ�سالم ويب.

148- منتدى حامل �مل�سك �الإ�سالمي.

149- منتديات �سيدتي.

150- منتديات فور �لعرب.

151- منتديات خمترب�ت �لعرب.

152- موقع �الألوكة.

153- موقع: "وما �أر�سلناك �إال رحمة للعاملني".

154- موقع: جملة �لفاحت لالأطفال.

155- موقع: مو�سوعة �لق�س�س �لو�قعية.

156- منتديات جمال�س نزوى.

157- موقع طفلِك - �أحد مو�قع لِك �لن�سائي.

158- منتديات بو�بة رجه.

159- موقع �سند كيدز.

160- موقع هدي �الإ�سالم.

161- منتديات عامل حو�ء.
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162- منتديات نافذة �جلنوب �لرتبوية.

163- منتدى ملتقى �أهل �لدعوة �إىل �هلل.

164- منتدى مدر�سة بيال �الإعد�دية بنات.

165- موقع �ملفكرة �لدعوية.

166- منتديات برنامج �جلو�ب �لكايف.

167- منتديات �سلمون.

168- منتدى �الإنرت �لعربي.

169- من ويكيبيديا، �ملو�سوعة �حلرة.

170- مدونة رءوف �سبايك.

171- موقع موهوبون.

172- منتديات �الأنثى.

173- موقع عبد�لد�ئم �لكحيل لالإعجاز �لعلمي.

174- �ملنتديات �لر�سمية لل�سيخ حممد �لعريفي.

�ل�سنة  �أهل  منهج  على  موثق  علمي  )مرجع  �ل�سنية  �لدرر  موقع   -175
و�جلماعة( - �مل�سرف �لعام: �ل�سيخ/ علوي عبد�لقادر �ل�سقاف - حفظه �هلل - .

176- موقع: وذكر فاإن �لذكرى تنفع �ملوؤمنني.

177- موقع: ياله من دين.

178- موقع: معهد �آفاق �لتي�سري �الإلكرتوين.
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179- موقع: حلقات.

180- موقع: طريق �جلنة.

181- �ملوقع �لر�سمي لالعب هرني.

182- منتديات جهينة نت.

183- موقع تفيدة.

184- موقع حنونة.

185- �ملوقع �لر�سمي ل�سماحة �ل�سيخ: عبد�هلل بن عبد�لرحمن �جلربين.

186- �ملوقع �لر�سمي ل�سماحة �ل�سيخ: عبد�هلل بن باز.

187- موقع �جلزيرة نت.

188- موقع BBC عربي.

189- جملة �لعربي. "�لكويت".

190- موقع باب.

191- موقع ملتقى �خلطباء.

192- بو�بة �لتعليم �مل�سري.

193- موقع: م�سروع جمتمع �لقيم �لنبوية.

194- منتديات نور �إ�سالمنا.

195- موقع �أبناء �الإ�سكندرية.

196- �سبكة �الأمة �ليوم لالإعالم.
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197- موقع �ملختار �الإ�سالمي.

198- موقع �سبهات وبيان على �ل�سبكة �لعنكبوتية. )من �ملو�قع �ملفيدة 
�لتي �أن�سح باال�ستفادة منها(.

199- موقع �إمام �مل�سجد.

200- موقع �ملديرية �لعامة للدفاع �ملدين باململكة �لعربية �ل�سعودية.
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ثالثاًا: الصحف والدوريات 
والقنوات واإلذاعات
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1- جريدة �ل�سرق �الأو�سط .

2- جريدة �لريا�س �ل�سعودية.

3- جريدة �ملدينة �ل�سعودية.

4- جريدة �ليوم �ل�سعودية.

5- جريدة عكاظ �ل�سعودية.

6- جريدة �جلزيرة �ل�سعودية.

7- جملة حياة عدد: )103 و 112(.

8- جملة م�ساء عدد: )45 و 47(. 

9- جملة �الأ�سرة عدد: )194 و 195و 196 و 197(.

10- جملة �الإعجاز �لعلمي عدد: )33(.

11- جملة ديو�ن �لعرب.

12- جملة �ملعرفة.

13- �سحيفة �مل�سدر.

14- �سحيفة �حلياد.

15- جملة �سفاف - جملة ف�سلية ي�سدرها �لنادي �الأدبي مبنطقة تبوك 
- �لعدد �لثالث .. ربيع �الأول 1428هـ، و �لعدد �ل�ساد�س .. �سعبان 1429هـ. 

16- جملة �الأ�سرة - �ل�سنة �لثامنة ع�سرة - �لعدد )213( - ذو �حلجة 
1431هـ.

17- جملة �الأ�سرة - �ل�سنة �خلام�سة ع�سرة - �لعدد )178( - 1429هـ.
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18- جملة نون - �لعدد )33( - ذو �لقعدة - ذو �حلجة 1430هـ.

19- جملة بنات - ملحق جماين مع جملة نون �لعدد )33(.

20- يو بي �آي.

21- �سحيفة بال قيود.

22- جريدة �ليوم �ل�سعودية.

23- جملة �البت�سامة.

24- قناة �لفجر �لف�سائية.

25- وكالة �الأنباء �الأملانية.

26- �سحيفة بال قيود �الإلكرتونية.

27- جريدة �جلزيرة �ل�سعودية.

�أن يطيل �لعمر - �مل�سدر: �سحيفة �لريا�س  �لتاأمل ميكن  28- تقرير: 
�ل�سعودية.

29- جريدة �خلليج - �لعدد 8484 - بتاريخ 2002/8/11 - )�س20(.

-37-36-35-34-33-32-31-30-29( �لعدد:  موهبة  جملة   -30
.)40-39-38

حمرم   -  )178( �لعدد   - ع�سرة  �خلام�سة  �ل�سنة  �الأ�سرة  جملة   -31
1429هـ.

�لعاملية  �لهيئة  عن  ت�سدر  ف�سلية  )جملة  �لعلمي  �الإعجاز  جملة   -32
لالإعجاز �لعلمي يف �لقر�آن و�ل�سنة( - �لعدد )34( - رم�سان 1430هـ.
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33- جملة �لعربي - �لعدد: )551( - �سعبان 1425هـ.

34- جملة �جلندي �مل�سلم - وز�رة �لدفاع و�لطري�ن �ل�سعودية.

)�أكتوبر-  �لعدد: )9(،  ثقافية ف�سلية،  35- جملة حر�ء: جملة علمية 
دي�سمرب( 2007م.

36- جريدة �الأهر�م �مل�سرية.

37- موقع بي بي �سي.

38- موقع قناة �جلزيرة �لقطرية.

39- �سريط طريقنا للقلوب.

�خلام�س  �ملعر�س  يف  �مل�ساركني  ودليل  �لتعريفي  �الإ�سد�ر  جملة   -40
لو�سائل �لدعوة يف �ملدينة �ملنورة.

41- جملة بريد �ملعلم - �لعدد �لثالث - �ل�سنة �لتا�سعة - )ربيع �لثاين 
- جمادى �الأوىل( - 1432هـ.

42- �سحيفة �لوقت �لبحرينية.
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رابعًا: مقالت وكتب 
وبحوث وقصص
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�أخطر �سيء يف هذه �لدنيا عبد�هلل �ملر�سدي - يف منتديات  1- مقال: 
طيور �جلنة.

ُهمرْ َياأرْمَلُوَن َكَما َتاأرْمَلُوَن} - �أ. د. زيد �لعي�س - ن�سر يف موقع  2- مقال: {َفاإِنَّ
�الألوكة.

3- مقال: من عالمة �ملخل�س الأبي مالك عبد �حلميد �جلهني.

4- مقالة: �لفارغون �أكرث �سجيًجا - للدكتور/ عائ�س �لقرين.

5- مقال: �ملعلم يحني يكون مربًيا - �أحمد بن �سالح �خلنيني - �لزلفي 
- ن�سرة يف جريدة �ليوم �ل�سعودية.

�لفوز�ن )ع�سو  �سالح  لل�سيخ/   - �لكرميات  �لطالبات  �أيتها  مقال:   -6
هيئة كبار �لعلماء( يف �ل�سعودية.

7- مقال: �الأحاديث �لنبوية يف ذم �لعن�سرية �جلاهلية  - د. عبد�ل�سالم 
بن برج�س �لعبد�لكرمي.

8- مقال: �أدب �ملذكر�ت، و�أنو�عها - �سبكة �الألوكة �مل�سدر - "�الأور�ق" 
للدكتور �إبر�هيم �لكيالين.

موقع  يف  ن�سرت   - �لر�سيدي  �سعد  بن  عبد�لعال   - �لكتابة  مقال:   -9
�الألوكة.

10- مقال: �لعمل �لتطوعي �أجر و�سقل مهارة وماآرب �أخرى! - �لكاتب: 
فريق حترير �لبو�بة - ن�سر يف موقع بو�بة موهبة.

جريدة  يف  ن�سر   - �الأحمدي  عامر  فهد   - �لنجاح  �أعد�ء  مقال:   -11
�لريا�س.

12- مقال: نظرية ��ستثمار �الإبد�ع - �لكاتب: فريق حترير �لبو�بة - ن�سر 
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يف موقع بو�بة موهبة.

�ل�سغار-  �ملوهوبني  تربية  يف  منهج  �لقر�آن:  وقر�ءة  حفظ  مقال:   -13
�لكاتب: فريق حترير �لبو�بة - ن�سر يف موقع بو�بة موهبة.

حترير  فريق  �لكاتب:   - �الإبد�ع  تاألق  يف  �ملوؤثرة  �لعو�مل  مقال:   -14
�لبو�بة - ن�سر يف موقع بو�بة موهبة.

15- مقال: تقا�سم �لهناء - د/ عبد�لكرمي بكار - ن�سر يف موقع �ملوؤلف.

16- مقال: ثمن �ل�سعف - د/ عبد�لكرمي بكار - ن�سر يف موقع �ملوؤلف.

17- مقال: �أعظم جرمية يف �لتاريخ - للكاتب/ عبد�لباري �حل�ساين - 
مكة �ملكرمة - ن�سر يف جريدة �ليوم �ل�سعودية.

ن�سر يف   - �إبر�هيم �جلوهر   هيا  د/   - �أخطر �جلو��سي�س  مقال:   -18
جريدة �القت�سادية �ل�سعودية.

حممد  بن  عدنان  بن  د.حممد   - للمذ�كرة  وفو�ئد  قو�عد  مقال:   -19
�ل�سمان "م�سرف تربوي وخبري �جلودة يف �ملوؤ�س�سات �لتعليمية" ن�سر يف موقع 

�سيد �لفو�ئد.

�سالح  حممد   - �الختبار�ت  يف  للطالب  ن�سيحة  ع�سرون  مقال:   -21
�ملنجد - ن�سر يف موقع �سيد �لفو�ئد.

موقع  يف  ن�سر   - �لعودة  فهد  بن  �سلمان   - �لنجاح  مربوك  مقال:   -22
�الإ�سالم �ليوم.

23- مقال: �لغ�س يف �المتحانات - حممد بن عطية �جلابري - ن�سر يف 
موقع �سيد �لفو�ئد.
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24- مقال: مهار�ت �ملذ�كرة - ر�سا مدبويل - ن�سر يف موقع �الإ�سالم 
�ليوم.

25- مقال: �أنت متفوق وهذ� �لدليل - عز �لدين فرحات - ن�سر يف موقع 
�الإ�سالم �ليوم.

26- مقال: ذلك "�ل�سبح" �ملخيف .. �المتحان! - �أحمد بن علي �ملقبل 
- ن�سر يف موقع �الإ�سالم �ليوم.

موقع  يف  ن�سر   - مدبويل  ر�سا   - و�لنجاح  �لتفوق  طريق  مقال:   -27
�الإ�سالم �ليوم.

موقع  يف  ن�سر   - بادحدح  د.علي   - �المتحانات  عن  ملحة  مقال:   -28
�إ�سالميات.

�سيد  موقع  ن�سر يف   - معاذ  �أبو   - �لدر��سي  �لتفوق  �أ�سر�ر  مقال:   -29
�لفو�ئد.

30- مقال: كيف تنجح د�خل قاعة �المتحان؟ - نز�ر حممد عثمان - 
ن�سر يف �سبكة �مل�سكاة �الإ�سالمية.

31- مقال: وقفات مع �الختبار�ت - عبد �لرحمن �حلجري - ن�سر يف 
موقع �سيد �لفو�ئد.

32- مقال: و�سفة �لنجاح - �سائع حممد �لغبي�سي - ن�سر يف موقع �سيد 
�لفو�ئد.

33- مقال: �إ�ساء�ت يف طريق �المتحانات - �سلمان بن يحي �ملالكي - 
ن�سر يف موقع �سيد �لفو�ئد.
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34- مقال: رو�ستة �لنجاح و�لتفوق ي�سعها �خلرب�ء! - �سهري �جلربتي - 
ن�سر يف موقع �الإ�سالم �ليوم.

35- مقال: نحو ��ستذكار مميز - زيد بن حممد �لزعيرب - ن�سر يف موقع 
�سيد �لفو�ئد.

36- مقال: ��ستنفار لالختبار - ي�سري �سابر فنجر - ن�سر يف موقع �سيد 
�لفو�ئد.

37- مو�سوع: �أ�سماء �لقر�آن و�أو�سافه - لل�سيخ/ مناع �لقطان - رحمه 
�هلل -.  

38- مقال: حذ�وؤك ما نوعه؟ - بقلم د/ �سريف عرفه.

39- مقال: خو�طر حول �للغة �لعربية - ن�سر يف �سحيفة �ل�سرق �لقطرية 
بتاريخ/ 2009/3/15م، نقلناه بت�سرف.

40- ق�سة: �ل�سمكة �ملغرورة - �مل�سدر: منتدى موقع عمرو خالد.

41- مقال: حفظ �لقر�آن ال يتعار�س مع �لتفوق �لدر��سي - ن�سر يف موقع 
�إخو�ن �أون الين.

42- مقال: �لطفل �ملثايل - تاأليف �لكاتب/ خالد عبا�س �لدمنهوري - 
ن�سر يف موقع رو�سيا �الحتادية.

43- ق�سة: �لتلميذ �ملجتهد - �الأ�ستاذ/ �سمري ح�سن ر�سو�ن زغلول.

44- مقال: �لربو �لق�سبي(�إعد�د : د. �أ�سامة �يب�س.

45- ق�سة: �ليتيم - �إميان علي.

46- ق�سة: وفاء �سبي - �إميان علي.
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47- ق�سة: �الأ�سد �ملري�س - �إميان علي.

48- ق�سة: �حلمار �لفيل�سوف - �إميان علي.

49- ق�سة: ال تغرنك �ملظاهر - �إميان علي.

50- ق�سة: �ل�سجرة و�لنهر و�لع�سفور - �إميان علي.

51- ق�سة: جز�ء �الأمانة - �إميان علي.

52- ق�سة: عاقبة �لكذب - �إميان علي.

53- ق�سة: �ل�سدقة - �إميان علي.

54- ق�سة: �لكتكوت �ل�سغري- �إميان علي.

55- ق�سة: �أنا �لنمر - �أ�سد حممد.

56- مقال: �ملر�أة.. حار�س مرمى - بقلم/ فاطمة �ل�سهيمي - �لقنفذة - 
ن�سر �ملقال يف جملة  �ملعرفة - �لعدد126- رم�سان 1426هـ.

�لعدوي - ن�سرت يف  �لبوكيمون؟ - حممد  57- مقال: ماذ� تعرف عن 
جريدة �جلزيرة. 

58- مقال: �الإحباط قوة د�فعة للنجاح - مبارك عامر بقنه.

59- كيف تكون منتًجا؟ - د. �سالح �سليمان �لر�سيد - ن�سر يف �سحيفة 
�القت�سادية �ل�سعودية - �ل�سبت 1432/2/25هـ.

60- مقال: تو�سيات لتقوية دو�فع �لتح�سيل لدى �لبنني و�لبنات - �أ.د. 
�أمل �ملخزومي.

61- مقال: ملاذ� ال يتظاهر �لنا�س فرًحا باالخرت�عات �لعلمية مثل كرة 
�لقدم؟ - خ�سري طاهر - نقاًل عن �ملوقع �اللكرتوين )�إيالف(. 
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62- مقال: مقارنة �حل�سار�ت - ماجد �سعد �لهز�ع - ن�سرت يف �سحيفة 
�القت�سادية �ل�سعودية. 

63- لكل جناح نقطة بد�ية - �لدكتور/ حممد �أحمد �ل�سديري - �سحيفة 
�القت�سادية �ل�سعودية بتاريخ: 1432/3/3هـ.

64- مقال: تغلب على خوفك وق�سورك �لذ�تي - د.�أحمد توفيق - ن�سر 
يف موقع موهوبون.

65- مقال: ��ستعد ملرحلة ما بعد �لنجاح -  �سيو� مكي - ن�سر يف موقع 
موهوبون.

66- مقال: �عرف �سخ�سيتك لتختار مهنتك - فتوح �ساملان - ن�سر يف 
موقع موهوبون.

67- مقال: 8 عالمات فارقة بني �لناجحني و�لفا�سلني - �أماين �سعد - 
ن�سر يف موقع موهوبون. 

68- مقال: تخيل �أن لالإن�سان �أجنحة - �أ�سرف �إح�سان فقيه - ن�سرت يف 
جملة موهبة - عدد: 29.

69- مقدمة حفل - �إعد�د/ �أبو عبد�لعزيز �لدقله.

70- بحث: �المتحانات.. مالها وما عليهـا - خالد علي �ملدربي - ن�سر يف 
موقع �سيد �لفو�ئد.

71- مقال: �الأمري مو�سى بن ن�سري.. كبري جماهدي �لدولة �الأموية - 
�سريف عبد�لعزيز - ن�سرت يف موقع ملتقى �خلطباء.

�سريف   - م�سرقة  ونهاياتهم  حمرقة  بد�ياتهم  عظماء  مقال:   -72
عبد�لعزيز - ن�سر يف موقع ملتقى �خلطباء.
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�ل�سزري - �سريف عبد�لعزيز - ن�سر يف موقع  73- مقال: معركة باب 
ملتقى �خلطباء.

74- مقال: �لبطولة بني مفهومني - �أ/ يحيى ب�سري حاج يحيى - ن�سر يف 
جملة �جلندي �مل�سلم.

75- مقال: �أحبو� لغة �لقر�آن - �أحمد حمود �لفريدي - ن�سر يف جملة 
�جلندي �مل�سلم.

76- �أخطاء عبقرية - �لدكتورة/ هيا �إبر�هيم �جلوهر - ن�سر يف �سحيفة 
�القت�سادية �ل�سعودية.

�إبر�هيم �جلوهر -  �لدكتورة/ هيا  �أن تقتل نف�سك! -  77- مقال: قبل 
ن�سر يف �سحيفة �القت�سادية �ل�سعودية.

�إبر�هيم  هيا  �لدكتورة/   - �لعامل!  نهاية  قرب  عن  حقائق  مقال:   -78
�جلوهر - ن�سر يف �سحيفة �القت�سادية �ل�سعودية.

�إبر�هيم  �لدكتورة/ هيا   - �لذي ال ميوت!   .. �لكائن �حلي  79- مقال: 
�جلوهر - ن�سر يف �سحيفة �القت�سادية �ل�سعودية.

80- مقال: �لكهرباء و�إحياء �ملوتى - �لدكتورة/ هيا �إبر�هيم �جلوهر - 
ن�سر يف �سحيفة �القت�سادية �ل�سعودية.

81- مقال: �لنبي �إدري�س �أول من غز� �لف�ساء - �لدكتورة/ هيا �إبر�هيم 
�جلوهر - ن�سر يف �سحيفة �القت�سادية �ل�سعودية.

82- مقال: �سموم .. ولكن! - �لدكتورة/ هيا �إبر�هيم �جلوهر - ن�سر يف 
�سحيفة �القت�سادية �ل�سعودية.

هيا  �لدكتورة/   - �جلو�ئز!  وح�سد   .. �لب�سر  ماليني  قتل  مقال:   -83
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�إبر�هيم �جلوهر - ن�سر يف �سحيفة �القت�سادية �ل�سعودية.

84- مقال: كل عقدة ولها حل - �لدكتورة/ هيا �إبر�هيم �جلوهر - ن�سر 
يف �سحيفة �القت�سادية �ل�سعودية.

85- مقال: �أ�سر�ر �لعالج باللم�س - �لدكتورة/ هيا �إبر�هيم �جلوهر - 
ن�سر يف �سحيفة �القت�سادية �ل�سعودية.

86- مقال: �لعالج بركوب �خليل - �لدكتورة/ هيا �إبر�هيم �جلوهر - 
ن�سر يف �سحيفة �القت�سادية �ل�سعودية.

87- مقال: �الإ�سالم ر�ئع ولكني ال �أطيق �مل�سلمني! - �أمل ز�هد - ن�سر يف 
�سحيفة �لوطن �ل�سعودية.

88- مقال: �حلج من منظور �القت�ساديني! - د. زيد بن حممد �لرماين 
- ن�سر يف موقع �الألوكة على �ل�سبكة �لعنكبوتية.

89- مقال: �سور من و�قع �لعامل �الإ�سالمي  - د. زيد بن حممد �لرماين 
- ن�سر يف موقع �الألوكة على �ل�سبكة �لعنكبوتية.

بن  خالد   - �مل�سلم  للفرد  �إيجابي  "200" ن�ساط  من  �أكرث  بحث:   -90
عبد�لرحمن �لدروي�س - ن�سر يف موقع �سيد �لفو�ئد على �ل�سبكة �لعنكبوتية.

91- مقال: من �سرق »�الخرت�ع«؟ - �لدكتورة/ هيا �إبر�هيم �جلوهر - 
ن�سر يف �سحيفة �القت�سادية �ل�سعودية.

�أبو �لهيثم  92- مقال: �لطاهر بن عا�سور.. �لعامل �ل�سجاع �خلمي�س - 
حممد دروي�س - ن�سر يف موقع ق�سة �الإ�سالم.

93- مقال: عز �لدين �لق�سام - د. حممد مورو - ن�سر يف موقع ق�سة 
�الإ�سالم.
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94- مقال: �حلياة مبار�ة كرة قدم - �أ�سا�س هذ� �ملقال: بقلم عبد �هلل 
�ملهريي مع �سيء من �لت�سرف ها�سم با�سرة.

95- حو�ر مع �ل�سعادة - د. م�سطفى �ل�سباعي.

96- مقال: "5" �أ�سياء �سارة لكن مفيدة - �أ�سماء �أبو�سال - ن�سر عرب 
�ل�سبكة �لعنكبوتية.

97- حقيقتان يجب على �مل�سلم �أن يدركهما - �أخوكم/ عاطف �جلر�ح 
- ن�سر عرب �ل�سبكة �لعنكبوتية.

98- حو�ر: "�ل�سو�ك وفر�ساة �الأ�سنان" - �أ/ بدر �حل�سني - ن�سر عرب 
موقع �سند كيدز.

99- در�س يف عدم �ال�ست�سالم - �ل�سيخ حمّمد �ل�ّساذيل �سلبي - ن�سر يف 
موقع ملتقى �خلطباء.

 - �لو�قع؟  على  مترد  �أم  �أعمى  تقليد  و�لو�سم..  �ل�سباب  مقال:   -100
و�سيم عمايري )دم�سق( - ن�سر يف موقع باب على �ل�سبكة �لعنكبوتية.

101- مقال: ال عذر دون ريا�سة و�لعك�س �سحيح - �لريا�س - مـــريز� 
بيــج �لريا�س" )مدير ق�سم �لغذ�ء و�لتغذية م�ست�سفى �مللك خالد �لتخ�س�سي 

للعيون( - ن�سر يف موقع باب على �ل�سبكة �لعنكبوتية.

! - للكاتب: �سري �سمور - ن�سر عرب  �إنها �الأر�س يا نا�س  102- مقال: 
�ل�سبكة �لعنكبوتية.

103- مقال: طعنة �ل�سديق - كتبه: علي �مل�سعودي.

104- مقال: طعنة �ل�سديق - كتبه: علي �مل�سعودي.
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105- �لغزو �لكروي �إيل �أين؟ - د/ خالد ر�تب - ن�سر يف موقع �الألوكة.

�لبيت،  �آل  )جامعة  ح�سن  عطا  �سامى  د.   - �لقاديانية  مقال:   -106
�الأردن( - ن�سر عرب �ل�سبكة �لعنكبوتية.

ن�سر عرب  �لبهبهاين -  تائب -  �سحدة �سعيد  �بتهاالت  107- ق�سيدة: 
موقع �الألوكة.

�أنَت ماذ�  108- مقال: عندما تاأمل �أدي�سون �أ�ساء �لعامل وعندما تاأملت 
فعلت للعامل؟ -  كتبته: ليلى �ملطوع - ن�سر عرب موقع عامل حو�ء.

109- يخرج من قربه بعد �ست �سنو�ت - �سريف عبد �لعزيز - ن�سر يف 
موقع مفكرة �الإ�سالم.

110- قا�سي يرد �سهادة �سلطان ال ي�سلي �جلماعة - �سريف عبد �لعزيز 
- ن�سر يف موقع مفكرة �الإ�سالم.

�سهل   - �ل�سعودية  يف  لل�سيارة  �ملر�أة  قيادة  من  �الأ�سر�ر  مقال:   -111
�لعبد�هلل.

 - ملي�س  �ال�ست�سارية    - كبرية  حلياة  �سغرية  �أفكار  مو�سوع:   -112
مدربة معتمدة يف علم �لربجمة �للغوية �لع�سبية - م�سرفة يف �أق�سام �لعيادة 

و�ال�ست�سار�ت و�لتقنيات.

113- مقال: تاريخ �الإرهاب �لن�سر�ين �لغربي - عبد �لباقي خليفة - 
1430/2/12هـ - ن�سرت يف موقع �مل�سلم عرب �ل�سبكة �لعنكبوتية.

�أ�سامة   - �لتوتر  ويخفف  �الأمر��س  يعالج  )�ل�سحك  تقرير:   -114
عبا�س"بر�غ" - ن�سر يف موقع �جلزيرة نت على �ل�سبكة �لعنكبوتية.
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115- �رفعو� �أ�سو�تكم بالقر�ءة! - هيفاء �لقحطاين - ن�سرت يف جريدة 
�القت�سادية �ل�سعودية - �ل�سبت 1432/7/23هـ.

116- �أ�سر�ر �للبا�س �لعاري يف ق�سور �الأفر�ح - �أحمد جعفري - ن�سر 
عرب �ل�سبكة �لعنكبوتية يف موقع �ل�ساحة �لعربية نت.

�لغفيلي -  ر��سد  بن  �أخطائنا يف ع�سر ذي �حلجة - حممد  117- من 
موقع �سيد �لفو�ئد.

118- لبيك �للهم لبيك - حممد �سفوت نور �لدين - موقع �سيد �لفو�ئد.

119- مقا�سد �حلج �لرتبوية - حممد بن عبد�لعزيز �ل�سمايل - موقع 
�سيد �لفو�ئد.

120- م�سائل معا�سرة يف �حلج - عبد�لعزيز بن �سعود �لعويد - موقع 
�سيد �لفو�ئد.

121- �سنن �حلج و�لعمرة - عبد�لرحمن بن فوؤ�د �جلار�هلل - موقع �سيد 
�لفو�ئد.

122- �أربعون �حلج و�لعمرة - د.ممتاز عبد�لقادر حيزة - موقع �سيد 
�لفو�ئد.

123- حلظة لقاء - م�سعل بن عبد�لعزيز �لفالحي - موقع �سيد �لفو�ئد.

124- مقال: رمي �لنفايات ��ستهتار بالوطن و�ملو�طن وحقوقه - د. عبد 
�هلل �إبر�هيم �لفايز - �سحيفة �القت�سادية �ل�سعودية.

125- بيان �سادر عن �ل�سعب �ل�سعودي - عبد�هلل بن حممد �لرب�هيمي 
- موقع �سيد �لفو�ئد.

www.alukah.net



140
مصادر الموسوعات الثقافية المدرسية

126- مقال: حافظو� على هذ� �لوطن - د. حبيب بن معال - موقع �سيد 
�لفو�ئد.

عبد�لرحمن  بن  ر��سد  �ملهند�س   - �ل�سجرة  �أهمية  مقال:   -127
�لع�سيمي- جريدة �لريا�س.

128- مقال: �لفو�ئد �لبيئية لالأ�سجار ومكافحة �لتلوث �لبيئي �أ.د يحي 
مكي زكري - جريدة عكاظ.

129- مقال: دور �خل�سر�و�ت و�لفو�كه يف �لوقاية من �أمر��س �ل�سرطان 
- معز �الإ�سالم عزت فار�س - ن�سر يف موقع تغذية على �ل�سبكة �لعنكبوتية.

130- ق�سيدة: هال رم�سان - د. عبد �لرحمن بن عبد �لرحمن �سميلة 
�الأهدل - ن�سرت يف موقع �سيد �لفو�ئد.

131- مقال: �ل�سخرية و�ال�ستهز�ء بالغري - د. عمر عبد�لكايف - ن�سر 
عرب موقع �لدكتور عمر عبد�لكايف �لر�سمي.

132- مقال: دعوة للت�سامح - غالية عبد�هلل حممد "�ل�سارقة" - ن�سر 
عرب موقع �سيد �لفو�ئد.

133- مقال: دموية �ليهود لي�ست جديدة - حممد �لغبا�سي - ن�سرت يف 
موقع �سيد �لفو�ئد عرب �ل�سبكة �لعنكبوتية.

 - �لغامدي  �أحمد  �سعد   - بطاقة �جلنة  و  بطاقات جهنم  134- مقال: 
ن�سرت يف موقع �سيد �لفو�ئد عرب �ل�سبكة �لعنكبوتية.

135- مقال: ح�سن �لتعامل مع �جلري�ن - د. بدر عبد �حلميد همي�سه - 
ن�سر يف موقع �سيد �لفو�ئد عرب �ل�سبكة �لعنكبوتية.

136- عند �إ�سارة �ملرور - علي بن �سالح �جلرب �لبطّيح - ن�سر عرب موقع 
�سيد �لفو�ئد على �ل�سبكة �لعنكبوتية.
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137- ر�سالة يف )�حرت�م �لعلماء( - حممد �سامي �سيبة - ن�سرت عرب 
موقع �سيد �لفو�ئد على �ل�سبكة �لعنكبوتية.

138- مقال: �سعف �لرغبة .. و�سمو �لهدف! - للكاتب: ما�سي �خلمي�س 
- ن�سر يف جريدة �لريا�س.

بن  د. عماد   - كتبها  �ليومية   �لريا�سة يف حياتنا  �أهمية  مقال:   -139
يو�سف �لدو�سري - ن�سر عرب �ل�سبكة �لعنكبوتية.

لقب  )��سم  �لع�ساوي  عبد�لعزيز   - للخناقة..!  جاهزون  مقال:   -140
عائلة �لكاتب غري متاأكد منه(.

�سالح  بن  عبد�لرحمن  �لدكتور/   - و�ملعرفة  �سبابنا  مقال:   -141
�لع�سماوي.

142- مقال: �حلذر من �لتزوير �لتاريخي - �لدكتور/ عبد�لرحمن بن 
�سالح �لع�سماوي.

143- مقال: �أحبك - �لدكتور/  عبد�لرحمن بن �سالح �لع�سماوي.

144- مقال: تايو�ين- �لدكتور/ عبد�لرحمن بن �سالح �لع�سماوي.
�سالح  بن  عبد�لرحمن  �لدكتور/   - �ل�سباح  �إ�سر�قة  مقال:   -145

�لع�سماوي.
146- مقال: هذ� دين �هلل - �لدكتور/ عبد�لرحمن بن �سالح �لع�سماوي.

147- مقال: تياذوق - �لدكتور/ عبد�لرحمن بن �سالح �لع�سماوي.
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الخاتمة
يف ختام هذ� �لكتاب �أود �أن �أذكر �جلميع بـ "�أن �حلكمة �سالة �ملوؤمن، 

�أنى وجدها فهو �أحق بها".

فعند �أي بحث تقوم به؛ فاأنت بحاجة �إىل م�سادر تطلع عليها، وت�ستفيد 
بحثك  يعطي  �الأمر  فهذ�  و�الأ�سوب؛  �الأقوى  منها  وتاأخذ  بها،  وت�ستدل  منها، 

وكتابك مزيًد� من نقاط �لقوة.

وبحمد �هلل تعاىل، ومن باب �لتحدث بنعمة �هلل؛ �أذكر لكم باأن م�سادر 
هذه �ملو�سوعات قد جتاوزت )1000( مرجع و�أكرث .. وو�سويل �إىل هذه �مل�سادر 

ف�سل من �هلل تعاىل، ونعمة عظيمة.

ا �لكتب تتطلب ثالثة �أمور: فهذه �مل�سادر وخ�سو�سً

�أواًل: توفر و�سيلة للو�سول �إليها.

ثانًيا: توفر �ملال ل�سر�ئها.

ثالًثا: توفر �لقدرة على �الإطالع عليها.

و�ساقة؛  ع�سرية  فكانت  �لو�سول  و�سيلة  فاأما   .. �هلل  بحمد  متت  وكلها 
فقد تنقلت بني ثالثة دول عربية جلمع م�سادر هذ� �لكتاب، وهذه �لدول هي: 
)�ل�سعودية(، و)م�سر(، و)�الأردن( .. ولو �أ�ستطعت �لذهاب لغريها من �لدول 

لذهبت؛ ولكن �حلمد هلل على توفيقه لنا.

من  البد  ولكن  ومرهق  مكلف  فهو  ل�سر�ئها؛  �ل�سروري  �ملال  و�أما 
�لت�سحية؛ فرمبا وفرت قيمة وجبة �لغد�ء و�لع�ساء ل�سر�ء �ملزيد من �مل�سادر، 
ورمبا �سافرت من مدينة الأخرى م�سافة تتجاوز �الألف كيلو مرت بال�سيارة بداًل 

من �لطيارة توفرًي� للمال؛ الأجل �سر�ء �مل�سادر.
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هذه  يف  عددها  يبلغ  �إذ  فقط،  �لكتب  من  �مل�سادر  تكلفة  ح�سبنا  ولو 
�ملو�سوعات قر�بة �الألف كتاب.

ريااًل   )20( هو  �لكتاب  �سعر  متو�سط  �أن  �فرت�سنا  لو  ي�سري:  وبح�ساب 
�سعودًيّا.

هذ� يعني �أن �سرب )20×1000( = 20 �ألف ريال �سعودي!.

هذ� فقط �سعر تقريبي؛ و�إال فاأنا ال �أ�سك �أنني قد �أنفقت على م�سادر 
�ملو�سوعات من �لكتب �أكرث من هذ�؛ فاللهم تقبل مني هذ� �لعمل.

ا. هذ� ف�ساًل عن �مل�سادر �الأخرى �لتي قد تكلف هي �أي�سً

و�أما م�ساألة توفر �لقدرة على �الطالع على هذه �مل�سادر؛ فهو �أهم �سيء 
يف هذه �لعملية؛ فلو مل ميتعني �هلل بعينني، ويدين، و�سحة، ملا ��ستطعت �الإطالع 
على هذه �مل�سادر .. فلّله �حلمد و�لف�سل، هو �أهل �لثناء و�ملجد، �أحق ما قال 

�لعبد، وكلنا لك عبد.

ق�س�س  وفيه  ويطول،  يطول  �ملو�سوعات  هذه  م�سادر  عن  و�حلديث 
�لتي  و�مل�سقة  و�لتعب  �لعناء  حجم  ��ست�سعرمت  قد  �أنكم  ح�سبي  لكن  و�أحد�ث، 

ر�فقت هذه �مل�سادر بجميع مر�حلها؛ لهدفني:

�الأول: حتى تتعرفو� على كيفية �لتعامل مع �مل�سادر، و�حل�سول عليها.

�لثاين: حتى تكونو� على �أمت �ال�ستعد�د عند ��ستعانتكم باهلل ثم بامل�سادر، 
م�ستعدين  تكونو�  بل  بالعقبات؛  وكتبكم، وحتى ال ت�سطدمو�  �أبحاثكم  �إعد�د  يف 

لها.

و�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته
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