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`Abdisho Bar Berîkâ I fondamenti della religione: Kitâb usûl al-dîn Gruppo di Ricerca Arabo-Cristiana, 2018 S 959

`Abdisho Bar Berîkâ Testi teologici di Ebedjesu: con indici delle opere arabe Gruppo di Ricerca Arabo-Cristiana, 2018 S 960

Abramo di Tiberiade
Dialogo con l'Emiro `Abd al-Rahmân al-Hâshimî: un dialogo islamo-cristiano 
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Gruppo di Ricerca Arabo-Cristiana, 2018 U 1302

Ahari Isa ed.
Divine supplications, Sahifat -ul-Mahdi (as):  a collection of supplications and 

devotional rituals attributed to Imam al-Mahdi (as)

Muhammadi Trust of Great Britain and 

Northern Ireland, 2015
G 3261

Ahmad Irfan Religion as critique: islamic critical thinking from Mecca to the marketplace The University of North Carolina Press, 2018 H 828

Alberti, Giampiero
50 anni di presenza dei musulmani a Milano: (1970-2020) racconto di una 

esperienza
CADR, 2020 T.P. LI/31

Ali Muna Young Muslim America: faith, community, and belonging Oxford University Press, 2018 E 4141

Aquinas San Thomas Contra Saracenos: gli errori dell'Islam Editrice Clinamen, 2021 S 957
Arias Torres Juan Pablo,  

Mahyub Rayaa Bachir
Manual de traducción del discurso religioso islámico (arabe-español): la jutba

Escuela de Traductores, Univesidad de Castilla-

La Mancha, 2018
O 939

Bauer Hans Erlaubtes und Verbotenes Gut :das 14. buch von Al-Ghazâlî's Hauptwerk Verlag von Max Niemeyer, 1922 G 3263

Ben Zahra Saloua Ali
Arab islamic voices, agencies, and abilities: disability portrayals in muslim world 

literature and culture
Lexington Books, 2018 E 4138

Bongiovanni Ambrogio A call to dialogue: Christians in dialogue with Muslims Aracne, 2021 U 1299

Brakoniecka Sabina The development of salafism in Northern Nigeria

The Institute of Mediterranean and Oriental 

Cultures of the Polish Academy of Sciences, 

2021

E 4146

Brinton Jacquelene G. Preaching islamic renewal: religious authority and media in contemporary Egypt University of California Press, 2106 E 4135

Campiglio Cristina Il diritto di famiglia islamico nella prassi italiana Cedam, 2008 T.P. LVII/3

Candiard Adrien Pierre et Mohamed, Algérie, 1er août 1996 Cerf, 2018 U 1306

Candiard Adrien En finir avec la tolerance? Différences religieuses et rêve andalou Presses Universitaires de France, 2014 U 1305

Candiard Adrien Du fanatisme: quand la religion est malade Cerf, 2020 E 4147

Cesari Jocelyne ed. Islam, gender, and democracy in comparative perspective Oxford University Press, 2017 I 1444
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de Ghantuz Cubbe Mariam
I Maroniti d'Aleppo nel XVII secolo: attraverso i racconti dei missionari europei 

(dai documenti conservati negli archivi romani)
Gruppo di Ricerca Arabo-Cristiana, 2020 S 958

Douglass-Williams 

Christine

The challenge of modernizing Islam: reformer's speak out and the obstacles they 

face
Encounter Books, 2017 E 4139

Elia di Nisibi Il libro per scacciare la preoccupazione = Kitâb daf` al-hamm Gruppo di Ricerca Arabo-Cristiana, 2018 S 680/2
Fanni Canelles 

Massimiliano ed.
Social News, 2011: Le rivoluzioni in Nord Africa Social News, 2011 T.P. LVII/2

Fischer Johan Islam, standards, and technoscience: in global halal zones Routledge Taylor & Francis Group, 2016 I 1445

Hamid Shadi ed. Rethinking politica Islam Oxford University Press, 2017 D 834

Hefner Robert W. Ed. Shari'a law and modern muslim ethics Indiana University Press, 2016 I 1443

Hirvonen Heidi Christian-Muslim dialogue: perspectives of four lebanese thinkers Brill, 2013 U 1304

Hofmann Murad Wilfried Der Islam als alternative Eugen Diederichs Verlag, 1992 U 1298

Ibn `Adî Yahyâ L'affinamento dei caratteri: Kitâb tahdhîb al-ahlâq, un trattato di etica del X secolo Gruppo di Ricerca Arabo-Cristiana, 2019 S 961

Ibn `Adî Yahyâ Trattato sui caratteri: (Maqâlah fî l-tawhîd), l'uno, il molteplice e l'unità di Dio Gruppo di Ricerca Arabo-Cristiana, 2020 S 962

Inge Anabel The making of a Salafi muslim woman: paths to conversion Oxford University Press, 2017 E 4136

Johnston David L. Muslim and Christians debate justice and love Equinox Publishing Ltd., 2020 U 1303

Kane Ousmane Oumar ed. Islamic scholarship in Africa: new directions and global contexts James Currey, 2021 E 4134

Karagiannis Emmanuel The new political Islam:  human rights, democracy, and justice University of Pennsylvania Press, 2018 I 1448

Khoury Abdel Théodore Christentum und Christen im Denken zeitgenössischer Muslime Christlich-Islamisches Schriftum, 1986 U 1296

Kobenhavns Universitet `Ali som praetendent og Kalif
Trykt Universitetbogtrykkeriet (J.H. Schultz 

Ais), 1921
T.P. LVII/13

Kung Hans, Josef van Ess Christentum und weltreligionen: I Islam Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, 1984 U 1297

Laviano Mariangela
Muhammad `Âbid al-Jâbirî: dalla critica della ragione araba all'esegesi coranica: 

inclusività ed esclusività
PISAI, 2021 A 1204

Laviano, Mariangela
Muhammad `Âbid al-Jâbirî: dalla critica della ragione araba all'esegesi coranica: 

inclusività ed esclusività
PISAI, 2021 A 1203

Marotta Anna
Il diritto musulmano in Occidente: Corti islamiche nel confronto tra democrazia e 

shari`a 
Heliopolis, 2013 T.P. LVII/4

Mawsili al- Salîbâ Ibn 

Yûhannâ
I libri dei misteri:  (Kitâb asfâr al-asrâr) Aracne, 2017 S 964

Mokrani Adnane, 

Salvarani Brunetto
Dell'umana fratellanza e altri dubbi Edizioni Terra santa, 2021 U 1301

Pagina 2



AUTORE TITOLO EDITORE/ANNO COLLOCAZIONE
Mysliwiec Karol, Pachniak 

Kaatarzyna,  Nabozna 

Karolina 

Egypt yesterday and today: between tradtion and modernity

The Institute of Mediterranean and Oriental 

Cultures of the Polish Academy of Sciences, 

2019

C 4323

Ndreca Ardian ed. La teologia politica tra sfide e ricorsi Urbaniana University Press, 2021 G 3260

Nusseibeh Sari The story of reason in Islam Stanford University Press, 2018 H 827

ODIHR
Guidelines for educators on countering intolerance discrimination against 

Muslims: addressing islamophobia throught education
OSCE/ODIHR, 2013 T.P. LVII/11

Omar Irfan A.,               

Daly Kaitlyn C. ed.
Interfaith engagement in Milwaukee: a brief history of Christian-Muslim dialogue Marquette University Press, 2020 U 1293

Paola D'Amore,            Jung 

Michael cur.
Vicino e Medio Oriente antico Editoriale Artemide s.r.l., 2010 N 191

Peel J. D. Y.
Christianity, Islam, and Orișa religion: three traditions in comparison and 

interaction
University of California Press, 2017 F 740

Pirone Bartolomeo
Guida allo studio dell'arabo: un metodo semplice per entrare passo dopo passo 

nella lingua del dâd

Edizioni del Gruppo di Ricerca Arabo-Cristiana, 

2021
O 940

Pizzo Paola L'Egitto agli egiziani!: Cristiani, musulmani e idea nazionale (1882-1936) Gruppo di Ricerca Arabo-Cristiana, 2017 C 4321
Polichetti Massimiliano A., 

Manna Gabriella cur.
Guida breve al Museo d'Arte Orientale "Giuseppe Tucci" Gangemi Editore spa, 2020 N 192

Remiro Andollu Zacaria Comunismo e Islam Pontificia Università Urbaniana, 1974 T.P. LVII/9

Remiro Andollu Zacaria
Un saggio bilingue, latino e arabo, di controversia islamo-cristiana nella Roma del 

sec. XVII
Pontificia Università Urbaniana, 1969 T.P. LVII/10

Remiro Andollu Zacaria
La Sagrada Congregación y el Islam de los países de lengua árabe durante el siglo 

XVIII
s.é., xx siècle T.P. LVII/12

Rizzardi Giuseppe Introduzione all'Islâm Editrice Queriniana, 1992 U 1295

Rondot Pierre L'Islam dans la Péninsule Arabique
Centre National de la Recherche Scientifique, 

s.d.
T.P. LVII/1

Roy Olivier Jihad and death:  the global appeal of islamic State Oxford University Press, 2018 E 4137

Salman Wasim La théologie des religions de Claude Geffré Bibliothèque nationale du Canada, 2009 T.P. LVII/7

Samîr Khalîl Samîr Quelle tenaci primavere arabe EMI, 2013 T.P. LVII/14

Sarmiento J.
Indimenticabili Martiri d'Arabia: St. Arethas e compagni, martiri (+523, Najran - 

commemorazione 24 ottobre)
S.A. Publishing, 2021 S 952/2

Sbailò, Ciro
Le categorie giuspubblicistiche europee ed i paradossi dell'Islam mediterraneo. 

Riflessioni sulla Primavera araba
Iura Orientalia, 2014 T.P. LVII/5

Scattolin Giuseppe,  

Paredi Riccardo cur.

Manifestazioni spirituali nell'Islam : antologia di alcuni testi fondamentali del 

sufismo classico (secoli I/VII-VII/XIII) tradotti e commentati
Officina di Studi Medievali, 2021 G 3262
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Shadi Heydar ed.
Islamic peace ethics: legitimate and illegitimate violence in contemporary islamic 

thought
Nomos Verlagsgesellschaft, 2017 I 1446

Shoemaker Stephen J.
A prophet has appeared:  the rise of Islam, through Christian and Jewish eyes, a 

sourcebook
University of California Press, 2021 U 1294

Steinfels Amina M.
Knowledge before action: islamic learinng and Sufi practice in the life of Sayyid 

Jalâl al-din Bukhârî Makhdûm-i Jahâniyân
University of South Carolina Press, 2016 P 981

Stewart Alexander Blair
Chinese muslims and the global Ummah: islamic revival and ethnic identity among 

the Hui of Qinghai Province
Routledge Taylor & Francis Group, 2017 E 4140

Tirhânî al- `Amr Ibn Mattâ
Notizie dei patriarchi della Chiesa dell'Oriente dal libro «Al-Mijdal»: Da Adday a 

Timoteo I (m. 823)
Gruppo di Ricerca Arabo-Cristiana, 2022 S 963/1

Tirhânî al- `Amr Ibn Mattâ
Notizie dei patriarchi della Chiesa dell'Oriente dal libro «Al-Mijdal»: D Isû` bar Nûn 

(m. 828) a `Abdîshû ibn al-Muqlî (m. 1148)
Gruppo di Ricerca Arabo-Cristiana, 2022 S 963/2

Toth James Sayyid Qutb: the life and legacy of a radical islamic intellectual Oxford University Press, 2013 P 982

Tottoli Roberto Introduzione all'Islâm Istituto per l'Oriente C.A. Nallino, 2018 C 4324
Unamba Emmanuel 

Ifeanyichukwu
The development of Islam in Yorubaland: the impact of arabic education PISAI, 2020 E 4143

Unamba Emmanuel 

Ifeanyichukwu
The development of Islam in Yorubaland: the impact of arabic education: excerpta PISAI, 2022 E 4144

Uthman Ibrahim
A critical analysis of the public visibility of muslim women and the Sharî`ah 

concept of khulwah, `awrah and hijâb
Academia Letters, 2021 T.P. LVII/6

Viaud Gérard Le qommos Jacob Muyser, apôtre de l'unité en terre de Gessen Dâr al-Qutub, 1996 T.P. LVII/8

Warner Carolyn M. [et al.]
Generating generosity in Catholicism and Islam: beliefs, institutions, and public 

goods provision
Oxford University Press, 2018 U 1300

Wolny-Abouelwafa Edyta Islam and civic education in Egypt: analysis of textbooks for islamic upbringing

The Institute of Mediterranean and Oriental 

Cultures of the Polish Academy of Sciences, 

2020

E 4145

Yassari Nadjma ed. Changing God's law: the dynamics o Middle Eastern family law Routledge Taylor & Francis Group, 2016 I 1447

Zahirinejad Mahnaz Iran's strategy in energy relations with China and India (1979-2010)

The Institute of Mediterranean and Oriental 

Cultures of the Polish Academy of Sciences, 

2016

C 4322
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حنا, الفاخوري ي الرصف والنحو
 
األصول الواضحة ف 64-1962, منشورات مكتبة سمير Z 357/3

ي أحمد, شلب  ي الفكر اإلسالمي
 
السياسة ف 2000, مكتبة النهضة المرصية E 3863

ي أحمد, شلب  ي الفكر اإلسالمي
 
العالقات الدولية ف 2000, مكتبة النهضة المرصية E 3843

ات الجمهورية التونسية محاض  [ هـ2005] 1426, مركز الدراسات اإلسالمية E 3807

فودة، عبد الرحيم ي القرآن
 
العرب واليهود ف [ م1971] 1391, مطبعة األزهر MA 19

البسام، عبد هللا بن عبد الرحمن اإلسالم:  ...دين اإلنسانية  [ م1971] 1391, مطبعة األزهر MA 20

,محمد عبد هللا, السمان ي رحاب رمضان
 
ف [ م1971] 1391, مطبعة األزهر MA 21

محمد خلف هللا, أحمد ي اإلسالم
 
حقوق اإلنسان ف [ م1971] 1391, مطبعة األزهر MA 22

محمود أمير , النواوي هجرة الرسول 1972,مطبعة األزهر MA 23

محمود شيت, خطاب ى غزوة بدر الكي  [ م1972] 1392, مطبعة األزهر MA 24

قاوي محمد, الشر ي ذكرى مولد الرسول
 
ف [ م1972] 1392,  مطبعة األزهر MA 25

مصطف  محمد الحديدي, الطير ان ي المير 
 
البابية و البهائية ف [ م1972] 1392, مطبعة األزهر MA 26

,محمد ضياء الدين, الريس معارك حول القدس [ م1972] 1392, مطبعة األزهر MA 27

عكاز، فكري أحمد يعة اإلسالمية والقانون الوضعي ي الشر
 
المسكرات والمخدرات ف [ م1972] 1392, مطبعة األزهر MA 28

الشال، يوسف صيام نهاره وقيام ليله: رمضان [ م1972] 1392, مطبعة األزهر MA 29

قاوي محمد, الشر [ م1972] 1392, مطبعة األزهر الشهداء عند ربــهم MA 30

، عبد الرحمن محمد أمير  ي ظل
 
مناهج الإلسالم: كيفة يتكون المسلم ف [ م1973] 1392, مطبعة األزهر MA 31

مصطف  محمد, الطير ي من مكة إلىل المدينة هجرة النب  [ م1973] 1392, مطبعة األزهر MA 32

ي ,محمد حسير , الذهب  ي وتفسير القرآن حقيقة التفسير المنسوب إليه: ابن عرب  [ م1973] 1393, مطبعة األزهر MA 33

نديم, الجش بشائر عن معركة المصير [ م1973] 1393, مطبعة األزهر MA 34

فودة، عبد الرحيم ي والحاض  والمستقبل
أعداء الماض  ية [ م1973] 1393, الهيئة العامة لشئون المطابع األمير MA 35

قرون، السيد حسن ي فلك التاريــــخ
 
الهجرة ف ية [ م1974] 1394,  الهيئة العامة لشئون المطابع األمير MA 36

ف، موىس صالح شر عية اإلسالمية ي الشر
 
ية المبادئ الدستورية ف [ م1974] 1394, الهيئة العامة لشئون المطابع األمير MA 37

عثمان، محمد رأفت ي الحقيق والواجبات
 
المساواة ف ية [ م1974] 1394, الهيئة العامة لشئون المطابع األمير MA 38

عون، كمال أحمد أهم مسائل الطالق ية [ م1974] 1394, الهيئة العامة لشئون المطابع األمير MA 39

ي أحمد
، عبد الغب  ي ,ناج  ي اإلسالم

 
األمومة والطفولة ف ية [ م1974] 1394, الهيئة العامة لشئون المطابع األمير MA 40

قرون، السيد حسن ي الكتاب والسنة
 
قصة القبلة ف ية [ م1974] 1394, الهيئة العامة لشئون المطابع األمير MA 41

، محمد إبراهيم ي
,الجيوىسر ا ي انجلير

 
MA 42 م1974/  ـه 1394,  مجمع البحوث االسالمية. األزهر اإلسالم والمسلمون ف

وهبة، توفيق علي يعة والقانون الجريمة والعقوبة بير  الشر ية [ م1974] 1394, الهيئة العامة لشئون المطابع األمير MA 43

أنور, الجندي ي بناء العقيدة والشخصية
 
منهج اإلسالم ف ية [ م1974] 1394, الهيئة العامة لشئون المطابع األمير MA 44

,أحمد عمر, هاشم الهجرة النبوية ية [ م1974] 1395, الهيئة العامة لشئون المطابع األمير MA 45

محمد كمال السيد, محمد بير  الجاهلية وصدر اإلسالم ية [ م1975] 1395, الهيئة العامة لشئون المطابع األمير MA 46
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قارون، السيد حسن ي الوجود
 
أيمن مولود ف ية [ م1975] 1395, الهيئة العامة لشئون المطابع األمير MA 47

عبد المطلب، رفعت فوزي حديث رسول هللا ية [ م1975] 1395, الهيئة العامة لشئون المطابع األمير MA 48

عطية، عزت علي ي عهد الرسول
 
أول هجرة ف ية [ م1975] 1395, الهيئة العامة لشئون المطابع األمير MA 49

فودة، عبد الرحيم 1: أحاديث مختارة ية [ م1975] 1395, الهيئة العامة لشئون المطابع األمير MA 50

,السيد، محمد كمال يــــخ اإلسالمي
ي الير

 
هذه األسماء واأللقاب ف ية [ م1975] 1395, الهيئة العامة لشئون المطابع األمير MA 51

قرون، السيد حسن الموىل واألمير: زيد بن حارثة ية [ م1975] 1395, الهيئة العامة لشئون المطابع األمير MA 52

السيد، محمد كمال السنة الهجرية واألعياد اإلسالمية من الناحية التاريخية ية [ م1976] 1396, الهيئة العامة لشئون المطابع األمير MA 53

، عبد الودود ي شلب  السنة الهجرية واألعياد اإلسالمية من الناحية التاريخية ية [ م1976] 1396, الهيئة العامة لشئون المطابع األمير MA 54

محمد عبد هللا, السمان الرحمة المهداة ية [ م1976] 1396, الهيئة العامة لشئون المطابع األمير MA 55

ي عبد الجليل, شلب  ي مواجهة التحديات
 
القانون اإلسالمي ف ية [ م1976] 1396, الهيئة العامة لشئون المطابع األمير MA 56

الريــــح، عباس احمد ي
ي القراءة واألناشيد للصف الثاب 

 
الحديقة ف بية للطباعة والنشر 1998, مؤسسة الير Z 459

الريــــح، عباس احمد ي القراءة واألناشيد للصف الثالث
 
الجزء األول: البستان ف بوي 1998, دار النشر الير Z 460

الريــــح، عباس احمد ي اللغة العربية للصف السادس
 
الينبوع ف 1998, بال ناشر Z 461

الجمهورية التونسية نصوص أدبية لتالميذ السنة الثانية من التعليم االعدادي بوي 1960, منشورات الديوان الير L 3190

جرار، شذي ي كتابيهما إعجاز القرآن ودالئل اإلعجاز
 
ي ف

ي والجرجاب 
ي الباقالب   مذهب 

موازنة بير  ى 2005, أمانة عمان الكي  A 1205

طباطبائ، محمد محيط ق زمير  سيد جمال الدين اسد آبادي وبيدارى مشر  فرهنك اسالمي
[م1994] 1372, دفير نشر P 951

بوليفة، محمد عمران ار المؤسسي: مجلس األمة الجزائري ي االسير
 
بعده التمثيلي ودوره ف 2018, مركز دراسات الوحدة العربية D 817

، نورة صابر بن عبالن المزروعي
ي : دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية

 
اعات الحدودية والعالقات الدولية ف الي  

الخليج
2018, مركز دراسات الوحدة العربية D 816

الجمهورية اللبنانية الموسوعة المسيحية المصورة 1993, المركز المسيحي للدراسات والنشر S 949

علي أحمد, السالوس ي الفقه اإلسالمي
 
حكم ودائع البنوك وشهادات اإلستثمار ف [ م1982] 1402, بال ناشر MA 57

علي أحمد, السالوس ي الفقه اإلسالمي
 
حكم ودائع البنوك وشهادات اإلستثمار ف [ م1982] 1402, بال ناشر MA 58

عبد المعز عبد الحميد, الجزار مناسك الحج والعمرة [ م1982] 1402, بال ناشر MA 59

علي أحمد, السالوس ي الفقه اإلسالمي
 
حكم أعمال البنوك ف [ م1982] 1402, بال ناشر MA 60

عبد المعز عبد الحميد, الجزار عظات. عي .. مواقف:  الهجرة [ م1982] 1403, بال ناشر MA 61

قرون، السيد حسن ي مرآة الزمن
 
ي ف

ر
حافظ وشوف [ م1982] 1403, بال ناشر MA 62

محمد عزت إسماعيل, الطهطاوي ت قومها بك األنبياء:  بشائر الرسالة المحمدية ة من الرسل إال بشر ما مضت فير [ م1983] 1403, بال ناشر MA 63

، ابراهيم الجباىلي ي الحياتير : الدين
 
سبيل السعادة ف [ م1983] 1403,  بال ناشر MA 64

ي العقيدة اإلسالمية
 
.رسالتان ف [ م1983] 1403, بال ناشر MA 65

اوي، حفناوي جير  رسالة كشف النقاب وااللتباس عما اختلط عل بعض الناس [ م1983] 1403, بال ناشر MA 66
، عبد الرحمن جالل  السيوطي

الدين
تحذير الخواص من أكاذيب القصاص [ م1983] 1403, بال ناشر MA 67
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,منصور, الرفاعي عبيد دليل الحاج [ م1983] 1403, بال ناشر MA 68

,الزيات، عبد الفتاح ء من األحاديث ي عن الحفظ والكتاب فيما لم يصح فيه ىسر
[ م1983] 1403, بال ناشر المغب  MA 69

عرفه، محمد أحمد ي إنتشار األسالم
 
[ م1983] 1403, بال ناشر الش ف MA 70

الخطيب، علي تراثنا المخطوط من التأليف إىل الوراقة [ م1983] 1404, بال ناشر MA 71
ي الدنيا أبو بكر عبد هللا ابن , ابن أب 

محمد،
كتاب الشكر [ م1983] 1404, بال ناشر MA 72

مجموعة من االختصاصيير  ثورة هادئة من مدونة األحوال الشخصية إىل مدونة األشة 2004, منشورات الزمن I 1026

حمادي, ذويب اىلي
ي الفكر االعير 

 
قضايا كالمية وسياسية ف 2016, مؤمنون بال حدود للنشر والتوزيــــع G 3145

، عماد يونس فغاىلي ة وشهادة: الثائر هلل من األب جوزف قزي إىل يسوع المسيح 2015, بال ناشر سير P 872

، محمد ,الداهي وع الفكري لمحمد عابد الجابري ي المشر
 
اث والحداثة ف الير 2012, منشورات دار التوحيدي P 897

عادل, بالكحلة ي االجتماع المحلي التونسي الحديث
 
التحوالت النحلية ف 2009, مقاربات مقارنة- وحدة بحث تنمية محلية  E 3748

سليمان، سمير ي التاريــــخ والحضارة والمستقبل: المسيحية- العالقات اإلسالمية 
 
قراءات مرجعية ف اتيجية والبحوث والتوثيق 1994, مركز الدراسات اإلسير U 847

، أحمد ي الزعب  ي مواجهة التطرف
 
ي نصوص تأسيسية :  اإلسالم واألديان األخرى ف

 
(2017-2014)قراءة ف ي 2018, دار الفاراب  U 1119

المفتاح، إشاء أحمد ي هوامش الخليج
 
التنمية ف 2018, مركز دراسات الوحدة العربية D 818

عدد من المؤلفير  مستقبل اإلسالم 2004, دار الفكر E 3945
مجموعة من باحثير  ي

ي اإلصالح الديب 
 
مقاربات معرفية ف 2018, مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث E 3912

الدوحة: 2010: ندوة علمية ي التاريــــخ والسياسة: العرب وإيران
 
مراجعة ف ي لألبحاث ودراسة السياسات 2012, المركز العرب  E 4084

,حمادي, ذويب ي والحاض 
ي الفكر اإلسالمي بير  الماض 

 
لة ف مدى المعير  2017, مؤمنون بال حدود للنشر والتوزيــــع G 3146

منتدى الجاحظ ات العالمية 2008, جمعية منتدى الجاحظ نحن والمتغير E 4085

الد، مايكل لويس جير  
فيير

الموافق -  ـه 1426رسالة بمناسبة ختام شهر رمضان المبارك، عيد الفطر :  المتابعة عل طريق الحوار

 م2005

Pontifical Council for Interreligious Dialogue, 

2005
T.P. XLI/17

عبد هللا، اسماء ي اعدها مفكرون مسلمون ومسيحيون
نص وثيقة األزهر للحريات االساسية البر [ م2012] 1433, جريدة الخميس T.P. XLI/20

بارلمان اديان جهان ي: اعالميه
بسوى اخالق حهاب   المللي الهدى

[ ؟1997], انتشارات بير  T.P. XLI/33

عباس, الجراري ي اإلسالم
 
معادلة السلم والحرب ف [ م2007] 1428, إيسيسكو T.P. XLI/34

. ، ح.ف 3, 2, 1: جدول النحو [XX siècle], مطبعة القديس بولس T.P. XLI/45

. ، ح.ف 3, 2: جدول الرصف  [XX siècle], مطبعة القديس بولس T.P. XLI/45

ي
عدنان بن عبد المجيد, المقراب  بويير  التنويريير  الحوار مع هللا يمر عي  الحوار مع االنسان [ م2017] 1438, الرابطة العربية للير T.P. XLII/27

شيخو، لويس كتاب ترقية القارئ 1900, مطبعة األباء اليسوعيير  T.P. LVI/22
التاجوري، عبد السالم بن عثمان 

بن عز الدين ابن عبد السالم 

االسمر الفيتوري،

كتاب اآلشارات لبعض ما بطرابلس الغرب من المزارات 1921, مطبعة الوالية T.P. LVI/23

البقرين، عبد الدايم أبو العطا 

األنصاري
ي فقه السادة الشافعية

 
طبقا للمنهاج الحديث باألزهر والمعاهد الدينية: المجموعة الوفية ف 1948, استاندارد للطباعة T.P. LVI/24
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البقرين، عبد الدايم أبو العطا 

األنصاري

ي ألقاها الدكتور عبد الدايم أبو العطا البقري االنصاري رئيس اتحاد : رسالة األنصار
نص الكلمة الجامعة البر

ة سنة  ة بدراو بمنشاة صهي   مع ملخص 1946 - 1365االنصار بالجمعية العمومية التاسعة والعاشر

ي قيلت
للكلمات البر

ق [ م1946] 1365, مطبعة دار الشر T.P. LIV/25

بومدين، هواري ي
ي الوطب  خطاب الرئيس هوارى بومدين حول وضع األمة الذي القاه أمام المجلس الشعب  1977, مطبعة الرئاسة T.P. LVI/26

البقرين، عبد الدايم أبو العطا 

األنصاري
الطاعة والعصيان= أو ! حاض  يا فندم 1945, مكتبة نهضة مرص T.P. LVI/27

لمحة خاطفة عن والية ورقلة 1977, بال الناشر T.P. LVI/28

، فؤاد ش كي   قضية اكتشاف اآللة الرصدية عصا يعقوب [ م1985] 1406, معهد تاريــــخ العلوم العربية واإلسالمية T.P. LVI/29

نرصي, سلهب لقاء المسيحية واإلسالم 1969, دار األحد T.P. LVI/30

تو ريزيتانو، أمي 
ي 
ي  ( م578 أو 576-  ـه 475 أو 472)أخبار عن بعض مسلىم صقلية الذين ترجم لهم أبو طاهر السلف 

 
ف

معجم السفر
1955, مطبعة جامعة القاهرة T.P. LVI/31

.المؤتمر االسالمي العام
ي االقطار : دستور المؤتمر االسالمي العام

 
ويليه النظام الداخلي للمكتب الدائىم ونظام التشكيالت الفرعية ف

االسالمية
[ ؟1939-1930],  دار اااليتام االسالمية الصناعية T.P. LVI/32

، روبرتو ي
روبيناتسر ي

 
تعقيب عل بحث الدكتور عبد الكريم الياف T.P. LVI/33

تو ,ريتسيتانو، أمي 
ي 
و الثاب  -453:  (روجار)العالقات بير  النورمنديير  وبب  زيرى من الفتح النورمندى لصقلية حبر وفاة روجير

 م1154-1061-  ـه 548
1949, مطبعة جامعة فؤاد األول T.P. LVI/34

مراد, كامل 1958 سنة 4مايو  - 1875 سنة 16سبتمي  :  Ennolittmannإنوليتمان  1958, مطبعة جامعة القاهرة T.P. LVI/35

لويس, ساكو العقيدة والممارسات واالعياد: المسيحية واألسالم 2016, بال ناشر T.P. LVI/36

المملكة المغربية محاربة العنف ضد النساء يــــع [XX siècle], مديرية التشر T.P. LVI/37

شيحة، عبد المنعم ي : لماذا األنسنة؟
 
محمد أركون" أنسنة"قراءة ف 2018, مؤمنون بال حدود للنشر والتوزيــــع T.P. LVI/38

ي األسود، المنح  مفهوم اإليمان عند فالسفة اإلسالم T.P. LVI/39

,ضو، فادي ي ي أوروبا والعالم العرب 
 
الدين والديمقراطية ف ي 2017, دار الفاراب  U 1117

، سامي
ي المب  أب  الخصوصية واإلندماج: المظاهر الثقافية عند الموحدين الدروز ون [ م2015] 1436, الدار العربية للعلوم ناشر C 3921

ضدر، علي بن الحسن، .ديوان ضدر  1932, بال ناشر L 3158
مجلس البطاركة واألساقفة 

ي لبنان
 
الكاثوليك ف

ي اكتسابها وعيشها ونقلها: 2009أعمال الدورة العادية الثالثة واألربعير  
 
القيم األخالقية، دورنا ككنيسة ف 2010, األمانة العامة البطريكية المارونية S 762

ندوة علمية وطنية يعة والقانون ي الشر
 
ندوة علمية وطنية حول اإلساءة إىل األديان والمقدسات ف [ م2015] 1436, جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية I 1433

، علي راشد النعيىمي صناعة النهوض: الدولة الوطنية 2019, دار كتاب للنشر والتوزيــــع E 4142

ي الحسن , ابن األثير عز الدين أب 

ي
ي الكرم الشيباب  علي بن أب 

ي ة النب  صل هللا عليه وسلم: سير [ م1983] 1404, بال ناشر MA 73

عبد الفتاح، عبد المنصف محمود ي اإلسالم
 
التنمية والعدالة والتكافل االجتماعية ف [ م1984] 1404, بال ناشر MA 74
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ي رؤوف, شلب  تركيأ- دراسة موجزة مقدمة لمؤتمر جامعة أرجيس قيرصية :   اإلمام البخاري ومدرسته الحديثية [XX siècle], بال ناشر MA 74/b

منصور، حسن ي هللا شعيب عل نبينا وعليه أفضل الصالة والسالم قصة نب  [ م1984] 1404, بال ناشر MA 75
إبن رجب، أبو الفرج عبد الرحمن 

بن احمد،
ي الصالة

 
الخشوع ف [ م1984] 1404, بال ناشر MA 76

الدهلوي، شاه وىلي هللا أحمد بن 

عبد الرحيم
ي أصول التفسير

 
فوز الكبير ف [ م1984] 1404, بال ناشر MA 77/1

الدهلوي، شاه وىلي هللا أحمد بن 

,عبد الرحيم
ي أصول التفسير

 
فوز الكبير ف [ م1984] 1404, بال ناشر MA 77/2

، عبد الودود ي ,شلب  ي مسألة السفور والحجاب
 
ف [ م1984] 1404, بال ناشر MA 78

عيس، عبد العزيز محمد كيف تعتمر وتحج [ م1984] 1404, بال ناشر MA 79
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