01/05/2021
31/07/2021
AUTORE

TITOLO

EDITORE/ANNO

Abbas Hassan
Akademia Nauk (SSSR)

The Prophet's heir: the life of Ali Ibn Abi Talib
Ignatiy Iulianovich Krachkovsky
The educational theory of Muhammad `Abduh: a model for female education in
Kano State, Nigeria
Il dialogo dell'ospitalità: riflessioni a partire dall'opera Lawâqih al-anwâr alqudsiyya fî bayân al-`uhûd al-muhammadiyya di `Abd al-Wahhâb al-Sha`rânî
Le regole alimentari nel diritto musulmano
Sur le chemin de l'autre: éduquer au dialogue interreligieux en Méditerranée
Jean-Louis Tauran, le courage et la liberté
Conversations orientales sur l'islam et le christianisme: trois débats à l'université
orthodoxe de Balamand (LIban)
The emergence of Islam in late antiquity: Allâh and his people

Yale University Press, 2021
Izdatel'svo Akademii Nauk, 1949

Aminu James Inusa
Arosio Marta
Ascanio Lorenzo
Aveline, Jean-Marc ed.
Aveline, Jean-Marc, ed
Ayyûb Mahmûd,
Khodr Georges
Azmeh al- Aziz

COLLOCAZIONE
G 3232
P 976

PISAI, 2021

E 4118

PISAI, 2021

U 1276

Università Cattolica del Sacro Cuore, 2010
Publications Chemins de Dialogue, 2010
Publications Chemins de Dialogue, 2019

T.P. LVI/16
U 1268
U 1269

Publications Chemins de Dialogue, 2018

U 1271

Cambridge University Press, 2014

C 4315

Bernardini Michele, Ersilia Jihadismo e carcere in Italia: analisi, strategie e pratiche di gestione tra sicurezza e
Istituto per l'Oriente C.A. Nallino, 2021
Francesca [et alii] ed.
diritti

E 4119

Le jihâd, les textes fondateurs de l'islam face à la modernité
Power divine and human, Christian and Muslim perspectives: a record of the
sixteenth Building Bridges Seminar, May 8-12, 2017
La recitazione coranica tra arte e scienza dei suoni nel Tamhîd fî `ilm al-tajwîd di
Shams al-Dîn Abû al-Khayr Muhammad b. al-Jazarî
Jacques Lanfry: un lion, l'Église et l'Islam

Editions de Paris, 2015

G 3234

Georgetown University Press, 2019

U 1253

PISAI, 2021

M 377

PISAI, 2021

R 4155

Osservatorio sulle migrazioni a Roma e nel Lazio: sedicesimo rapporto

Centro Studi e Ricerche IDOS, 2021

Cipollone Giulio

Né crociata né jihâd: quando papi e sultani avevano lo stesso linguaggio di guerra

Società editrice Il Mulino, 2021

U 1275

Copertino Domenico

Antropologia politica dell'Islam: Islam pubblico in Tunisia e nel Medio Oriente

Edizioni di pagina, 2021

E 4122

Crespi Gabriele
de Chergé Christian

Nel nome di Dio: preghiere, cantici e meditazioni islamiche
L'invincibile speranza

Edizioni Paoline, 1985
Edizioni Glossa, 2018

U 1278
U 1277

Bourlard Johan
Building Bridges Seminar
(16th, 2017)
Canuzzi Flavio
Caucanas Rémi
Centro Studi e Ricerche
IDOS

Pagina 1

F 652/16

AUTORE

EDITORE/ANNO

TITOLO

De Crussol Yolande ed.
Islam et Occident, rencontre et conflits
Decroux Paul
Le mariage et le divorce en droit international marocain
Delavelle Stéphane
Franciscains au Maroc: huit siècles de rencontres
D'Errico Gian Luca ed.
Il Corano e il pontefice: Ludovico Marracci fra cultura islamica e Curia papale
Du Bouëtiez
De Liberté religieuse et punition pour apostasie en islam: d'après un extrait du livre
Kerorguen Louis
Hurriyyat al-fikr fî al-islâm de `Abd al-Muta`âl al-Sa`îdî
Ellul Joseph
John Paul II and Christian-Muslim relations
Ferraro Salvatore
La distruzione di Sorrento ad opera dei Turchi nel 1558
Fitzgerald Michael L.
Il dialogo interreligioso e la pace
Le meraviglie della lingua araba, Asrâr al-lisân al-`arabî: studio del testo di Ja`far
Forapani Giulia
Dakk al-Bâb al-Lisân al-`arabî al-mubîn
Garaudy Roger
Per un dialogo delle civiltà: l'Occidente è un accidente
Gerges Fawaz A.
The far enemy: why jihad went global
Görke Andreas,
Tafsir and islamic intellectual history: exploring the boundaries of a genre
Pink Johanna ed.
Guinot Clémence
Considerations sur l'art en islam selon Nasr Hâmid Abû Zayd
Herrera Ephraïm
Les maîtres soufis et les «peuples du Livre»
Intartaglia Celeste ed.
Jeusset Gwenolé
Keryell Jacques
Kocarev N.K.
Krämer Gudrun ed.
Lacombe Fakher Brigitte
Lewis Bernard
Lowry Glenn
Mahfûz Najîb
Mahfûz Najîb
Mahfûz Najîb
Marchetto Agostino
Martínez-Avial Pedro ed.
Mellema R.L.

Editions de Paris, 2008
Gazette des Tribunaux du Maroc, 1945
Publications Chemins de Dialogue, 2019
Carocci Editore, 2015
PISAI, 2021
L'Università ta' Malta, 2020
Centro di Cultura e Storia Amalfitana, 1982
s.é., 2005

Pagina 2

G 3254
T.P. LVI/15
T.P. LVI/2
T.P. LVI/14

PISAI, 2021

L 3186

Cittadella Editrice, 1977
Cambridge University Press, 2009

U 1279
E 4120

Oxford University Press, 2014

A 1202

PISAI, 2021
Editions de Paris, 2015

M 376
G 3233

Etudes Arabes : n. 117, 2020, Du jihâd au jihadisme: évolution historique et textes PISAI, 2020
Envoyé vers les frères de l'autre vie: dans le sillage de la rencontre entre saint
François d'Assise et le sultan Malik al-Kamil
Louis Massignon: de l'art des mots au goût de Dieu
Pisateli Egipta, XX vek
Speaking for Islam: religious authorities in muslim societies
L'intention dans le droit chiite
An arabic account of the province of Safed, I
L'Islam e l'Occidente medioevale: l'Italia meridionale nell'XI e XI secolo
Contro ignoti
Un argomento convincente
Un incidente
Ancora sul Vaticano II: studi storici ed ermeneutici in tempo di lockdown
Casa árabe: enero-julio de 2019
Islam in Pakistan

COLLOCAZIONE
U 1257
T.P. LVI/9
U 1270
U 1256

Publications Chemins de Dialogue, 2019
Publications Chemins de Dialogue, 2018
Izdatel'svo "Nauka", 1976
Brill, 2014
Editions de Paris, 2017
BSOAS, 1953
Centro di Cultura e Storia Amalfitana, 1983
s.é., xx siècle
s.é., xx siècle
s.é., xx siècle
Marcianum Press, 2021
Karim Hauser Askalani, 2019
Pakistan Quarterly, 1955

R 4125
U 1272
U 1273
P 977
E 4124
I 1432
T.P. LVI/11
T.P. LVI/3
T.P. LVI/17
T.P. LVI/18
T.P. LVI/19
S 953
E 4123
T.P. LVI/20

EDITORE/ANNO

AUTORE

TITOLO

Mesli Farouk,
Mokrani Adnane ed.
Michel Roger

Musulmans en chemin dans la spiritualitè de l'unité: Actes du Séminaire des
Musulmans des Focolari, Algérie, Tlemcen 1er - 5 novembre 2018
Le dialogue islamochrétien dans l'esprit d'Assise
Christlich-Islamischer Dialog und die Zusammenarbeit nech Bediüzzaman Said
Nursi
Musulmans, juifs et chrétiens au feu de la Foi
Muhammad's mission: religion, politics, and power at the birth of Islam
Bediuzzaman Said Nursi in the view of western writers: four Papers from previous
Symposia

Michel Thomas
Moussali Antoine
Nagel Tilman
Ouvrage collectif

COLLOCAZIONE

Éditions Ibn-Khaldoun, 2020

U 1254

Lethielleux/Desclée de Brouwer, 2011

U 1274

Söz Basim Yayin, 2004

T.P. LVI/6

Editions de Paris, 2002
de Gruyter, 2020

U 1259
C 4312

Reyhan Matbaasi Ltd, xx siècle

T.P. LVI/4

Ouvrage collectif

Ottoman Empire's and Republic of Turkey's Archives on the Vatican, 1798-1929

s.é., 2010

T.P. LVI/13

Palma Carmelo ed.

Strade, verso luoghi non comuni: L'Islam, i muri e l'Europa

Strade soc. Editoriale s.r.l., 2016

T.P. LVI/12

Parente Mario ed.

Gnosis, Rivista Italiana di Intelligence 2018: Deradicalizzazione

Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna, 2018

Peter Frank,
Ortega Rafael ed.
Piotrovskij M.B.
Pisani Emmanuel ed.
Ploquin Jean-Christopher
ed.
Reyes Pacios Lozano Ana
Ritchie J. McL.,
Sicard Sigvard von trad.

E 4121

Los movimientos islámicos transnacionales y la emergencia de un «islam europeo» Edicions Bellaterra, 2012

E 4114

Jugnaya araviya w rannee crednevekoviye
Marie dans la Bible et le Coran

Izdatel'svo "Nauka", 1985
Publications Chemins de Dialogue, 2020

C 4318
U 1265

La Croix hors-série, 2021: L'Islam, pourquoi c'est compliqué

Bayard Presse, 2021

E 4115

Bibliografía de arte mudéjar: adenda 2003-2013

Centro de Estudios Mudéjares, 2020

P 975

An Azanian trio: three east african arabic historical documents

Brill, 2020

C 4313

Rizvi Saeed Akhtar

Sufi and Natha Yogis in medieval Northern India (XII to XVI centuries)

Walter Stone & Sond at The Wentworth Press,
1970

Rizzi Giovanni

Il ritorno di Elia: Charles de Foucauld, il mormorio leggero dello spirito nell'Islâm

Il Pozzo di Giacobbe, 2011

Rizzitano Umberto

Dante e l'Islam

Associazione Culturale Italiana «Dante
Alighieri», xx siècle

Salenson Christian

Témoins de l'à-venir: Charles de Foucauld, Louis Massignon, Christian de Chergé

Publications Chemins de Dialogue, 2021

U 1266

Salenson Christian ed.
Saouaf Soubhi
Sarmiento J.

Les religions à l'école: violences et religions
Qal'at Seman, Monastère de St. Siméon et ses alentours: guide des visiteurs
Unforgotten Martyrs of Arabia: St. Arethas and companions, martyrs

Publications Chemins de Dialogue, 2020
École G. Salem, 1955
S.A. Publishing, 2020

U 1267
T.P. LVI/8
S 952

Pagina 3

T.P. LVI/7
U 1255
T.P. LVI/10

AUTORE

TITOLO

EDITORE/ANNO

Serra Luigi

La perception de la Méditerranée à travers les cartes et les récits des voyageurs

Centro di Cultura e Storia Amalfitana, 1989

Shari`ati `Alî

Fatima es Fatima

Al-Hoda, 1989

G 3231

Simposio Internacional de Actas del XIII Simposio Internacional de Mudejarismo: Teruel, 4-5 de septiembre
Mudejarismo XIII 2014
de 2014

Centro de Estudios Mudéjares, 2017

C 4316

Simposio Internacional de Actas del XIV Simposio Internacional de Mudejarismo: la vida cotidiana, amor y
Mudejarismo XIV 2017
muerte en el mundo mudéjar y morisco, Teruel, 5 al 7 de octubre de 2017

Centro de Estudios Mudéjares, 2020

C 4317

Edinburgh University Press, 2020

C 4314

Talmon Heller Daniella
Trapani Claudio
Urvoy Dominique
Urvoy Marie-Thérèse ed.
Urvoy Marie-Thérèse ed.
Urvoy Marie-Thérèse ed.
Urvoy Marie-Thérèse ed.
Urvoy Marie-Thérèse ed.
Vahide Sukran

Sacred place and sacred time in the medieval Islamic Middle East: a historical
perspective
Democrazia e laicità nel pensiero di Burhan Ghalioun
Religions et rencontre
L'ordre social et les religions
Esprit critique et textes sacrés
Liberté religieuse et éthique civique
La morale au crible des religions
Éthique et religion au défi de l'histoire
Ein Beitrag zu einer "Intellektuellen Biographie ", Said Nursi

COLLOCAZIONE
T.P. LVI/1

E 4117
U 1258
U 1262
U 1261
U 1260
G 3236
G 3235
T.P. LVI/5

PISAI, 2021
Editions de Paris, 2013
Editions de Paris, 2015
Editions de Paris, 2016
Editions de Paris, 2011
Editions de Paris, 2013
Editions de Paris, 2011
Söz Basim Yayin, 2004

 صالح الدين,المنجد
 محمد باقر،الصدر

ر
ر
الحاضة وما
 يبحث عن القبائل القديمة مجمال وعن البدوية.الحاضة
 البدوية-  القديم.1 :عشائر العراق
لكثي من الرؤساء
يتعلق بعرفها وبانسابها وسائر احوالها مع فهارس وتصاوير ر
ر
ر
440-220  د من رقم: القسم اآلول،اثان
فهرس المخطوطات العربية يف ر
 الجزء ي:األميوزيانا بميالنو
ر
دروس يف علم األصول

1960 ,معهد المخطوطات العربية
مجمع الشهيد آية هللا الصدر
] م1988[ 1408 ,العلم
ي

، محمد رضا,المظفر

ر
النش بالنجف ر
المحاضات الت القيت رف كلية منتدى ر
 هـ1357 االشف ابتداء من سنة
 مجموعة:المنطق
ي
ي

] م1968[ 1388 ,مطبعة النعمان

h 816

] م1934[ 1353 ,مطبعة الجامعة األسالمية

L 3174

1969 ,مطبعة دار الكتب

C 4302

 عباس,العزاوي

 لورا،فاليي
فيتشيا ر
وزارة الثقافة
رر
،يوجي
،يونسكو
، أبو حامد،ال
الغز ي

محاسن االسالم
ر
 حت قيام1878  أغسطس28  منذ إنشاء أول هيئة نظارة يف: الجزء األول:النظارات والوزارات المرصية
ر
1953  يونية18 الجمهورية يف
رر
.يوجي يونيسكو
:من األعمال المختارة
ر
فيصل التفرقة ر ر
 ويليه رسالة يف الوعظ والعقائد:بي اإلسالم والزندقة
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الشعية عىل المعتمد من مذهب المالكية
أنس المهج وروض الفرج
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أبحاث مؤتمر سياسة التعليم:
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رسالة الشباب القديس يوحنا بسكو1888-1815 :
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كتاب لسان الصدق جوابا لكتاب ر ر
ميان الحق يف الرد عىل النصارى

رشكت جاب كتاب1960 ,
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الكيى" يف فضائل ال محمد ع
كتاب بصائر الدرجات " ر
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ر
ال
ال مع أبحاث يف التصوف ،ودراسات عن اإلمام الغز ي
المنقذ من الضالل لحجة اإلسالم الغز ي
والشهية
الخطط التوفيقية الجديدة لمرص القاهرة ومدنها وبالدها القديمة
ر
التشوف ال رجال التصوف
ر
مقالة الطريقة لمن قيادة العقل وللبحث عن الحقيقة يف العلوم
المغرن
عدد خاص بمناسبة الذكرى المئوية الثالثة لجلوس المول اسماعيل عىل العرش
ري
ر
الخوارج يف اإلسالم
ال
األخالق عند الغز ي
الفليسوف
مات قرير ر ر
العي
أشار الحج
كيف تحاور
إعجاز القرآن
ر
ر
القانون او = اصول المحاكمات الكنسية
دستور القضاء يف الحق
ي
واجتماع
سياس واقتصادي
سياسة الغد :برنامج
ي
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أسئلة العاشق :نصوص
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مؤسسة
ي
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"Scuola
Arti
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"Mestieri
di
Plinio
Maggi,
1930ر
اليغيي
دانت
وه تعريب ال ديفينا كوميديا للشاعر
ر
ي
االيطال ي
 1931الرحلة الدانتية يف الممالك اآللهية ي
تاري ــخ الوزارات العراقية
مطبعة العرفان 1940-1933[ 1359-1352 ,م]
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غالب ,عبد الكريم
جوادى آمىل ،عبد هللا
عىل
الحبيب ،طارق بن ي
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الباقالن ،أبو بكر
ي
عبود ،بولس,
غال ,مريت,
بطرس ي
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رشح األلهيات من كتاب الشفاء
بزشك و برنامه دانشجويان آن
مفتاح الطب ومنهاج الطالب :كليد دانش
ي
الفلسفة والنبوة :رسالة محمد صىل هللا عليه وسلم
البابية أو البهائية
ر
مكانة القدس يف اإلسالم
المسجد األقىص :..أيها المسلمون !!
خيي إل القدس
المؤامرات اليهودية من ر
أشار الصوم
ر
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الموالي
بي
ر
مجموعة المعاهدات واالتفاقيات
ادب األسالم للمدارس الثانوية
ر
الثان لتالميذ السنة الرابعة االبتدائية والسادسة األولية
التدريب عىل قواعد النحو :الجزء ي
إحياء النحو
ر
كتاب النحو الواضح يف قواعد اللغة العربية للمدارس الثانوية وفقا للمنهاج الحديث الذي أقرته وزارة
المعارف العمومية 2 -
االسالم
كتاب الدين
ي
االسالم
كتاب الدين
ي
مروج الذهب ومعادن الجوهر
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AUTORE
ر
أن ذر
اف ،مهدى بن ر ي
الي ي
عىل بن
ابن هندو ،ابو الفرج ي
رر
الحسي,
الدجوى ،يوسف
ر
رر
حسي ،محمد الحرص،
السابح ,عبد الحميد
األزهر مجمع البحوث اإلسالمية
فتح الباب ،حسن
ال ،أبو حامد،
الغز ي
عيىس ،عبد العزيز محمد
الجش ,نديم
اللبان ,محمد عبد المجيد
فودة ،عبد الرحيم
فودة ،عبد الرحيم
اللبان ,إبراهيم
النجار ,محمد الطيب
البيوم ,محمد رجب
ي
السعيد ,لبيب
مشتهري ،عدب اللطيف
عون ،كمال أحمد
جامعة الدول العربية
إبراهيم ,محمد أبو بكر
ر
مصطف ,إبراهيم
ر
مصطف ,إبراهيم
عىل
الجارم ,ي
منصور ،حسن
منصور ،حسن
المسعودي ،أبو الحسن

COLLOCAZIONE

EDITORE/ANNO

TITOLO

H 759/7-9

ر
المرعىس 5-1984[ 5-1404 ,م]
مكتبة آية هللا
ي

الشفاء :المنطق

C 4304

ر
والنش 1956[ 1375 ,م]
لجنة التأليف واليجمة

جزيرة العرب رف القرن ر
العشين:
ي

G 3214

رر
رر
مقاالت
مكتبة النهضة المرصية 1950[ 1369 ,م]
المصلي
األسالميي واختالف
ر
ر
رر
مجان األدب يف حدائق العرب
رشح
اليسوعيي1988 ,
مطبعة األباء
ي
ر ر
رر
مطبعة النعمان 1960[ 1380 ,م]
والحسي
السبطي يف احوال الحسن
معال
ر
ي
ر
ر
رر
مجان األدب يف حدائق العرب
اليسوعيي1889-1888 ,
مطبعة األباء
ي
ر
ر
بال ر
مجان االدب
تفسي ما ورد من الغريب يف
فهرس:
ناش]XIX-XX siécle[ ,
ر
ي
ر
ر
رر
مطبعة األباء
مجان األدب يف حدائق العرب
اليسوعيي1939-1938 ,
ي
ر
ر
ر
موسوليت ال ليبيا
] Istituto Grafico Tiberino, [XX siècleليبيا يف عهد الفاشم :رحلة الزعيم
ي
ر
بال ر
نظرة إل الوحجه اآلخر من األرض أو = رحلة إل أبعد مكان .جوالت يف أقىص جنوب المحيط الهادئ
ناش 2000[ 1420 ,م]

L 3178/1-2
B 532
L 3176/1-3
L 3175
L 3177/1-3
C 4291
L 3154
P 964/1-2
C 4292
N 121
L 3152
L 3153
C 4290
G 3207
C 4296
C 4295
C 4294
H 822
E 4092
K 239
L 3127
L 3129
L 3130
L 3147/1-2
L 3148

مطبعة السنة المحمدية 1952[ 1371 ,م]

AUTORE
رر
الحسي بن عبد
عىل
ابن سينا ،أبو ي
هللا،
وهبه ،حافظ
عىل بن
الحسن
أبو
األشعري،
ي
إسماعيل
رر
اليسوعيي
احد اآلباء
ر
أن
ان ،محمد مهدي ر ي
المازندر ي
الحائري
رر
اليسوعيي
احد اآلباء
شيخو ،لويس,
شيخو ،لويس,
العبودي ،محمد ناض
رر
الحسي ابن الفراء
أن يعىل ،أبو
إبن ر ي

طبقات الحنابلة

ببنغاس،
 la tipografia, 1979مهرجان الشهيد عمر المختار :دليل المعرض .جامعة قاريونس
ي
ر
تل مرديخ (ايبال) أقدم مملكة عامرة يف سورية
جامعة روما1978 ,
بال ر
ناش 2001[ 1422 ,م]
االجتماع
األشة والضبط
ي
ر
مجلت للطبع
دار
خواطر زعيم
والنش]XX siècle[ ,
ي
قسم النجف :الجزء األول
دار التعارف1965 ,
دار الرشاد ر
الحوار ر ر
بي أهل الحق وأهل الباطل
للنش والتوزي ــع 1998[ 1419 ,م]
ر
ر
رر
المسلمي يف مملكة أثيوبيا ،من رشوق شمس
االسالم يف الحبشة :وثائق صحيحة قيمة ،عن أحوال
مطبعة حجازي 1935[ 1453 ,م]
االسالم ،إل هذه األيام
الحبشة المسلمة
مكتبة عرفه 1937[ 1356 ,م]
ر
الييدية و اصل عقيدتهم
مطبعة بغداد 1935[ 1354 ,م]
تاري ــخ ر
المقدمة للعالمة ابن خلدون
المطبعة األزهرية المرصية 1893[ 1311 ,م]
حضارتنا عىل المفيق
منشورات الندوة اللبنانية1960 ,
ر
مجمع اللغة العربية
قاموس مصطلحات الرياضيات االبيدائية :محاولة تاريخية
االردن  1987[ 1408 ,م]
ي
ديوان الوليد بن يزيد
دار الكتاب الجديد1967 ,
قسم كربالء :الجزء ر
الثان
دار التعارف 1966[ 1386 ,م]
ي
قسم سامراء :الجزء االول
دار التعارف1966 ,
دار الكاتب العرن للطباعة و ر
العروسان
النش]XX siècle[ ,
ري
ر
عيد الميالد يف بيت كوبيللو
وزارة اإلعالم1982 ,
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معرض الشهيد عمر المختار
ماتييه ،باولو
الحامد ،بن معجب
ر
موسوليت ،بنيتو
ي
الخليىل ,جعفر
ي
ر
إدارة األبحاث والنش
أحمد ،يوسف
ر
تيسي ظبيان
الكيالن ،محمد
ر
ي
العزاوي ,عباس
إبن خلدون ،عبد الرحمان
ر
حبىس ,رينه,
ي
سعيدان ,أحمد سليم
الوليد بن يزيد
الخليىل ,جعفر
ي
الخليىل ,جعفر,
ي
ر
مانزون ،الساندرو
ي
دي فيليبو ،إدواردو,

COLLOCAZIONE
L 3149
L 3150
L 3151
P 965
G 3209
L 3179
l 3128
O 139/4

EDITORE/ANNO
اللجنة الدولية ليجمة الروائع1961 ,
رر
مطبعة اآلباء الفر
نسيسيي1945 ,
منشورات مجلة السياحة1967 ,
دار الكتاب الجديد1962 ,
مركز ر
دانشكاه 1987[ 1366 ,فـ]
نش
ي
ترف ادب1968 ,
مجلس ي
منشورات اضواء1962 ,
مطبعة القديس بولس1934 ,

L 3164

ر
االردن  1984[ 1404 ,م]
مجمع اللغة العربية
ي

L 3138

ر
االردن  1985[ 1405 ,م]
مجمع اللغة العربية
ي

L 3140

ر
االردن  1986[ 1407 ,م]
مجمع اللغة العربية
ي

C 4303/1-2
O 932
E 3848

مطبعة دار الكتب1970 ,
دار ر
النش اليبوي1991 ,
مركز دراسات الوحدة العربية2016 ,

TITOLO
صادق أو = القدر
العرن
فن انشاد الشعر
ري
جراح جديدية( :رواية النكبة الثانية)
معجم المخطوطات المطبوعة ر ر
بي سنت 1960-1954
رشح فصوص الحكم
كليات جرأت
األدب العرن المعاض :أعمال مؤتمر روما المنعقد رف ر
تشين األول سنة 1961
ري
ي
ر
المشوق :وهو سلسلة كتب قراءة وإستظهار مدرسية عرصية عىل طريقة التشويق المكملة يف تسعة أجزاء -
3
ر
ر
الثقاف ر
االردن ( :السبت  4شعبان  1404ـه  -السبت  25شعبان 1404
العربية
الغة
لمجمع
الثان
الموسم
ي
ي
ي
ـه ;  5أيار  1984م  26 -أيار  1984م)
ر
ر
االردن ( :السبت  23رجب  1405ـه  -السبت  21شعبان
الثقاف الثالث لمجمع الغة العربية
الموسم
ي
ي
 1405ـه ;  13نيسان  1985م  11 -أيار  1985م)
ر
ر
االردن ( :السبت  25رجب  1406ـه  -السبت  24شعبان
الثقاف الرابع لمجمع الغة العربية
الموسم
ي
ي
 1406ـه ;  5نيسان  1986م  3 -أيار  1986م)
أبحاث الندوة الدولية لتاري ــخ القاهرة :مارس  -ابريل 1969
القراءة المفيدة للكبار :مرحلة األساس
ر
الت نظمها مركز دراسات الوحدة
التغيي يف الوطن
مستقبل
ر
ري
العرن :بحوث ومناقشات الندوة الفكرية ي
العربية بالتعاون مع المعهد السويدي باإلسكندرية.
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AUTORE
فولتي،
ر
ر
فكيت ،أغسطس
ي
الناعوري ,عيىس,
المنجد ,صالح الدين
بارسا ،محمد
جرات ،قلندر بخش
العرن
لألدب
الدول
المؤتمر
ري
ي
فتال ,إيسيدورس
ر
الثقاف: 1984 : 2( :
الموسم
ي
االردن)
ر
الثقاف : 1985 : 3( :
الموسم
ي
االردن)
ر
الثقاف :1986 : 4(:
الموسم
ي
االردن)
الجمهورية العربية المتحدة.
جمهورية السودان
ر
التغيي يف الوطن
ندوة مستقبل
ر
العرن : 2015( :ربيوت)
ري

