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 وحدة البحث العلمي

األمسا٤ اؿػ٢ٓ, تأيٝف: أبٞ اؿػٔ عًٞ بٔ ايػٝس بٔ داز اهلل, ابتػا٤ اؿػ٢ٓ بعًٌ أسازٜح  .1

 زاض ايًؤيؤ٠.
أبٛ قُس عبس اهلل بٔ إبطاِٖٝ األصًٝٞ اإلَاّ احملسخ ايفكٝ٘, تأيٝف: ز. ْٜٛؼ ضٝف, ايطابط١  .2

 احملُس١ٜ يًعًُا٤.
 أثط اإلَاّ َايو َٚٛط٦٘ ع٢ً ايصشٝشني ٚغٓٔ أبٞ زاٚز, تأيٝف: ز. عبس ايطمحٔ بٔ عُطٟ .3

 ايصاعسٟ, َطنع غطٛض, ٚزاض اإلَاّ َػًِ.
أثط ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ يف تهٜٛٔ ايعك١ًٝ ايع١ًُٝ, تأيٝف: ز. أمحس قٛؾيت عبس ايطسِٝ, َطنع  .4

 إسػإ يسضاغات ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ. 
األسازٜح ايتاضخي١ٝ يًٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ, تأيٝف: ز. إَاّ ايؿافعٞ قُس محٛزٟ, زاض  .5

 اـًٝر.
تاب٘ اجملتب٢, تأيٝف: عُط إميإ أبٛ نيٓػا٥ٞ باالختالف ع٢ً ايطٚا٠ يف  أعًٗا ااألسازٜح اييت .6

 بهط, املهتب١ اإلغال١َٝ يًٓؿط ٚايتٛظٜع.
األسازٜح اييت شنط األ١ُ٥ أْٗا أصح َا يف ايباب, تأيٝف: إبطاِٖٝ بٔ قُس ايػعٟٛ, زاض  .7

 ايعكٝس٠.
ٖـ(, ؼكٝل: 533األسازٜح ايػباعٝات األيف, تأيٝف: أبٞ ايكاغِ ظاٖط بٔ طاٖط ايَؿشاَٞ ) .8

 أبٞ َػًِ غاَٞ بٔ عبس ايًطٝف األغعس, زاض املكتبؼ.

 أسازٜح ايعني زضاغ١ سسٜج١ٝ َٛضٛع١ٝ, تأيٝف: ز. اْتصاض بٓت إبطاِٖٝ ايعُط, زاض ابٔ اؾٛظٟ. .9
ايصشٝح ٚايتأٜٚالت, مجع ٚزضاغ١: أ.ز. قُس أسازٜح ايفنت ٚأؾطاط ايػاع١ بني ايفِٗ   .11

 إغشام آٍ إبطاِٖٝ, بسٕٚ زاض ْؿط.
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األسازٜح املع١ًً ألبٞ اؿػٔ عًٞ بٔ عبس اهلل املسٜين, اعت٢ٓ ب٘ خايس قُس املدتاض ايػباعٞ,  .11

 زاض اؿسٜح ايهتا١ْٝ.
س بٔ قُس بٔ األسازٜح ايٛاضز٠ يف أغباب عصاب ايكرب ٚايٓذا٠ َٓ٘ مجعا ٚزضاغ١, تأيٝف: أمح  .12

 َصطف٢ زٜبإ, زاض طٝب١ اـططا٤.
األسازٜح ايٛاضز٠ يف ؼصٜط ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ أَت٘ َٔ ايؿطى ٚإٔ بعطِٗ ٜعٛز إيٝ٘   .13

 زضاغ١ عكس١ٜ, تأيٝف: فٗس بٔ غعس املكطٕ, زاض األَادس, ٚايٓاؾط املتُٝع.
غتاش٠ ؾطٚم بٔ َٛغ٢ اـُٝؼ, األسازٜح ايٛاضز٠ يف َطاعا٠ َؿاعط املطأ٠, مجعا ٚزضاغ١, األ .14

 َطنع باسجات.
األسازٜح ايٛاضز٠ فُٝٔ يٝؼ َٓا, تأيٝف: ز. عازٍ بٔ عبس ايؿهٛض ايعضقٞ, ايطٚض١ يًٓؿط  .15

 ٚايتٛظٜع.

 االستٝادات ايتسضٜب١ٝ يطًب١ عًّٛ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ, إعساز َطنع إسػإ يسضاغات ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ. .16
أسهاّ ايت١٦ٓٗ يف اإلغالّ زضاغ١ سسٜج١ٝ فك١ٝٗ ادتُاع١ٝ, تأيٝف: ز. صازم بٔ قُس   .17

 ايبٝطاْٞ, زاض ايًؤيؤ٠.
أزي١ اؿٓف١ٝ ايفك١ٝٗ يف نتاب عُس٠ ايكاضٟ ؾطح صشٝح ايبداضٟ, زضاغ١ فك١ٝٗ َكاض١ْ,  .18

 تأيٝف: ز. قُس ط٘ محسٕٚ ايػاَطا٥ٞ.
ايسنتٛض َؿعٌ بٔ عٛاض ايػًُٞ, زاض األٚضام  األضبعٕٛ ايػ١ٝٓ يف األسازٜح ايكطا١ٝ٥, مجع .19

 ايجكاف١ٝ.
األضبعٕٛ املػًػالت, تأيٝف: ابٔ طٛيٕٛ مشؼ ايسٜٔ قُس بٔ عًٞ بٔ ُخُاضٜٚس بٔ طٛيٕٛ  .21

 (, ؼكٝل: عبس اهلل بٔ عبس ايععٜع ايؿرباٟٚ, زاض املكتبؼ.953)
صني, ٚقف١ٝ ايتشبري, زاض االغتسالٍ املكٓع ملػا٥ٌ ظاز املػتكٓع, تأيٝف: صاحل بٔ إبطاِٖٝ اؿ .21

 نٓٛظ إؾبًٝٝا.
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ٜٛغف بٔ عبس اهلل بٔ قُس بٔ االغتصناض اؾاَع ملصاٖب فكٗا٤ األَصاض, ألبٞ عُط  .22

ايرب ايُٓطٟ, ؼكٝل أبٞ قُس أغا١َ بٔ إبطاِٖٝ بٔ قُس, ايٓاؾط ايفاضٚم اؿسٜج١  عبس

 يًطباع١ ٚايٓؿط.
, تأيٝف: ز. خًٌٝ بٔ إبطاِٖٝ َال خاطط, زاض األغٓاز, أُٖٝت٘ ٚأقػاَ٘ ٚعٓا١ٜ عًُا٤ األ١َ ب٘ .23

 أضٚق١.
أصح أغاْٝس أبٞ بهط ايصسٜل, ٚعُط بٔ اـطاب, ٚعجُإ بٔ عفإ, ٚعًٞ بٔ أبٞ طايب,  .24

ٚغعس بٔ أبٞ ٚقاص, ٚعبس ايطمحٔ بٔ عٛف ضضٞ اهلل عِٓٗ, مجع ٚزضاغ١: ز. خًٌٝ بٔ 

 إبطاِٖٝ َال خاطط, زاض أضٚق١.
عٔ ايػٝس٠ عا٥ؿ١ ضضٞ اهلل عٓٗا ٚأسازٜجِٗ, مجع ٚزضاغ١: ز. أصح أغاْٝس األغٛز ٚايكاغِ  .25

 خًٌٝ بٔ إبطاِٖٝ َال خاطط, زاض أضٚق١.
أضٛا٤ ع٢ً نتب املفػطٜٔ ٚؾطاح اؿسٜح ايكسَا٤ ٚاملعاصطٜٔ, تأيٝف: فاحل عبس اهلل   .26

 ضتٝبإ, زاض ايرتاخ ايصٖيب, َٚهتب١ اإلَاّ ايصٖيب.
بداضٟ ٚصشٝش٘(, إعساز: عبس ايكازض بٔ قُس دالٍ, إعال٤ ايبداضٟ )تجبٝت َها١ْ اإلَاّ اي .27

 زاض ايػًف.
 إعالٍ ايتصطٜح بايػُاع يف األغاْٝس, ز. َطِٜ األسٝسب, زاض ايصُٝعٞ. .28
أقص٢ األٌَ ٚايّػٍٛ يف ْعِ عًّٛ سسٜح ايطغٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ, ْعِ: ؾٗاب ايسٜٔ  .29

 ساب, زاض طٝب١ اـططا٤.قُس بٔ أمحس بٔ خًٌٝ اـٜٛٞ, ؼكٝل: قُس بٔ أمحس آٍ ض
أقط١ٝ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ زضاغ١ سسٜج١ٝ فك١ٝٗ, ز. عبس اهلل بٔ بطدؼ آٍ عبس   .31

 ايهطِٜ, زاض ايصُٝعٞ  ٚزاض املػين.
املٛضٛع١ يف َباسح ايٓب٠ٛ, مجع ٚزضاغ١, تأيٝف: قُس ْادٞ ٚأثط األسازٜح ايطعٝف١  .31

 ايسيُٝٞ, زاض ايصف٠ٛ.
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يف ْكس اؿسٜح, تأيٝف: ز. عفٝف عبس اؿافغ ايػُٓٝات, زاض ٚا٥ٌ اإلَاّ ابٔ سعّ َٚػاضٙ  .32

 يًطباع١ ٚايٓؿط.
األَٛض املباضن١ يف ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ, زضاغ١ سسٜج١ٝ ؼ١ًًٝٝ, تأيٝل ز. يطٝف١ بٓت قػٔ ايكطؾٞ,  .33

 َساض ايٛطٔ.
 االٖتُاّ بتًدٝص نتاب اإلملاّ, تًدٝص: قطب ايسٜٔ اؿًيب عبس ايهطِٜ بٔ عبس ايٓٛض بٔ .34

 (, ؼكٝل: تٛفٝل قُٛز ته١ً ٚقُس طاضم َػطب١ٝ, زاض ايًباب.735َٓري اؿًيب, )
اٜطاح ايػبٌٝ َٔ سسٜح غؤاٍ دربٌٜ, تصٓٝف أبٞ دعفط أمحس بٔ إبطاِٖٝ بٔ ايعبري  .35

 ايػطْاطٞ, ؼكٝل ايسنتٛض ضضٛإ اؿصطٟ, زاض ايتٛسٝس.
َٚطٖف سػني, زاض ايتٛسٝس يًٓؿط بط ايٛايسٜٔ, يإلَاّ ايبداضٟ, ؼكٝل: غًِٝ سػني أغس,  .36

 ٚايتٛظٜع.
بػ١ٝ األْاّ يف فتح ايعالّ بؿطح اإلعالّ بأسازٜح األسهاّ, تأيٝف ؾٝذ اإلغالّ ظنطٜا   .37

 األْصاضٟ, ؼكٝل  قاغِ قُس آغا ايٓٛضٟ, زاض ايتك٣ٛ ٚزاض ايفٝشا٤.
املصطٟ,  (, قُٛز سػ837ٔتأٌٖٝ ايػطٜب, تأيٝف: أبٞ بهط بٔ عًٞ بٔ عبس اهلل اؿُٟٛ ) .38

 ْازٟ املس١ٜٓ املٓٛض٠ األزبٞ.
ايتبٝإ املٝػط ألسازٜح احملطض يف اؿسٜح, تأيٝف: ايؿٝذ ظٜس بٔ قُس املسخًٞ, زاض املرياخ  .39

 ايٓبٟٛ.
ايتذطٜس ألسازٜح ايعُس٠ يف ايفك٘ ألبٞ قُس املٛفل بٔ قسا١َ, ؽطٜر أ.ز. عبس ايػالّ بٔ  .41

 قُس ايؿٜٛعط, ضنا٥ع.
س َا يعُط ايؿُاع َٔ املػُٛعات )ٖٛ ايفٗطغت ايصػري ( يعٜٔ ايسٜٔ عُط ؼف١ ايجكات بأغاْٝ .41

( ػكٝل: ز. َٛمحس بٔ إبطاِٖٝ اؿػني, َهتب١ ْعاّ 936بٔ أمحس ايؿُاع اؿًيب )ت 

 ٜعكٛبٞ اـاص١ ٚزاض ايٛفا٤.
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ؼف١ املٓذس ٚاملتِٗ يف غطٜب صشٝح َػًِ, تأيٝف: إبطاِٖٝ بٔ قُس بٔ خًٌٝ اؿًيب غبط  .42

(, زضاغ١ ٚؼكٝل عًِ إلسٝا٤ ايرتاخ ٚاـسَات ايطق١ُٝ, إؾطاف عبس 841يعذُٞ )ابٔ ا

 ايعاطٞ ايؿطقاٟٚ.
ؽطٜر ظاز األضٚاح َٔ األسازٜح ايصشاح املٓتك٢ َٔ نتاب األشناض, يًؿٝذ أمحس بٔ حي٢ٝ   .43

 ايٓذُٞ, ٚظاز عًٝ٘ غامن بٔ ظاز ايبكُٞ, زاض ايٓٛازض املػطب١ٝ.
ؿسٜح, تأيٝف: مشؼ ايسٜٔ قُس بٔ قُس ابٔ اؾٛظٟ, ؼكٝل: تصنط٠ ايعًُا٤ يف أصٍٛ ا  .44

 املصطف٢ غًُٝٞ, َطنع املٛطأ.
ايتصنط٠ يف عًّٛ اؿسٜح يػطاز ايسٜٔ عُط بٔ عًٞ األْصاضٟ املعطٚف بابٔ املًكٔ ؼكٝل  .45

 ٚتعًٝل : ز. َطًل بٔ داغط اؾاغط.
ايبؿابؿ١, َطنع إسػإ يسضاغات ايرتادِ املع١ً زضاغ١ تأص١ًٝٝ, تأيٝف: ز. أمحس بسضٟ  .46

 ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ.
 تععِٝ ايصشاب١ يًػ١ٓ ايٓب١ٜٛ, ز. قُس عبس اهلل ايًعبٕٛ, زاض ايػًف. .47
تععِٝ ايٓص ايؿطعٞ, َهاْت٘ َٚعامل٘, إعساز: ز. سػٔ بٔ عبس اؿُٝس ايبداضٟ, َطنع  .48

 إسػإ يسضاغات ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ.
 يًؿٝذ َكبٌ بٔ ٖازٟ ايٛازعٞ, زاض اآلثاض. ايتعًٝكات اؿػإ ع٢ً َكس١َ يػإ املٝعإ, .49
 ايتفػري باملأثٛض َٔ أقٛاٍ ايطغٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ, مجع: عبس اهلل ايػٝػٞ, زاض ايًؤيؤ٠. .51
تفػري غطٜب املٛطأ ألمحس بٔ عُطإ املعطٚف باألخفـ, ؼكٝل ط٘ بٔ عًٞ ايتْٛػٞ ٚأض٣ٚ بٔ  .51

 قُس املدتاض, َؤغػ١ ايفطقإ يًرتاخ اإلغالَٞ.
تًدٝص ؽطٜر االسازٜح ايٛاقع١ يف تفػري ايهؿاف, تأيٝف اؿافغ ابٔ سذط ايعػكالْٞ,  .52

 ؼكٝل عًٞ عبس املكصٛز ضضٛإ, زاض ايصخا٥ط. 



  

7 
 

 

 وحدة البحث العلمي

متٝٝع ايطداٍ, ألبٞ اؿػٔ أمحس بٔ عبس اهلل بٔ صاحل ايعذًٞ, ًٜٚٝ٘: متٝٝع ثكات احملسثني  .53

ملعطٚف بابٔ ايربقٞ, ؼكٝل: عاَط ٚضعفا٥ِٗ, ألبٞ عبس اهلل قُس بٔ عبس اهلل املصطٟ ا

 سػٔ صربٟ, َٓؿٛضات: اجملًؼ األع٢ً يًؿؤٕٚ اإلغال١َٝ مبًُه١ ايبشطٜٔ.
تٓبٝ٘ املػًُني بعًٌ أسازٜح ايؿطى ٚاملؿطنني, تأيٝف: أبٞ اؿػٔ عًٞ بٔ داز اهلل, زاض  .54

 ايًؤيؤ٠.
 اهلل ايطادشٞ.تٛفٝل ايطب املٓعِ بؿطح صشٝح اإلَاّ َػًِ, تأيٝف: عبس ايععٜع بٔ عبس  .55
 تٝػري ايبالغ ايٓبٟٛ, تأيٝف: أ. ز. داغِ غًُٝإ ايطسًٝٞ, زاض آفام يًٓؿط. .56
ثبت ايٓدًٞ )بػ١ٝ ايطايبني يبٝإ املؿاٜذ احملككني املعتُسٜٔ(, تأيٝف: أمحس بٔ قُس ايٓدًٞ  .57

ٖـ(, اعت٢ٓ ب٘: ز. قُس أبٛ بهط عبس اهلل با شٜب, َهتب١ ْعاّ 1131املهٞ ايؿافعٞ )

 ٞ اـاص١, زاض أضٚق١.ٜعكٛب

ثبت ايَّسضَٚٞ قُس بٔ قُس بٔ حي٢ٝ ايٓسضَٚٞ ايهَٛٞ, اعت٢ٓ ب٘ ز. عُط أْٛض ايعبساْٞ,  .58

 زاض ضٚاز اجملس ٚ زاض ايعصُا٤.
 ثالخ ضغا٥ٌ يف عًّٛ اؿسٜح, تأيٝف: أ.ز. إبطاِٖٝ بٔ عبس اهلل ايالسِ, َطنع تسٜٚٔ.  .59
ابٞ اؾًٌٝ عُطٚ بٔ ايعاص ايكطؾٞ, إعساز: داَع اآلثاض ايكٛي١ٝ ٚايفع١ًٝ ايصشٝش١ يًصش .61

 عاطف بٔ عبس ايٖٛاب محاز, زاض ايبًس,  ٚزاض ايفط١ًٝ.

 اصط ايرباى, َهتب١ زاض املٓٗاز.ْاؾاَع يفٛا٥س بًٛغ املطاّ, َٔ أَايٞ ايؿٝذ عبس ايطمحٔ بٔ  .61
 اؾاَع ملا يف املصٓفات اؾٛاَع, يًشافغ أبٞ َٛغ٢ ايطعٝين, َرب٠ اآلٍ ٚاألصشاب. .62
ٖـ(, ًٜٚٝ٘: سسٜح ابٔ 331دع٤ اإلَاّ ايطافكٞ ألبٞ اؿػٔ قُس بٔ أمحس ايطافكٞ اؿٓفٞ )  .63

املعفط ألبٞ اؿػني قُس بٔ املعفط ايبػسازٟ, ؼكٝل: عبس اهلل بٔ عبس ايععٜع ايؿرباٟٚ, 

 زاض ايطغاي١, ايكاٖط٠.
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ٜعٜس األغسٟ دع٤ يف خرب املػذس اؾاَع بسَؿل ٚبٓا٥٘, ألبٞ بهط أمحس بٔ املع٢ً بٔ  .64

 (, ؼكٝل: قُس خايس نالب, زاض ايبؿا٥ط اإلغال١َٝ.286)
دع٤ فٝ٘ تطمج١ اؿافغ ظٜٔ ايسٜٔ ايعطاقٞ, تأيٝف: ابٔ خطٝب ايٓاصط١ٜ, ًٜٚٝ٘: َٓتك٢ َٔ   .65

تصٌٜٝ ظٜٔ ايسٜٔ ايعطاقٞ ع٢ً شٌٜ ابٔ أبٝو ايسَٝاطٞ ع٢ً ٚفٝات األعٝإ الٕ خًهإ, اْتكا٤ 

ٝ٘: دع٤ يف تطمج١ ؾٝذ ايؿافع١ٝ مجاٍ ايسٜٔ األغٟٓٛ, تأيٝف: ظٜٔ ابٔ خطٝب ايٓاصط١ٜ, ًٜٚ

 ايسٜٔ ايعطاقٞ, ؼكٝل: قُس غٝس أمحس عبس ايػفاض األظٖطٟ, زاض ايصخا٥ط,
ـُؿين اؾٝاْٞ, ؼكٝل: عبس ايععٜع ايػاٚضٟ, زاض اؿسٜح  .66 دع٤ َٔ بطْاَر أبٞ شض َصعب ا

 ايهتا١ْٝ.

١ٜ يف ؾطح صشٝح ايبداضٟ, تأيٝف: ز. صباح عًٞ دٗٛز اإلَاّ ابٔ ضدب اؿٓبًٞ ايًػٛ .67

 ايػًُٝإ, زاض غٝسا٤.
 دٗٛز َايه١ٝ يف أسازٜح األسهاّ, تأيٝف: ز. كتاض اؾبايٞ, ايساض املايه١ٝ. .68
سسٜح أز األَا١ْ إىل َٔ ا٥تُٓو ٚال ؽٔ َٔ خاْو, زضاغ١ سسٜج١ٝ فك١ٝٗ, تأيٝف: ز. عبس  .69

 اإلَاّ َػًِ. ايطمحٔ بٔ عُطٟ ايصاعسٟ, َطنع غطٛض, ٚزاض
اؿسٜح ايصشٝح ٚاؿسٜح ايصشٝح ايػطٜب عٓس اإلَاّ ايرتَصٟ, مجع ٚزضاغ١ ز. عُط بٔ  .71

 سػٔ فالت١, بسٕٚ زاض ْؿط.
سسٜح املؤاخا٠ بني ايطغٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚعًٞ بٔ أبٞ طايب ضضٞ اهلل عٓ٘, تأيٝف: ز.  .71

 َػًِ.عبس ايطمحٔ بٔ عُطٟ ايصاعسٟ, َطنع غطٛض, ٚزاض اإلَاّ 
 سهِ ْهاح املتع١ يف ض٤ٛ ايهتاب ٚايػ١ٓ, تأيٝف: تٝػري مخٝؼ ايعُط, زاض املكتبؼ. .72

اؿٛاض ٚأثطٙ يف ايسفاع عٔ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َٔ خالٍ زال٥ٌ ْبٛت٘, تأيٝف: ز. عبس  .73

 ايطمحٔ بٔ عُطٟ ايصاعسٟ, َطنع غطٛض, ٚزاض اإلَاّ َػًِ.
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١ْٝ, يبسض ايسٜٔ قُس بٔ ٜٛغف اؿػين, اعت٢ٓ بٗا: ْٛضز ايسضض ايب١ٝٗ يف ؾطح املٓع١َٛ ايبٝكٛ .74

 ايسٜٔ طايب, زاض املكتبؼ.
زالي١ ايعكٌ ع٢ً ثبٛت ايػ١ٓ َٔ د١ٗ ايٓكٌ ٚايطٚا١ٜ, تأيٝف: قُس بٔ خًٝف١ ايطباح, َطنع   .75

 زال٥ٌ.
زيٌٝ ايطاغبني يف َٓاٖر احملسثني, ز. صاحل عبس ايهطِٜ ايبًٛؾٞ., َهتب١ ٚتػذٝالت زضٚؽ  .76

 ض.ايسا
زيٌٝ ايفاؿني بططم ضٜاض ايصاؿني, حملُس عًٞ بٔ قُس عألٕ ايبهطٟ, ؼكٝل ضطاض  .77

 ؾانط, زاض ايفٝشا٤ ٚزاض املٌٓٗ.
زَر َٗاضات ايتفهري يف تسضٜؼ عًّٛ اؿسٜح, تطبٝكات ع١ًُٝ, إعساز َطنع إسػإ  .78

 يسضاغات ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ.
البٞ, ؼكٝل: ز. ؾطٜف ايتؿازٟ, َرب٠ ايصض١ٜ ايطاٖط٠ املطٗط٠, ألبٞ بؿط أمحس بٔ محاز ايسٚ .79

 اآلٍ ٚاألصشاب.
ايطز ع٢ً املعط١ً ألبٞ عبس اهلل قُس بٔ عًٞ بٔ اؿػٔ, املؿٗٛض باؿهِٝ ايرتَصٟ, ؼكٝل   .81

 فطٜل ايبشح ايعًُٞ بؿطن١ ايطٚض١  يًٓؿط  ٚايتٛظٜع.
يٝف قُس عبس ضغاي١ يف إثبات ايتسٜٚٔ ٚاؾُع ألٌٖ ايكطٕ األٍٚ َٔ ايصشاب١ ٚايتابعني, تأ .81

 اؿٞ بٔ عبس ايهبري  ايهتاْٞ, زاض اؿسٜح ايهتا١ْٝ.
 املصٓفات, إعساز: ز. عٛاز ايطٜٚجٞ, زاض امل١ُٓٝ. –املصطًشات  –ضٚا٠ اؿسٜح, ايٓؿأ٠  .82
(, 841ايطٚض ايباغِ يف ايصب عٔ غ١ٓ أبٞ ايكاغِ, تأيٝف: قُس بٔ إبطاِٖٝ ايٛظٜط )  .83

 بس ايععٜع زخإ, زاض املساض اإلغالَٞ.ؼكٝل: أ.ز. بٔ عٝػ٢ بطاٖط, ٚأ.ز. ع
ضْٚل األيفاظ مبعذِ اؿفاظ, تأيٝف: غبط ابٔ سذط مجاٍ ايسٜٔ أبٞ احملاغٔ ٜٛغف بٔ  .84

 (, ؼكٝل: عبس ايػالّ عًٞ ايؿٝدًٞ, زاض ايٓٛازض.899ؾاٖني األَري ايعال٥ٞ قطًٛبػا )
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 املهتب اإلغالَٞ.ظٚا٥س فُع ايعٚا٥س ع٢ً ايهتب ايتػع١, أعسٙ: صاحل أمحس ايؿاَٞ,  .85
ظٜازات اإلَاّ قُس بٔ ٜٛغف ايفطبطٟ ع٢ً صشٝح ايبداضٟ, تأيٝف: ز. غاَح عبس اهلل   .86

 َتٛيٞ, زاض األٚضام ايجكاف١ٝ.
 ايػرب عٓس احملسثني, تأيٝف: ز. عبس ايهطِٜ بٔ قُس دطاز, َهتب١ زاض ايبٝإ.  .87
تأيٝف: ٢َٓ بٔ زاْٞ فإ ايػبٌٝ املُٗس يكاض٨ سسٜح ايٓيب املُذس ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ,  .88

 ايبًذٝهٞ, زاض اؿسٜح ايهتا١ْٝ.
ايػٔ يإلَاّ أمحس بٔ عُط ايساضقطين, ْػد١ ايكاضٞ أبٞ ٜع٢ً ايصسيف, غط تًُٝصٙ أبٛ  .89

 بهط بٔ أبٞ يًٝٞ األْسيػٞ, قّسّ هلا ْعاّ قُس ٜعكٛبٞ, زاض املكتبؼ.
 اؾطح ٚايتعسٌٜ, مجعا غؤاالت أمحس بٔ محٝس املهٞ املؿهاْٞ يإلَاّ أمحس بٔ سٓبٌ  يف .91

 ٚزضاغ١, تأيٝف ايسنتٛض ٚا٥ٌ عبس ايهطِٜ اؿاز., زاض أفس.
َع ايرتَصٟ, تأيٝف أبٞ ايفطز ؾطح أبٛاب َٔ صشٝح ايبداضٟ, ًٜٚٝ٘: ؾطح أبٛاب َٔ دا .91

ايطمحٔ بٔ أمحس بٔ ضدب, ؼكٝل: غاَٞ بٔ قُس بٔ داز اهلل, َطنع ثبت يًبشٛخ  عبس

 ٚايسضاغات.
ملهٕٓٛ, ايؿٝذ عبس ايهطِٜ بٔ عبس اهلل اـطري, َؤغػ١ َعامل ايػٓٔ, زاض ؾطح ايًؤيؤ ا  .92

 ابٔ اؾٛظٟ.
ؾطح نتاب اإلميإ َٔ صشٝح ايبداضٟ, يًؿٝذ صاحل بٔ فٛظإ ايفٛظإ, زاض ايرتاخ ايصٖيب,  .93

 َٚهتب١ اإلَاّ ايصٖيب.
يػٓٔ, ؾطح َكس١َ صشٝح َػًِ, ايؿٝذ عبس ايهطِٜ بٔ عبس اهلل اـطري, َؤغػ١ َعامل ا .94

 زاض ابٔ اؾٛظٟ.
ايؿُٛؽ املؿطق١ بأغاْٝس املػاضب١ ٚاملؿاضق١, ألبٞ إغشام إبطاِٖٝ بٔ عًٞ ايسضعٞ ايػباعٞ  .95

 (, زضاغ١ ٚؼكٝل: قُس سشٛز ايتُػُاْٞ, َهتب١ ْعاَٞ ٜعكٛبٞ اـاص١.1138)
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 صشٝح ٚضعٝف األسازٜح ايكسغ١ٝ, مجع: عبس اهلل ايػٝػٞ, زاض ايًؤيؤ٠. .96
ايطعٝف ٚاملطزٚز عٓس احملسثني ٚاألصٛيٝني, زضاغ١ تطبٝك١ ع٢ً األسازٜح ايطعٝف١ يف داَع   .97

 ايرتَصٟ, تأيٝف: ز. قُس بٔ إبطاِٖٝ ايػعٝسٟ, زاض غًف.
 ايط٤ٛ ايالَع املبني عٔ َٓاٖر احملسثني, ز. أمحس قطّ ايؿٝذ ْادٞ, زاض اإلَاّ ايطاظٟ. .98
أمحس محٝس بٔ كًس بٔ قتٝب١ ايٓػا٥ٞ, املعطٚف بابٔ طبكات ايفكٗا٤ ٚاحملسثني, تأيٝف: أبٞ  .99

 ظلٜٛ٘, ؼكٝل: ز. ضضٛإ اؿصطٟ, زاض ابٔ سعّ.

ططم انتؿاف ايع١ً )َطٜٚات حي٢ٝ بٔ أبٞ نجري عٓس ابٔ أبٞ سامت يف ايعًٌ أمنٛشدا(,  .111

 تأيٝف: ز. ٜٛغف دٛز٠, زاض األٚضام.
يععٜع خًٝف١ بٔ أضمح١ بٔ دٗاّ ططم سسٜح َٔ نٓت َٛالٙ فعًٞ َٛالٙ, تأيٝف: أبٞ عبس ا .111

 آٍ بٛنٛاض٠, زٕٚ زاض ْؿط.
ظاٖط٠ تطعٝف اؿسٜح بني ايطز ٚايكبٍٛ, تأيٝف: ز. شٜاب بٔ غعس ايػاَسٟ, زاض األٚضام  .112

 ايجكاف١ٝ.
ايعس٠ يف ؾطح ايعُس٠, البٔ ايعطاض ايؿافعٞ, ؼكٝل: أبٞ عبس اهلل سػني بٔ عهاؾ١   .113

 ٚآخطٜٔ, زاض ايفالح.
ف١ ايفكٗا٤ ايجكات َٔ ايطعاف مما ادتُع عًٝ٘ ايعًُا٤ َٔ أٌٖ ايبصط٠, عًٌ اؿسٜح َٚعط .114

 ألبٞ سفص عُطٚ بٔ عًٞ بٔ عط ايػكا٤ ايبصطٟ, ؼكٝل: ز. قُس ايطرباْٞ.
ايعًٌ ايٛاضز٠ يف سسٜح عُطٚ بٔ ؾعٝب عٔ أبٝ٘ عٔ دسٙ, تأيٝف: أبٞ اؿػٔ عًٞ بٔ داز  .115

 ًُٝاْٞ, زاض ْٛض اإلغالّ ٚزاض ايًؤيؤ٠.اهلل, تكسِٜ: أبٞ اؿػٔ َصطف٢ بٔ إمساعٌٝ ايػ
عًُا٤ اؿسٜح, غري احملسثني َكط١ْٚ بايصٛض ٚاـطا٥ط ٚايتعطٜف مبٛاقع املسٕ َٚػُٝاتٗا  .116

 اؿسٜج١, تأيٝف: عبس ايععٜع, آفام يًٓؿط.
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عٓا١ٜ عًُا٤ اؿسٜح بتكطٜط أصٌ يعّٚ اؾُاع١ ْٚبص ايتفطم يف تطادِ أبٛاب نتب ايػ١ٓ,  .117

 هلل بٔ عبس ايععٜع ايفاحل, زاض امل١ُٓٝ.تأيٝف: ز. عبس ا
فطا٥ٌ عُط بٔ اـطاب, يًشافغ عبس ايػين بٔ عبس ايٛاسس املكسغٞ, ًٜٚٝ٘: َػٓس ْعِٝ بٔ  .118

ُٖاض ايػطفاْٞ, ألبٞ بهط أمحس بٔ عًٞ بٔ ثابت اـطٝب ايبػسازٟ, زضاغ١ ٚؼكٝل: غعٛز 

 بٔ عٝس ايصاعسٟ, زٕٚ زاض ْؿط.
ف ايٛظاْٞ, زضاغ١ ٚؼكٝل: ز. عبس ايػالّ املٓصٛضٟ, ايطابط١ فٗطغ١ َٛالٟ عبس اهلل ايؿطٜ .119

 احملُس١ٜ يًعًُا٤.
ايفٛا٥س املٓتكا٠ ٚاؿهاٜات املٓتدب١ َٔ سسٜح أبٞ َػًِ قُس بٔ أمحس ايبػسازٟ, اْتكا٤  .111

ابٔ فٛضى, ًٜٚٝ٘: فًؼ َٔ أَايٞ أبٞ َػًِ عٔ ؾٝٛخ٘, ؼكٝل صالح ايسٜٔ ايؿاَٞ, زاض 

 ايصخا٥ط.
ايٝامسني َٔ األسازٜح املػًػ١ً بايؿاَٝني, ؽطٜر: قاغِ بٔ قُس ايبكاعٞ, املهتب فٛح  .111

 اإلغالَٞ.
 يف بالغ١ ايٓص اؿسٜجٞ, تأيٝف: ز. عبس ايطمحٔ ايسضع, إصساضات ضٚافس.  .112
قصط اإلغٓاز ٚأثطٙ يف اؿسٜح املدتًف فٝ٘, تأيٝف: ز. عبس ايععٜع بٔ عبس اهلل ايؿاٜع,  .113

 ايساض املايه١ٝ.
س ايرتدٝح بني ايٓصٛص ايؿطع١ٝ اييت ظاٖطٖا ايتعاضض, تأيٝف: خايس قُٛز قٛاع .114

 اؾٗين, زاض ايتك٣ٛ.
 قٛاعس فِٗ ايػ١ٓ, إعساز: ز. غًُٝإ بٔ صاحل ايجٓٝإ, زاض طٝب١ اـططا٤.  .115
نتاب األضبعني َٔ األسازٜح ايٓب١ٜٛ عٔ أضبعني َٔ َؿاٜذ اإلغالّ َط١ٜٚ, ألمحس بٔ أبٞ  .116

 ضٟ, ؼكٝل أْؼ بٔ صالح ايػاَطٟ.بهط اؿٓبًٞ ايكاز
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نتاب األضبعني, البٔ املكط٨ أبٞ بهط قُس بٔ إبطاِٖٝ بٔ عًٞ بٔ عاصِ بٔ ظاشإ,  .117

 ؼكٝل: عُط أعُريٟ, ٚقُس إفطخاؽ, بسٕٚ زاض ْؿط.
نتاب ايتٓبٝ٘ ٚايطز ع٢ً أصشاب األٖٛا٤ ٚايبسع, تأيٝف: أبٞ اؿػني قُس بٔ أمحس بٔ  .118

ط٨, ؼكٝل: أبٞ َايو أمحس بٔ عًٞ بٔ املج٢ٓ ايكفًٝٞ, ايٓاؾط عبس ايطمحٔ املايطٞ املك

 املتُٝع, ٚزاض ايٓصٝش١.
نتاب ايطس١ً يف طًب ايعًِ, ألبٞ بهط أمحس بٔ عًٞ بٔ ثابت, ايؿٗري اـطٝب   .119

 ايبػسازٟ, ؼكٝل قُس عًٞ ايصَٛعٞ, ايٓاؾط املتُٝع.
 ٝل: ز. فاضٚم محاز٠ , زاض ايكًِ.نتاب ايػري يؿٝذ اإلغالّ أبٞ إغشام ايفعاضٟ زضاغ١ ٚؼك .121
نتاب ايطعفا٤ ٚاملرتٚنني, املؿٗٛض بايطعفا٤ ايصػري, يإلَاّ قُس بٔ إمساعٌٝ  .121

ايبداضٟ, ضٚا١ٜ: آزّ بٔ َٛغ٢ اـٛاضٟ, ؼكٝل: ز. غامل بٔ صاحل ايعُاضٟ, َطنع إسػإ 

 يسضاغات ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ.
ٕ ايبػيت ؼكٝل: أبٛ قُس قُس نتاب اجملطٚسني َٔ احملسثني ألبٞ سامت قُس بٔ سبا .122

 بٔ إْػإ فطسإ, زاض ايًؤيؤ٠.
نتاب املصنط ٚايتصنري ٚايصنط ألبٞ بهط أمحس بٔ عُط بٔ أبٞ عاصِ, ؼكٝل ز. خايس  .123

 بٔ قاغِ ايطزازٟ, زاض املرياخ ايٓبٟٛ.
نتاب ايٛضع, تأيٝف: عبس املًو بٔ سبٝب ايػًُٞ األْسيػٞ, تكسِٜ: ْٜٛؼ بكٝإ, زاض  .124

 ايهتا١ْٝ.اؿسٜح 

نتاب تكطٜب ايػطٜب ؾطح غطٜب األسازٜح ايٛاقع١ يف ؾطح أبٞ ْصط األقطع ع٢ً كتصط  .125

ايُكُسٚضٟ, تأيٝف: ظٜٔ ايسٜٔ قاغِ بٔ قطًٛبػا اَؾُايٞ اؿٓفٞ, زضاغ١ ٚؼكٝل عًِ إلسٝا٤ 

 ايرتاخ ٚاـسَات ايطق١ُٝ, إؾطاف عبس ايعاطٞ ايؿطقاٟٚ.
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ٞ ؾٝب١, ؼكٝل: عبس ايطمحٔ بٔ ْاٜف األغًُٞ, نتاب فطا٥ٌ ايكطإٓ َٔ َصٓف ابٔ أب  .126

 بسٕٚ زاض ْؿط.
ايهتب اؾٛاَع: نتاب اؾاَع َٔ نتاب اإلٜصاٍ, ًٜٚٝ٘: نتاب اؾاَع, نالُٖا ألبٞ  .127

قُس عًٞ بٔ أمحس بٔ غعٝس بٔ سعّ, ًُٜٚٝٗا: نتاب اؾاَع, ألبٞ املٛز٠ خًٌٝ بٔ إغشام 

 ؾعا٥طٟ, ايساض املايه١ٝ.اؾٓسٟ, ؼكٝل: ز. قُس ضؾٝس عًٞ بٛ غعاي١ ا
نتب ايٓاغذ ٚاملٓػٛر املػٓس٠ زضاغ١ َٛاظ١ْ, تأيٝف: قُس بٔ عبس اهلل أبا اـٌٝ,  .128

 إصساضات اؾُع١ٝ ايع١ًُٝ ايػعٛز١ٜ يًكطإٓ ٚعًَٛ٘.
ايهالّ ع٢ً أسازٜح كتصط ابٔ اؿادب, تأيٝف: مشؼ ايسٜٔ ابٔ عبس اهلازٟ, ؼكٝل:   .129

 َسٟ, زاض ايًؤيؤ٠.أ.ز. قُس بٔ عًٞ بٔ صاحل ايػا
َؤغػ١ تكسِٜ: بؿاض عٛاز َعطٚف, نٝف ؼكل كطًٛطا, تأيٝف: ز. عُط فطٜس ايٓكٝب,  .131

 ايطغاي١ ْاؾطٕٚ.
ايآلي٧ ٚايسضض ؾطح خنب١ ايفهط, ألبٞ عبس ايطمحٔ قُس بٔ عبس ايطمحٔ ايعذُٞ, زاض  .131

 طٝب١ اـططا٤.
ٌ ايتسَريٟ, ؼكٝل: ٜاغني ايًُع َٔ أزب ايطًب, تصٓٝف: أبٞ ايعباؽ أمحس بٔ عبس اؾًٝ .132

 أضناع ايهاغٞ, زاض اؿسٜح ايهتا١ْٝ.

َا متؼ إيٝ٘ اؿاد١ ع٢ً ؾطح ابٔ َاد٘, تأيٝف: ابٔ املًكٔ, ؼكٝل ؾ١ٓ كتص١ بإؾطاف   .133

 ْٛض ايسٜٔ طايب, زاض املكتبؼ.
َا ضٚاٙ أبٛ ايعْاز عٔ األعطز عٔ أبٞ ٖطٜط٠ ضضٞ اهلل عٓ٘, مجع ٚزضاغ١: ز. خًٌٝ بٔ  .134

 َال خاطط, زاض أضٚق١. إبطاِٖٝ
َا ضٚاٙ َايو عٔ ْافع عٔ ابٔ عُط ضضٞ اهلل عُٓٗا, مجع ٚزضاغ١: ز. خًٌٝ بٔ إبطاِٖٝ َال  .135

 خاطط, زاض أضٚق١.
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املا٤ إشا خايطت٘ لاغ١ ٚمل تػري أسس أٚصاف٘, سسٜح ايكًتني, َٚع٘ زضاغ١ عٔ ابٔ إغشام   .136

 بسٕٚ زاض ْؿط. َٔ سٝح اؾطح ٚايتعسٌٜ, تأيٝف: ْٜٛؼ ايٛايسٟ املػطبٞ,
َاي٘ سهِ ايطفع َٔ أقٛاٍ ايصشاب١ مما ال فاٍ يًطأٟ فٝ٘, تأيٝف: ز. عبس ايطمحٔ بٔ  .137

 عُطٟ ايصاعسٟ, َطنع غطٛض, ٚزاض اإلَاّ َػًِ.
َباسح عًِ اؿسٜح عٓس اإلَاّ ايؿافعٞ َٔ خالٍ نتاب ايطغاي١, تأيٝف: ز. ٜٛغف  .138

 ايعًُٞ املطْٚٞ, زاض ايٓٛازض املػطب١ٝ.
 يتصنري َٔ أسازٜح ايبؿري ٚايٓصٜط, تأيٝف: عبس اؿُٝس بٔ بازٜؼ, زاض ايفط١ًٝ.فايؼ ا  .139
فُٛع١ َٔ نتب اإلَاّ األظزٟ, ؼكٝل: إقباٍ أمحس بٔ قُس إغشام ايبػهٖٛطٟ,  .141

 َطنع ايبصا٥ط يًبشح ايعًُٞ.
 احملسثٕٛ ايفكٗا٤ يف ايكطٕ ايجاْٞ اهلذطٟ بكًِ عبس ايػتاض ايؿٝذ, زاض ايكًِ. .141
ضٜؼ أسازٜح األسهاّ, ًٜٚٝ٘: ضٛابط َٓٗذ١ٝ يالغتسالٍ بايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ, َسخٌ يتس  .142

 تأيٝف: أ.ز. قُس بٔ عبس اهلل ايكٓاص, َطنع تسٜٚٔ.
املس١ْٚ اؾاَع١ يألسازٜح املط١ٜٚ عٔ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ بإؾطاف قُس تكٞ  .143

 ايعجُاْٞ, زاض ايعًّٛ ٚزاض ايكًِ.
ا٥ٌ عٔ أبٞ عبس اهلل أمحس بٔ قُس بٔ سٓبٌ ايؿٝباْٞ, َطتك٢ ايعًّٛ ايؿطع١ٝ)دع٤ يف َػ .144

ضٚا١ٜ: عبس اهلل بٔ قُس ايبػٟٛ, ًٜٚٝ٘ دع٤ فٝ٘ املػا٥ٌ اييت سًف عًٝٗا أمحس, تصٓبف أبٞ 

 اؿػني قُس بٔ ايكاضٞ أبٞ ٜع٢ً, ؼكٝل: قُٛز بٔ قُس اؿساز, زاض ايعاص١ُ.
ابٔ َاد٘, تأيٝف: ز. َج٢ٓ أمحس  َطٜٚات اإلَاّ قُس بٔ عبس اهلل بٔ منري يف غٓٔ  .145

 اؾبٛضٟ, زاض غٝسا٤.
املػتسضى ع٢ً ايصشٝشني, ألبٞ عبس اهلل اؿانِ, بإؾطاف: أؾطف قُس لٝب, زاض  .146

 املٓٗاز ايكِٜٛ.
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َػًػالت ايهاظضْٚٞ, يػعٝس ايسٜٔ قُس بٔ َػعٛز ايهاظضْٚٞ, َٚع٘: َػًػالت  .147

ايعال٥ٞ, َٚػًػالت مشؼ ايسٜٔ ابٔ اؾعضٟ,  اؿافغ صالح ايسٜٔ ابٔ نٝهالزٟ

َٚػًػالت نُاٍ ايسٜٔ قُس بٔ أبٞ ؾطٜف املكسغٞ, أبٞ اؿػٔ عبس اهلل بٔ عبس ايععٜع 

 ايكاٖط٠. –ايؿرباٟٚ, زاض ايطغاي١ يًٓؿط ٚايتٛظٜع 
املؿان١ٗ بني ايػالّ ٚاالغت٦صإ, تأيٝف: قُس بٔ غعس بٔ عبس ايطمحٔ, َهتب١ اإلَاّ  .148

 .ابٔ ايكِٝ
 َؿاٖري أ١ُ٥ اؿسٜح يف ايكطٕ ايجاْٞ اهلذطٟ, بكًِ عبس ايػتاض ايؿٝذ, زاض ايكًِ. .149
َؿهالت صشٝح ايبداضٟ ايٓش١ٜٛ ٚايتصطٜف١ٝ بني ابٔ َايو ٚؾطاح ايصشٝح, إعساز:   .151

 إبطاِٖٝ بٔ قُس ايعٝس, زاض ايعكٝس٠.
أْٛاع األخباض, تأيٝف  َعامل املٓٗر ايٓكسٟ اييت اعتُسٖا اإلَاّ َايو يتُٝٝع َا ٜتعبس ب٘ َٔ .151

 ايسنتٛض إزضٜؼ بٔ ايطا١ٜٚ, زاض اؿسٜح ايهتا١ْٝ.
ْعاّ قُس ٜعكٛبٞ, زاض  املعذِ ايصػري يإلَاّ ايطرباْٞ, ْػد١ اؿافغ ايعطاقٞ. قسّ هلا .152

 املكتبؼ.
: أ.ز. غعٛز بٔ عٝس زض٠ يف ض٤ٛ املصازض األص١ًٝ, إعساَعذِ املعامل األثط١ٜ يف املس١ٜٓ املٓٛ  .153

 , زاض املرياخ ايٓبٟٛ.ايصاعسٟ
َعطف١ أْٛاع عًّٛ اؿسٜح )َكس١َ ابٔ ايصالح(, ؼكٝل: أبٞ ٜع٢ً قُس بٔ عًٞ داَع,   .154

 َهتب١ ايػ١ٓ.
املعٝاض يف ايطز ع٢ً املتُػهني بػري األخباض )يف شّ ايػٓا٤ ٚزسض َا عًٝ٘ د١ًٗ ايصٛف١ٝ َٔ  .155

اغٔ ٖب١ اهلل بٔ ْصط بٔ ايطقص َٚصاسب١ املطزإ(, تصٓٝف: ٖب١ اهلل اؿطاْٞ أبٞ احمل

 اؿػني اؿطاْٞ اؿٓبًٞ, ؼكٝل مجاٍ ععٕٚ, زاض املكتبؼ.
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املفاتٝح يف سٌ املصابٝح, ملعٗط ايسٜٔ اؿػني بٔ قُٛز ايعٜساْٞ, ؼكٝل: قُس فتشٞ  .156

 ايٓازٟ, زاض ايٛفا٤, ٚزاض ايًؤيؤ٠.
عت٢ٓ ب٘: داز بٔ املفاتٝح يكّطا٤ املصابٝح, حملُس عبس اؿٞ بٔ عبس ايهبري ايهتاْٞ, ا .157

 عاصِ ايكٛاص, زاض اؿسٜح ايهتا١ْٝ.
املفصٌ يف ؾطح املٛقع١, تأيٝف: عبس اهلل بٔ عبس ايطمحٔ ايػعس, َطنع ضغٛر, زاض   .158

 ايتٛسٝس يًٓؿط.
املكاصس اؿػ١ٓ يف بٝإ األسازٜح املؿتٗط٠ ع٢ً األيػ١ٓ, يًشافغ:  مشؼ ايسٜٔ قُس بٔ  .159

 بٔ فؤاز باغٜٛسإ, زاض امل١ُٓٝ.عبس ايطمحٔ ايػداٟٚ, ؼكٝل: غفٝإ 
 َكسَات يف اؿسٜح ايتشًًٝٞ, تأيٝف قُس عبس ايطب ايٓاؽ, زاض ايصُٝعٞ. .161
َٔ أصح األغاْٝس َا ضٚاٙ ايعٖطٟ عٔ عط٠ٚ عٔ ايػٝس٠ عا٥ؿ١ ضضٞ اهلل عٓٗا, مجع  .161

 ٚزضاغ١: ز. خًٌٝ بٔ إبطاِٖٝ َال خاطط, زاض أضٚق١.
طداْٞ باالغتكا١َ, تأيٝف ز. ٚا٥ٌ عبس ايهطِٜ َٔ تهًِ فٝ٘ ٚٚصف٘ اإلَاّ ابٔ عسٟ اؾ  .162

 اؿاز, زاض أفس.
َٔ ْٛازض إداظات ايعال١َ قُس َطتط٢ ايعبٝسٟ, ؼكٝل: قُس بٔ ْاصط ايعذُٞ,   .163

 َهتب١ ْعاّ ٜعكٛبٞ اـاص١.
َٓاز١َ احملسخ املبصط بأسازٜح ايًٛظ ٚايػهط, تأيٝف: غًُٝإ بٔ ٜٛغف ايٝاغْٛٞ,   .164

 َطٖر, زاض ايٓٛازض املػطب١ٝ.ؼكٝل: ًَٝشإ بٔ 
َٓتدب ايسضاضٟ يف ختِ صشٝح ايبداضٟ, ألبٞ ايفطٌ قُس بٔ عبس احملػٔ ايكًعٞ  .165

 املهٞ, ؼكٝل: ْٛض ايسٜٔ بٔ قُس اؿُٝسٟ,زاض ايبؿا٥ط اإلغال١َٝ.
 عبس اهلل بٔ ايكاغِ ايكامسٞ, زاض أضٚق١. املٓعَٛات اؿسٜج١ٝ ٚؾطٚسٗا, تأيٝف: .166
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اؿسٜح ايٓبٟٛ بني احملسثني ٚايفكٗا٤, ابٔ عبس ايرب ٚابٔ ضؾس َٓٗر االغتٓباط َٔ  .167

 منٛشدإ, تأيٝف: ز. بٓعُط ـصاصٞ, ايساض املػطب١ٝ, ٚزاض ايه١ًُ.
 َٓٗر اإلَاّ عًٞ بٔ املسٜين يف إعالٍ اؿسٜح, تأيٝف: ْطاٍ إبطاِٖٝ ثًذٞ, زاض املكتبؼ. .168

ايعًٌ, تأيٝف ز. ظٜٓب أبٛ َٓٗر اؿافغ ايساضقطين يف إعالٍ اؿسٜح َٔ خالٍ نتاب٘  .169

 عًٞ, زاض األَإ بايطباط.
املٓٗر ايعكًٞ يف ْكس ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ بني املتشسثني ٚاملتهًُني, تأيٝف: ز. خًٝس ضبٝع اؿػين,  .171

 زاض ايُٝا١َ, ايساض ايعامل١ٝ يًهتاب.
 َٓٗر ايٓكس اؿسٜجٞ عٓس اؿافغ أبٞ ٜع٢ً, تأيٝف: غاَٞ ضٜاض ؾعالٍ, زاض املكتبؼ. .171
, قسّ هلا 667ٛطأ يإلَاّ َايو بطٚا١ٜ حي٢ٝ بٔ حي٢ٝ ايًٝجٞ, ْػد١ نتبت مبايك١ غ١ٓ امل  .172

 ْعاّ قُس ٜعكٛبٞ, َهتب١ ْعاّ ٜعكٛبٞ اـاص١.
املٛقع١, ألبٞ عبس اهلل قُس بٔ أمحس بٔ عجُإ ايصٖيب, ؼكٝل: أمحس بٔ ؾٗاب ساَس,  .173

 زاض ضنا٥ع.
 املٝعإ ملطٜٚات فطا٥ٌ ؾعبإ, زضاغ١ ٚؼكٝل: غعٛز بٔ عٝس ايصاعسٟ, زٕٚ زاض ْؿط. .174
ْرباؽ ايػاضٟ يف ضٜاض ايبداضٟ حملُس ْٜٛؼ اؾْٛفٛضٟ بعٓا١ٜ: قُس أٜٛب ايػٛضتٞ,  .175

 َهتب١ ايكًِ.
ْكس َا ٜكصٟ ايعني َٔ ٖفٛات نتاب ايػطٜبني, ألبٞ َٛغ٢ قُس بٔ عُط األصبٗاْٞ  .176

 ز. أمحس ضدب أبٛ غامل, زاض عًِ ألسٝا٤ ايرتاخ. املسٜين, ؼكٝل:
ْكض اغتسالالت أٌٖ ايػًٛ ٚايتططف بٓصٛص ايػ١ٓ ٚايػري٠ ايٓب١ٜٛ, تأيٝف: أمحس بٔ محس  .177

 دٝالٕ, َٓؿٛضات َطنع اؿطب ايفهط١ٜ ايتابع١ يٛظاض٠ ايسفاع.
 ايٓهت ع٢ً ؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً صشٝح َػًِ, تأيٝف: ز. ٖاْٞ فكٝ٘, زاض املكتبؼ. .178

 اضح يف ايهتاب ٚايػ١ٓ, ز. قُس بٔ بسٜع َٛغ٢, املهتب اإلغالَٞ.ايٛ .179
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ايٛغا٥ٌ ايع١ًُٝ يسضاغ١ األغاْٝس ٚؽطٜر األسازٜح ايٓب١ٜٛ, تأيٝف: أ.ز. سه١ُٝ سفٝعٞ,  .181

 َساض ايكبؼ يًٓؿط ٚايتٛظٜع.
عا ٚزضاغ١ تأيٝف: ؾاز١ٜ بٔ ايٛعٝس يف اآلخط٠, أسازٜح ايعكٝس٠ يف َػٓس اإلَاّ أمحس, مج .181

   , بسٕٚ زاض ْؿط.خايس
ف: ظٜٔ ايسٜٔ عبس ايطسِٝ بٔ اؿػني ايعطاقٞ, ؼكٝل: أمحس عبس ايػتاض, ٝتأي ايٛفٝات, .182

 زاض ايصخا٥ط.

 
 
 

 


