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 محاز, زاض املكتبؼ.أعاخ َغ١ٝٓ يف ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ, تأيٝف: ْافص سػني  .1

أبٛ املعتُط ايتُٝٞ َٚطٜٚات٘ يف ايػري٠ ايٓب١ٜٛ, إعساز: ز. عبس ايععٜع بٔ ستُس بٔ عبس اهلل ايعذالٕ,  .2

 عُاز٠ ايبشح ايعًُٞ ظاَع١ اإلَاّ ستُس بٔ غعٛز اإلغال١َٝ .

ٟٛ, إحتاف ايطايب األسٛشٟ بؿطح داَع ايرتَصٟ, تأيٝف: ايؿٝذ ستُس بٔ عًٞ آزّ األتٝٛبٞ ايٛي .3

 (, زاض ابٔ ادتٛظٟ. 12, 11, 10اجملًس )

 آثاض ايهطاّ ع٢ً بًٛغ املطاّ, تأيٝف: غعٝس بٔ ًٌٖٝ ايعُط, زاض ايػ١ٓ يًٓؿط. .4

أثط ابٔ عباؽ يف ٚدٛب ايسّ ع٢ً تاضى ايٓػو, زضاغ١ سسٜج١ٝ فك١ٝٗ, إعساز: أز.عبس اهلل بٔ عبس ايععٜع  .5

 ايفاحل, زاض امل١ُٓٝ.

ضٛع١ يف َباسح ايٓبٛات مجعا ٚزضاغ١, تأيٝف: ستُس ْادٞ شتًف أثط األسازٜح ايطعٝف١ املٛ .6

 ايسيُٝٞ, زاض ايكف٠ٛ.

 عًٞ قاحل عًٞ, تأيٝف: ٚمل ٜٛزعٗا ادتاَع ايكشٝح األسازٜح اييت قطح اإلَاّ ايبداضٟ بتكشٝشٗا .7

 َكطف٢, زاض املكتبؼ.

 ملكتبؼ.األسازٜح ٚاآلثاض ايٛاضز٠ يف اذتذا١َ, تأيٝف: ز. ٚيٝس خايس ادتطاز, زاض ا .8

األسازٜح ٚاآلثاض يف قٝاّ أٜاّ ايبٝض ضٚا١ٜ ٚزضا١ٜ, مجع ٚختطٜر: ز. عبس ايطمحٔ بٔ عبس ايهطِٜ  .9

 ايعٜس, زاض ايكُٝعٞ.

ُّاّ ألبٞ احملاغٔ مجاٍ ايسٜٔ ٜٛغف بٔ ستُس بٔ عبس اهلازٟ املؿتٗط بابٔ املربز حتكٝل  .10 أسهاّ اذت

 َكطف٢ ستُس ايكباْٞ أبٞ د١ٓ اذتٓبًٞ. َطنع املًو فٝكٌ يًبشٛخ ٚايسضاغات 

, تأيٝف ز. أمحس عبس ايطمحٔ ايٓكٝب –زضاغ١ حت١ًًٝٝ يًػٝاقات ايٓك١ًٝ ٚايتاضخي١ٝ –أخباض خالف١ املٗسٟ  .11

 زاض طاب١.

آزاب ايسعا٤, تأيٝف عبس اهلل بٔ عبس ايطمحٔ ايػعس, اعت٢ٓ ب٘: عبس ايععٜع بٔ ْاقط ارتباْٞ, زاض  .12

 احملسخ.
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أضبعٕٛ سسٜجا يف ْعٍٚ ايكطإٓ ع٢ً غبع١ أسطف, تأيٝف: ْازض بٔ ستُس ايعٓبتاٟٚ, األثط١ٜ يًطباع١  .13

 ٚايٓؿط.

, ضٚام اذتٓاب١ً يٓؿط ايهتب ٚايطغا٥ٌ ُس املطريَٟؿاضٟ بٔ ست , تأيٝف:األضبعٕٛ يف ايطؤ٣ ٚاألسالّ .14

 ايع١ًُٝ.

ايتفطٜر ايػسٜس يكٛاعس ايتدطٜر ٚزضاغ١  :ًٜٚٝ٘ ,٠ يف ايٓػ٠ٛضزاألضبعني األغ٠ٛ يف األسازٜح ايٛا .15

  , ًٜٚٝ٘ أًٜطا: زضٚؽ ايٓكٝش١, تأيٝف: إبطاِٖٝ بٔ ؾعٝب املايهٞ املهٞ, زاض املٓٗاز يًٓؿط.األغاْٝس

إضؾاز ايػاضٟ يؿطح قشٝح ايبداضٟ تأيٝف أبٞ ايعباؽ ؾٗاب ايسٜٔ أمحس بٔ ستُس ايكػطالْٞ بعٓا١ٜ  .16

 ستُس ظٖري ْاقط, زاض ايػٛثاْٞ.

االظزٜاز ايَػين ع٢ً ايٝاْع ادتين, تأيٝف: ستُس ؾفٝع ايسٜٛبٓسٟ, حتكٝل: ستُس غعٝس اذتػٝين, زاض  .17

 ايبؿا٥ط اإلغال١َٝ. 

ايكال٠, تأيٝف: أبٞ عبس ايطمحٔ أمحس بٔ عبس ايطمحٔ ايعَٚإ, زاض ابٔ االغتٝعاب ألزي١ سهِ تاضى  .18

 ادتٛظٟ.

 أغ١ً٦ األعطاب يطغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ, تأيٝف: بالٍ َكطف٢ عًٛإ, زاض املكتبؼ. .19

أعُاٍ أنجط َٓٗا ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ أٚ أَط باإلنجاض َٓٗا, ز. ستُس بٔ إبطاِٖٝ ايٓعِٝ, َساض  .20

 ٔ يًٓؿط.ايٛط

أعُاٍ أنجط َٓٗا ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ أٚ أَط باإلنجاض َٓٗا, تأيٝف: ز. ستُس إبطاِٖٝ ايٓعِٝ,  .21

 ضادع٘: قاحل بٔ عًٞ بٔ سػٔ ايػًطإ, َساض ايٛطٔ يًٓؿط.

 إملاسات يف عًّٛ اذتسٜح َٚٓاٖر احملسثني,  تأيٝف: ْافص سػني محاز, زاض املكتبؼ. .22

يف شتتكط قشٝح ايبداضٟ, تأيٝف ز. عبس ايطمحٔ ايسٖـ, اعت٢ٓ ب٘: أمحس ايؿٜٛٗٞ. زاض  األَايٞ .23

 ايتسَط١ٜ.
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زضاغ١ فك١ٝٗ تطبٝك١ٝ, تأيٝف ز. عبس  –األٚاَط ايٓب١ٜٛ املدتًف يف زالالتٗا يف نتابٞ ايطٗاض٠ ٚايكال٠  .24

 اهلل عًٞ ايفاٜع, زاض نٓٛظ إؾبًٝٝا.

ذتانِ, تأيٝف: اذتافغ عبس ايػين بٔ غعٝس األظزٟ, َطنع األٖٚاّ اييت يف َسخٌ أبٞ عبس اهلل ا .25

 غطٛض يًبشح ايعًُٞ, زاض اإلَاّ َػًِ.

بسض ايسٜٔ ايعٝين ٚدٗٛزٙ ايفك١ٝٗ يف نتاب٘ عُس٠ ايكاضٟ ؾطح قشٝح ايبداضٟ, تأيٝف: ظافط ٖاؾِ  .26

 َٗٝسٟ, زاض املكتبؼ.

عٝاض بٔ َٛغ٢ ايٝشكيب, حتكٝل: بػ١ٝ ايطا٥س ملا تطُٓ٘ سسٜح أّ ظضع َٔ ايفٛا٥س, تأيٝف: ايكاضٞ  .27

 أمئ بٔ ساَس ايسغٛقٞ, زاض ايصخا٥ط.

 ايبالغ١ ايكطآ١ْٝ يف اذتسٜح عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ, تأيٝف ز. عازٍ أمحس ايطٜٚين, زاض ايبؿري.  .28

بًٛغ املطاّ َٔ أزي١ األسهاّ, يًشافغ ابٔ سذط, َٚع٘ ًَشكإ: ظٜازات احملطض يف اذتسٜح البٔ  .29

 زٟ, ٚظٜازات عُس٠ األسهاّ يعبس ايػين املكسغٞ, عٓا١ٜ: َطنع املؤقٌ.اهلا عبس

 سٍٛ ريبٓا٤ اإلَاّ َايو قاعستٞ ايتأقٌٝ ٚايتفطٜع يف املصٖب ع٢ً نتابٞ املٛطأ ٚاملس١ْٚ ٚتفٓٝس َا أث .30

 .تأيٝف: أ.ز. أمحس ستُس ْٛض غٝف, زاض ايبؿري ت,شيو َٔ ؾبٗا

 -ايب١ٓٝ ادت١ًٝ يف ؾطح سسٜح تبٝٝت اي١ٝٓ يفط١ًٝ ايؿٝذ أبٞ عبس املعع ستُس عًٞ فطنٛؽ. زاض املٛقع .31

 زاض ايعٛاقِ.

عسْإ ايب١٦ٝ بني عسٍ ايطمحٔ ٚظًِ اإلْػإ زضاغ١ َتعُك١ َٔ خالٍ ايٓكٛص ٚايبشٛخ, تأيٝف ز. عًٞ  .32

 ايؿعاض, إبساع يًسضاغات ٚايٓؿط.

 ايتبٝإ يف ِٖٚ َٔ قاٍ بطفع ايٝسٜٔ بني ايػذستني, ز. َاٖط ٜاغني ايفشٌ. زاض ايًؤيؤ٠. .33

أبٞ ظضع١ أمحس بٔ عبس ايطسِٝ ايعطاقٞ. حتكٝل: ْافص  :تأيٝف ,حتف١ ايتشكٌٝ يف شنط ضٚا٠ املطاغٌٝ .34

 اض املكتبؼ.سػني محاز. ٚضفعت فٛظٟ, ٚعًٞ عبس ايباغط َعٜس, ز
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ختطٜر األسازٜح ٚاآلثاض ايٛاضز٠ يف نتاب األسهاّ ايػًطا١ْٝ ٚايٛالٜات ايس١ٜٝٓ ألبٞ اذتػٔ املاٚضزٟ  .35

 تأيٝف: ز. عبس اهلل بٔ بطدؼ آٍ عبس ايهطِٜ. زاض ايكُٝعٞ.

تصنط٠ ايعًُا٤ يف أقٍٛ اذتسٜح, يإلَاّ اذتافغ: مشؼ ايسٜٔ ستُس بٔ ستُس ابٔ ادتعضٟ  .36

 ٚحتكٝل: املكطف٢ غًُٝٞ. َطنع املٛطأ. ايسَؿكٞ, زضاغ١

تطن١ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚايػبٌ اييت ّٚدٗٗا فٝٗا, تأيٝف: محاز بٔ إغشام بٔ إمساعٌٝ. حتكٝل  .37

 ز. أنطّ بٔ ضٝا٤ ايعُطٟ. املهتب اإلغالَٞ.

 .ايتكشٝح ع٢ً ؾطط ايؿٝدني زضاغ١ تطبٝك١ٝ ْكس١ٜ. ز. ضٜاض سػني ايطا٥ٞ, زاض ايًباب .38

 تأيٝف أ.ز. ْافص سػني محاز. زاض املكتبؼ. ,تطبٝكات يف تٛثٝل ايك٣ٛ ٚايطٚاٜات .39

تعكب ٚاغتسضاى ايصٖيب ع٢ً أقٛاٍ ايعًُا٤ يف بعض ايطٚا٠ ايصٜٔ شنطِٖ يف نتاب٘ "َٝعإ االعتساٍ"  .40

 َٚٛاظ١ْ ببعض نتب٘, تأيٝف: ز. عٛض بٔ عتكٞ اذتاظَٞ, زاض ابٔ سعّ.

ايتعًٝكات ايصٖب١ٝ ع٢ً ايطٚض١ ايٓس١ٜ, تعًٝكات: مجاٍ ايسٜٔ ايكامسٞ, أمحس ستُس ؾانط, ستُس  .41

 ْاقط ايسٜٔ األيباْٞ, حتكٝل: ز. غاَٞ األظٖط ايفطٜطٞ, زاض طٝب١, زاض غاض سطا٤.

تفػري ايكطإٓ ايععِٝ َػًٓسا عٔ ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚايكشاب١ ٚايتابعني )تفػري ابٔ أبٞ  .42

(, يإلَاّ ابٔ أبٞ سامت ايطاظٟ, تكسِٜ ز. أمحس ايعٖطاْٞ ٚأز. سهُت بؿري ٜاغني, زاض ابٔ سامت

 ادتٛظٟ.

نتاب جيُع أسازٜح )بًٛغ املطاّ( ٚ)عُس٠ األسهاّ( ٚ)احملطض(, َع  ,ايتُاّ يف أسازٜح األسهاّ .43

 .زاض ايعكٝس٠ ٞ,مجع٘ خايس بت عبسايععٜع ايباتً ,تطتٝبٗا ٚتٗصٜبٗا

 ارتكاٍ املٛدب١ يعٌ ايعطف, تأيٝف: اذتافغ دالٍ ايسٜٔ عبس ايطمحٔ ايػٝٛطٞ, متٗٝس ايفطف يف .44

 حتكٝل: َؿٗٛض سػٔ غًُإ, َطنع غطٛض يًبشح ايعًُٞ, زاض اإلَاّ َػًِ.

 



 

\ 

 كلية الحديث الشريف والدراسات اإلسالمية
 ٚسس٠ ايبشح ايعًُٞ

تٓاضٌ ايعُاٍ يؿطح فطا٥ٌ ايعُاٍ يإلَاّ مشؼ ايسٜٔ ايػفاضٜين ايٓابًػٞ اذتٓبًٞ. حتكٝل: ستُس  .45

 ألٚقاف ٚايؿؤٕٚ اإلغال١َٝ قطط.عكاّ ايسَؿكٞ اذتٓبًٞ, ٚظاض٠ ا

 ايت١ُٝٓ املػتسا١َ يف ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ, تأيٝف: بهط بٔ عبس اهلل ارتطَإ, األثط١ٜ يًطباع١ ٚايٓؿط. .46

 تٝػري االطالع ع٢ً أخباض سذ١ ايٛزاع, تأيٝف: ْافص سػني محاز, زاض املكتبؼ. .47

تأيٝف: عًٞ بٔ أمحس ايكعٝسٟ,  ثالث١ ؾطٚح ذتسٜح َٔ ب٢ٓ هلل َػذًسا ب٢ٓ اهلل ي٘ بًٝتا يف ادت١ٓ, .48

ايطمحٔ  ٚستُس بٔ عبس ايًطٝف ايطشالٟٚ, ٚستُس اإلَاّ األَري املعطٚف بايػٓباٟٚ, حتكٝل: ز. عبس

 بٔ عًٞ ايعػهط, زاض قططب١.

, ضادع٘ ٚقسّ ي٘ فط١ًٝ ايؿباغٞ َطعٞ بٔ ستُس تأيٝف: ,داَع أسازٜح ٚآثاض عصاب ايكرب ْٚعُٝ٘ .49

 .يبؿريا زاض ايؿٝذ َكطف٢ ايعسٟٚ,

 زاض اذتطاض٠.داَع ايػ١ٓ, تأيٝف: عبس ايععٜع بٔ عبس ايطمحٔ املكشِ,  .50

ادتاَع املػٓس ايكشٝح املدتكط َٔ أَٛض ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚغٓٓ٘ ٚأٜاَ٘, اعت٢ٓ ب٘  .51

 ايسنتٛض َاٖط ٜاغني ايفشٌ, زاض ابٔ ادتٛظٟ.

اذتٜٛين, تكٓٝف: أمحس بٔ عط١ٝ ايٛنٌٝ, زاض ادتاَع يألسازٜح ٚاآلثاض اييت سهِ عًٝٗا أبٛ إغشام  .52

 قالح ايسٜٔ, ٚزاض اإلقباح.

دع٤ فٝ٘ األسازٜح ايعٛايٞ ايجُاْٝات ٚايتػاعٝات, ختطٜر: زتس ايسٜٔ ستُس بٔ ٜعكٛب ايفريٚظ ابازٟ,  .53

 حتكٝل: ز. ستُس أنطّ ايٓسٟٚ, زاض ايبؿا٥ط اإلغال١َٝ.

ايجكات مما خطز َٔ أقٍٛ ايؿٝذ ايعاٖس أبٞ غعس  دع٤ فٝ٘ َٔ ايفٛا٥س املٓتكا٠ ايعٛايٞ عٔ ايؿٝٛر .54

املعفط بٔ اذتػٔ بٔ ايػبط عٔ ؾٝٛخ٘ ضمح١ اهلل عًِٝٗ, زضاغ١ ٚحتكٝل: أز. أْٝؼ بٔ أمحس بٔ طاٖط 

 مجاٍ. زاض امل١ُٓٝ.

دٓات ْٚٗط يف أسازٜح غٝس ايبؿط ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ, ٚفٝ٘ غٝام أغاْٝس ؾٝٛر ايعكط إىل نتاب  .55

 ايبداضٟ, ختطٜر: ستُس بٔ ْاقط ايعذُٞ, زاض ايبؿا٥ط.ايعًِ َٔ قشٝح 
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ادتٛا٥ع ٚايكالت َٔ مجع األغاَٞ ٚايكفات, تأيٝف: ْٛض اذتػٔ خإ بٔ ستُس قسٜل خإ, حتكٝل:  .56

 ستُس عبس ايفتاح إمساعٌٝ, زاض اإلَاّ ايبداضٟ.

 اذتذا١َ ايٓب١ٜٛ ايكشٝش١, تأيٝف: ز. ٚيٝس خايس ادتطاز, زاض املكتبؼ. .57

ا١َ يًكا٥ِ, إَال٤ اذتافغ أبٞ بهط أمحس بٔ عُطٚ ايبعاض, ًٜٚٝ٘ دع٤ َٔ أَايٞ ايبعاض, سسٜح اذتذ .58

 حتكٝل: ستُس عبس اهلل ايكطٜع. َطنع إسػإ.

زضاغ١ سسٜج١ٝ حت١ًًٝٝ ْكس١ٜ يهتاب "إؾهاي١ٝ ايتعاٌَ َع ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ" يـــــــــــ ز. ط٘ دابط ايعًٛاْٞ,  .59

 ِٜ ز. عبس ايععٜع بٔ ْس٣ ايعتٝيب, مجع١ٝ َطنع اإلَاّ األيباْٞ.تأيٝف: ز. أمحس مجاٍ أبٛ غٝف, تكس

ايسضض ايػ١ٝٓ ٚادتٛاٖط ايب١ٝٗ َٔ األسازٜح ايٓب١ٜٛ ٚاألخباض املط١ٜٚ, تأيٝف: اذتافغ أبٞ ايفطٌ تكٞ  .60

 ايسٜٔ ستُس بٔ ستُس بٔ ستُس بٔ فٗس اهلامشٞ املهٞ/ حتكٝل: ز. عًٞ ستُس ظٜٓٛ.

ايكسِٜ ٚاذتسٜح, ٖٚٛ ثبت ايؿٝذ أبٞ اجملس عبس اذتل بٔ غٝف ايسٜٔ شنط إداظات اذتسٜح يف  .61

 ايسًٖٟٛ, اعت٢ٓ ب٘ أبٛ ايربنات سل ايٓيب ايػٓسٟ األظٖطٟ زاض ايفتح.

ضغاي١ يف عًِ َكطًح اذتسٜح ايؿطٜف, يًؿٝذ ايعال١َ ستُس عطا٤ اهلل ايهػِ اذتٓفٞ, ٚتًٝٗا  .62

ًِٝ ايعطاض, حتكٝل: ز. عًٞ ستُس ظٜٓٛ, ٚستُس أْؼ ضغا٥ٌ ٚآثاض أخط٣ ي٘ ٚإداظت٘ َٔ غبد٘ ايعال١َ غ

 أمتاض ايػباعٞ, زاض ايٓٛض.

ضغاي١ يف َطاتب ايطٚا٠ ٚطبكاتِٗ, تأيٝف: مشؼ ايسٜٔ ستُس بٔ بطٜط املكسغٞ, ًٜٚٝٗا ْعِ يف غٓس  .63

ايؿٝذ ستُس ايبسٜطٟ ايصٟ تًك٢ ب٘ قشٝح ايبداضٟ عٔ َؿاخي٘ ايفطال٤, ٚفػطٙ بعس ايٓعِ,  حتكٝل: 

 اّ ايسٜٔ بٔ َٛغ٢ عفا١ْ, زاض ايبؿا٥ط اإلغال١َٝ.ز. سػ

 ايطق١ٝ ايؿطع١ٝ َٔ ايهتاب ٚايػ١ٓ, تأيٝف: ز. ستُس ٜٛغف ادتٛضاْٞ, ايصخا٥ط يٓؿط ايرتاخ. .64

ايطٚا٠ ايصٜٔ قاٍ فِٝٗ ابٔ عسٟ: "ال بأؽ ب٘" يف نتاب٘ ايهاٌَ, تأيٝف: طاٖط بٔ حي٢ٝ ادتبٛضٟ, زاض  .65

 ايطِْٝ. 
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, بسٕٚ زاض ايػ١ٓ ع٢ً قطا٤تٗا يف أٚقات شتكٛق١ ز. أزتس بٔ ستُس ظٜسإ ايػٛض ٚاآلٜات اييت سجت .66

 ْؿط.

ؾطح ايعُس٠ يف األسهاّ املػ٢ُ إسهاّ األسهاّ يف ؾطح أسازٜح غٝس األْاّ يإلَاّ اجملتٗس ابٔ  .67

زقٝل ايعٝس, َٚع٘ ايعس٠ ع٢ً ؾطح ايعُس٠ يألَري ايكٓعاْٞ, حتكٝل: ستُس خًٛف ايعبس اهلل, زاض 

 ايًباب.

طح تطادِ أبٛاب ايبداضٟ, يإلَاّ ٚيٞ اهلل ايسًٖٟٛ, اعت٢ٓ ب٘: ز. فاٜع َكطف١ ايكط١ًٝ. زاض ايتك٣ٛ ؾ .68

 ٚزاض ايسقام.

ؾطح سسٜح إمنا األعُاٍ بايٓٝات, تأيٝف ؾٝذ اإلغالّ ابٔ ت١ُٝٝ , حتكٝل: ستُس ععٜط مشؼ, زاض  .69

 ارتعا١ْ.

سسٜح افعٌ ٚال سطز )زضاغ١ ْكس١ٜ ع٢ً قٛاعس قشٝح األخباض املٓكٛي١ ٚبٝإ األغاْٝس املعًٛي١ يطٚاٜات  .70

 ٚأقٍٛ ايكٓاع١ اذتسٜج١ٝ(, تأيٝف: عبس ايععٜع بٔ ْس٣ ايعتٝيب.

ايكشٝح املكف٢ َٔ غري٠ ايٓيب املكطف٢ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ, تأيٝف: غًِٝ بٔ عٝس اهلاليٞ, َطنع  .71

  .ايػًف ايكاحل

 ِٝ إغشام. زاض ايكُٝعٞ.ايكٛف١ٝ املعاقط٠ ٚايػ١ٓ ايرتن١ٝ إعساز: ز. حي٢ٝ إبطاٖ .72

طعٕٛ املعاقطٜٔ يف أسازٜح ايكشٝشني, ارتاق١ بأغباب ايٓعٍٚ ٚايتفػري بسع٣ٛ شتايف١ ايكطإٓ,  .73

 تأيٝف: عًٞ قاحل عًٞ َكطف٢, زاض املكتبؼ.

(, حتكٝل: سػني بٔ عهاؾ١, 724ايعس٠ يف ؾطح ايعُس٠, تأيٝف: عال٤ ايسٜٔ ابٔ ايعطاض ايكاضٞ )ت:  .74

 ح.ٚظًَٝٝ٘, زاض ايفال

عطف ايعضْب يف بٝإ ؾإٔ ايػٝس٠ ظٜٓب بٓت غٝس ايعذِ ٚايعطب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ, ًٜٚٝ٘: سهِ  .75

أخص األدط٠ يتعًِٝ ايكطإٓ, سهِ ايؿططْر, ٚايهالّ ع٢ً سسٜح ايٛض٤ٛ ع٢ً ٚض٤ٛ ْٛض ع٢ً  ْٛض 

 عٞ.يؿُؼ ايسٜٔ ستُس بٔ أمحس  ايػفاضٜين حتكٝل: عبس ايععٜع بٔ إبطاِٖٝ ايسخٌٝ, زاض ايكُٝ
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عًِ املتؿاب٘ يف ايػطب اإلغالَٞ, نتاب َتؿاب٘ أمسا٤ ايٓك١ً , زضاغ١ ٚحتكٝل: ز. عبس اهلل يٓكاضٟ,  .76

 َٓؿٛضات ٚظاض٠ األٚقاف ٚايؿؤٕٚ اإلغال١َٝ, املًُه١ املػطب١ٝ.

عٓا١ٜ اإلَاّ ابٔ خعمي١ بفك٘ اذتسٜح ايٓبٟٛ َٔ خالٍ قشٝش٘, تأيٝف: خطٜف بٔ عًٞ ظتٕٛ, زاض  .77

 املكتبؼ.

ايػطا٥ب املًتكط١ َٔ َػٓس ايفطزٚؽ املػ٢ُ ظٖط ايفطزٚؽ, يًشافغ أمحس بٔ عًٞ بٔ سذط ايعػكالْٞ  .78

 رب باإلَاضات ايعطب١ٝ املتشس٠.ايحتكٝل: زتُٛع١ َٔ ايباسجني مجع١ٝ زاض 

فتح ايػالّ بؿطح عُس٠ األسهاّ َأخٛش َٔ نتاب فتح ايباضٟ يًشافغ ابٔ سذط, مجع عبس ايػالّ  .79

 زاض األَادس.ستُس ايعاَطٟ, 

فتح ايكطٜب اجملٝب ع٢ً ايرتغٝب ٚايرتٖٝب يإلَاّ املٓصضٟ, ألبٞ ستُس سػني بٔ عًٞ بٔ غًُٝإ ايبسض  .80

 ايفَٝٛٞ ايكاٖطٟ, زضاغ١ ٚحتكٝكًا ٚختطجًيا: أز. ستُس إغشام ستُس آٍ إبطاِٖٝ.

 املكتبؼ.ايفطح ٚاذتعٕ يف ض٤ٛ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ, تأيٝف: ْازض منط ؤازٟ, زاض  .81

ايفٛا٥س املدطد١ َٔ األقٍٛ املػُا٠: َؿٝد١ أبٞ اذتػني ابٔ املٗتسٟ باهلل يًكاضٞ ايؿطٜف أبٞ  .82

اذتػني ستُس بٔ عًٞ بٔ ستُس بٔ عبٝس اهلل بٔ عبس ايكُس بٔ املٗتسٟ باهلل, حتكٝل: عُط عبس 

 ايععِٝ اذتٜٛين, تكسِٜ: عاَط سػٔ قربٟ. زاض ايصخا٥ط.

ؿٝٛر ايجكات ايعٛايٞ, َٔ سسٜح ٖالٍ بٔ ايعال٤ ايباًٖٞ ٚغريٙ, ضٚا١ٜ: أبٞ بهط ايفٛا٥س املٓتكا٠ عٔ اي .83

 أمحس بٔ غًُٝإ ايٓذاز عِٓٗ, حتكٝل: ْعاّ ستُس ٜعكٛبٞ, زاض ايبؿا٥ط اإلغال١َٝ.

 فٝض ايًطٝف َٔ أسهاّ اذتسٜح ايطعٝف, تأيٝف: ستُس أسٓاف, زاض املكتبؼ. .84

ايهاؾف عٔ أغايٝب ايطعٔ يف قشٝح ايبداضٟ, ْكس َفكٌ َٚؤقٌ يؿٝٗات َٓهطٟ ايػ١ٓ, ز.  .85

 أغا١َ بٔ َكطف٢ ايرتٜهٞ, زاض ايٛيٝس.
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نتاب أمسا٤ اهلل ٚقفات٘, تأيٝف: اذتافغ أمحس بٔ سػني ايبٝٗكٞ, حتكٝل: ستُس ستب ايسٜٔ أبٛ  .86

 ظٜس, َهتب١ ايتٛع١ٝ اإلغال١َٝ يًتشكٝل ٚايٓؿط.

ني يف َباْٞ اإلغالّ ٚقٛاعس األسهاّ )األضبعٕٛ اي١ٜٚٛٓ( يًعال١َ: أبٞ ظنطٜا حي٢ٝ بٔ نتاب األضبع .87

 ؾطف ايٟٓٛٚ, عين بطبط٘ ٚإخطاد٘: ضٜاض بٔ سػني ايطا٥ٞ. األثط١ٜ.

نتاب ايطبكات, تأيٝف: محٝس ابٔ ظصتٜٛ٘ ايٓػٟٛ, زضغ٘ ٚسكك٘: ز. ستُس ايطرباْٞ. َطنع ايبشٛخ  .88

 ٚايتٛاقٌ املعطيف.

, َطنع املس١ٜٓ ايعًُٞ رتس١َ ايهتاب ٚايػ١ٓ ,عًٝ٘ أقشاب ايهتب ايػت١ ط١٦ٝ فُٝا اتفلايآلي٧ امل .89

 .زاض ايػالّ ,قٓا٠ تٗصٜبإسس٣ َطبٛعات 

ايًٛا٤ املعًِ مبٛاطٔ ايكال٠ ع٢ً ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ تأيٝف: قطب ايسٜٔ ستُس بٔ ستُس  .90

 ارتٝططٟ, حتكٝل ْٛض ايسٜٔ بٔ ستُس اذتُٝسٟ اإلزضٜػٞ, زاض ايًباب.

 املبني املعني يفِٗ األضبعني, تأيٝف: املال عًٞ ايكاضٟ, حتكٝل: ز. محع٠ ايبهطٟ, زاض ايًباب. .91

 زتًؼ ايػُاع ملنت ثالثٝات اإلَاّ ايبداضٟ, ز. خايس بٔ ٖٓسٟ اذتطبٞ, َساض ايٛطٔ يًٓؿط. .92

 باب.زتُٛع ضغا٥ٌ ايعال١َ املال عًٞ ايكاضٟ, أؾطف ع٢ً حتكٝك٘: ستُس خًٛف ايعبس اهلل, زاض ايً .93

(, ٚ"زتًؼ يف 283زتُٛع فٝ٘ األدعا٤ اذتسٜج١ٝ: ٚ فطٌ اجملايؼ ٚايبكاع, ألبٞ ايكاغِ ارتتًٞ )ت  .94

(", 655(, ٚ"َؿٝد١ املٛقٌ", يًشافغ ايًٝساْٞ )ت407اذتسٜح", يًشافغ ابٔ زٚغت ايعالف )ت 

َاد٘, ضٚا١ٜ  (, ثالثٝات اب731ٔٚ"دع٤ فٝ٘ أسازٜح َػًػ١ً ٚسهاٜات", ضٚا١ٜ ابٔ ُغطٜٕٛ ايبذا٥ٞ )ت 

 (, حتكٝل: ْٛض ايسٜٔ ستُس اذتُٝسٟ اإلزضٜػٞ, َهتب١ ْعاّ ٜعكٛبٞ ارتاق748.١ايصٖيب )

 ايساض األثط١ٜ. اجملٍٗٛ َٚٛقف اإلَاّ ايرتَصٟ َٓ٘ يف داَع٘ تأيٝف ز. عبس املًو باغفٛضت املادْٛٞ, .95

مجاع١, حتكٝل: ضٜاض  شتتكط قشٝح ايبداضٟ, تأيٝف: بسض ايسٜٔ ستُس بٔ إبطاِٖٝ بٔ غعس ايسٜٔ بٔ .96

 َٓػٞ, زاض ايًباب.
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املساخٌ األٚي١ٝ يف عًِ عًٌ اذتسٜح ًٜٚٝ٘ َػاظٟ ايٛيٝس بٔ َػًِ ايسَؿكٞ, تأيٝف ز.عُط َهٞ,  .97

 َؤغػ١ ايبكا٥ط يًسضاغات ٚايٓؿط.

 املسخٌ إىل أقٍٛ اذتسٜح ع٢ً َٓٗر اذتٓف١ٝ, تأيٝف: عبس اجملٝس ايرتنُاْٞ, زاض ايطٜاسني. .98

 ذتسٜح ايتػع١, تأيٝف: ستُس أَني ايطؾٝس َال.املسخٌ إىل نتب ا .99

َسضغ١ اإلَاّ ايبداضٟ يف َكط, عٛخ يف ادتٗٛز املبصٚي١ َٔ املسضغ١ املكط١ٜ يف خس١َ قشٝح  .100

 ايبداضٟ, تأيٝف: أمحس إبطاِٖٝ أمحس, زاض ايكاحل.

ًُا, زضاغ١ تأق١ًٝٝ تطبٝك١ٝ, تأيٝف: ز. عُاض أمحس ايكٝاق١ٓ, زاض ايًباب. .101  املطفٛع سه

 ملػتسضى ع٢ً ايكشٝشني يًشافغ أبٞ عبس اهلل اذتانِ ايٓٝػابٛضٟ, زاض ايطغاي١ ايعامل١ٝ.ا .102

املػتسضى ع٢ً ايكشٝشني, تأيٝف: أبٞ عبس اهلل ستُس بٔ عبس اهلل اذتانِ, حتكٝل: عازٍ َطؾس,  .103

 زاض ايطغاي١ ايعامل١ٝ.

ُس ايكػاْٞ, حتكٝل: تٛفٝل َؿاضم األْٛاض ايٓب١ٜٛ َٔ قشاح األخباض املكطف١ٜٛ, تأيٝف: اذتػٔ بٔ ست .104

 ستُٛز ته١ً, زاض ايًباب.

َكباح ايكشاح الغتطا٠٤ أٚيٛ ايعًِ ٚايكالح يف ادتُع بني قشٝشٞ ايبداضٟ َٚػًِ, تأيٝف: صتِ  .105

 ايسٜٔ عبس ايطسِٝ بٔ إبطاِٖٝ ايؿٗري بابٔ ايرباظٟ, حتكٝل: سػاّ قالح ايططغاَٞ, زاض املٓٗاز ايكِٜٛ.

ايٓب١ٜٛ, زضاغ١ َٛضٛع١ٝ, تأيٝف ستُس خايس ُنًّاب, ايصخا٥ط يٓؿط َطاعف١ اذتػٓات يف ايػ١ٓ  .106

 ايرتاخ.

املطًب ايػاَٞ يف ضبط َا أؾهٌ يف ايكشٝشني َٔ األغاْٝس, تأيٝف: مجاٍ ايسٜٔ ستُس بٔ أبٞ  .107

 ., زاض املٓٗازبهط األؾدط ايعبٝسٟ. حتكٝل: أمحس عُط األٖسٍ

 ط, تأيٝف ز. ستُس خًٌٝ ايعضٚم, زاض ايًباب.املع٢ً َٛدع ايٓشٛ بؿٛاٖس ايكطإٓ ٚاذتسٜح ٚايؿع .108
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 ٚسس٠ ايبشح ايعًُٞ

 َفّٗٛ ايبسٚ ٚاألعطاب َٔ ايػ١ٓ ٚايهتاب, تأيٝف: عبس اهلل بٔ غامل ايكٜٛعٞ, زاض ايكُٝعٞ يًٓؿط. .109

َها١ْ ايػ١ٓ يف ايتؿطٜع اإلغالَٞ ٚأثطٖا ع٢ً األسهاّ ٚايطز ايعًُٞ ع٢ً َٓهطٟ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ  .110

 ؿا٥ط اإلغال١َٝ.ايؿطٜف١. ز. غٗا غًِٝ َهساف, زاض ايب

َٓاٖر ايتأيٝف َٚطاتب ايكشٝح ٚٚدٛٙ ايرتدٝح بني املٛطأ ٚقشٝح ايبداضٟ ٚقشٝح َػًِ, تأيٝف: أ.ز.  .111

 أمحس ستُس ْٛض غٝف, زاض ايبؿري.

َٓح ايٓػب١ ع٢ً ؾطح ايٓدب١ يطضٞ ايسٜٔ ستُس بٔ إبطاِٖٝ بٔ ٜٛغف اذتًيب, ايؿٗري بابٔ اذتٓبًٞ,  .112

 حتكٝل: أبٞ ٜٛغف غٝس بٔ ستُس سافغ, زاض ايطغاي١ ايعامل١ٝ.

َٓٗر األيباْٞ يف ايتدطٜر ٚبٝإ ايكٓع١ اذتسٜج١ٝ فٝ٘, تأيٝف: ستُس أمحس عٜٛؼ عبس اذتهِ. زاض  .113

 ّ.ايػال

 َٓٗر قبٍٛ األخباض عٓس احملسثني, تأيٝف: ستُس عكاّ عبسٚ, زاض املكتٝؼ. .114

 َٛاضز األفٗاّ يف ؾطح عُس٠ األسهاّ, تأيٝف: عبس اهلل بٔ قاحل ايفٛظإ, زاض ابٔ ادتٛظٟ. .115

ْفشات ايطمح١ َٔ سسٜح ايطمح١ املػًػٌ باألٚي١ٝ, تأيٝف: ٜٛغف إبطاِٖٝ يٛظنت, َطبٛعات زاض  .116

 اإلميإ.

٠ األٚقاف, ضا٢ً قشٝح ايبداضٟ البٔ سذط ايعػكالْٞ, زضاغ١ ٚحتكٝل ز. قابٌ غعٛز. ٚظايٓهت ع .117

 املػطب.

 ايٓٛض يف فطا٥ٌ األٜاّ ٚايؿٗٛض, ألبٞ ايفطز ابٔ ادتٛظٟ, حتكٝل: عبس اذتهِٝ األْٝؼ, إزاض٠ ايبشٛخ. .118

عٛش َٔ اهلِ ايٛقا١ٜ َٔ ايطػٛط ٚاألَطاض ايٓفػ١ٝ يف ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ, سسٜح أْؼ بٔ َايو يف ايت .119

 ٚاذتعٕ أمنٛشًدا, تأيٝف: ضاؾس بٔ غعٝس ايعٗٛضٟ, زاض ايكُٝعٞ.


