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 القارئ املتقدم  القارئ املتوسط  القارئ املبتدئ اجملال 
قصص 
 األنبياء 

 صحيح قصص األنبياء 
 عمر األشقر 

 مصابيح الضياء من قصص األنبياء 
 عبدالرمحن السعدي 

 قصص األنبياء 
 بن كثي ال

اتريخ العرب 
 قبل اإلسالم

  
 قبل اإلسالم املفصل يف اتريخ العرب

 أجزاء(10)
 جواد علي

 السية النبوية 
 

خمتصر سية الرسول صلى هللا عليه 
 حممد بن عبد الوهاب -وسلم 

 الرحيق املختوم
 صفي الدين املباركفوري 

 أجزاء( 4املأمون ) سية النيب 
 موسى العازمي

 صحيح األثر ومجيل العرب
 جمموعة مؤلفي 

 السية النبوية 
 البن هشام

زاد املعاد يف هدي خي العباد  
 أجزاء(6)

 ابن القيم 

التاريخ  
 اإلسالمي

 

 يف التاريخ اإلسالمي 
 شوقي أبو خليل

املوسوعة امليسرة يف التاريخ 
اإلسالمي )جزءان( جمموعة من 

 الباحثي 

 جزء(22التاريخ اإلسالمي )
 حممود شاكر 

 التاريخ اإلسالمي )الوجيز(
 حممد سهيل طقوش 

 التاريخ اإلسالمي 
 أمحد شليب

 ( اجزء   21) البداية والنهاية
 البن كثي 

 أجزاء( 10اتريخ الرسل وامللوك ) 
 للطربي

 أجزاء(  13الكامل يف التاريخ )
 البن األثي 

اخللفاء  
 الراشدون

 اخللفاء الراشدون
 عبدالستار الشيخ 

جولة اترخيية يف عصر اخللفاء 
 الراشدين 

 حممد السيد الوكيل 

أطلس اتريخ اخللفاء الراشدين  
 سامي املغلوث  -أجزاء( 4)

 اتريخ اخللفاء الراشدين 
 حملمد طقوش

 إمتام الوفاء يف سية اخللفاء
 للخضري

 عصر اخلالفة الراشدة 
 العمريألكرم ضياء 
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 القارئ املتقدم  القارئ املتوسط  القارئ املبتدئ اجملال 
خلفاء  
 اإلسالم

   اتريخ اخللفاء للسيوطي 

 العرب التارخيية
 التاريخ اإلسالمي مواقف وعرب  

 عبدالعزيز احلميدي  - أجزاء(10)
 أجزاء(  7اتريخ ابن خلدون )

 - فقه التاريخ -
 اتريخ القرون

 )متقدم( 
 الدرر الكامنة يف أخبار املائة الثامنة

 ابن حجر
 القرن التاسعالضوء الالمع ألهل 

 السخاوي 
 الكواكب السائرة أبهل املائة العاشرة

 الغزي   جنم الدين
 التاريخ

 احلديث 
 اتريخ العامل العريب املعاصر 

 إمساعيل ايغي 
 حاضر العامل اإلسالمي

 علي جريشة
 جغرافيا العامل االسالمي 

 حممود شاكر 

 اتريخ العامل
 املوسوعة التارخيية لدول العامل وقادهتا 

 سفيان الصفدي
 اتريخ أورواب

  لنور الدين حاطوم

تراجم  
 الصحابة

 حياة الصحابة
 حممد الكاندهلوي 

 من أعالم الصحابة )جزءان(
 عبداملنعم اهلامشي 

يف معرفة األصحاب   االستيعاب
 أجزاء(4)

 الرب  ابن عبد

 
أسد الغابة يف معرفة الصحابة  

 أجزاء(8)
 ابن األثي 

 أجزاء( 4اإلصابة يف متييز الصحابة )
 ابن حجر

 تراجم عامة 
سليمان   - مئة أوائل من الرجال
 جزء( 30سي أعالم النبالء ) للزركلي  - األعالم البواب 

 لذهيبا

 قصص اترخيية 
 صور من حياة الصحابة 
 عبدالرمحن رأفت الباشا 

 حياة التابعي صور من 
 عبدالرمحن رأفت الباشا 

 قصص من التاريخ
 علي الطنطاوي

الثقافة 
 التارخيية 

التاريخ اإلسالمي بي احلقيقة  
 والتزييف 

 عمر سليمان األشقر 

 اتريخ التاريخ
  وجيه كوثران 

اإلعالن ابلتوبيخ ملن ذم التاريخ  حممد السلمي  -منهج كتابة التاريخ  أمهية التاريخ 
  لسخاوي ا
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