حقوق الطبع
والن�شر والت�صوير
لكل م�سلم ،بكل
و�سيلة مباحة
دون �أخذ �إذن
خطي من امل�ؤلف
وي�سعدين تعديل
وحذف ما خالف
الكتاب وال�سنة
�إن ُوجد �سه ًوا
م�ست�شار املو�سوعة

د .ح�سن ال�شريف
رئي�س جمل�س �إدارة
دار احلكمة للطباعة والن�شر والتوزيع
ع�ضو �إحتاد النا�شرين امل�صريني
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المقدمة

احلمد هلل حمد ال�شاكرين� ،أحمده و�أثني عليه ب�سالف نعمته،
وفارط م ّنته.
و�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل وحده ال �شريك له �شهادة العارفني ،مق ًّرا
ب�إح�سانه يف توكيد احلجة وتبيني املحجة �إقرار اخلا�ضعني ،و�أ�شهد �أن
حممدا عبده ور�سوله ،جعله وا�سطة بينه وبيننا يف �إي�ضاح ال�سبيل،
�سيدنا
ً
و�إقامة الدليل ،فبني لنا ما يهدينا ،و�أخذ �إىل اجلنة ب�أيدينا ،ب ّلغ عن اهلل
�آياته املحكمات ،وحججه البالغات� .صلى اهلل عليه ،وعلى �آله الطاهرين
وعرتته املنتجبني ،و�أ�صحابه املختارين ،و�سلم ت�سلي ًما  ..ثم �أما بعد:
بعد نهاية هذا امل�شروع واملتمثل يف �إعداد ( 6مو�سوعات) لت�شمل
كافة املراحل ،وهي:
( )1املو�سوعة الثقافية املدر�سية لطالب املرحلة االبتدائية.
( )2املو�سوعة الثقافية املدر�سية لطالب املرحلة املتو�سطة.
( )3املو�سوعة الثقافية املدر�سية لطالب املرحلة الثانوية.
( )4املو�سوعة الثقافية املدر�سية لطالبات املرحلة االبتدائية.
( )5املو�سوعة الثقافية املدر�سية لطالبات املرحلة املتو�سطة.
( )6املو�سوعة الثقافية املدر�سية لطالبات املرحلة الثانوية.
بعد هذا كله؛ �أ�صبح �أمامي مئات ومئات من امل�صادر ،فقررت
جمعها يف كتاب واحد لعدة �أ�سباب منها:
علي حتديد م�صادر كل كتاب على حدة؛
�أولاً  :لأنه كان من الع�سري َّ
وذلك لأن العمل يف كافة كتب امل�شروع كان ي�سري بخطوات متقاربة.
ثان ًيا :هناك م�صادر مكررة؛ و�ضم امل�صادر لبع�ضها يف كتاب
مصادر الموسوعات الثقافية المدرسية
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م�ستقل مع حذف املكرر؛ يوفر الكثري من الورق عند الطباعة.
ثال ًثا :وجود كافة امل�صادر يف كتاب واحد ي�شجع على ترتيبها
وتق�سيمها ،في�ستفيد القارئ والقارئة عند بحثه يف امل�صادر و�أنواعها،
بعك�س ما لو ُجعلت متفرقة يف كل كتاب.
راب ًعا :املو�سوعة كتلة واحدة ،و�ستوزع بالكامل؛ فال ي�ضر ح�صر
جميع امل�صادر يف كتاب واحد ما دام �أنه �سي�صل للقارئ والقارئة مع
هذه املو�سوعة املباركة  -ب�إذن اهلل . -
و�أود �أن �أقول � ً
أي�ضا؛ ب�أن املو�سوعات ال�ست منها ثالثة للطالب،
وثالثة للطالبات؛ ولهذا فقد نحول �صيغ كثري من الكالم املنقول من
الكتب من �صيغة املذكر �إىل امل�ؤنث مع بع�ض التعديالت  ..هذا بالن�سبة
لكتب الطالبات.
وهناك م�صادر ذكرناها يف �صفحات بع�ض الكتب لل�ضرورة.
هذا والبد يف النهاية من االعرتاف بال�شكر والتق�صري؛ فال�شكر
هلل تعاىل ثم ملن نقلنا من علمهم ،وكتبهم ،ومواقعهم ،و�صحفهم ،وغري
ذلك من امل�صادر.
و�أما التق�صري الذي �أعرتف به؛ فهو �أنه البد و�أن تكون بع�ض
عمدا؛ �إما مني ،و�إما ممن قام ب�إدخال
امل�صادر قد �سقطت �سه ًوا ال ً
البيانات ،و�إما ممن �أخرج املو�سوعات  ..فالتق�صري وارد ،واالعرتاف
به واجب.
والآن نرتككم لتت�صفحوا وتتعرفوا على م�صادر املو�سوعات
الثقافية املدر�سية.
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مصادر الكتاب

*

______

* �أود الإ�شارة �إىل �أنني قد جمعت جميع مراجع املو�سوعات الثقافية املدر�سية هنا وذلك لأنني قد
�شرعت يف �إعدادها يف �أوقات متقاربة ،من مواد علمية �ضخمة؛ ف�أ�صبح من ال�صعب جدً ا حتديد
مراجع وم�صادر كل مو�سوعة ،ف�ضلاً حتديد مراجع وم�صادر كل كتاب على حدة.
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اً
أول :الكتب والمصنفات
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 -1القر�آن الكرمي.
� -2صحيح البخاري.
� -3صحيح م�سلم.
� -4سنن الن�سائي.
� -5سنن �أبي داود.
� -6سنن الرتمذي.
 -7م�سند الإمام �أحمد بن حنبل.
� -8سنن الدارمي.
� -9سنن ابن ماجه.
 -10موط�أ مالك.
 -11م�سند �أبي يعلى املو�صلي.
 -12م�سند البزار.
 -13معجم الطرباين الكبري.
 -14معجم الطرباين الأو�سط.
 -15معجم الطرباين ال�صغري.
 -16من روائع الق�ص�ص  -اختارها وعلق عليها /حممود طعمة حلبي -
دار املعرفة  -ط الثانية 1428هـ.
 -17الرفيق امل�ؤن�س (اجلزء الأول)  -عبدالنا�صر حممد مغنم  -دار
ابن خزمية  -ط الأوىل 1426هـ.
 -18يا طالب العلم  -د .عبدالعزيز بن حممد بن عبداهلل ال�سدحان -
دار التوحيد  -ط الأوىل 1430هـ.
 -19كيف ت�ستعد الختبار الثانوية العامة؟ � -إعداد� /سعد عبا�س بخيت
بحر  -دار طويق  -ط الأوىل 1423هـ.
مصادر الموسوعات الثقافية المدرسية
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 -20حممد ر�سول اهلل  -ت�أليف /د� .أحمد بن عثمان املزيد  -مدار
الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1431هـ.
 -21امل�سرح املدر�سي (اجلزء الثاين) للمتو�سطة والثانوية  -ت�أليف/
�أحمد �سليمان و علي الغريب  -م�ؤ�س�سة اجلري�سي للتوزيع  -ط الثانية.
 -22الإرهاب �آفة الع�صر  -ت�أليف وترتيب /د .عقيل بن عبدالرحمن بن
حممد العقيل  -دار زمزم للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1425هـ.
 -23ا�ستمتع بحياتك مع �أغذية وع�صائر احلب وال�سعادة  -الربوفي�سور/
عبدالبا�سط حممد ال�سيد � -ألفا للن�شر والتوزيع.
 -24الغذاء ال�صحي  -وال�سعادة  -الربوفي�سور /عبدالبا�سط حممد
ال�سيد � -ألفا للن�شر والتوزيع.
جمل�سا يف �صحبة احلبيب ﷺ  -د .عادل بن علي ال�شدي -
ً "40" -25
مدار الوطن للن�شر  -ط احلادية ع�شرة 1429هـ.
 -26تهذيب ال�سرية النبوية  -ت�أليف الإمام� /أبي زكريا يحي بن �شرف
النووي  -حققه وعلق عليه /خالد بن عبدالرحمن ال�شايع  -راجعه وقدم له/
د� .صالح بن غامن ال�سدالن  -دار بلن�سية.
 "150" -27ق�صة لن�ساء ورجال مب�شرين بالنار  -من�صور عبد احلكيم
 دار الكتاب العربي  -ط الأوىل 2004م. -28ماذا قالوا عند االحت�ضار؟  -كتبته /فوزية اخلليوي  -دار ال�صميعي
للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1429هـ.
 "800" -29خطوة لرحلة �سياحية ممتعة � -سليمان ال�صقري  -دار
قراءات للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1430هـ 1431 /هـ.
12
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� -30أفكار للداعيات  -ت�أليف /هناء بنت عبدالعزيز ال�صنيع  -تقدمي
ف�ضيلة ال�شيخ /عبداهلل بن عبدالرحمن اجلربين  -دار طيبة للن�شر والتوزيع
 ط التا�سعة 1427هـ. -30مو�سوعة الغرائب والعجائب والنوادر  -جمدي �سيد عبدالعزيز -
دار العامل العربي  -ط الأوىل 1430هـ.
 -31ق�ص�ص ال�صاحلني " "300ق�صة وق�صة من حياة ال�صاحلني -
�إعداد /د .م�صطفى مراد  -دار الفجر للرتاث.
 -32فتاوى مهمة لعامة الأمة (اجلزء الثاين)  -لف�ضيلة ال�شيخ/
م�صطفى بن العدوي  -مكتبة مكة  -ط الأوىل 1430هـ.
 -33املكتبة الإ�سالمية وم�صادرها  -د� .أحمد بن عاي�ش بن عبداللطيف
البدر  -مكتبة الر�شد نا�شرون  -ط الأوىل 1425هـ.
 -34ملحات يف املكتبة والبحث وامل�صادر  -ت�أليف /د .حممد عجاج
اخلطيب  -م�ؤ�س�سة الر�سالة  -ط الرابعة والع�شرون 1426هـ.
 -35فرا�سة امل�ؤمن (اجلزء الثالث) � -إبراهيم بن عبداهلل احلازمي -
دار ال�شريف  -ط الأوىل 1426هـ.
 "500" -36جواب يف �أحكام املر�أة � -إعداد� /أحمد بن عبداهلل ال�شافعي
 دار ابن حزم  -ط الأوىل 1430هـ. -37عجائب الق�ص�ص  -من�صور بن نا�صر العواجي  -دار طويق للن�شر
والتوزيع  -ط الثانية 1423هـ.
 -38ديوان �صراع مع النف�س  -د .عبدالرحمن �صالح الع�شماوي  -مكتبة
العبيكان  -ط الثانية 1423هـ.
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 "100" -39ق�صيدة و "� "100شاعر  -عبدامللك بن علي اجلنيدي -
مطابع احلمي�ضي 1430 -هـ.
 -40ح�صاد الإرهاب  -د .نا�صر بن م�سفر الزهراين  -مكتبة العبيكان
 ط الأوىل 1425هـ. -41فن التعامل مع املراهقني  -د .يا�سر ن�صر  -بداية للإنتاج الإعالمي
 ط الأوىل 1431هـ.� -42أختي يف الثانوية  -د .عادل العبد اجلبار  -دار احل�ضارة للن�شر
والتوزيع  -ط الثالثة 1431هـ.
 -43يف بيتنا مراهق � -أخ�صائية نف�سية /غادة حمرو�س  -دار ال�صحوة
للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1430هـ.
 -44عز العزلة  -د .عائ�ض القرين  -مكتبة العبيكان  -ط الثالثة
1431هـ.
� -45سيدات مب�شرات باجلنة � -إعداد /حممد خري طعمة حلبي  -دار
املعرفة  -ط الأوىل 1425هـ.
 -46كلمات يف منا�سبات  -د .عبداهلل بن �ضيف اهلل الرحيلي  -دار
طيبة للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1421هـ.
 -47اللحية ملاذا � -إعداد /حممد بن �أحمد بن �إ�سماعيل  -دار طيبة
للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1413هـ.
 -48ظاهرة الدرو�س اخل�صو�صية  -فايز عبداهلل ال�سويد  -ط الأوىل
1417هـ.
 -49طرائف ولطائف  -جمع وترتيب /عبدالعزيز �أحمد عبدالعزيز -
14
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مكتبة �أوالد ال�شيخ للرتاث  -ط الرابعة 1430هـ.
 6 " -50على  - " 6جمع وترتيب /عبدالعزيز بن ها�شم القا�ضي  -دار
ال�صميعي للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1428هـ.
 250 " -51حكمة "  -كرمي ال�شاذيل  -دار اليقني للن�شر والتوزيع  -ط
الأوىل 1430هـ.
 -52ا�ضحك من قلبك  -حممد طلعت  -دار اللطائف للن�شر والتوزيع
 2005م. -53ملاذا �أيتها الفتاة � -إعداد /حماد مهدي ال�سلمي  -مدار الوطن
للن�شر  -ط الأوىل 1425هـ.
 -54ال حتزن وكن مطمئ ًنا � -إعداد /الق�سم العلمي مبدار الوطن  -مدار
الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1425هـ.
 -55ا�ضحك معنا مع �أجمل  555نكتة � -إعداد /جمال نادر  -دار
الإ�سراء للن�شر والتوزيع.
� -56أحدث  1000نكتة ونكتة  -خليل عبدالغفور  -دار الإ�سراء  -ط
العا�شرة 2008م.
� -57أظرف الطرائف  -مو�سى بن را�شد البهدل  -دار طويق للن�شر
والتوزيع  -ط الأوىل 1425هـ.
� -58أرقام حتكي العامل  -حممد �صادق مكي � -سل�سلة ت�صدر عن جملة
البيان  -ط الأوىل 1427هـ.
 -59حكاية مالب�س  -ت�أليف /هناء بنت عبدالعزيز ال�صنيع  -دار طيبة
اخل�ضراء  -ط الأوىل 1431هـ.
مصادر الموسوعات الثقافية المدرسية
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 -60خواطر يف الدعوة (اجلزء الثاين)  -د .حممد العبدة � -سل�سلة
ت�صدر عن جملة البيان  -ط الأوىل 1430هـ.
 -61هكذا هزموا الي�أ�س � -سلوى الع�ضيدان  -توزيع م�ؤ�س�سة اجلري�سي
 ط اخلام�سة 1431هـ. "30" -62طريقة لتوليد الأفكار الإبداعية  -د .علي احلمادي  -دار ابن
حزم  -ط الأوىل 1419هـ.
 -63مفتاح دار ال�سعادة (اجلزء الثاين)  -ابن قيم اجلوزية  -حتقيق
وتعليق /عامر بن علي يا�سني  -دار ابن خزمية  -ط الأوىل 1427هـ.
 -64فن �إدارة �سلوك الطالب والطالبات  -حممد بن �سعد �آل زعري -ط
الأوىل 1431هـ.
 -65خيانات هزت التاريخ الإ�سالمي � -سعد كرمي الفقي  -العاملية
للن�شر والتوزيع  -ط الثانية 1429هـ.
 -66على م�س�ؤليتي � -أحمد بادويالن  -طويق للخدمات الإعالمية
والن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1414هـ.
 -67ع�ش ب�سالم  ..يف عملك ومنزلك  -عبدالرحمن بن علي الدو�سري
 دار طويق للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1428هـ. -68معامل يف طريق طلب العلم  -ت�أليف ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور/
عبدالعزيز بن حممد بن عبداهلل ال�سدحان  -تقدمي ف�ضيلة ال�شيخ /عبداهلل
بن عبدالرحمن اجلربين (رحمه اهلل)  -دار القب�س للن�شر والتوزيع  -ط
اخلام�سة 1431هـ.
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 -69تعلم كيف حتيا  -مرمي عبداهلل النعيمي  -دار ابن حزم  -ط الأوىل
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1430هـ.
 -70كيف تتخل�ص من القلق قبل االمتحان وت�سري يف طريق النجاح  -د.
�أمني اليو�سف.
 -71انت�صارات �أ�سهمت يف بناء التاريخ الإ�سالمي � -سعد كرمي الفقى -
العاملية للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1430هـ.
 -72مو�سوعة �آيات ومعجزات (اجلزء الأول) � -أحمد بن �سامل بادويالن
 دار طويق للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1427هـ. -73الزهد  -ت�أليف الإمام العامل� /أحمد بن حنبل ال�شيباين  -حتقيق/
حامد �أحمد الطاهر حامد الب�سيوين  -دار احلديث  -ط 1425هـ.
 -74اكت�شافات واخرتاعات غريت جمرى الب�شرية � -أكرم عبدالوهاب
 مكتبة ابن �سينا. -75طرائف وفوائد  -جمع و�إعداد /م�سعد �شعري  -دار اليقني للن�شر
والتوزيع  -ط الثانية 1430هـ.
� -76أحلى االبت�سامات اخلفيفة والظريفة  -من�صور بن نا�صر العواجي
 دار طويق للن�شر والتوزيع  -ط الثانية 1423هـ. "1000" -77طرفة وطرفة! � -إعداد /ر�ضا مدبويل  -دار العلياء
للن�شر والتوزيع  -ط الثامنة 1430هـ.
 -78عجائب املخلوقات وغرائب املوجودات  -للإمام العامل زكريا بن
حممد بن حممود  -القزويني  -دار ال�شرق العربي  -ط الأوىل 1427هـ.
� "12500" -79س�ؤال وجواب � -سهام �إبراهيم حممود (�أم ر�أفت) -
من�شورات مكتبة اجلامعة (�أبو ظبي)  -ط اخلام�سة 1430هـ.
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 -80نهاية العامل  -د .حممد بن عبدالرحمن العريفي  -دار التدمرية
 ط التا�سعة 1431هـ. -81مو�سوعة املر�أة امل�سلمة (اجلزء الثاين)  -هيا بنت مبارك الربيك
 دار طويق للن�شر والتوزيع  -د الأوىل 1423هـ. -82الكيان ال�صهيوين دولة القمع والإرهاب  -عبدالنا�صر بن حممد
مغنم  -دار ابن خزمية للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1424هـ.
� -83أبنا�ؤنا واملراهقة  -د .عبدالرحمن بن علي الدو�سري  -دار
احل�ضارة للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1431هـ.
 -84طرائف فكاهية جامدة ج ًّدا  -وفاء يو�سف  -الوليد للدرا�سات
والن�شر والرتجمة  -ط الأوىل 2009م.
 -85طرائف مذهلة  -عبدالرحمن بكر  -م�ؤ�س�سة �أم القرى للرتجمة
والن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1429هـ.
� -86أطرف الأخبار و�أعجب الأ�سرار  -عبدالرحمن بكر  -م�ؤ�س�سة �أم
القرى للرتجمة والن�شر  -ط الأوىل 1431هـ.
 -87نوادر حجا وظرفاء العرب  -حممد ثابت  -دار الكتاب العربي  -ط
الأوىل 2005م.
� -88ألغاز يف �ألغاز  -علي ح�سن �سامل و �سحر علي �سامل  -بيت الأفكار
الدولية.
 "999" -89نكتة ونكتة  -ت�أليف /معتز ح�سن  -عامل الثقافة للن�شر
والتوزيع  -ط الثانية 1427هـ.
 -90و�أنزلنا احلديد "ر�ؤية فيزيائية ذرية"  -د� .أنور حمدي  -دار القلم
18
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 ط الأوىل 1430هـ� -91أعجب العجب  -حممد خري رم�ضان يو�سف  -دار ابن حزم  -ط
الثانية 1430هـ.
� -92أ�سعد بنت يف العامل � -إعداد /د� .سعد ريا�ض � -إبداع للإعالم
والن�شر  -ط الأوىل 2008م.
 -93املكتبة املدر�سية  -جودت علي �أبو بكر  -دار طويق للن�شر والتوزيع
 ط الأوىل 1422هـ.� -94صائد العنكبوت � -أحمد بن �سامل بادويالن  -دار طويق للن�شر
والتوزيع  -ط الأوىل 1424هـ.
 -95وقفات حول اجلوال  -وكتبه /حممد قا�سم بابونغري  -مكتبة دار
الطرفني للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1429هـ.
 -96لن تنت�صر على رئي�سك يف العمل  -توم ماركرت  -مكتبة جرير -
ط الأوىل 2009م.
� -97أخطاء �شائعة عند تالوة القر�آن الكرمي  -جمع وترتيب /ح�سن بن
حممد �إ�سماعيل احللواتي  -تقريظ ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور� /أحمد بن مو�سى
ال�سهلي  -دار ال�صميعي للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1431هـ.
 -98مو�سوعة �س �س�ؤال؟ وج جواب (اجلزء الأول)  -حكمت �أحمد خامن
 ط الأوىل 2008م.� -99أخطاء يف حياتك وبيتك  -د� .أحمد بن �سامل بادويالن  -دار
احل�ضارة للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1431هـ.
 -100مو�سوعة علماء العرب � -إعداد /هال للن�شر والتوزيع  -هال للن�شر
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والتوزيع  -ط الثانية 1431هـ.
 -101قررت �أن � ...أغري حياتي  -املدرب واملحا�ضر العاملي د .وليد
فتحي  -االجتاهات الثقافية للن�شر والتوزيع  -ط الثانية 2010م.
 -102قوة العقل يف القرن احلادي والع�شرين  -جون كيهو  -مكتبة جرير
 ط الأوىل 2010م. "500" -103جواب يف العقائد � -إعداد� /أحمد بن عبداهلل ال�شافعي -
دار ابن حزم  -ط الأوىل 1030هـ.
� -104سيدي كيف؟  -عبدالرحمن بن علي الدو�سري  -دار طويق للن�شر
والتوزيع  -د الأوىل 1429هـ.
 -105جولة يف ريا�ض العلماء و�أحداث العلماء � -أ.د .عمر �سليمان
الأ�شقر  -دار النفائ�س للن�شر والتوزيع  -ط الثانية 1425هـ.
 -106الطريق �إىل القمة (اجلزء الأول)  -عبدالرحمن بن علي
الدو�سري  -دار طويق للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1424هـ.
 -107دليل املبتعث الفقهي  -فهد باهمام � -سما الكتب للن�شر والتوزيع
 ط الأوىل 1431هـ.� -108صفة ال�صفوة (جزئني)  -للإمام �أبي الفرج عبدالرحمن بن
اجلوزي  -حتقيق� /أحمد بن علي  -دار احلديث  -ط الأوىل 1421هـ.
 -109برامج الإذاعة املدر�سية  -حممود خليفة  -م�ؤ�س�سة اقر�أ للن�شر
والتوزيع والرتجمة  -ط الأوىل 1429هـ.
� -110أمتع الق�ص�ص والأخبار  -حممد عمر باعثمان  -دار احل�ضارة
للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1429هـ.
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� -111أ�سعد امر�أة يف العامل  -د .عائ�ض القرين  -م�ؤ�س�سة الريان  -ط
الرابعة ع�شر 1430هـ.
 -112املختار من �أدعية القر�آن وال�سنة � -إعداد /عبداهلل بن ر�شيد
العنزي  -دار الكناري حفر الباطن  -ط الأوىل 1428هـ.
 -113فريد بيت الق�صيد  -من�صور نا�صر على العواجي  -دار احل�ضارة
للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1431هـ.
 -114فتاوى مهمة لعامة الأمة  -ت�أليف ال�شيخ /م�صطفى بن العدوي -
دار بلن�سية  -ط الأوىل 1429هـ.
 -115م�سائل علمية وفتاوى �شرعية  -ملعايل ال�شيخ الدكتور� /صالح
بن فوزان الفوزان  -اعتنى بها /حممد بن فهد بن عبدالعزيز الفريح  -دار
ال�صميعي للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1431هـ.
 -116حدث يف املحكمة (اجلزء الأول) � -سلمان بن حممد العمري -
دار طويق للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1425هـ.
� -117ضحايا املخدرات � -أحمد �سامل بادويالن  -دار احل�ضارة للن�شر
والتوزيع  -د الثانية 1426هـ.
� -118صدق �أو ال ت�صدق � -إعداد /م�صطفى علي  -دار الوليد  -ط
الأوىل 2010م.
� -119صناعة التفوق الدرا�سي � -إعداد /عبدالعزيز بن عبداهلل
احل�سيني  -دار القا�سم  -ط الأوىل 1431هـ.
 -120مميز بالأ�صفر � -إت�ش .جاك�سون براون ،االبن و روت�شيل بنينجتون
 مكتبة جرير  -ط الأوىل 2010م.مصادر الموسوعات الثقافية المدرسية
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 -121الكلمات النافعة يف الأخطاء ال�شائعة  -وحيد عبدال�سالم بايل -
مكتبة الأديب  -ط الأوىل 1424هـ.
� -122إمتاع القاري بجمال الكلم وروائع احلكم (اجلزء الأول)  -حممد
ابن �سعد النهاري  -ط الأوىل 1430هـ.
 -123الأزهار اليانعة يف اخلطب والو�صايا واحلكم النافعة  -ت�أليف
ال�شيخ /ربيع بن حممد ال�سعودي (رحمه اهلل)  -دار النا�شر العربي  -ط
الأوىل 1423هـ.
� -124ألعاب × �ألعاب  -جمع و�إعداد� /سعد رفعت  -دار اليقني للن�شر
والتوزيع  -ط الأوىل 1430هـ.
 -125خمالفات ن�سائية  -ت�أليف� /أبي حمزة عبداللطيف بن هاج�س
الغامدي  -مدار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1426هـ.
 -126ق�صة اخرتاع  -حممد بن �صالح القحطاين  -دار احل�ضارة للن�شر
والتوزيع  -ط الأوىل 1430هـ.
 -127رو�ضة حواء  -مو�سى بن را�شد البهدل  -دار طويق للن�شر والتوزيع
 ط الأوىل 1424هـ. -128مو�سوعة الثقافة واملعلومات (اجلزء الثالث)  -مهدي �سعيد رزق
كريزم  -دار طويق للن�شر والتوزيع  -ط الثالثة 1423هـ.
 -129قالوا عن الإ�سالم � -إعداد /د .عماد الدين خليل  -الندوة العاملية
لل�شباب الإ�سالمي  -ط الأوىل 1412هـ.
 -130فن اخلطابة  -دايل كارنيجي  -ترجم بت�صرف /د .رمزي
احل�سامي  -عامل الكتب  -ط 1425هـ.
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 -131من كنوز املعلومات (اجلزء الأول) � -إعداد /م�صطفى كامل -
دار اليقني للن�شر والتوزيع  -ط الثانية 1421هـ.
 -132من كنوز املعلومات (اجلزء الثاين) � -إعداد /م�صطفى كامل -
دار اليقني للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1422هـ.
� 1000" -133س�ؤال و � 4000إجابة"  -طارق بن حممد بازرعة  -دار
طويق للن�شر والتوزيع  -ط ال�ساد�سة 1431هـ.
 -134مو�سوعة القرن � -إدارة م�شروع مو�سوعة القرن /عماد العزّايل -
الدار املتو�سطية للن�شر  -ط الأوىل 1427هـ.
 -135معجم ديانات و�أ�ساطري العامل ( -ثالثة جملدات) � -أ.د� .إمام
عبدالفتاح �إمام  -مكتبة مدبويل.
 "300" -136ن�صيحة وحكمة ومثال عرب الع�صور والأجيال � -إعداد
وتقدمي /د� .أحمد �سالمة �إبراهيم  -دار الكتاب العربي  -ط الأوىل 2009م.
 -137رو�ضة الأنا�شيد (�أنا�شيد احلروف)  -ت�أليف /ر�ضا الزواوي -
الإ�شراف العام واملتابعة� /أحمد �سعيد النحا�س  -دار الهدى للن�شر والتوزيع
 ط الأوىل 1429هـ. -138مو�سوعة زادي يف املعلومات العامة  -حممد فتحي عي�سى حماد -
دار احل�ضارة للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1430هـ.
 -139جممع الأمثال (�أربعة �أجزاء)  -لأبي الف�ضل �أحمد بن حممد
بن �أحمد بن �إبراهيم امليداين  -حتقيق /حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم  -املكتبة
الع�صرية  -ط 1430هـ.
 -140املو�سوعة املي�سرة يف الأديان واملذاهب والأحزاب املعا�صرة
(جملدين) -د .مانع بن حماد اجلهني  -الندوة العاملية لل�شباب الإ�سالمي -
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ط الرابعة 1420هـ.
 -141كتاب �أم رناد للطبخ � -أم رناد  -ط الثالثة 1431هـ.
 -142العلمانية و�آثارها اخلبيثة  -د /حممد �شاكر.
 -143ن�ش�أة العلمانية  -د /حممد زين الهادي.
 -144العقيدة ال�صحيحة  -ال�شيخ عبد العزيز ابن باز  -رحمه اهلل . -
 -145علمتني احلياة  -الكاتب /م�صطفى ال�سباعي.
 -146مدخل �إىل تربية املتميزين واملوهوبني  -ناديا هايل ال�سرور -
( )2003عمان  -دار الفكر للطباعة والن�شر.
 -147تعليم التفكري � -صالح حممد �أبو جادو  +حممد بكر نوفل -
( )2007عمان :دار امل�سرية للن�شر والتوزيع والطباعة.
 -148احلكم والأمثال يف الأدب الفرعوين  -د� .سيد كرمي � -صادر عن
الهيئة امل�صرية العامة للكتاب عام .2002
 -149العلمانية و�آثارها اخلبيثة  -للدكتور حممد �شاكر.
 -150ن�ش�أة العلمانية  -للدكتور حممد زين الهادي.
 -151العقيدة ال�صحيحة  -لل�شيخ عبد العزيز ابن باز  -رحمه اهلل .-
 -152الطرق احلكمية  -ابن قيم اجلوزية.
 -153زاد املعاد يف هدي خري العباد  -ابن قيم اجلوزية.
 -154تعلم كيف تنجز �أكرث يف وقت �أقل  -ت�أليف :روبرت بود�ش -
ترجمة :منال م�صطفى حممد  -مت حتميله من ال�شبكة العنكبوتية.
24

مصادر الموسوعات الثقافية المدرسية

 -155كلمات عابرة للمر�أة امل�سلمة العابرة  -حممد �أمني مرزا عامل -
مكة املكرمة1411/7/27 -هـ.
 -156تف�سري ابن كثري  -ابن كثري  -رحمه اهلل .-
 -157فتاوى املر�أة املعا�صرة  -ابن عثيمني  -رحمه اهلل .-
 -158فتاوى اللجنة الدائمة.
 -159مقدمات للنهو�ض العمل الدعوي  -ت�أليف :د /عبد الكرمي بكار
 النا�شر :دار القلم  -ط الثانية 2001م  -مت حتميل الكتاب من موقع امل�ؤلفعلى ال�شبكة العنكبوتية.
� -160أ�سرار التفوق والنجاح � -أ� /أحمد بادويالن.
 -161حتفة الإخوان ب�أجوبة مهمة تتعلق ب�أركان الإ�سالم  -ت�أليف الفقري
�إىل عفو ربه �سماحة ال�شيخ :عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز "رحمه اهلل"  -طبع
ون�شر :وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�شاد باململكة العربية
ال�سعودية  -ط الثالثة 1423هـ.
 -162مع النا�س  -ال�شيخ /علي الطنطاوي  -رحمه اهلل  -دار املنار -
دم�شق.
 -163فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
 -164كيف ت�ستعد لالمتحان لعي�سى الفيفي  -دار الطرفني  -مت حتميله
من ال�شبكة العنكبوتية.
 -165مهارات املذاكرة  -للدكتور /جنيب رفاعي.
� -166أ�سرار التفوق الدرا�سي � -أ /حممد دميا�س.
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 -167املر�شد احلقلي حول جودة مياه ال�شرب � -إعداد /حممد �أحمد
ال�شن�شوري (كيماوي)  -حممد حمد ال�سعد (�أخ�صائي)  -مراجعة :د .حممد
علي الزهراين .جمادي الأوىل 1419هـ.
 -168كيف تتحكم يف �شعورك و�أحا�سي�سك؟  -د� .إبراهيم الفقي.
 -169كيف ننت�صر يف معركة احلياة  -عماد �سامي �سلمان.
 -170مو�سوعة الإن�سان وال�صحة ( 4جملدات)  -دار الراتب اجلامعية.
 -171املو�سوعة التاريخية والأحداث ال�سيا�سية وال�شعوب والقبائل
والأمم ( 8جملدات)  -دار الراتب اجلامعية.
 -172مو�سوعة الأ�سئلة والأجوبة احلديثة � -إعداد و�إ�شراف /جوزف
�صقر  -مو�س�سة غازي جرادة (لبنان) 1999م.
 -173عامل الأوائل واملقايي�س واملوازين والنقود (مو�سوعة �أجيالنا
لل�شباب) مو�سوعة ثقافية علمية م�صورة � -إعداد /دائرة الت�أليف والرتجمة
بالدار د .حممد �سعيد الغزالين والأ�ستاذ .راتب الزيات  -دار الراتب اجلامعية.
 -174عامل العباقرة الأدباء وال�شعراء والعامليني وعباقرة العرب
وامل�سلمني (مو�سوعة �أجيالنا لل�شباب) مو�سوعة ثقافية علمية م�صورة � -إعداد/
طارق مراد  -دار الراتب اجلامعية.
� -175إ�شراقات احلياة (�أكرث من  700حكمة وتعريف وت�أمل يف واقع
الإن�سان وجمتمعه وم�ستقبله مع ر�سوم معربة لذلك)  -كتبها د .عبداملح�سن
بن �أحمد الع�صيمي  -قرطبة للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1429هـ.
 -176حديقة الألغاز (اجلزء الثاين) � -إعداد /جمال م�شعل  -مكتبة
جزيرة الورد  -ط الأوىل 1417هـ.
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حممد عبدالهادي عنان  -القاهرة 2008م.
 -178ابحث عن التوازن  -ديبوراتوم  -مكتبة جرير  -ط الأوىل 2005م.
 -179رب �صدفة خري من �ألف ميعاد � -أحمد املنياوي  -دار الكتاب
العربي  -ط الأوىل 2009م.
 -180كليلة ودمنة  -ت�أليف /م�صطفى �صادق الرافعي  -بعناية :ب�سام
عبدالوهاب اجلابي  -دار ابن حزم للطباعة والن�شر والتوزيع  -ط الأوىل
1422هـ.
 -181قبل �أن حتا�سبوا � -إعداد ف�ضيلة ال�شيخ� :سامح ال�سيد  -الدولية
للن�شر والتوزيع  -القاهرة 2006م.
 -182مو�سوعة روائع الأقوال يف الرجال والن�ساء � -إعداد املحامي:
حممد علوه  -املركز الثقايف اللبناين للطباعة والن�شر والرتجمة والتوزيع  -ط
الأوىل 1425هـ.
 -183عيون احلكايات  -ت�أليف الإمام :جمال الدين �أبي الفرج ابن
اجلوزي  -حتقيق :ال�شحات الطحان  -مكتبة فيا�ض للتجارة والتوزيع -
1427هـ.
 "365" -184مقولة يف النجاح (مقولة لكل يوم) � -إعداد /رءوف
�شبايك  -دار �أجيال للن�شر والتوزيع  -القاهرة 2008م.
 -185ق�ص�ص القر�آن للأطفال  -ال�شيخ /حممود امل�صري �أبو عمار -
مكتبة ال�صفا  -ط الأوىل 1431هـ.
 -186املو�سوعة الثقافية � -إعداد /عبدالرحيم مارديني  -دار املحبة
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دم�شق  -دار �آية بريوت  -ط الأوىل 2005م.
 -187كنوز من املعرفة (اجلزء الأول والثاين والثالث والرابع) � -إعداد/
د� .سليم �إليا�س  -املركز الثقايف اللبناين للطباعة والن�شر والرتجمة والتوزيع
 ط الأوىل 1425هـ. -188اعمل �أقل تنجح �أكرث (الك�سل هو �سر النجاح) � -إيرين زيلن�سكي
 ترجمة� /آمال الأتات فاديا عبدو�ش � -شركة دار الفرا�شة للطباعة والن�شروالتوزيع  -لبنان 2005م.
 -189ق�ص�ص الأولياء مواقف ومواعظ للعلماء يف توجيه وتعليم احلكام
 ت�ألبف /حديوى حالوة  -مكتبة مدبويل  -ط الأوىل 2009م.� -190صحتك بني احلقائق والأوهام  -الدكتور :ح�سان �شم�سي با�شا -
دار القلم دم�شق  -ط الأوىل 1423هـ.
 -191دائرة الأقوال يف احلكم والأمثال  -عبداحلافظ �شم�ص  -دار
اخليال للطباعة والن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1997م.
 -192املو�سوعة اجلغرافية العاملية امل�صورة (دول العامل) � -إعداد/
نبيل تللو  -دار عالء الدين للن�شر والتوزيع والرتجمة  -ط الأوىل 2005م.
 -193فن البيع والت�سويق كيف تبيع � َّأي �شئ ل َّأي �شخ�ص  -جون
روبرت�سون  -ترجمة مركز الرتجمة بدار الن�شر  -الدولية للن�شر والتوزيع  -ط
الأوىل 2010م.
 "100" -194مثل �صيني م�أثور (درر من الثقافة ال�صينية عرب الأجيال)
 ترجمة :خمل�ص دو ت�شونغ  -مراجعة :ح�سني �إ�سماعيل  -مراجعة وحترير/مركز التعريب والرتجمة  -الدار العربية للعلوم نا�شرون  -م�ؤ�س�سة حممد بن
را�شد �آل مكتوم  -ط الأوىل 1429هـ.
 -195كمال اللغة القر�آنية بني حقائق الإعجاز و�أوهام اخل�صوم (نظرات
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فيما �أثري من �شبهات و�أوهام)  -د /حممد حممد داود  -دار املنار للطباعة
والن�شر والتوزيع  -ط الثانية 1428هـ.
 -196كنز املعلومات وامل�سابقات ( 1000معلومة مرتبة �أبجديا ،واخترب
معلوماتك مع � 1000س�ؤال متنوع ..و�إجاباتها) � -إعداد /حازم �إ�سماعيل ال�سيد
 دار التقوى للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1430هـ. -197بنك املعلومات (الكتاب الثالث)  -حممود عبدالر�ؤوف  -دار
اليازوري العلمية للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 2001م.
 -198مواقف وعرب زاد للدعاة وموعظة للم�ؤمنني  -للدكتور :حممد
حممد داود  -دار املنار للن�شر والتوزيع  -ط 1425هـ.
 -199الطريق �إىل االمتياز  -املفكر والكاتب واملحا�ضر العاملي د.
�إبراهيم الفقي  -الراية للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1430هـ.
 -200كلمات القر�آن تف�سري وبيان  -لف�ضيلة الأ�ستاذ ال�شيخ /ح�سنني
حممد خملوف  -ويليه �أحكام التجويد والتالوة  -دار الدعوة  -ط الأوىل
1427هـ.
 -201الدعاء امل�ستجاب من الأذكار والأدعية ال�صحيحة للإمام النووي
 �إعداد وتقدمي :حممد عبدالعزيز الهالوي  -مكتبة الفرقان للطبع والن�شروالتوزيع 2003 -م.
 -202املده�ش دائرة معارف عامة  -جمدي �سيد عبدالعزيز  -مكتبة
الآداب  -ط الأوىل 1430هـ.
 -203تاريخ النظم واحل�ضارة الإ�سالمية  -الدكتورة /فتحية النرباوى
 دار الفكر العربي  -ط التا�سعة 1419هـ.مصادر الموسوعات الثقافية المدرسية
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 -204الأدعية اجلامعة (الكتاب الأول)  -ف�ضيلة الدكتور� :أحمد عبده
عو�ض  -مركز الكتاب للن�شر 1431 -هـ.
 -205هل تعلم � -إعداد /م�صطفى علي  -دار الوليد  -الأوىل 2010م.
 -206جدد حياتك  -حممد الغزايل  -دار القلم ط التا�سعة ع�شرة
1425هـ.
 -207مو�سوعة الألعاب احلركية والعقلية للمدار�س  -يا�سر �سالمة -
دار عامل الثقافة للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1425هـ.
 -208حكايات عمو حممود للأطفال (اجلزء الأوىل والثاين)  -ال�شيخ:
حممود امل�صري �أبو عمار  -مكتبة ال�صفا  -ط الأوىل 1431هـ.
� -209سهرة عائلية يف ريا�ض اجلنة  -الدكتور :ح�سان �شم�سي با�شا -
دار القلم دم�شق  -ط الأوىل 1430هـ.
 -210منهاج امل�سلم بني العلم والعمل  -لف�ضيلة ال�شيخ العالمة :عبداهلل
ابن عبدالرحمن اجلربين  -اعتنى به و�أ�شرف عليه� /أبو �أن�س علي بن ح�سني
�أبو لوز  -مدار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1424هـ.
 -211مو�سوعة ن�ساء يف القمة  -يا�سر خالد �سالمة  -دار �صفا للن�شر
والتوزيع  -ط الأوىل 1423هـ.
 -212مفاتيح النجاح  -حازم النجار  -امل�صرية للن�شر والتوزيع  -ط
الأوىل 2009م.
 -213مدخل �إىل اللغة الإجنليزية  -م�ؤ�س�سة الريان للطباعة والن�شر
والتوزيع  -ط الأوىل 2009م.
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 100 -214طريقة لتحفيز نف�سك � -ستيف ت�شاندلر  -امل�ؤ�س�سة العربية
للدرا�سات والرتجمة والن�شر  -ط الأوىل 2010م.
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 -215بدون معلم قواعد اللغة الإجنليزية يف � 10أيام  -نبيل را�ضي  -دار
اللطائف للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 2010م.
 -216ملاذا ت�أخر امل�سلمون؟ وملاذا تقدم غريهم؟  -الأمري �شكيب
�أر�سالن  -دار القلم دم�شق  -ط الثانية 1430هـ.
 30 -217قانون للمذاكرة الفعالة  -ت�أليف� :أمني حممود �صربي  -دار
�أجيال للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1431هـ.
 -218القراءة الذكية  -د� .ساجد العبديل � -شركة الإبداع الفكري
للن�شر والتوزيع الكويت  -ط الرابعة رجب 1431هـ.
 -219ق�صة اخرتاع  -حممد بن �صالح القحطاين  -دار احل�ضارة للن�شر
والتوزيع  -ط الأوىل 1430هـ.
 -220مو�سوعة غرائب املعتقدات والعادات  -حممد كامل عبدال�صمد -
مكتبة الدار العربية للكتاب  -ط الثانية رم�ضان 1418هـ.
 -221خطوات عظيمة القليل من التغيري لتحقيق الكثري من الفارق -
�أنتونى روبنز  -مكتبة جرير  -ط الثامنة 2009م.
 -222اخلالدون مائة �أعظمهم حممد ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم -
�أني�س من�صور  -الزهراء للإعالم العربي  -ط ال�ساد�سة 1985م.
 -223ما مل يخربين به �أبي عن احلياة  -كرمي ال�شاذيل  -دار �أجيال
للن�شر والتوزيع بالقاهرة  -ط الأوىل 2010م.
 100 -224ق�صة مي�سرة للأطفال  -نا�صف م�صطفى عبدالعزيز -
الدار الثقافية للن�شر  -ط اخلام�سة 1429هـ.
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 -225تعلم الإجنليزية يف �أ�سبوع  -دار ال�شمال للطباعة والن�شر والتوزيع
 ط ال�ساد�سة 2007م. -226الرتجمان الإجنليزي لتعليم اللغة االنكليزية من دون معلم -
ت�أليف :م�ؤيد الكيالين  -مراجعة امل�ست�شرق :روبرت طومب�سون  -مكتبة املعارف
بريوت  -ط الأوىل 1424هـ.
 -227قوة الذكاء الروحي  -توين بوزان  -مكتبة جرير  -ط الثالثة
2007م.
 -228كلمات وجمل لتعليم اللغة الإجنليزية  -ح�سن جمعي  -مكتبة
العامل العربي 1426 -هـ.
 -229مو�سوعة الألغاز والطرائف � -شريهان �إبراهيم  -دار م�صطفى
للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 2008م.
 -230كل �شئ عن ..النوم  -رانيا زكريا  -مكتبة ال�صفوة للن�شر والتوزيع
 2008م. -231هكذا هزموا الي�أ�س � -سلوى الع�ضيدان  -م�ؤ�س�سة اجلري�سي
للتوزيع والإعالن  -ط اخلام�سة 1431هـ.
 -232ع�شرة الن�ساء من الألف �إىل الياء  -جمعه ورتبه� /أبو مالك �أ�سامة
ابن كمال بن عبدالرازق  -دار الوطن للن�شر  -ط الثانية 1422هـ.
 -233قوة الرتكيز � -أ�شرف عبدالنبي  -امل�صرية للن�شر والتوزيع  -ط
الأوىل 2009م.
 -234و�إنك لعلى خلق عظيم الر�سول حممد � -صلى اهلل عليه و�سلم -
(ثالثة �أجزاء) � -إعداد و�إ�شراف ال�شيخ� /صفي الرحمن املباركفوري � -شارك
يف �إعداده نخبة من العلماء والباحثني.
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 -235هذه اللغة العجب حول فقه اللغة للثعالبي  -جورج غريب  -دار
الثقافة للطباعة والن�شر والتوزيع  -دار طعمه بريوت لبنان  -ط الأوىل 1414هـ.
 -236ك�شكول الطالب  -حممود البدري  -دار الفكر العربي  -ط الأوىل
2000م.
 -237حكمة املجانني (طلقات من عيادة نف�سية)  -د .يحيى الرخاوى
 جمعية الطب النف�سي باال�شرتاك مع دار املقطم لل�صحة النف�سية (املكتبةالعلمية).
 "50" -238ق�صة ق�صرية للأطفال (املجموعة الأوىل)  -ت�أليف :د.
قي للطباعة والن�شر والتوزيع  -ط اخلام�سة
طارق �أحمد البكري  -دار ال ُّر ّ
1429هـ.
 -239مو�سوعة �صدق �أو ال ت�صدق � -إعداد /خليل البدوي  -دار �أ�سامة
للن�شر والتوزيع 1422 -هـ.
 -240الإيدز والأمرا�ض املعدية (�سل�سلة ال�صحة واحلياة)  -ت�أليف:
جلنة من الأطباء  -دار ال�شمال للطباعة والن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 2008م.
 -241هكذا علمني حممد الغزايل  -عالء الدين �آل ر�شي  -دار الوراق
 دار النريبني للطباعة والن�شر والتوزيع  -ط الثانية 1424هـ. 101 -242ن�صيحة للخريجني � -سوزان مورمي  -نه�ضة م�صر للطباعة
والن�شر والتوزيع  -م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم  -ط الثانية 2010م.
 "50" -243ق�صة ق�صرية للأطفال (املجموعة الثالثة)  -ت�أليف :د.
قي للطباعة والن�شر والتوزيع  -ط الثالثة 1429هـ.
طارق �أحمد البكري  -دار ال ُّر ّ
 -244الأجوبة اخلالدة  -د /احل�سينى معدى  -مكتبة ال�صفوة للن�شر
والتوزيع  -ط الأوىل 1430هـ.
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 -245خماطر التلفزيون على مخ الطفل  -د� .سهري الدفراوي امل�صري.
ُ -246كن نف�سك  -بقلم /جنيفر مور  -مايينو�س  -وري�شة /مارتا
فابريجا  -ترجمة :د .حممد عنانى  -مكتبة الأ�سرة  -الهيئة امل�صرية العامة
للكتاب 2010م.
� -247أ�سرار الو�صول �إىل النجاح � -سامي �أبو �سريع  -دار القريوان
للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 2010م.
 -248علو الهمة عند الن�ساء  -ت�أليف ف�ضيلة ال�شيخ :حممد بن عبدامللك
الزغبى  -مكتبة �سل�سبيل 2009 -م.
� -249ساعة و�ساعة نوادر  -جمع وترتيب :حممود امل�صري �أبو عمار -
مكتبة ال�صفا للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1429هـ.
 -250دليل العظمة  -روبني �شارما  -مكتبة جرير  -ط الأوىل 2008م.
 -251قوة ال�سحر  -برايان ترا�سي و رون  -مكتبة جرير.
� -252سري �أعالم النبالء ( 18جملدً ا)  -ت�صنيف :الإمام �شم�س الدين
حممد بن �أحمد بن عثمان الذهبي (رحمه اهلل)  -خرج �أحاديثه وعلق عليه
وقدم له واعتنى به :حممد �أمين ال�شرباوي (عفا اهلل عنه)  -دار احلديث -
القاهرة 2006م.
 -253البداية والنهاية (ع�شرين جز ًءا)  -ت�أليف :الإمام احلافظ امل�ؤرخ
�أبي الفداء �إ�سماعيل بن كثري  -حققه وخرج �أحاديثه وعلق عليه :د .حمي الدين
ديب م�ستو و د .علي �أبو زيد �أبو زيد  -راجعه :ال�شيخ /عبدالقادر الأرنا�ؤوط
والدكتور /ب�شار عواد معروف  -دار ابن كثري دم�شق * بريوت  -ط الثانية
1431هـ.
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 -254كيف تتخطى �آالمك وتوا�صل حياتك؟  -لويز هاي  -دار الفاروق
لال�ستثمارات الثقافية  -ط الأوىل 2008م.
 -255جامع الدرو�س العربية (مو�سوعة يف ثالثة �أجزاء)  -ت�أليف
ال�شيخ :م�صطفى الغاليينى  -حتقيق :جمدي فتحي ال�سيد  -دار التوفيقية
للرتاث.
 -256الفقه على املذاهب اخلم�سة  -حممد جواد مغنية  -دار التيار
اجلديد  -دار اجلواد  -ط العا�شرة 1429هـ.
 -257اجلمع بني ال�صحيحني  -ت�أليف :يا�سر �إبراهيم �سالمة  -تقدمي:
الدكتور� /إبراهيم عبداهلل الالحم  -دار الوطن  -ط الأوىل 1419هـ.
 -258فن و�أ�سرار اتخاذ القرار  -الكاتب واملحا�ضر العاملي رائد التنمية
الب�شرية د� .إبراهيم الفقي  -دار اليقني للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1429هـ.
 -259موعظة ال�صاحلني  -ال�شيخ� :أبو الفداء حممد عزت �آل عارف
"عميد الطب العربي".
 -260زاد من ال زاد له  -د .عائ�ض القرين  -م�ؤ�س�سة الريان للطباعة
والن�شر والتوزيع  -ط الثانية 1430هـ.
 "1000" -261فتوى من الفتاوى الإ�سالمية  -د /م�صطفى مراد "كلية
الدعوة  -جامعة الأزهر"  -دار الفجر للرتاث  -ط الأوىل 1429هـ.
 -262جمهرة املثال  -ت�أليف ال�شيخ الأديب� :أبي هالل الع�سكري  -دار
ابن حزم  -ط الأوىل 1429هـ.
 -263خزارق الال�شعور  -الدكتور :علي الوردي  -دار الوراق للن�شر  -ط
الثانية 2008م.
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 -264لآلئ احلكم  -د .رحاب عكاوي  -دار الفكر العربي م�ؤ�س�سة ثقافية
للطباعة والن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 2003م.
 -265الدليل الكامل للتحكم يف الذاكرة  -هارى لورين "اخلبري العاملي
الرائد يف جمال تدريب العقل والذاكرة"  -مكتبة جرير  -ط الثامنة 2009م.
 -266مو�سوعة العلماء واملكت�شفني واملخرتعني (�سل�سلة املعاجم العلمية)
 �صفاء كامل اجلبوري  -دار ومكتبة الهالل 2007 -م. -267حتذير وعتاب ملن تلب�س النقاب  -ت�أليف ال�شيخ� :سليمان بن
عبدالكرمي املفرج  -مدار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1425هـ.
 -268الإبطال لنظرية اخللط بني دين الإ�سالم وغريه من الأديان -
وكتبه :بكر بن عبداهلل �أبو زيد  -دار العا�صمة للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل
1417هـ.
 -169وال �أروع  -خالد بن عبداهلل الدو�سري  -ط الأوىل 1426هـ.
� -270أح�سن الأ�سماء  -عماد �شرف  -دار الطالئع للن�شر والتوزيع
والت�صدير.
� -271صفة العمرة و�آداب ال�سفر � -سليمان بن حممد اللهيميد  -بيت
الأفكار الدولية 2005 -م.
 -272التعامل و�أثره على الفكر والكتاب  -كتبه :بكر بن عبداهلل �أبو زيد
 دار العا�صمة للن�شر والتوزيع  -ط الثانية 1408هـ. -273املجموعة العلمية  -ت�أليف :بكر بن عبداهلل �أبو زيد  -دار العا�صمة
للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1416هـ.
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 -274حرا�سة الف�ضيلة  -ت�أليف :بكر بن عبداهلل �أبو زيد  -دار العا�صمة
للن�شر والتوزيع  -ط ال�سابعة 1421هـ.
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� -275أريد �أن �أعي�ش �أكرث من حياة  -د� .أحمد الرباء الأمريي  -مكتبة
العبيكان  -ط الأوىل 1430هـ.
 -276فن التفكري  -د� .أحمد الرباء الأمريي  -مكتبة العبيكان  -ط
الثالثة 1429هـ.
 -277التفكري ب�إيجابية يف احلياة اليومية  -لويز هاي و�أ�صدقا�ؤها -
�إعداد /ق�سم الرتجمة بدار الفاروق  -دار الفاروق لال�ستثمارات الثقافية -
م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم  -ط 2009م.
� -278أف�ضل طريقة حلفظ الأفعال ال�شاذة  -عبداهلل بن فهد ال�شمري
 طبعت ب�شركة مطابع هال  -ط الأوىل 1431هـ. -279مو�سوعة طيور العامل � -إعداد /حممود بديع  -دار اليو�سف للن�شر
والتوزيع  -ط الأوىل 2005 - 2004م.
 -280فندق الثعالب  -حممد املخزجني  -دار ال�شروق  -ط الأوىل
2010م.
 -281قل يل؟ كيف  ..ومتى  ..وملاذا (مو�سوعة ثقافية �شاملة) � -إعداد/
�سمري �شيخاين  -م�ؤ�س�سة عز الدين للطباعة والن�شر 1419 -هـ.
� -282أفكار �صغرية حلياة كبرية  -كرمي ال�شاذيل  -دار اليقني للن�شر
والتوزيع  -ط الأوىل 1430هـ.
 "250" -283مهارة ذهنية  -روبري هوفمان  -مكتبة الهالل  -الدولية
للن�شر والتوزيع  -ط الثانية 2010م.
 -284من روائع العريفي  -د .حممد بن عبدالرحمن العريفي  -م�ؤ�س�سة
�سما للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1429هـ.
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 -285من روائع القرين  -ت�أليف ف�ضيلة ال�شيخ :علي القرين  -حققه
واعتنى به� :سليمان خمتار �سليمان  -م�ؤ�س�سة �سما للن�شر والتوزيع 1430 -هـ.
 -286امل�ستطرف يف كل فن م�ستظرف  -ت�أليف� :شهاب الدين حممد
الأب�شيهي  -حققه وعلق عليه :حممد مهنا  -خرج �أحاديثه :حممد بيومي -
مكتبة الإميان باملن�صورة  -ط الثانية 2006م.
 -287م�صطفى لطفي النفلوطي (املجموعة الكاملة)  -قدم لها و�شرح
ن�صو�صها :جميد طراد  -م�ؤ�س�سة املعارف بريوت * لبنان 1429 -هـ.
 -288تعليم ال�صالة � -إعداد /د .عبداهلل بن �أحمد بن علي الزيد
 طبع ون�شر :وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�شاد باململكةالعربية ال�سعودية  -ط ال�سابعة 1423هـ.
 -289قالوا � -أني�س من�صور (اجلزء الثاين)  -نه�ضة م�صر للطباعة
والن�شر والتوزيع  -ط الثانية �أبريل 2010م.
 -290الدرا�سة يف اخلارج  -د .عبدالعزيز بن عبداهلل بن طالب  -ط
الثانية رم�ضان 1428هـ.
 -291التفكري الأمثل  - 20/20دكتورة :ماجي جرينوود  -روبن�سون -
مكتبة جرير  -ط الأوىل 2005م.
 -292كتاب �أم ريناد للطبخ  -ط الثالثة 1431هـ.
 -293اعرف وتعلم االخرتاعات  -حممد فتحي �صربي  -مكتبة الأ�سرة
2006م  -برعاية من �سوزان مبارك.
 -294التطبيب بالطعام  -الدكتور ال�صيديل� :أحمد توفيق من�صور  -ط
الثالثة 1429هـ.
38

مصادر الموسوعات الثقافية المدرسية

 -295مو�ضوعات يف الكتابة  -عكاب �سامل الطاهر  -الدار العربية
للعلوم نا�شرون  -ط الأوىل 1429هـ.
� -296أقوال �أ�شهر من قائليها  -ح�سن فار�س  -وكالة الأهرام للتوزيع -
ط الثانية 1422هـ.
� -297أحلى احلكايات من وحي كليلة ودمنة � -إعداد :نبيل قدوح -
تنقيح :غريد ال�شيخ  -دار الراتب اجلامعية  -ط الأوىل 2007م.
 -298املتقن يف تاريخ الأدب العربي  -د� .إميان بقاعي  -دار الراتب
اجلامعية.
 -299حدث بالفعل �أعجب من العجب و�أغرب من اخليال  -وليد نا�صيف
 دار الكتاب العربي  -ط الأوىل 2008م.� -300أجمل ق�صة عن العامل �أ�سرار بداياتنا  -ت�أليف :دومينك �سيمونة
 ترجمة :د .فينيتا بوت�شيفا ال�شيخ  -دار الفرقد للطباعة والن�شر والتوزيع  -طالأوىل 2006م.
 -301قراءة القراءة  -فهد بن �صالح احلمود  -مكتبة العبيكان  -ط
الرابعة 1430هـ.
 -302ا�ستمتع بحياتك  -د .حممد بن عبدالرحمن العريفي  -دار
احلميد للن�شر.
 -303املو�سوعة يف عجائب الأخبار وغرائب الأ�شعار والإح�صاءات ونوادر
املعلومات والطرائف واللطائف  -جمدي �سيد عبدالعزيز  -مكتبة الآداب  -ط
الثالثة 1431هـ.
� -304أنا وطفلي والطبيب  -د� .إبراهيم �شكري  -دار ال�شروق  -ط
الثالثة ع�شرة.
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 -305ك�شف الغمة بدعاء القر�آن وال�سنة وبال�صالة على �سيد الأمة
 �صلى اهلل عليه و�سلم  -جمع من لعفو ربه راجي :حنفي حممود حلواين راجعه وقدم له :د� .سعيد �أبو الأ�سعاد  -قدم له كبري الأئمة بوزارة الأوقاف:رم�ضان �أحمد عبد ربه ع�صفور.
 -306الأ�شهر والأجمل من نوادر العرب  -م�صطفى علي  -دار الكتاب
العربي  -ط الأوىل 2009م.
 "50" -307حقيقة ينبغي �أن تغري العامل  -جي�سيكا ويليامز  -الدار
العربية للعلوم  -مكتبة مدبويل  -ط الأوىل 1426هـ.
 -308مو�سوعة القر�آن العظيم (جزئني)  -د .عبداملنعم حنفي  -مكتبة
مدبويل  -ط الأوىل 2004م.
 -309ر�سالة �إىل م�ؤمنة (املجموعة الكاملة  - )5 -1حممد ر�شيد العويد
 دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1419هـ. -310م ًعا يف طريق النجاح  -ت�أليف :من�صور بن عبدالعزيز اخلريجي
(امل�شرف الرتبوي ب�إدارة التعليم مبنطقة الريا�ض)  -مدار الوطن للن�شر.
 -311املعلم الداعية � -إعداد :فهد بن مبارك الدو�سري  -دار الوطن
للن�شر  -ط الأوىل 1423هـ.
 -312الأدب ال�صغري والأدب الكبري البن مقفع  -حتقيق ودرا�سة /د.
�إنعام فوال  -دار الكتاب العربي  -ط الأوىل 1414هـ.
 -313حفظ القران الكرمي  -حممد بن عبداهلل الدوي�ش  -دار الوطن
 ط الثانية 1418هـ. -314الف�ضائيات والإنرتنت و�آثارها على الطالب � -إعداد :ع�صام بن
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عبدالعزيز ال�شايع  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1423هـ.
 -315الطريق للنجاح والتفوق الدرا�سي � -سليمان حممد ال�ستاوي -
مكتبة اخلدمات احلديثة  -ط الأوىل 1421هـ.
 -316كيف تقر�أ كتا ًبا  -حممد �صالح املنجد  -مدار الوطن للن�شر  -ط
الأوىل 1416هـ.
 -317تف�سري الع�شر الأخري من القر�آن الكرمي من كتاب زبدة التف�سري
ويليه �أحكام تهم امل�سلم  -لل�شيخ حممد �سليمان عبداهلل الأ�شقر (رحمه اهلل
تعاىل).
� -318أحاديث املر�أة يف ال�صحيحني (اجلزء الأول)  -حممد ر�شيد
العويد  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1419هـ.
 -319من فنون التعامل مع النا�س الإن�صات اجليد � -إعداد :حممد بن
الغازي الطيب  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1422هـ.
 -320بالد احلرمني واملوقف ال�صارم من ال�سحر وال�سحرة  -ت�أليف:
�أ.د /عبداهلل بن حممد الطيار  -قر�أه وعلق عليه وو�ضع مقدمة له� :سماحة
ال�شيخ /عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1417هـ.
 -321فتاوى للعفيفات � -إعداد :الق�سم العلمي بدار الوطن  -دار الوطن
للن�شر  -ط الأوىل 1422هـ.
 -322وماذا بعد �أن ذبح العفاف � -إعداد :الق�سم العلمي بدار الوطن -
دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1422هـ.
 -323العقيدة ال�صحيحة وما ي�ضادها (حقيبة :الر�سائل البازية) -
�سماحة ال�شيخ :عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز (رحمه اهلل)  -دار ابن الأثري.
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 -324فتاوى لل�شباب � -إعداد :الق�سم العلمي بدار الوطن  -دار الوطن
للن�شر.
 -325يوم يف حياة الطالبة املتميزة (حقيبة :هم�سات ندية لطالبة
املتو�سطة والثانوية) � -إعداد :الق�سم العلمي بدار الوطن  -دار الوطن للن�شر.
 -326عرب وعربات للطالبات (حقيبة :هم�سات ندية لطالبة املتو�سطة
والثانوية) � -إعداد :الق�سم العلمي بدار الوطن  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل
1423هـ.
 -327وقفات مع الطالبات (حقيبة :هم�سات ندية لطالبة املتو�سطة
والثانوية) � -إعداد :الق�سم العلمي بدار الوطن  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل
1423هـ.
 -328فوائد �إميانية لطالبة املتو�سطة والثانوية (حقيبة :هم�سات ندية
لطالبة املتو�سطة والثانوية) � -إعداد :الق�سم العلمي بدار الوطن  -دار الوطن
للن�شر.
 -329فتاوى مهمة للطالبات (حقيبة :هم�سات ندية لطالبة املتو�سطة
والثانوية) � -إعداد :الق�سم العلمي بدار الوطن  -دار الوطن للن�شر.
 -330دليل �إىل التفوق والنجاح � -إعداد :الق�سم العلمي بدار الوطن -
�إ�شراف :د� .أحمد املزيد و د .عادل ال�شدي  -دار الوطن للن�شر.
 -331هموم الفتاة اجلامعية � -إعداد :الق�سم العلمي بدار الوطن  -دار
الوطن للن�شر.
 -332هم�سات ندية للفتاة اجلامعية  -الق�سم العلمي بدار الوطن  -دار
الوطن للن�شر.
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 -333زيارة امل�سجد النبوي (حقيبة احلاج واملعتمر) � -إعداد :يو�سف
ابن عبداهلل الأحمد  -راجعها ف�ضيلة ال�شيخ :عبداهلل اجلربين  -دار الوطن
للن�شر.
 -334فتاوى مهمة للحجاج واملعتمرين (حقيبة احلاج واملعتمر) -
�إعداد :الق�سم العلمي بدار الوطن  -دار الوطن للن�شر.
 -335دليل احلاج املي�سر (حقيبة احلاج واملعتمر) � -إعداد :الق�سم
العلمي بدار الوطن  -دار الوطن للن�شر.
 -336الأخطاء واملخالفات التي يقع فيها كثري من احلجاج واملعتمرين
(حقيبة احلاج واملعتمر) � -إعداد :الق�سم العلمي بدار الوطن  -دار الوطن
للن�شر.
� -337أ�سئلة مهمة �أجاب عنها ف�ضيلة ال�شيخ حممد بن �صالح العثيمني
 دار الوطن للن�شر. -338حقوق دعت �إليها الفطرة وقررتها ال�شريعة  -ف�ضيلة ال�شيخ
العالمة :حممد بن �صالح العثيمني  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1420هـ.
 -339التحذير من كبائر الذنوب (خمت�صر من كتاب الكبائر للإمام
الذهبي ،والكبائر لل�شيخ حممد بن �سليمان التميمي) � -إعداد :الق�سم العلمي
بدار الوطن  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1420هـ.
 -340الواجبات املتحتمات املعرفة على كل م�سلم وم�سلمة (من كالم
ال�شيخ الإمام :حممد بن عبدالوهاب و�أحفاده)  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل
1420هـ.
 -341التدخني القاتل البطيء  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1420هـ.
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 -342من الرابحة؟ � -إعداد� :سناء الع�صيمي وم�صباح الع�صيمي -
مدار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1425هـ.
 -343قبل �أن يغلق الباب  -فهد بن عبدالرحمن احلميد  -من �إ�صدارات
دار احلميد للن�شر والتوزيع 1426هـ.
� -344إياكم وحمقرات الذنوب � -إعداد :الق�سم العلمي بدار الوطن -
دار الوطن للن�شر.
 -345القرب ينادي � -إعداد :خالد �أبو �صالح  -مدار الوطن للن�شر.
� -346أيها املحروم � -إعداد :عبدالكرمي الق�صري  -دار الوطن للن�شر -
ط الأوىل 1424هـ.
� -347أفكار مقرتحة خلدمة الإ�سالم � -إعداد :الق�سم العلمي بدار
الوطن  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1424هـ.
 -348عقبات يف طريق العفيفات � -إعداد :الق�سم العلمي بدار الوطن -
دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1422هـ.
 -349ق�ص�ص للعفيفات � - -إعداد :الق�سم العلمي بدار الوطن  -دار
الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1422هـ.
 -350فتاوى يف التوحيد  -لف�ضيلة ال�شيخ العالمة :عبداهلل بن
عبدالرحمن اجلربين � -إعداد وتقدمي :حمد بن �إبراهيم احلريقي  -دار
الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1416هـ.
 -351تعليق خمت�صر على كتاب ملعة االعتقاد الهادي �إىل �سبيل الر�شاد
 لف�ضيلة ال�شيخ العالمة حممد ين �صالح العثيمني (�سل�سلة م�ؤلفات ف�ضيلةال�شيخ  - )16دار الوطن للن�شر  -طبع ب�إ�شراف م�ؤ�س�سة ال�شيخ حممد بن �صالح
العثيمني اخلريية  -طبعة عام 1423هـ.
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 -352اللطائف والظرائف  -ت�أليف :الثعالبي  -دار املناهل للطباعة
والن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1412هـ.
 -353يا بني لقد �أ�صبحت رجلاً  -حممد بن عبداهلل الدوي�ش  -دار
الوطن للن�شر  -ط الثالثة 1424هـ.
 -354ال�ضغوط النف�سية يف حياة الداعية � -إعداد :عو�ض بن حممد
مر�ضاح  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1423هـ.
 -355خمتارات من فتاوى ال�صالة  -ل�سماحة ال�شيخ :حممد بن �صالح
العثيمني  -دار ابن اجلوزي  -ط الأوىل 1411هـ.
� -356سلوكيات مرورية خاطئة  %85من احلوادث خط�أ ب�شري � -أ.د/
علي بن �سعيد الغامدي والعقيد� /أمني عبداحلميد �سعيد  -وزارة الداخلية -
الأمن العام  -اللجنة الإعالمية املركزية.
 -357اال�سرتاحات ال�شبابية بني الواقع والتطلع  -ت�أليف :زكي بن �صالح
احلريول (املعيد بكلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية بالأح�ساء)  -تقدمي
ف�ضيلة ال�شيخ� :سعد بن عبداهلل الربيك  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل
1421هـ.
� -358إيقاظ الهمة التباع نبي الأمة � -صلى اهلل عليه و�سلم  -جمع
ن�صو�صه و�ألف بينها :خالد بن �سعود العجمي  -راجعه معايل الدكتور� :صالح
بن فوزان الفوزان  -بتوجيه من �سماحة ال�شيخ :عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز
(رحمه اهلل) مفتي عام اململكة العربية ال�سعودية (�ساب ًقا)  -دار الوطن للن�شر
 ط الثانية 1422هـ. -359الأ�ساليب النبوية يف التعامل مع �أخطاء النا�س  -حممد بن �صالح
املنجد  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1417هـ.
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 -360الأحكام والفتاوى ال�شرعية لكثري من امل�سائل الطبية  -جمع
و�إعداد :د .علي بن حممد الرميخان  -دار الوطن  -ط الثانية 1419هـ.
 -361فتاوى الزكاة  -ف�ضيلة ال�شيخ العالمة :عبداهلل بن عبدالرحمن
اجلربين � -إعداد� :أبو �أن�س علي بن ح�سني �أبو لوز  -دار الوطن للن�شر  -ط
الأوىل 1417هـ.
 -362احلث على �سالمة ال�صدر  -علي بن حممد بن �سليمان الدهامي
 دار الوطن للن�شر  -ط الثانية 1416هـ. -363طالبنا وال�صالة (�سل�سلة يف رحاب الرتبية � - )1إعداد :الق�سم
العلمي مبدار الوطن  -مدار الوطن  -ط الأوىل 1424هـ.
� -364شباب ال�صحابة "ر�ضي اهلل عنهم" مواقف وعرب  -حممد بن
عبداهلل الدوي�ش  -دار الوطن  -ط الثانية 1419هـ.
 "70" -365فتوى يف احرتام القر�آن  -جمع وترتيب� :أبو �أن�س علي بن
ح�سني �أبو لوز  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1417هـ.
 -366احلياة الطيبة  -د .علي القرين  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل
1423هـ.
 -367الأقليات امل�سلمة � -سماحة ال�شيخ :عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز
(رحمه اهلل) وف�ضيلة ال�شيخ :حممد بن �صالح العثيمني (رحمه اهلل) � -أ�شرف
على طبعه :الدكتور /عبداهلل بن حممد بن �أحمد الطيار  -دار الوطن  -ط
الوىل 1415هـ.
 -368ب�صمات على ولدي احلبيب  -طيبة اليحي  -دار الوطن للن�شر -
ط الرابعة 1419هـ.
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 -369الفتاوى املهمة لفاقدي الأحبة  -جمع و�إعداد :علي بن �سليمان بن
عبداهلل العبداين  -مدار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1425هـ.
 -370التذكرة يف اال�ستعداد ليوم املعاد  -علي �صالح الهزاع  -دار
الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1413هـ.
 -371مكارم الأخالق  -لف�ضيلة ال�شيخ حممد بن �صالح العثيمني -
�إعداد وترتيب /خالد �أبو �صالح  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1417هـ.
 -372ملف :م�سابقات ال�شريط الإ�سالمي "�أفكار ومناذج"  -تقدمي:
�صوت الدعوة  -ن�شر يف موقع مفكرة الدعاة.
 -373دالئل التوحيد "� 50س�ؤلاً وجوا ًبا يف العقيدة"  -ت�أليف �شيخ
الإ�سالم :حممد بن �سليمان التميمي (رحمه اهلل)  -دار القا�سم  -ط الأوىل
1418هـ.
 -374التنبيهات اجللية على كثري من املنهيات ال�شرعية  -حممد �صالح
املنجد  -دار الوطن للن�شر  -ط الرابعة 1420هـ.
 "92" -375و�سيلة دعوية � -إبراهيم بن عثمان الفار�س  -دار الوطن
للن�شر  -ط الأوىل 1414هـ.
� "75" -376أد ًبا يف ال�صالة � -إعداد /عبدالرحمن اليحيى  -دار الوطن
للن�شر  -ط الأوىل 1421هـ.
 -377ذئاب ب�شرية � -أمل العبد اهلل  -املكتب التعاوين للدعوة والإر�شاد
بالريا�ض (حي الرو�ضة).
 -378هكذا علم الأنبياء � -سلمان بن فهد العودة  -دار الوطن للن�شر -
ط الأوىل 1413هـ.
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 -379حمى ال�شراء الداء والدواء  -د .زيد بن حممد الرماين  -دار
الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1424هـ.
 -380جل�سة على الر�صيف � -سلمان بن فهد العودة  -مكتبة الر�شد
نا�شرون  -ط الأوىل 1424هـ.
 -381بال�شكر تدوم النعم  -بدرية الراجحي  -مدار الوطن للن�شر  -ط
الأوىل 1425هـ.
 -382ر�سالة �إىل طالب جنيب  -حممد بن �إبراهيم احلمد  -دار الوطن
 ط الثانية 1420هـ. -383امل�سجد مهد االنطالقة الكربى  -عائ�ض بن عبداهلل القرين  -دار
الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1423هـ.
 -384رجال من �سقط املتاع  -ت�أليف� :أبي حمزة عبداللطيف بن هاج�س
الغامدي  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1420هـ.
� -385صرخات لفتيات ال تن�سى � -إعداد /حممد عبدالعزيز احلميدي
 مدار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1425هـ. -386من جتاربي ور�سائلي � -إعداد /هدى بنت م�ستور  -مدار الوطن
للن�شر  -ط الأوىل 1425هـ.
 -387املوت حقيقته  ..نهايته  ..ذبحه � -إعداد /حممد م�صطفى
اخلطيب (رحمه اهلل)  -مدار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1424هـ.
 -388يا بنتي  -حممد خري يو�سف  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل
1423هـ.
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 -389الهروب من واقع احلياة � -إعداد /حمود بن �إبراهيم ال�سليم -
دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1420هـ.
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 -390رم�ضان بني الواقع وامل�أمول � -إعداد /حممد بن عبداهلل الهبدان
 دار ابن خزمية  -ط الأوىل 1420هـ. -391خمت�صر �أ�شراط ال�ساعة ال�صغرى والكربى � -إعداد /عو�ض بن
علي بن عبداهلل  -تقدمي ف�ضيلة ال�شيخ :عبداهلل بن عبدالرحمن اجلربين -
دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1420هـ.
 -392وقفات رم�ضانية � -إعداد� /صالح بن عبدالرحمن بن عبداهلل -
دار الوطن  -ط الأوىل 1423هـ.
 -393عمل املر�أة يف امليزان  -د .زيد بن حممد الرماين  -مدار الوطن
للن�شر  -ط الأوىل 1424هـ.
� -394إر�شاد الإخوان �إىل طرق �إتقان حفظ القر�آن � -إعداد /عامر بن
عي�سى اللهو  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1423هـ.
 -395ملاذا ينتحرون؟ � -إعداد /الق�سم العلمي مبدار الوطن  -مدار
الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1425هـ.
� -396أ�سباب االنتكا�س  -د .عبدالرحمن العايد  -دار الوطن للن�شر -
ط الأوىل 1424هـ.
 -397فاكهة املجال�س  -وحيد عبدال�سالم بايل  -مكتبة التابعني -
القاهرة 1417هـ.
 -398ر�سالة �إىل مدخن مع التحية  -وكتبه� :سليمان بن عبدالكرمي
املفرج  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1422هـ.
� -399أخطار تهدد الأ�سرة � -إعداد :حممد م�صطفى عبداهلل اخلطيب
 مدار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1424هـ.مصادر الموسوعات الثقافية المدرسية
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� -400إجازة �سعيدة  -ت�أليف� :أبي حمزة عبداللطيف بن هاج�س الغامدي
 دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1423هـ. -401يا بني  -حممد خري يو�سف  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل
1423هـ.
� -402أ�سرية الأوهام � -إعداد /حمود بن �إبراهيم ال�سليم  -دار الوطن
للن�شر  -ط الأوىل 1420هـ.
 -403الر�سائل والفتاوى الن�سائية � -سماحة ال�شيخ :عبدالعزيز ين
عبداهلل بن باز (رحمه اهلل)  -دار الوطن للن�شر  -ط الثانية 1419هـ.
 -404نافذة على داري النعيم واجلحيم � -إعداد /عبدالرحمن اليحيى
 دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1423هـ.� -405أحكام اال�ستئذان يف ال�سنة والقر�آن � -إعداد� /أحمد بن �سليمان
العريني  -تقدمي ف�ضيلة ال�شيخ :عبداهلل بن حممد الغنيمان  -دار الوطن
للن�شر  -ط الأوىل 1414هـ.
 -406املخدرات دمرت حياتي � -إعداد /حممد بن عبداهلل الهبدان -
دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1422هـ.
 -407رم�ضان �شهر القر�آن  -وكتبه� :سليمان بن يحيى املالكي  -مدار
الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1422هـ.
 -408املر�آة لإظهار ال�ضالالت  -ت�أليف الفا�ضل العامل املحدث :عثمان
بن املكي التوزري الزبيدي � -صححه ووثق نقوله :عبداهلل بن �صالح الرباك -
دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1420هـ.
 -409ع�شرون طريقة للرياء � -سلمان بن فهد العودة  -مكتبة الر�شد
نا�شرون  -ط الأوىل 1424هـ.
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 -410هذا يومك يا ولدي � -أبو املنذر خليل �إبراهيم �أمني  -دار ابن
الأثري للن�شر.
 -411ال�شباب وعلو الهمة  -عبداملح�سن بن عثمان بن باز  -دار ابن
الأثري للن�شر.
� -412أخطا�ؤنا يف الرتبية  -د .عبدالرحمن العايد  -دار الوطن للن�شر
 ط الأوىل 1424هـ. -413حوادث مثرية من حياة الطنطاوي (رحمه اهلل) � -إعداد:
عبداحلميد ال�سحيباين  -دار القا�سم  -ط الأوىل 1423هـ.
 -414الغيبة مر�ض الع�صر  -ت�أليف� :سليمان بن عبدالكرمي املفرح -
دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1422هـ.
 -415ف�ضل ال�صيام � -إعداد :الق�سم العلمي بدار الوطن  -دار الوطن
للن�شر  -ط الأوىل 1420هـ.
 -416من ت�صاحب (�سل�سلة جواهر بال خدو�ش " - )"1وكتبه� :سلمان
بن يحيى املالكي  -ط الثانية 1422هـ.
ُ -417ملك ال�صاحلني (�سل�سلة جواهر بال خدو�ش " - )"2وكتبه:
�سلمان بن يحيى املالكي  -تقدمي ال�شيخ :عبداملح�سن بن عبداهلل الزامل  -ط
الثانية 1422هـ.
� -418أثر املعا�صي على الفرد واملجتمع  -ف�ضيلة ال�شيخ :حممد بن
�صالح العثيمني  -دار القا�سم  -ط الثالثة 1417هـ.
 -419خطر اجلرمية اخللقية  -ال�شيخ :عبداهلل بن �إبراهيم �آل جار
اهلل  -دار الوطن للن�شر  -ط الرابعة 1413هـ.
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 -420الأخالق الإ�سالمية  -ل�سماحة ال�شيخ :عبدالعزيز بن عبداهلل بن
باز  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1419هـ.
 -421حملة ر�سالة الإ�سالم الأولون  -ت�أليف :حمب الدين اخلطيب -
قدم له وعلق عليه :د .حممد بن �صامل ال�سلمي  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل
1419هـ.
 -422نهاية التاريخ � -سلمان بن فهد العودة  -مكتبة الر�شد نا�شرون -
ط الأوىل 1424هـ.
 -423عندما ينتحر احلما�س  -ت�أليف� :أبي حمزة عبداللطيف بن
هاج�س الغامدي  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1423هـ.
 -424التحذيرات اجلليلة من املنزلقات اخلطرية � -إعداد :حمد بن
عطا اهلل احلمد  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1422هـ.
 -425فتاوى مهمة تتعلق بال�صالة  -ل�سماحة ال�شيخ :عبدالعزيز بن
عبداهلل بن باز  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1419هـ.
 -426املنهج ملريد العمرة واحلج  -لف�ضيلة ال�شيخ العالمة :حممد بن
�صالح العثيمني (رحمه اهلل)  -دار الوطن للن�شر  -طبعة عام 1422هـ.
 -427ال  -ت�أليف� :أبي حمزة عبداللطيف بن هاج�س الغامدي  -دار
الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1423هـ.
 -428القمار حكمه و�أدلة حترميه  -لف�ضيلة ال�شيخ العالمة :عبداهلل بن
عبدالرحمن اجلربين � -إعداد� :أبو �أن�س علي بن ح�سني �أبو لوز  -دار الوطن
للن�شر  -ط الأوىل 1420هـ.
 -429ك�شف ال�شبهات  -لف�ضيلة ال�شيخ /حممد بن عبدالوهاب التميمي
 مدار الوطن للن�شر  -ط الثانية 1425هـ.52
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 -430حامل امل�سك (�سل�سلة يا بني اركب معنا " - )"2ح�سن بن حممد
ال�شرمي  -دار ابن الأثري  -ط الأوىل 1422هـ.
 -431الر�ضا (�سل�سلة �أخالق الر�سول ﷺ " - )"5ال�شيخ :حممود
امل�صري �أبو عمار  -مدار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1425هـ.
 -432القوة وال�شجاعة (�سل�سلة �أخالق الر�سول ﷺ " - )"14ال�شيخ:
حممود امل�صري �أبو عمار  -مدار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1425هـ.
 -433الإخال�ص (�سل�سلة �أين نحن من �أخالق ال�سلف؟ "� - )"1إعداد:
عبداهلل بن �سليمان العتيق  -مدار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1424هـ.
 -434ف�صول يف ال�صيام والرتاويح والزكاة (�سل�سلة م�ؤلفات ف�ضيلة
ال�شيخ ابن عثيمني " - )"12لف�ضيلة ال�شيخ العالمة :حممد بن �صالح العثيمني
 مدار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1422هـ.� -435صور من الواقع  -ف�ؤاد ال�شلهوب  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل
1413هـ.
� -436سطور يف حقوق الإن�سان  -ت�أليف :يعد بن علي بن م�سروح
ال�شهراين  -مدار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1425هـ.
 -437االنت�صار على العادة ال�سرية  -درا�سة �أعدها :رامي خالد عبداهلل
اخل�ضر  -دار الوطن للن�شر  -ط الثالثة 1424هـ.
� -438أ�سئلة مهمة  -لف�ضيلة ال�شيخ العالمة :حممد بن �صالح العثيمني
 دار طيبة اخل�ضراء. -439ال�صالة (�سل�سلة �أين نحن من �أخالق ال�سلف؟ "� - )"4إعداد:
عبداهلل بن �سليمان العتيق  -مدار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1424هـ.
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 -440ال�صدقة (�سل�سلة �أين نحن من �أخالق ال�سلف؟ "� - )"6إعداد:
عبداهلل بن �سليمان العتيق  -مدار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1424هـ.
 -441الأمر باملعروف والنهي عن املنكر (�سل�سلة �أين نحن من �أخالق
ال�سلف؟ "� - )"7إعداد :عبداهلل بن �سليمان العتيق  -مدار الوطن للن�شر  -ط
الأوىل 1424هـ.
 -442من �أقوال �سماحة ال�شيخ عبدالعزيز بن عبداهلل ابن باز يف الدعوة
(نحو تر�شيد ال�صحوة "� - )"10إعداد :زياد بن حممد ال�سعدون  -دار الوطن
للن�شر  -ط الأوىل 1413هـ.
 -443التوبة من التدخني � -إعداد /حمد بن �إبراهيم احلريقي  -مطبعة
دار طيبة.
 -444علما�ؤنا ودعاتنا مواقف بطولة و�شجاعة " "1يف الأمر باملعروف
والنهي عن املنكر  -جمع :عبدالرحمن اجلامع  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل
1411هـ.
 -445م�س�ؤولية الكلمة  -د .عبداهلل بن وكيل ال�شيخ  -دار الوطن للن�شر
 ط الأوىل 1413هـ. -446ماذا تفعل يف احلاالت الآتية  -حممد �صالح املنجد  -دار الوطن
للن�شر  -ط الرابعة 1420هـ.
 -447جمموعة �أ�سئلة تهم الأ�سرة امل�سلمة (�سل�سلة م�ؤلفات ف�ضيلة ال�شيخ
ابن عثيمني " - )"12لف�ضيلة ال�شيخ العالمة /حممد بن �صالح العثيمني  -دار
الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1423هـ.
 -448بدع النا�س يف القر�آن � -إعداد� /أبو �أن�س علي بن ح�سني �أبو لوز -
دار الوطن للن�شر  -ط الثانية 1420هـ.
54

مصادر الموسوعات الثقافية المدرسية

 -449فنت هذا الزمان وكيفية مقاومتها  -لف�ضيلة ال�شيخ العالمة/
عبداهلل بن عبدالرحمن اجلربين � -إعداد� /أبو �أن�س علي بن ح�سني �أبو لوز -
دار الوطن للن�شر  -ط الثانية 1420هـ.
 -450حقيقة احلجاب وال ّغ رْية على الأعرا�ض  -لف�ضيلة ال�شيخ العالمة/
عبداهلل بن عبدالرحمن اجلربين � -إعداد� /أبو �أن�س علي بن ح�سني �أبو لوز -
دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1419هـ.
 -451ال�شباب والفراغ  -لف�ضيلة ال�شيخ العالمة /عبداهلل بن
عبدالرحمن اجلربين � -إعداد� /أبو �أن�س علي بن ح�سني �أبو لوز  -دار الوطن
للن�شر  -ط الأوىل 1421هـ.
 -452تنبيهات على �أهم املهمات  -قرئ على �سماحة ال�شيخ /عبدالعزيز
بن عبداهلل بن باز  -ت�أليف :علي بن �صالح اجلبايل  -دار الوطن للن�شر -
1420هـ.
 -453دمعات و�آهات  -وكتبه :حممد بن �سرار اليامي  -دار الوطن
للن�شر  -ط الأوىل 1422هـ.
 -454عبودية ال�شهوات � -إعداد /د .عبدالعزيز بن حممد بن علي العبد
اللطيف  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1422هـ.
 -455دعاة يف البيوت � -سلمان بن فهد العودة  -مكتبة الر�شد نا�شرون
 ط الأوىل 1422هـ. -456فتاوى يف العقيدة  -ل�سماحة ال�شيخ :عبدالعزيز بن عبداهلل بن
باز (رحمه اهلل)  -دار الوطن للن�شر.
 -457عقيدة التوحيد  -ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور� :صالح بن فوزان بن
عبداهلل الفوزان  -م�ؤ�س�سة احلرمني اخلريية.
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 -458الإ�سراف والتبذير  -د .زيد الرماين  -مدار الوطن للن�شر  -ط
الأوىل 1424هـ.
 "12" -459خطوة للطريق �إىل �أحالمك � -إعداد /مرمي احل�سن نوح
�سي�سي  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1423هـ.
 -460القلب بني احلياة واملوت (من كالم ابن قيم اجلوزية)  -انتقاء:
منرية الرتكي  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1423هـ.
 -461الأقوال النافعة لإزالة بع�ض النكرات ال�شائعة  -جمع وترتيب:
�أبي عبدالرحمن علي بن عبدالعزيز مو�سى  -تقدمي ال�شيخ :حممد عمرو بن
عبداللطيف  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1420هـ.
� -462سدوم ق�صة ال تنتهي (�سل�سلة يا بني اركب معنا "� - )"3إعداد:
�أحمد بن حممد العمران  -دار ابن الأثري.
� -463ضوابط مهمة حل�سن فهم ال�سنة  -ت�أليف :د� .أبو �أن�س بن �أحمد
بن طاهر الأندونو�سي.
 -464ر�سائل �إىل احلجيج � -سلمان بن فهد العودة  -مكتبة الر�شد
نا�شرون  -ط الأوىل 1424هـ.
 -465الإ�سالم هو دين اهلل لي�س له دين �سواه  -ل�سماحة ال�شيخ:
عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1419هـ.
 -466كيف نحفظ القر�آن الكرمي؟ � -إعداد :عبدالرحمن اليحيى -
مدار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1424هـ.
 -467التخمة �إ�سراف �ضرر مر�ض  -د .زيد بن حممد الرماين  -مدار
الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1424هـ.
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 -468من القلب �إىل كل معلم ومعلمة � -إعداد� :أحمد بن حمد البوعلي
 مدار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1424هـ. -469ن�صائح �صحية �إىل املر�أة  -ت�أليف :د /يو�سف بن عبداهلل الرتكي
 دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1423هـ. -470حمرمات ا�ستهان بها النا�س  -ال�شيخ :حممد �صالح املنجد  -دار
الوطن  -ط الثالثة 1418هـ.
� -471إن �سعيكم ل�شتى  -ت�أليف� :سعد بن �سعيد احلجري  -دار الوطن
للن�شر  -ط الثانية 1422هـ.
 -472رم�ضان و�أمل الفراق  -د /عبداحلميد بن عبدالرحمن ال�سحيباين
 دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1423هـ. -473العادة ال�سيئة  -حممد �صالح املنجد  -دار الوطن للن�شر  -ط
الرابعة 1420هـ.
� -474أحب الأعمال �إىل اهلل � -أ�سماء بنت را�شد الروي�شد  -دار الوطن
للن�شر  -ط الأوىل 1424هـ.
� -475أ�سئلة مهمة � -أجاب عنها ف�ضيلة ال�شيخ :حممد بن �صالح العثيمني
 دار الوطن للن�شر 1419 -هـ. -476هم�سات ندية  -ت�أليف :حممد بن �سعد �آل زعري  -دار الوطن
للن�شر  -ط الثانية 1420هـ.
 -477انهزام االلتزام � -إعداد :خالد بن عبداهلل ال�شهري  -مدار
الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1424هـ.
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 -478رم�ضان بال خمالفات � -أبو معاذ حممد الطايع  -مدار الوطن
للن�شر  -ط الأوىل 1425هـ.
 -479يف عرفات ت�سكب العربات  -وكتبه� :سليمان بن عبدالكرمي املفرج
 دار الوطن للن�شر.� -480أخي الكرمي يا من فقدناه يف �صالة اجلماعة  -عبداهلل ال�سكاكر
 دار الوطن للن�شر  -ط الثانية 1419هـ. -481كلمات متنوعة يف �أبواب متفرقة (اجلزء الثالث)  -حممد بن �إبراهيم
احلمد  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1420هـ.
 -482كلمات متنوعة يف �أبواب متفرقة (اجلزء الرابع)  -حممد بن �إبراهيم
احلمد  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1420هـ.
 -483الإخال�ص وال�شرك الأ�صغر  -جمع و�إعداد :د .عبدالعزيز بن حممد
العبد اللطيف  -دار الوطن للن�شر  -ط الثانية 1420هـ.
 -484لغة القر�آن  -الدكتور� /إبراهيم بن حممد �أبو عباة  -دار الوطن
للن�شر  -ط الأوىل 1413هـ.
 -485ر�سالة رم�ضان  -ت�أليف الفقري �إىل اهلل :عبداهلل بن جار اهلل بن
�إبراهيم اجلار اهلل  -دار الوطن للن�شر  -ط اخلام�سة 1419هـ.
 -486ذم اتباع الهوى  -لف�ضيلة ال�شيخ العالمة :عبداهلل بن عبدالرحمن
اجلربين (رحمه اهلل) � -إعداد� :أبو �أن�س علي بن ح�سني �أبو لوز  -دار الوطن للن�شر
 ط الأوىل 1419هـ. -487ال�صالة ال�صالة �أيها امل�سلمون  -كتبه الفقري �إىل اهلل عز �ش�أنه:
عبدالعزيز بن حمد املحيميد  -تقدمي ف�ضيلة ال�شيخ :عبداهلل بن �إبراهيم

القرعاوي.
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 -488ال�سمو  -د .عائ�ض القرين  -دار بلن�سية  -ط الأوىل 1424هـ.
 -489املمتاز يف مناقب ال�شيخ ابن باز � -إعداد :عائ�ض بن عبداهلل
القرين  -دار ال�صميعي للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1411هـ.
 -490اخليل املغرية على من حارب الغرية � -إعداد� :أحمد نا�صر
عبدالرحمن اخلطاف  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1421هـ.
 -491بناء النف�س  -د .عبدالرحمن العايد  -دار الوطن للن�شر  -ط
الأوىل 1424هـ.
� -492أخطار تهدد البيوت  -حممد بن �صالح املنجد  -دار الوطن للن�شر
 ط الثالثة 1419هـ.� -493سري وتراجم �شهداء �أم املالحم غزوة بدر الكربى � -إعداد:
عبداملجيد حممد عبداهلل اجلالل  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1419هـ.
 -494الإكفار والت�شهري �ضوابط وحماذير  -عبداهلل بن حممد اجلوعي
 راجعه ف�ضيلة ال�شيخ :عبداهلل بن عبدالرحمن اجلربين  -ط الأوىل 1412هـ. -495التربك امل�شروع والتربك املمنوع  -د /علي بن نفيع العلياين  -دار
الوطن للن�شر  -ط الثانية 1419هـ.
 -496بيان ال�شرك وو�سائله عند �أئمة احلنفية  -د .حممد بن عبدالرحمن
اخلمي�س  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1413هـ.
 -497بيان ال�شرك وو�سائله عند �أئمة احلنفية  -د .حممد بن عبدالرحمن
اخلمي�س  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1414هـ.
 -498ظاهرة �ضعف الإميان  -حممد �صالح املنجد  -دار الوطن للن�شر
 ط اخلام�سة 1420هـ.مصادر الموسوعات الثقافية المدرسية
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 -499من ق�ص�ص امل�سافرين و�أخبارهم  -د /عبداحلميد بن
عبدالرحمن ال�سحيباين  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1423هـ.
 -500العلمانية وثمارها اخلبيثة  -ت�أليف :حممد �شاكر  -دار الوطن
للن�شر  -ط الأوىل 1411هـ.
 -501الإف�صاح عن منهجية الإ�سالم يف املزاح  -وكتبه� :سليمان بن
عبدالكرمي املفرح  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1422هـ.
 -502فتياتنا واملحبة � -إعداد :فاتن ال�صويلح  -دار الوطن للن�شر  -ط
الأوىل 1423هـ.
 -503القنوات الف�ضائية و�آثارها العقدية والثقافية واالجتماعية
والأمنية  -وكتبه :خالد بن عبدالرحمن ال�شايع  -الرئا�سة العامة لهيئة الأمر
باملعروف والنهي عن املنكر.
 -504من فنون التعامل (�سل�سلة زهور بال �أ�شواك " - )"2كتبه :حممد
بن �سرار اليامي  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1421هـ.
� -505أحرف الهجاء يف اللغة العربية ت�شارك يف ال�سالمة املرورية -
تـ�أليف الأ�ستاذ :حممد بن م�صطفى عبداهلل اخلطيب  -دار الوطن للن�شر  -ط
الأوىل 1422هـ.
 -506توجيهات للم�ؤمنات حول التربج وال�سفور  -لف�ضيلة ال�شيخ :حممد
بن �صالح العثيمني  -دار الوطن للن�شر 1419 -هـ.
 -507احلجاب حكم و�أ�سرار � -إعداد� :أم �سعد توحة عبدالعزيز عبد
ربه  -مدار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1425هـ.
 -508م�سالك ال�سعادة  -ح�سن �صابر ح�سن �سليمان  -دار الوطن للن�شر
 ط الأوىل 1413هـ.60
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 -509التذكرة لطالب احللقات  -كتبه :حممد بن �سرار اليامي  -تقدمي
ف�ضيلة ال�شيخ� :سعد بن �سعيد احلجري  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1422هـ.
� -510ضحايا و�آهات حتت �أنقا�ض املخدرات  -كتبه� :سليمان بن
عبدالكرمي املفرج  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1424هـ.
 -511وم�ضة �أمل ملن �س�أل عن الثبات يف زمن املتغريات � -إعداد :فاتن
ال�صويلح  -مدار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1425هـ.
� -512أ�سرار الهجوم على الإ�سالم ونبي الإ�سالم � -إعداد :د /عادل بن
علي ال�شدي  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1423هـ.
 -513يا من فقدناه يف امل�سجد  -حممد بن �سرار اليامي  -دار الوطن
للن�شر  -ط الأوىل 1420هـ.
 -514الت�ساهل مع غري امل�سلمني مظاهره و�آثاره  -عبداهلل بن �إبراهيم
بن علي الطريقي  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1413هـ.
� -515صفة احلج (�سل�سلة م�ؤلفات ف�ضيلة ال�شيخ ابن عثيمني ")"23
 لف�ضيلة ال�شيخ :حممد �صالح العثيمني  -مدار الوطن للن�شر  -طبعة عام1424هـ.
� -516أرواح ال�شهداء  -د /عبداحلميد بن عبدالرحمن ال�سحيباين -
دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1423هـ.
 -517نداء الفطرة � -سلمان بن فهد العودة  -مكتبة الر�شد نا�شرون -
ط الأوىل 1424هـ.
� -518أريد �أن �أتوب ولكن  -حممد �صالح املنجد  -مدار الوطن للن�شر
 ط اخلام�سة 1420هـ.مصادر الموسوعات الثقافية المدرسية
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 -519كيف نعي�ش رم�ضان  -عبداهلل ال�صالح  -دار الوطن  -ط الرابعة
1419هـ.
 -520القراءة �أولاً  -حممد عدنان �سامل  -دار الفكر  -ط الرابعة
1428هـ.
 -521ابتهاالت ودعوات  -د /يو�سف القر�ضاوي  -دار القلم  -ط الرابعة
1431هـ.
 -522القراءة املثمرة مفاهيم و�آليات  -كتبه� :أ.د .عبدالكرمي بكار -
دار القم  -ط ال�ساد�سة 1429هـ.
� -523أفكار من وحي احلياة  -عبدالرحمن النهار  -دار القلم  -ط
الأوىل 1431هـ.
 -524خطوات للعي�ش ب�سالم  -عبداهلل بن علي بامعيبد  -دار طويق
للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1427هـ.
 -525مو�سوعة املدن الإ�سالمية � -آمنة �أبو حجر  -دار �أ�سامة للن�شر
والتوزيع  -ط الثانية 2010هـ.
 -526الأ�سماء اجلميلة للبنني والبنات  -فاطمة بنت حممد  -دار طويق
للن�شر  -ط الثالثة 1428هـ.
 "500" -527حقيقة مده�شة  -ترجمة و�إعداد :رنا افتيم � -شعاع للن�شر
والعلوم  -ط الأوىل 2010م.
 -528غرائب لي�ست من اخليال  -هليل عبداهلل العنزي  -دار طويق
للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1425هـ.
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 -529امل�سلم اجلديد � -أ.د .عبدالكرمي بكار  -دار وجوه للن�شر والتوزيع
 ط الأوىل 1432هـ.مصادر الموسوعات الثقافية المدرسية

 -530وقفات للعقل والروح � -أ.د .عبدالكرمي بكار  -دار وجوه للن�شر
والتوزيع  -ط الأوىل 1432هـ.
 -531غرائب مو�سوعة جن�س  -فكرة و�إ�شراف� :أيهم جابر  -وهج احلياة
للن�شر  -ط الأوىل 1432هـ.
 -532و�صايا طبيب  -ت�أليف :د .ح�سان �شم�سي با�شا  -دار القلم  -ط
الثالثة 1422هـ.
� -533شبابك كيف حتافظ عليه  -ت�أليف :د .ح�سان �شم�سي با�شا  -دار
القلم  -ط الأوىل 1421هـ.
 "100" -534فكرة للح�صول على ال�سعادة احلقيقية  -د� .صالح �صالح
الرا�شد  -الراية للن�شر والتوزيع  -الكويت 2010م.
� -535إىل �أبنائي وبناتي "� "50شمعة لإ�ضاءة دروبكم  -د .عبدالكرمي
بكار � -سل�سلة �إ�صدارات الإ�سالم اليوم للإنتاج والن�شر  -ط الأوىل 1428هـ.
 -536الفيزياء املمتعة والطرائف العلمية املثرية  -د� /أمين �أبو الرو�س
 دار الطالئع للن�شر والتوزيع والت�صدير  -ط 2009م. -537الأنا�شيد الإ�سالمية  -حممود ال�شيخ  -دار اليازوري العلمية
للن�شر والتوزيع  -الطبعة العربية 2007م.
� -538أح�سبها ق�صائد � -شعر /عبداهلل �سليمان الدريهم  -دار الكتب
 ط 1414هـ.� -539أنا�شيد الفجر اجلديد � -شعر /حممد فوزي النت�شه  -دار ال�ضياء
 ط 1428هـ.� -540أنا�شيد لل�صحوة الإ�سالمية � -أحمد حممد ال�صديق  -دار ال�ضياء
 دار الثانية 1410هـ.مصادر الموسوعات الثقافية المدرسية
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� -541أنا�شيد الطفل امل�سلم (اجلزء الأول) � -أحمد حممد �صديق  -دار
ال�ضياء  -ط الأوىل 1408هـ.
� -542أنا�شيد الطفل امل�سلم (اجلزء الثاين) � -أحمد حممد �صديق -
دار ال�ضياء  -ط الأوىل 1408هـ.
� -543أنا�شيد الطفل امل�سلم (اجلزء الثالث) � -أحمد حممد �صديق -
دار ال�ضياء  -ط الأوىل 1411هـ.
 -544الأعمال ال�شعرية الكاملة  -يو�سف العظم  -دار ال�ضياء 1430 -هـ.
 -545كيف تتفوق درا�س ًّيا  -الدكتور� /إبراهيم عبدالرحمن العاين
راجعه :د .زياد احل�سني والأ�ستاذ :منار العقاد والأ�ستاذ :يو�سف �سعادة  -دار
املنهاج.
 -546الداعية امل�ؤثر  -الأ�ستاذ الدكتور /عبدالكرمي بكار  -نحو القمة
للطباعة والن�شر  -ط الأوىل 1428هـ.
 -547كيف تقر�أ كتا ًبا  -الأ�ستاذ الدكتور /عبدالكرمي بكار  -نحو القمة
للطباعة والن�شر  -ط الثانية 1431هـ.
 -548العقد الفريد من الأنا�شيد  -جمع و�إعداد /عمار �شاويل  -دار
املحمدي للن�شر والتوزيع  -ط الثانية 1415هـ.
� -549أنا�شيد ال�شقائق  -جمع وترتيب :فاطمة عبداهلل با�سعد  -دار
املحمدي  -ط الأوىل 1419هـ.
 -550ب�ستان الأنا�شيد (اجلزء الأول)  -عادل �أحمد بارباع  -دار
املحمدي  -ط الأوىل 1419هـ.
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 -551عدما يحلو امل�ساء  -الدكتور /ح�سان �شم�سي با�شا  -دار القلم -
ط الأوىل 1431هـ.
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 -552لك يارب ن�شيدي  -حميي الدين �سليمة و حممد موفق �سليمة -
دار الهدى للن�شر والتوزيع  -ط الثانية 1407هـ.
� -553أحلى ما غنى الطفل � -سليم عبدالقادر  -مركز الراية للتنمية
الفكرية.
� -554أنا�شيد الرواد (الكتاب الأول)  -الرواد للن�شر والتوزيع  -ط
2011م.
� -555أنا�شيد الرواد (الكتاب الثاين) � -سليم �أحمد ح�سن  -الرواد
للن�شر والتوزيع  -ط 2011م.
 -556م�سرحيات مدر�سية (اجلزء الأول)  -ت�أليف� :سونيا ب�سيوين -
�شارك يف الت�أليف :طارق �سعيد � -شركة �سنابل للن�شر والتوزيع.
 -557م�سرحيات مدر�سية (اجلزء الثاين)  -ت�أليف� :سونيا ب�سيوين -
�شارك يف الت�أليف :طارق �سعيد � -شركة �سنابل للن�شر والتوزيع.
 -558االبتعاث تاريخه ،و�آثاره  -ت�أليف :د .عبدالعزيز بن �أحمد البداح
 ط الثانية 1432هـ. -559زهر الب�ساتني من مواقف العلماء الربانيني  -جمع وترتيب
الدكتور� /سيد بن ح�سني العفاين.
 -560من كتاب رجال ون�ساء �أ�سلموا  -وكتبه :عبد الرحمن حممود.
 -561الك�شكول اللطيف من كل فن ظريف � -إعداد /د .زيد بن حممد
الرماين (ع�ضو هيئة التدري�س بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية) دار
احل�ضارة للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1425هـ  -ن�شر عرب موقع الألوكة على
ال�شبكة العنكبوتية.
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 -562درو�س مهمة يف حياة الأمة � -إعداد /د .زيد بن حممد الرماين
(ع�ضو هيئة التدري�س بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية)  -دار
احل�ضارة للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1424هـ  -ن�شر عرب موقع الألوكة على
ال�شبكة العنكبوتية.
� -563أنيـ ــ�س النفو�س وم�ضحك العبو�س � -إعداد /د .زيد بن حممد
الرماين (ع�ضو هيئة التدري�س بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية) -
دار احل�ضارة للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1424هـ  -ن�شر عرب موقع الألوكة على
ال�شبكة العنكبوتية.
 -564كيف تقر�أ كتا ًبا قواعد و�أ�ساليب � - -إعداد /د .زيد بن حممد
الرماين (ع�ضو هيئة التدري�س بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية) دار
احل�ضارة للن�شر والتوزيع  -ن�شر عرب موقع �صيد الفوائد على ال�شبكة العنكبوتية.
 -565ال�سلوك ال�صحي يف �ضوء الإ�سالم  -ت�أليف /د .يو�سف بن عبداهلل
�إبراهيم الرتكي  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1421هـ.
 -566خطوات يف طريق العودة �إىل اهلل � -إعداد� /سعيد بن نافع ال�سلمي
 تقدمي� :أ.د /علي بن نفيع العلياين  -مدار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1425هـ. -567الر�ضا بعد الق�ضاء � -إعداد� :أن�س بن حممد ال�سليم  -مدار
الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1425هـ.
 -568فتاوى احلج والعمرة والزيارة  -جمع وترتيب :حممد بن
عبدالعزيز امل�سند  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل.
 -569املنهج العملي يف تو�ضيح �أحكام التجويد  -ت�أليف :حممد علي
عبدالباقي و يحي �إ�سماعيل �إ�سحاق  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1421هـ.
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 -570وقفات مع الطالبات  -جمعه و�أعده� :أبو �أن�س علي بن ح�سني �أبو
لوز  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1421هـ.
 -571درو�س من حياة ال�صحابيات (ر�ضي اهلل عنهن)  -د /عبداحلميد
ابن عبدالرحمن ال�سحيباين  -مدار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1424هـ.
 -572القول املفيد يف حكم الأنا�شيد  -ع�صام عبداملنعم املري  -مكتبة
الفرقان  -ط 1421هـ.
 -573كيف �أقلعوا عن التدخني؟ � -إعداد� /إبراهيم بن �صالح الثنيان -
دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1420هـ.
 -574عقبات خفية يف طريق ال�شباب يف املحا�ضن الرتبوية � -إعداد:
عبدالكرمي بن عبدالعزيز الق�صري  -مدار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1424هـ.
 -575الأحكام والفتاوى ال�شرعية لكثري من امل�سائل الطبية  -جمع
و�إعداد :علي بن �سليمان الرميخان  -راجعه وقدم له :ف�ضيلة ال�شيخ/
عبدالعزيز بن حممد ال�سدحان  -دار الوطن للن�شر  -ط الثانية 1419هـ.
 -576جتارب عملية  -مهند�س� :صبحي �سليمان  -دار العلوم للن�شر
والتوزيع  -ط الأوىل 1429هـ.
 -577م�صطلح احلديث  -لف�ضيلة ال�شيخ العالمة :حممد بن �صالح
العثيمني  -دار ابن اجلوزي  -ط الأوىل ربيع الأول 1424هـ.
 -578ومي�ض من احلرم (�سل�سلة الر�سائل املكية " )"9املجموعة الرابعة
 وكتبه� :سعود بن �إبراهيم بن حممد ال�شرمي  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل1421هـ.
مصادر الموسوعات الثقافية المدرسية
www.alukah.net

67

 -579امل�سابقات ال�شرعية للرحالت واملخيمات واملراكز ال�صيفية -
�إعداد :خليف بن هي�شان العنزي  -تقدمي :ال�شيخ /عبدالعزيز بن عبداهلل
الأحمد  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1423هـ.
� -580أبناء يعذبون �آباءهم � -إعداد /خالد �أبو �صالح  -مدار الوطن
للن�شر  -ط الأوىل 1425هـ.
� -581آباء يعذبون �آباءهم � -إعداد /خالد �أبو �صالح  -مدار الوطن
للن�شر  -ط الأوىل 1425هـ.
 -582الأمر باملعروف والنهي عن املنكر احلث على فعله والتحذير من
تركه  -ت�أليف :د� /سليمان بن قا�سم العيد  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل
1421هـ.
 -583م�صارحات رم�ضانية � -صارحك بها :خالد بن �سعود احلليبي -
دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1422هـ.
 -584القيد يف الرحالت وال�صيد  -ت�أليف :عبداحلكيم بن علي ال�سويد
 تقدمي /ف�ضيلة ال�شيخ :عبداهلل بن عبدالعزيز بن عقيل  -دار الوطن للن�شر ط الأوىل 1422هـ.� -585أخالقيات امل�سلم � -إعداد :خالد حممد عطية  -دار الوطن للن�شر
 ط الأوىل 1422هـ. -586حوار علمي مع �سماحة ال�شيخ عبدالرزاق عفيفي (رحمه اهلل) -
�إعداد� :أبو عبداهلل ال�سعيد بن �صابر بن عبده  -ط الأوىل 1416هـ.
 -587ت�صحيح الدعاء  -بكر بن عبداهلل �أبو زيد (رحمه اهلل)  -دار
العا�صمة للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1419هـ.
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� -588أعالم احل ّفاظ واملحدثني  -عبد ال�ستار ال�شيخ.
 -589رجال من التاريخ  -ال�شيخ علي الطنطاوي  -دار املنارة جدة  -ط
الثامنة 1411هـ.
 -590ر�سالة �إىل حواء (املجموعة الكاملة  - )6-1ملحمد ر�شيد العويد
 دار الوطن  -ط الرابعة 1418هـ. -591الداء والدواء  -ابن قيم اجلوزية  -املكتبة التوفيقية م�صر -
حتقيق :هاين احلاج.
 -592احلوادث املرورية �آالم وح�سرات  -علي بن ح�سني �أبو لوز  -دار
الوطن  -ط الثانية 1421هـ.
 -593دليل الأ�سرة عن الأمرا�ض يف املجتمع  -د /يو�سف بن عبد اهلل بن
�إبراهيم الرتكي  -مدار الوطن للن�شر الريا�ض  -ط الأوىل 1425هـ.
 -594ح�صاد الف�ضائيات  -خالد �أبو �صالح  -مدار الوطن للن�شر
الريا�ض  -ط الأوىل 1425هـ.
 -595انظر حولك  -وحيد عبد ال�سالم بايل  -مكتبة �أنوار مكة  -ط
1421هـ.
 -596نوادر احلمقى واملغفلني  -ح�سام الدين ب�سيونى  -دار الغد اجلديد
 ط الأوىل 1423هـ. -597فن اخلطابة (تلخي�ص وتهذيب كتاب دايل كارنيجي)  -حممد بن
عبد اهلل الهبدان  -دار الوطن  -ط الأوىل 1421هـ.
 -598حادي الأرواح �إىل بالد الأفراح  -ابن قيم اجلوزية  -املكتبة
الع�صرية  -ط 1421هـ.
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 -599كيف تقر�أ كتا ًبا  -حممد �صالح املنجد  -مدار الوطن للن�شر  -ط
الأوىل 1416هـ.
 -600جدد حياتك  -حممد الغزايل  -دار القلم  -ط التا�سعة ع�شرة -
1425هـ.
 -601ق�ص�ص من التاريخ  -علي الطنطاوي  -دار املنارة  -ط الأوىل
1424هـ.
 -602مو�سوعة امل�سابقات واملعلومات  -حممد عدنان غنام  -دار البيان
 وم�ؤ�س�سة الريان  -ط الأوىل 1423هـ . -603نور على نور مو�سوعة الدرر الثقافية  -حمود بن عبد اهلل املطر
(اجلزء الأول)  -ط الأوىل 1426هـ.
 -604حديث النف�س وجوالت اخلاطر  -عبد الإله بن �سليمان الطيار -
مدار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1425هـ.
 -605زاد املعاد يف هدي خري العباد (�أربعة �أجزاء يف جملد واحد)
 ابن قيم اجلوزية  -اعتنى به حمدي بن حممد نور الدين �آل نوفل  -مكتبةاملورد  -ط الأوىل 1423هـ.
 -606ديوان عناقيد ال�ضياء  -د/عبد الرحمن �صالح الع�شماوي  -مكتبة
العبيكان  -ط الأوىل 1423هـ.
 -607ديوان يا �أمة الإ�سالم  -د/عبد الرحمن �صالح الع�شماوي  -مكتبة
العبيكان  -ط الثانية 1423هـ.
 -608ح�صاد ال�صيف  -د/عائ�ض القرين  -م�ؤ�س�سة الريان  -ط الأوىل
1425هـ.
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� -609سر التميز  -حممد بن �سرار اليامي  -تقدمي د/عائ�ض القرين -
دار بلن�سية  -ط الأوىل 1423هـ.
� -610أجمل و�أظرف احلقائق العلمية  -مازن مغايري  -دار الرفاعي
للن�شر و دار القلم العربي  -ط الأوىل 1428هـ.
 -611العظمة  -د/عائ�ض القرين  -مكتبة العبيكان  -ط الأوىل 1424هـ.
 -612الغلو  -علي بن عبد العزيز بن علي ال�شبل  -تقدمي :د�/صالح بن
فوزان بن عبد اهلل الفوزان  -دار الوطن  -ط الأوىل 1417هـ .
 -613الدليل الكامل للعناية ال�شخ�صية  -د/فيليب هاجن  -الدار
العربية للعلوم  -ط الثانية 1425هـ.
 -614الرو�ضة ال�سند�سية يف الإذاعة املدر�سية  -عبد النا�صر حممد
مغنم  -بيت الأفكار الدولية.
 -615معجم املناهي اللفظية  -بكر بن عبد اهلل �أبو زيد  -دار العا�صمة
للن�شر والتوزيع  -ط الثالثة 1417هـ.
 -616ا�ستغالل الأوقات قبل هادم اللذات  -هاجد بن غيثان احلارثي
 تقدمي  :ال�شيخ � /سعد بن �سعيد احلجري و حممد بن �سعيد بن عبد اهللالقحطاين  -مدار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1425هـ.
 -617نفحات رم�ضانية  -فهد بن عبد العزيز ال�سنيدي  -دار الوطن
للن�شر  -ط الأوىل 1420هـ.
 -618الدرا�سة يف اخلارج  -د/عبد العزيز بن عبد اهلل بن طالب  -ط
الثانية 1428هـ.
مصادر الموسوعات الثقافية المدرسية
www.alukah.net

71

 -619حلية طالب العلم  -بكر بن عبد اهلل �أبو زيد  -دار ابن اجلوزي
 ط الثانية. -620ريا�ض ال�صاحلني من كالم �سيد املر�سلني  -الإمام احلافظ �أبي
زكريا يحي بن �شرف النووي  -اعتنى به ه�شام بن حممد �سعيد �آل برغ�ش  -دار
الوطن  -ط الأوىل 1422هـ.
 -621ال حتزن  -د/عائ�ض القرين  -مكتبة العبيكان  -ط التا�سعة
1424هـ.
 -622رجال حول الر�سول ﷺ  -خالد حممد خالد  -دار اجليل  -ط
1416هـ.
 -623الدر املنثور يف القول امل�أثور  -هاين علي عثمان جماهد  -دار
امل�شاعل  -ط الأوىل 1425هـ.
� -624أنوارك يا رم�ضان  -خالد بن �سعود احلليبي  -دار الوطن للن�شر.
 -625كيف تعالج مري�ضك بالرقية ال�شرعية  -د/عبد اهلل بن حممد
ال�سدحان  -قرئ على �سماحة ال�شيخ :عبد العزيز بن باز رحمه اهلل  -مطابع
احلمي�ضي بالريا�ض  -ط احلادية ع�شر 1426هـ.
 -626فن الإلقاء الرائع  -د/طارق ال�سويدان � -شركة الإبداع الفكري
 ط الرابعة 1427هـ.� -627أكرث من 1000جواب للمر�أة  -خالد احل�سينان  -دار بلن�سية -
1426هـ.
 -628ب�شروا وال تنفروا  -د/عبد الرحمن بن �صالح الع�شماوي  -مكتبة
العبيكان  -ط الأوىل 1425هـ.
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 -629ال�صارم البتار يف الت�صدي لل�سحرة الأ�شرار  -وحيد عبد ال�سالم
بايل  -مكتبة الأديب  -ط الثانية ع�شر 1423هـ.
 -630اجلامع للمتون العلمية  -عبد اهلل بن حممد ال�شمراين  -دار
الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1423هـ.
 -631ال�شعر وال�شعراء  -ابن قتيبة الدينوري  -حتقيق  :عمر الطباع -
�شركة دار الأرقم بن �أبي الأرقم  -ط الأوىل 1418هـ.
 -632الهاربون من جحيم املخدرات  -خالد الر�شيد  -دار الوطن  -ط
الثانية 1420هـ.
ري ً
حافظا  -خالد �أبو �صالح  -مدار الوطن للن�شر  -ط
 -633فاهلل خ ٌ
الأوىل 1425هـ.
 -634الهاربات من اجلحيم  -خالد �أبو �صالح  -مدار الوطن للن�شر -
ط الأوىل 1424هـ.
 -635الو�سائل املفيدة للحياة ال�سعيدة  -ال�شيخ /عبد الرحمن بن نا�صر
ال�سعدي رحمه اهلل  -كتيب املجلة العربية  -العدد 93يف رم�ضان 1425هـ.
 -636ديوان �شموخ يف زمن االنك�سار  -د/عبد الرحمن �صالح الع�شماوي
 مكتبة العبيكان  -ط الأوىل 1423هـ. -637يوم مع حبيبك ﷺ � -أمين بن عبد العزيز �أبامني.
 -638اقر�أ با�سم ربك  .لل�شيخ  /عائ�ض القرين.
 -639البداية والنهاية للحافظ ابن كثري  -رحمه اهلل .-
 -640املب�شرون بالنار  -حممد ال�صامي.
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 -641ق�صيدة  :من الغريب  ..؟؟ لزين العابدين.
 -642منت (�سبعون حديثا) من ال�صحيحني � -صالح عبد اهلل الع�ساف.
 -643خمت�صر من من�شورة لدار ابن خزمية.
 -644حدائق ذات بهجة لل�شيخ :عائ�ض القرين  -مكتبة العبيكان.
 -645امل�سائل ال�شرعية  -ال�سيد اخلوئي.
 -646لطائف املعارف  -ابن رجب.
 -647العائدون �إىل اهلل  -من�شورة من �إعداد  /عيد ندى العنزي.
� -648إغاثة اللهفان  -ابن القيم اجلوزية.
 -649فتح الباري حتفة الأحوذي.
 -650طريق الهجرتني وباب ال�سعادتني  -ابن القيم.
 -651نحو �إذاعة متميزة  -حممد بن �شاكر الدو�سري  -ن�شر على
ال�شبكة العنكبوتية.
 -652دعوها ف�إنها منتنة  -من�شورة من �إعداد  /عبد اهلل بن �أحمد
العالف  -دار الطرفني.
 -653مطوية عيد احلب � -إعداد  /الق�سم العلمي بدار الوطن.
 -654التدخني �سم قاتل  -من�شورة من �إعداد  /دار ابن خزمية.
 -655التحذير من ال�شرك  -من�شورة من �إعداد /الق�سم العلمي مبدار
الوطن.
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 -656كلمات حمرمات و�شركيات و�ألفاظ منهي عنها  -من�شورة من
ت�أليف د�/صالح بن عبد اهلل ال�صياح.
 -657ديوان الإمام ال�شافعي  -اعتنى به عبد الرحمن امل�صطاوي  -دار
املعرفة  -ط الأوىل 1424هـ.
 -658الأجور العظيمة  -من�شورة من �إعداد/حممد عبد ربه  -ط الثانية.
 -659مثايل  -ثانوية امللك �سعود باحلر�س الوطني  -من ال�شبكة
العنكبوتية.
 -660علم النف�س  -لديفيد مايرز.
 -661نوادر من التاريخ  -مو�سى را�شد البهدل.
 -662كتاب الكيمياء لل�صف الثالث ثانوي طبيعي  -الف�صل الدرا�سي
الأول  -وزارة الرتبية والتعليم بال�سعودية.
 -663الرحيق املختوم � -صفي الرحمن املباركفوري  -دار امل�ؤيد  -ط
الأوىل 1423هـ.
 -664خطوة  ..خطوة نحو الهدف (اجلزء ال�ساد�س) � -أحمد بن �سامل
بادويالن  -دار طويق  -ط الأوىل 1425هـ.
� -665أقوى و�أروع احلكم والأقوال امل�أثورة  -مازن مغايري  -ن�شر دار
الرفاعي للن�شر  +دار القلم العربي  -ط الأوىل 1428هـ.
 -666مو�سوعة هل تعلم؟ (اجلزء الثاين) � -إعداد دار طويق للن�شر
والتوزيع  -ط الثالثة 1421هـ.
 -667ترجمان ال�سنة  -عائ�ض بن عبد اهلل القرين  -دار ابن حزم  -ط
الأوىل 1420هـ.
مصادر الموسوعات الثقافية المدرسية
www.alukah.net

75

 -668خمت�صر منهاج القا�صدين  -ابن قدامة املقد�سي  -دار بلن�سية.
 -87كتاب التوابني  -ابن قدامة املقد�سي  -حتقيق حممد ر�ضوان
عرق�سو�سي  -م�ؤ�س�سة الر�سالة  -ط الأوىل 1424هـ.
 -669متعة احلديث (اجلزء الأول)  -عبد اهلل بن حممد الداوود -
توزيع م�ؤ�س�سة اجلري�سي  -ط ال�ساد�سة ع�شر 1429هـ.
 -670حرا�سة الأعمار � -إعداد الق�سم العلمي مبدار الوطن  -ط الأوىل
1424هـ.
 -671ب�ستان الفوائد � -إعداد م�شعل بن عبد العزيز الفالحي  -دار
الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1423هـ.
 -672عدة ال�صابرين وذخرية ال�شاكرين  -ابن قيم اجلوزية  -حتقيق
وتخريج �أحمد عناية  -دار الكتاب العربي  -ط الأوىل 1424هـ.
� -673ألف �س�ؤال و�س�ؤال يف قل وال تقل  -حممد عبد اهلل خري الدين -
م�ؤ�س�سة �أم القرى للرتجمة والن�شر والتوزيع.
� -674أ�شهر الأمثال العربية  -وليد نا�صف  -دار الكتاب العربي  -ط
الأوىل 1428هـ.
 -675ف�صول اجتماعية  -علي الطنطاوي  -جمع وترتيب حفيد امل�ؤلف
/جماهد م�أمون ديرانية  -ط الثانية 2004م.
 -676ال�شوارد  -د /عائ�ض القرين  -مكتبة العبيكان  -ط الثالثة
1429هـ.
ال�س َحر يف ذكر ومناجاة رب الب�شر  -خالد �أبو �صالح  -مدار
 -677دمع َ
الوطن  -ط الأوىل 1422هـ.
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� -678صيد اخلاطر  -ابن اجلوزي  -دار ابن خزمية  -حتقيق وتعليق
عامر بن علي يا�سني  -ط الثانية 1419هـ.
� -679أجمل و�أظرف احلكم والأقوال امل�أثورة  -مازن مغايري  -ن�شر دار
الرفاعي للن�شر  +دار القلم العربي  -ط الأوىل 1428هـ.
 -680متعة احلديث (اجلزء الثاين)  -عبد اهلل بن حممد الداوود  -دار
الرواد للن�شر  -ط العا�شرة 1430هـ.
 -681موارد الظم�آن لدرو�س الزمان (اجلزء الثاين)  -عبد العزيز
املحمد ال�سلمان  -رئا�سة �إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإر�شاد
(وقف هلل تعاىل  ،يوزع جما ًنا وال يباع)  -ط احلادية ع�شر 1402هـ.
 -682للأذكياء فقط � -إعداد �سلوى ماجد و حنان �ضاهر  -دار امل�ؤلف
للطباعة والن�شر والتوزيع و دار احل�سام للطباعة والن�شر والتوزيع  -ط الأوىل
1993م.
 -683املنتقى من ذم الهوى  -ابن اجلوزي  -اخت�صره خالد �أبو �صالح
 دار الوطن  -ط الأوىل 1420هـ.ال�س َحر  -ال�شيخ حممد حممود ال�صواف  -بدون نا�شر.
 -684دعاء َ
� -685أعالم احلفاظ واملحدثني  -عبد ال�ستار ال�شيخ.
 -686ديوان حتى تر�ضى  -لل�شاعر م�صطفى عكرمة.
� -687شعب الإميان  -الإمام البيهقي � -أ�شرف على حتقيقه  :خمتار
�أحمد الندوي  -الهند  -الدار ال�سلفية.
 -688التهجد � -أبو حممد عبد احلق الأ�شبيلي  -بريوت  -دار الكتب
العلمية.
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 -689الرو�ض الفائق يف املواعظ والرقائق  -ال�شيخ �شعيب احلريفي�ش
 بريوت  -دار الفكر. -690املختار من فرائد النقول والأخبار  -اختيار وتعليق :حممد عوامة
 بريوت  -دار الب�شائر الإ�سالمية.� -691سنن الرتمذي.
 -692تهذيب حلية الأولياء  -احلافظ �أبي نعيم  -اخت�صره � :صالح
�أحمد ال�شامي  -بريوت  -املكتب الإ�سالمي.
 -693الرتويح دوافعه� ،آثاره� ،ضوابطه  -عبد اهلل بن نا�صر ال�سدحان -
كتيب املجلة العربية الرابع والثالثون.
 -694حول العامل يف  200يوم � -أني�س من�صور  -م�صر  -دار ال�شروق -
ط اخلام�سة والع�شرون 200م.
 -695الإذاعة الرتبوية  -يحي بن �صالح احلربي  -مكتبة الر�شد نا�شرون
 ط الأوىل 1426هـ. -696مو�سوعة ملاذا العلمية للنا�شئة  -في�صل بن �سلطان اجلودي  -دار
القا�سم  -ط الأوىل 1424هـ.
 -697مو�سوعة �سني وجيم يف القر�آن الكرمي  -اجلزء الأول  -عبدالرحمن
بن من�صور �شار  -دار طويق للن�شر والتوزيع  -ط الثانية 1425هـ.
 -698اخترب معلوماتك الريا�ضية  -مازن مغايري  -دار الرفاعي للن�شر
 دار القلم العربي  -ط الأوىل 1429هـ. -699الأجوبة الرتبوية لل�شباب امللتزم  -عادل بن حممد العبدالعايل -
ط الثانية 1419هـ.
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 -700املو�سوعة الذهبية للم�سابقات الثقافية  -عبدالرحمن بن علي
الدو�سري  -دار طويق للن�شر والتوزيع  -ط الثالثة 1423هـ.
 -701مفاهيم مغلوطة  -مهدي �سعيد رزق كريزم  -دار طويق للن�شر
والتوزيع  -ط الأوىل 1424هـ.
 -702مو�سوعة الأوائل  -عبدالرحمن عمر احلامد  -دار طويق للن�شر
والتوزيع  -ط الأوىل 1416هـ.
 -703منرب الإذاعة املدر�سية  -نا�صر بن عوي�ض احلربي  -ط الأوىل
1424هـ.
 -704الإذاعة املدر�سية  -كفاح �إبراهيم  -بيت الأفكار الدولية.
 -705مو�سوعة �سني وجيم يف القر�آن الكرمي  -اجلزء الثاين -
عبدالرحمن بن من�صور �شار  -دار طويق للن�شر والتوزيع  -ط الثانية 1425هـ.
 -706هدي حممد ﷺ يف عباداته ومعامالته و�أخالقه  -د�/أحمد بن
عثمان املزيد  -مدار الوطن للن�شر  -ط العا�شرة 1427هـ.
 -707ح�صن امل�سلم � -سعيد بن علي بن وهف القحطاين  -م�ؤ�س�سة
اجلري�سي للتوزيع والإعالن  -ط ال�ساد�سة والثالثون 1428هـ.
 -708التداوي بالدعاء  -ح�سني بن �أحمد ح�سن همام  -دار احل�ضارة
للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1428هـ.
 -709حتى تكون �أ�سعد النا�س  -عائ�ض بن عبد اهلل القرين  -دار ابن
حزم  -ط الأوىل 1421هـ.
 -710ق�صائد �ضاحكة  -د/نا�صر بن م�سفر الزهراين  -مكتبة العبيكان
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� -711أ�شراط ال�ساعة  -يو�سف بن عبد اهلل بن يو�سف الوابل  -دار ابن
اجلوزي  -ط ال�ساد�سة ع�شرة 1423هـ.
 -712الإذاعة الدينية �إذاعة القر�آن الكرمي  -فهد بن عبد العزيز
ال�سنيدي  -دار الوطن  -ط الأوىل 1422هـ.
 -713كتيب� :أخطاء �شائعة  -توزيع �صيدليات الدواء  -جما ًنا.
 -714كتيب :ن�صائح ملر�ضى ال�سكر  -توزيع �صيدليات الدواء  -جما ًنا.
 -715مفتاح النجاح  -عائ�ض القرين  -مكتبة العبيكان  -ط الأوىل
1423هـ.
 -716التعبري اجلميل  -عبد اهلل زجنري � -سنا للإنتاج والن�شر والتوزيع
 ط الثالثة 1418هـ. -717ريا�ضيون يحكون ق�ص�صهم � -إعداد�/إبراهيم بن �صالح الثنيان
 دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1421هـ. -718هكذا كانت حياتي (مذكرات فتاة)  -حممد بن عبد اهلل الدوي�ش
 توزيع م�ؤ�س�سة اجلري�سي للتوزيع والإعالن. -719حتفة اجللي�س ومتعة الأني�س � -إعداد/ح�سن حممود مو�سى
النمريي  -مكتبة الأديب  -ط الأوىل 1419هـ.
 -720التف�سري املي�سر  -عائ�ض القرين  -مكتبة العبيكان  -ط الأوىل
1427هـ.
 -721طالبنا والأذكار � -إعداد /الق�سم العلمي مبدار الوطن  -مدار
الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1424هـ.
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 -722الهاربات من اجلحيم (املجموعة الأوىل)  -خالد �أبو �صالح -
مدار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1424هـ.
� -723إىل ربات اخلدور (اجلزء الأول)  -جمع و�إعداد� /أبو �أن�س علي
بن ح�سي �أبو لوز  -دار الوطن للن�شر  -ط الثانية 1420هـ.
 -724لآلئ البيان يف حمبة الرحمن  -جمع وترتيب� /سيد بن ح�سني
العفاين  -مكتبة معاذ بن جبل  -ط الأوىل 1425هـ.
 -725ابت�سم  -د /عائ�ض القرين  -مكتبة العبيكان  -ط ال�ساد�سة
1427هـ.
 -726الدعاء من الكتاب وال�سنة � -سعيد بن علي بن وهف القحطاين -
مطابع احلمي�ضي  -ط ال�ساد�سة ع�شرة 1424هـ.
 -727ال�صعود �إىل قمة النجاح � -إعداد /الق�سم العلمي بدار الوطن -
دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1422هـ.
 -728املغني عن جمال�س ال�سوء � -إعداد /خالد �أبو �صالح  -دار
ال�صميعي للن�شر والتوزيع  -ط الثالثة 1429هـ.
 -729مطوية :عالمات ح�سن اخلامتة و�سوءها � -إعداد /دار القا�سم.
 -730من�شورة :خطورة تناقل ال�صور الإباحية � -إبراهيم بن حممد
احلقيل.
 -731دعنا نراها  -د /عبدامللك القا�سم.
 -732من�شورة :باقة من �أقوال امل�صطفى � -صلى اهلل عليه و�سلم -
�إعداد /ظافر بن عبد اهلل العمري  -برعاية مطابع ال�شمال الكربى بتبوك.
 -733مو�سوعة ع�صر العلوم.
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 -734امل�صطلحات ال�سيا�سية ال�شائعة  -الأ�ستاذ /فهد بن عبداهلل
الربيعة.
 -735ابت�سم لتكون �أجمل  -امل�ؤلف /د ُ .مريد ال ُك ّالب.
 -736مو�سوعة ال�1000شخ�صية من ال�شرق والغرب � -إعداد� :سليمان
م�صلح �أبو عزب � -شركة الأمل للطباعة والن�شر  -ط الأوىل 1425هـ.
� -737ألغاز وحلول يف ر�سائل املحمول  -مراد مبارك بن �سميدع  -دار
طويق للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1426هـ.
 -738نوادر جحا  -اعتنى به وراجعه :د .دروي�ش جويدي  -الدار
النموذجية للطباعة والن�شر  -ط الأوىل 1430هـ.
� -739أبطال ومواقف  -لل�شيخ �أحمد فرح عقيالن.
 -740عالقة امل�سلمة مع خالقها (ن�سمات ونب�ضات " - )"1زبيدة
الأن�صاري  -دار القا�سم  -ن�شر يف موقع الكتيبات الإ�سالمية.
 -741دليل امل�سابقات العامة للأن�شطة الرتبوية (العام الرابع
 )2006/2005يف دولة الإمارات  -د� /أحمد �سعد عبد اهلل ال�شريف "وكيل
الوزارة امل�ساعد للأن�شطة والرعاية الطالبية" يف دولة الإمارات  -ن�شر عرب
ال�شبكة العنكبوتية.
 -742العرب عن�صر ال�سيادة يف القرون الو�سطى  -ال�سري جون
دوانبورت.
 -743تعليقات على "�سنن �أبي داود"  -ف�ضيلة ال�شيخ :زيد بن م�سفر
البحري.
 -744بدائع ال�سلك يف طبائع امللك  -ابن الأزرق.
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 -745املو�سوعة الفقهية  -وزارة الأوقاف الكويتية.
 -746الدليل �إىل الأفكار والو�سائل الدعوية (�إ�صدار مبنا�سبة و�سائل
الدعوة بجدة عام 1422هـ) � -إعداد /مركز الدعوة والإر�شاد يف مكة املكرمة
بالتعاون مع مركز الدعوة والإر�شاد بالطائف.
 "55" -747طريقة لن�شر اخلري يف املدار�س (املجموعة الثانية) -
�إعداد� :إبراهيم احلمد.
 -748كلنا دعاة (�أكرث من  1000فكرة وو�سيلة و�أ�سلوب يف الدعوة �إىل
اهلل) � -إعداد وجمع وترتيب :عبداهلل بن �أحمد العالف  -دار الطرفني.
 -749مو�سوعة املليون معلومة  -ن�شرت يف بوابة املعلم امل�صري عرب
ال�شبكة العنكبوتية.
 -750املختار امل�صون من �أعالم القرون  -لل�شيخ حممد بن مو�سى
ال�شريف.
 -751الكواكب ال�سائرة ب�أعيان املائة العا�شرة  -امل�ؤلف :النجم الغزي.
 -752البدر الطالع مبحا�سن من بعد القرن ال�سابع  -امل�ؤلف :الإمام �أبو
علي بدر الدين حممد بن علي ال�شوكاين (ال�صنعاين).
 -753طرائف �أ�ضحكتني  -في�صل م�صطفى �شني�شن  -دار املعرفة
للتنمية الب�شرية  -ط الأوىل 1431هـ.
 -754ابد�أ عملك احلر  -فهد عو�ض احلارثي  -ط الأوىل 1430هـ.
 -755غرائب الزمان � -أم عبدالرحمن  -دار احل�ضارة للن�شر والتوزيع
 ط الأوىل 1431هـ.مصادر الموسوعات الثقافية المدرسية
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 -756ق�صتنا مع اليهود  -علي الطنطاوي  -دار املنارة  -ط الأوىل
1425هـ.
 -757الإ�ضاءة يف �أهمية الكتاب والقراءة � -إعداد :خالد بن عبدالعزيز
الن�صار  -دار العا�صمة  -ن�شر عرب موقع الكتيبات الإ�سالمية على ال�شبكة
العنكبوتية.
 "600" -758كلمة اجنليزية م�أخوذة من العربية �أو معربة  -فهد عو�ض
احلارثي  -ط الأوىل 1431هـ.
 -759طرائف �أ�ضحكتني  -في�صل م�صطفى �شنني  -النا�شر /دار
املعرفة للتنمية الب�شرية  -ط الأوىل 1431هـ.
 -760فتاوى مهمة للع�سكريني  -جمع و�إعداد� /سحمي بن ح�سن
الدو�سري  -تقدمي� /سعد بن �سعيد احلجري � -إدارة ال�ش�ؤون الدينية للقوات
امل�سلحة  -ط الثانية 1429هـ.
 "1000" -761حقيقة وحقيقة �أثبتها العلم و�أيدها الواقع  -حممد
عبداهلل خري الدين  -دار احلديث الريا�ض  -دار مودة للن�شر والتوزيع
(القاهرة)  -ط الأوىل 1432هـ.
 -762مطوية :املخدرات طريق الهالك � -إعداد /الق�سم العلمي بدار
الوطن  -مدار الوطن للن�شر والتوزيع.
� -763أفكار وخربات وحلول علمية لل�سيدات  -مها علي �أيوب  -دار
طويق للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1430هـ.
 -764قادة الغرب يقولون د ّمروا الإ�سالم �أبيدوا �أهله  -للأ�ستاذ جالل
العامل  -ط التا�سعة  -مت حتميل الكتاب عرب ال�شبكة العنكبوتية.
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 -765خطوات �إىل حياة طيبة  -تف�ضل مبراجعته ف�ضيلة ال�شيخ العالمة/
عبدالرحمن بن نا�صر الرباك  -جمعه /فهد بن �سليمان القا�ضي  -طبع على
نفقة �إدارة �أوقاف �صالح عبدالعزيز الراجحي  -غفر اهلل له ولوالديه ولذريته
وجلميع امل�سلمني.
� -766ألعاب الكمبيوتر من الت�سلية �إىل املع�صية � -إعداد /خالد �أبو
�صالح  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1421هـ.
 -767من�شورة :هكذا كان ﷺ � -إعداد� /إبراهيم بن مهنا امل�شعان -
مدار الوطن للن�شر.
 -768رحلة ابن بطوطة  -اعتنى به وراجعه :د /دروي�ش اجلويدي -
املكتبة الع�صرية (�صيدا  -بريوت)  -طبعة جديدة م�صححة 1428هـ.
� -769أناقة نف�سية � -سمية عبدالكرمي بكار  -دار وجوه للن�شر والتوزيع
 ط الثانية 1432هـ. -770تدريب الذاكرة يف " "5دقائق � -شون كالريي  -مكتبة جرير  -ط
الأوىل 2010م.
 -771ا�ستمتع بف�شلك وال تكن فا�شلاً ! � -سلوى الع�ضيدان  -ط الأوىل
1432هـ.
 -772مبادئ ب�سيطة لأكل �صحي و�إنقا�ص الوزن � -أليك�س �إيه .لوك +
�سارة جاجن  -مكتبة جرير  -ط الأوىل 2011م.
 -773علمتني �أمي � -أ.د .طارق احلبيب  -ط الأوىل 1429هـ.
 "50" -774ر�ؤيا ر�آها النبي ﷺ وف�سرها  -ح�سن بن �أحمد بن ح�سن
همام  -دار احل�ضارة للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1431هـ.
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� -775أُ�سوة حممد يف كل منحنى  -عليه ال�صالة وال�سالم  -هاين
عبداهلل بادحدح  -مكتبة جرير 1430 -هـ.
� -776أيام العرب يف الإ�سالم  -ت�أليف :حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم +
علي حممد البجاوي  -املكتبة الع�صرية 1430 -هـ.
 "500" -777جرمية هزت العامل � -أحمد املنياوي  -دار الكتاب العربي
 ط الأوىل 2011م. -778مو�سوعة الفكاهة وال�ضحك  -قا�سم عا�شور  -دار ابن حزم  -ط
الأوىل 1431هـ.
 -779لهذا �أ�سلمت � -إعداد� /أ .حممد ر�شيد العويد  -دار اقر�أ للن�شر
والتوزيع  -ط الأوىل 1429هـ.
� -780إذا ُعرف ال�سبب  - !..د� .أحمد �سامل بادويالن  -دار احل�ضارة
للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1431هـ.
 -781املو�سوعة العربية العاملية ( )30جملد  -م�ؤ�س�سة �أعمال املو�سوعة
للن�شر والتوزيع  -ط الثانية 1419هـ.
 -782خطورة اخلمر واملخدرات على الأفراد واملجتمعات  -يحيى بن
مو�سى الزهراين  -ن�شر يف موقع �صيد الفوائد.
 -783ا ُ
ال�ص ُة يف �أحكام ِب ِّر الوالدين  -جمع و�إعداد :الباحث يف
خل َ
القر�آن وال�سنة :علي بن نايف ال�شحود  -ط الأوىل 1430هـ  -ماليزيا (بهاجن-
دار املعمور).
 -784بر الوالدين و�صية اهلل �إليك � -إعداد /الق�سم العلمي بدار الوطن.
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 -785الإرهاب يف ميزان ال�شريعة  -عادل العبد اجلبار  -ن�شر يف موقع
�صيد الفوائد.
 -786ال�صحيحان  -د /عائ�ض القرين  -مكتبة العبيكان  -ط الأوىل
1431هـ.
 -787من عجائب الدعاء (اجلزء الثاين)  -جمع و�إعداد /خالد بن
�سليمان الربعي  -دار القا�سم  -ط الأوىل 1426هـ.
 -788الأذكار النووية  -الإمام النووي  -دار ابن خزمية  -ط الأوىل
1422هـ.
 -789ريا�ض ال�صاحلات لإعداد الداعيات  -لل�شيخ /طارق بن حممد
الربي�شي  -ط الأوىل.
 -790فتاوى علماء البلد احلرام  -د /خالد بن عبدالرحمن اجلري�سي
 م�ؤ�س�سة اجلري�سي للتوزيع  -ط التا�سعة 1431هـ. -791مو�سوعة امل�سابقات الن�سائية  -قا�سم عبداهلل  -حممد �سعيد
مر�سى  -حممد عبداهلل �صالح  -م�ؤ�س�سة اقر�أ للن�شر والتوزيع والرتجمة  -ط
الأوىل 1426هـ.
 "4000" -792حقيقة مذهلة  -جايلز براندريث  -ترجمة /ليديا
الربيدى  -دار الكتاب العربي  -ط الأوىل 2007م.
 -793مو�سوعة ال�صحة والغذاء  -حممد �إ�سماعيل اجلاوي�ش  -دار الغد
اجلديد  -ط الأوىل 1427هـ.
 -794الغذاء والريا�ضة �سر الر�شاقة � -صالح العري�ض و تركي اخل�ضري
 راجعه /د� .سمري عبداخلالق عقار  -دار طويق للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل1423هـ.
مصادر الموسوعات الثقافية المدرسية
www.alukah.net

87

 -795طب الأ�سرة  -د /جمال حممد الزكي � -ألفا للن�شر والتوزيع  -ط
الأوىل 1430هـ.
� -796أ�شهر جرائم الكمبيوتر والإنرتنت  -يو�سف �أبو احلجاج  -دار
الكتاب العربي  -ط الأوىل 2010م.
 -797ن�صائح اجلدات لكل البنات  -عبدالرحمن بكر  -م�ؤ�س�سة �أم
القرى للرتجمة والن�شر  -ط الأوىل 1431هـ.
 -798كلمات لها  -ر�سائل منتقاة من جوال الإ�سالم اليوم  -م�ؤ�س�سة
الإ�سالم اليوم للن�شر  -ط الأوىل 1431هـ.
 -799املر�أة امل�سلمة وم�س�ؤولياتها يف الواقع املعا�صر  -ت�أليف� :أ.د /فالح
بن حممد ال�صغري  -وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�شاد  -ط
الثالثة 1429هـ.
 -800الأخالق الفا�ضلة قواعد ومنطلقات الكت�سابها  -ت�أليف� :أ.د/
عبداهلل بن �ضيف اهلل الرحيلي  -وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة
والإر�شاد  -ط الثانية 1429هـ.
 -801جمموع فتاوى ور�سائل  -ف�ضيلة ال�شيخ /حممـد بـن �صـالح بن
عثـيميـن  -رحمه اهلل .-
 -802من�شورة( :لبا�س املر�أة يف املنا�سبات الن�سائية) � -إعداد /الق�سم
العلمي بدار الوطن  -مدار الوطن للن�شر.
 -803النوار�س (جمموعة ق�ص�صية)  -د�/أحمد ح�سني ع�سريي  -من
�إ�صدارات النادي الأدبي مبنطقة تبوك.
 -804خدعوها بقولهم ح�سناء � -إعداد /خالد �أبو �صالح  -مدار الوطن
للن�شر  -ط الأوىل 1426هـ.
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 -805من�شورة( :ق�صة حياة �سيجارة) � -إعداد� /أمني الغنام  -مدار
الوطن للن�شر.
 -806من�شورة( :قبل �أن تع�صي)� -إعداد� /أبو �سليمان.
 -807احلق املر  -حممد الغزايل  -دار ال�شروق  -ط ال�ساد�سة 2009م.
 -809العلم وبناء الأمم  -الدكتور /راغب ال�سرجاين  -م�ؤ�س�سة اقر�أ
للن�شر والتوزيع والرتجمة  -ط الأوىل 1428هـ.
� -810أيها الولد  -حجة الإ�سالم الإمام� /أبو حامد حممد بن حممد
الغزايل  -دار ال�سالم للطباعة والن�شر والتوزيع والرتجمة  -ط الثالثة 1429هـ.
 -811ونطق احلجاب  -د .خالد �أبو �شادي  -الأندل�س اجلديدة للن�شر
والتوزيع  -ط الأوىل 1429هـ.
 -812نوايا � -إعداد /طالل فاخر  -م�ؤ�س�سة �أ�صوات للإنتاج الإعالمي
 ط الثانية 2011م. )1000( -813ق�صة وق�صة من حياة الإمام ال�شافعي  -حممد �صديق
املن�شاوي  -قطوف للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 2007م.
 -814قبل فوات الأوان  -نا�صر الع�ضيدان  -ط الأوىل 1432هـ  -توزيع
م�ؤ�س�سة اجلري�سي.
 )20( -815خط�أ لإف�ساد حياتك  -هالة البكري  -مركز الراعية للن�شر
والإعالم  -ط الأوىل 2011م.
� -816أف�ضل خم�سني غذاء على وجه الأر�ض  -دكتور� /أمين احل�سيني -
مكتبة ابن �سينا  -ط 2010م.
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 -817م�شكلة اخلطر الثالث نحن وحوادث ال�سيارات  -جمال الكا�شف
 دار الطالئع للن�شر والتوزيع والت�صدير  -ط 2004م. -818روائع ق�ص�ص احليوانات � -إبراهيم حممود  -جنا للتوزيع
والرتجمة  -ط الثانية 1431هـ.
 -819امل�صطلحات ال�سيا�سية واالقت�صادية � -إعداد /فتحى �شهاب
الدين  -تقدمي� /أ.د .عبداحلميد الغزايل  -م�ؤ�س�سة اقر�أ للن�شر والتوزيع
والرتجمة  -ط الأوىل 1432هـ.
 )1000( -820معلومة ومعلومة � -صبحي �سليمان  -مكتبة رجب
للطباعة والن�شر والتوزيع  -ط 2004م.
 -821موعد مع احلياة  -د .خالد بن �صالح املنيف  -ط ال�ساد�سة
1432هـ.
 -822تفاءل  ...احلياة حلوة (�سل�سلة هند�سة الذات)  -ت�أليف /وفاء
حممد م�صطفى  -دار ابن حزم  -ط الأوىل 1431هـ.
ناجحا مع نف�سك  -د .دونا وات�سون
 )101( -823طريقة ب�سيطة لتكون ً
 نقلته �إىل العربية /ح�صة �إبراهيم العمار  -مكتبة العبيكان  -ط الثالثة1428هـ.
 )25( -824ح�ضارة يف اخلليج العربي  -حممود عبدالفتاح  -مركز
الراية للن�شر والإعالم  -ط الأوىل 2012م.
� -825أحداث مثرية يف تاريخ اخلليج العربي (اجلزء الأول والثاين) -
م�صطفى بدر  -مركز الراية للن�شر والإعالم  -ط الأوىل 2010م.
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 -826كلمة ال�صباح  -خالد بن علي ال�شايع  -دار طويق للن�شر والتوزيع
 ط الثالثة 1424هـ. -827البداية كانت � -صالح عبداهلل العيريي � -إ�صدار /اجلمعية
العربية ال�سعودية للثقافة والفنون (فرع الق�صيم  -بريدة).
 -828الإذاعة املدر�سية  -ت�أليف� /أحمد عبدالعليم  -دار الكلمة للن�شر
والتوزيع (م�صر  -املن�صورة)  -ط الأوىل 1419هـ.
 -829برامج الإذاعة املدر�سية للنا�شئة  -ت�أليف /علي �إمبابى  -م�ؤ�س�سة
دار الفر�سان  -ط الأوىل 2008م.
 -830متفائلون  -عبدالكرمي بن عبدالعزيز الق�صري  -دار وجوه للن�شر
والتوزيع  -ط الثالثة 1432هـ.
 -831خواطر  -ت�أليف .د /حممد بن �إبراهيم احلمد  -دار ابن خزمية
 ط الثانية 1429هـ. -832دموع  -ح�سن حممد بامعيبد  -دار احل�ضارة للن�شر والتوزيع  -ط
الأوىل 1432هـ.
 -833ع�ش هان ًئا  -ت�أليف� /أ.د .عبدالكرمي بكار  -دار ال�سالم للطباعة
والن�شر والتوزيع  -ط الثانية والأوىل بدار ال�سالم 1431هـ.
 -834مطوية( :قيادة ال�سيارة يف الرمال)  -املديرية العامة للدفاع
املدين � -إدارة التوعية.
 )1000( -835ق�صة وق�صة من حياة الإمام ال�شافعي  -حممد �صديق
املن�شاوي  -قطوف للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1432هـ.
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� -836أني�س امل�ؤمن � -إعداد وتقدمي� /صفوة �سعد اهلل املختار  -مكتبة
الإميان (املن�صورة � -أمام جامع الأزهر)  -ط الأوىل 1416هـ.
� -837أختاه ماذا تعرفني عن االختالط � -أبو احل�سن حممد الفقيه -
دار ابن خزمية  -ط الأوىل 1423هـ.
 )1000( -838ق�صة وق�صة من حياة الإمام ال�شافعي  -حممد �صديق
املن�شاوي  -قطوف للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 2008م.
 -839ق�ص�ص وحكايات من العامل � -إعداد /منري وجوزيف عبود  -دار
اخليال للطباعة والن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 2004م.
 -840بنات الثانوية � -صفاء حممود  -دار اليقني للن�شر والتوزيع  -ط
الأوىل 1432هـ.
� -841أحداث وقعت يف مثل هذا العام  -حم�سن ح�سني بن نورة  -ط
الأوىل 1423هـ.
 -842الن�شاطات الرتبوية املدر�سية بني الأ�صالة والتحديث  -ر�سمي
علي عابد  -دار جمدالوي للن�شر  -ط الأوىل 1419هـ.
 -843معجم املرتادفات والأ�ضداد � -إعداد الدكتور� :سعدي ال�ضناوي،
والأ�ستاذ :جوزيف مالك  -امل�ؤ�س�سة احلديثة للكتاب (طرابل�س  -لبنان)  -ط
الأوىل 2010م.
 -844مو�سوعة الثقافة والعلوم  -م /عماد عبدال�ستار  -م /فتحي حممد
�صالح  -دار الطالئع للن�شر والتوزيع والت�صدير.
� -845صفحات يف التعليم والنهو�ض بال�شخ�صية (مقوالت ق�صرية)
 �أ.د .عبدالكرمي بكار  -دار ال�سالم للطباعة والن�شر والتوزيع  -ط الأوىل1432هـ.
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 -846الإذاعة املدر�سية  -حممد بركات � -أطل�س للن�شر والإنتاج
الإعالمي  -ط الأوىل 2006م.
 -847امل�شتاقون �إىل ر�سول اهلل  -ت�أليف /زيد بن فالح الربع ال�شمري -
تقدمي ف�ضيلة ال�شيخ الدكتور� /سعد بن عبد اهلل الربي  -دار �أطل�س اخل�ضراء
للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1434هـ.
 -848فقه ال�سرية  -ت�أليف �أ.د /زيد بن عبد الكرمي الزيد  -دار
التدمرية (الريا�ض)  -ط الثامنة 1432هـ.
 -849ن�ضرة النعيم يف �سرية و�أخالق الر�سول الكرمي ( rاملجلد الثاين
واخلام�س وال�ساد�س وال�سابع والثامن والعا�شر)� -إعداد جمموعة من املخت�صني
ب�إ�شراف� /صالح بن عبد اهلل بن حميد وعبد الرحمن بن حممد بن ملوح  -دار
الو�سيلة للن�شر والتوزيع  -ط الثامنة (رم�ضان) 1433هـ.
 -850املو�سوعة ال�شاملة يف الطب البديل � -إعداد /د� .أحمد م�صطفى
متويل  -دار ابن اجلوزي (القاهرة)  -ط الثانية 1433هـ.
� -851صحيح ال�سرية النبوية � -إبراهيم العلي -تقدمي د / .عمر �سليمان
الأ�شقر  -راجعه د .همام �سعيد  -دار النفائ�س للن�شر والتوزيع (الأردن)  -ط
التا�سعة 1430هـ.
 -852ق�ص�ص من حياة الر�سول و�أ�صحابه  -حممد علي دولة  -دار
القلم (دم�شق)  -ط احلادية ع�شرة 1430هـ.
 -853خمت�صر �سرية الر�سول  -ل�شيخ الإ�سالم /حممد بن عبدالوهاب
 تعليقات ال�شيخ /حممد حامد الفقي  -اعتنى به /حممد حممد علي  -دارالرواد  -ط الأوىل 1433هـ.
 -854حممد ر�سول اهلل  -ت�أليف :د� /أحمد بن عثمان املزيد  -مدار
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الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1431هـ.
 -855حممد ر�سول اهلل والذين معه  -ر�ضي اهلل عنهم  -ت�أليف /وهبي
�سليمان غاوجي الألباين  -دار القيم (دم�شق)  -ط الأوىل 1432هـ.
 -856مو�سوعة يا �شباب هذا ر�سول اهلل � -شريف �شحاته  -دار التوزيع
والن�شر  -ط الأوىل 1432هـ.
 -857الأ�ساليب النبوية يف التعامل مع �أخطاء النا�س (ر�سائل يف الرتبية
 - )1حممد �صالح املنجد  -دار الوطن للن�شر  -ط الأوىل 1417هـ.
 -858يف رحاب الذكرى العطرة (املجلد الأول)  -ت�أليف �أ.د /حمرو�س
ر�ضوان عبد العزيز  -دار ابن حزم  -ط الأوىل 1429هـ.
 -859ال�صحابي ي�س�أل والنبي يجيب � -سلمان ن�صيف الدحدوح  -دار
الب�شائر الإ�سالمية  -ط اخلام�سة 1426هـ.
 -860منهل من ال�سرية الزكية خلري الربية  -د /عبد املح�سن بن علي
املطلق  -دار التدمرية (الريا�ض)  -ط الأوىل 1428هـ.
 -861من فقه ال�سرية النبوية  -ت�أليف� /أكرم �ضياء العمري  -دار بن
حزم  -ط الأوىل 1433هـ.
 -862الر�سول ي�س�أل وال�صحابي (ر�ضي اهلل عنه) يجيب � -سلمان
ن�صيف الدحدوح  -دار الب�شائر الإ�سالمية  -ط اخلام�سة 1426هـ.
 "50" -863ر�ؤيا ر�آها النبي وف�سرها  -ح�سن بن �أحمد بن ح�سن همام
 دار احل�ضارة للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1431هـ. -864و�إنك لعلى خلق عظيم  -اجلزء ( )1و(� - )2إعداد و�إ�شراف
ال�شيخ� /صفي الرحمن املباركفوري � -شارك يف �إعداده نخبة من العلماء
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والباحثني � -شركة كندة للإعالم والن�شر  -ط 2006م.
 -865قطوف نبوية للن�ساء  -د /ح�سن �أبو غدة  -مكتبة العبيكان  -ط
الثانية 1423هـ.
 -866املو�سوعة املي�سرة يف �سرية نبي الرحمة � -إ�شراف �أ.د /عادل بن
علي ال�شدي  -ود� /أحمد بن عثمان املزيد  -حترير /خالد ال�سيد رو�شه  -ود/
حممد الدوي�ش  -رابطة العامل الإ�سالمي  -املركز العاملي للتعريف بالر�سول
ون�صرته  -ط الأوىل 1431هـ.
 -867دليل مكتبة الأ�سرة امل�سلمة (املجلد الأول) ُ -خ َّطة و�إ�شراف� /أ.د.
عبد احلميد �أحمد �أبو �سليمان  -دار ال�سالم للطباعة والن�شر والتوزيع  -ط
الأوىل 1429هـ.
 -868حممد ر�سول اهلل  -ت�أليف د� /أحمد بن عثمان املزيد  -مدار
الوطن للنرث  -ط الأوىل 1431هـ.
 -869زاد املعاد يف هدي خري العباد  -ابن قيم اجلوزية  -حمقق على
منهج العالمة ،حممد نا�صر الدين الألباين  -اعتنى به /حمدي بن حممد نور
الدين �آل نوفل  -مكتبة املورد  -ط الأوىل 1423هـ.
 -870اليوم النبوي  -عبد الوهاب بن نا�صر الطريري  -م�ؤ�س�سة الإ�سالم
اليوم للن�شر  -ط الثانية (جمادي الآخرة) 1433هـ.
 "55" -871و�صية من و�صايا الر�سول  -دار القا�سم  -ط الأوىل 1423هـ.
جمل�سا يف �صحبة احلبيب  -د /علي بن علي ال�شدي  -مدار
ً "40" -872
الوطن للن�شر  -ط الرابعة ع�شرة (ربيع �أول) 1429هـ.
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 -873على خطى احلبيب (اجلزء الأول والثاين) �سل�سلة يف ظالل
ال�سرية النبوية  -عمرو خالد � -أريج للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1427هـ.
 -874من و�صايا الر�سول لل�شباب � -إعداد هيثم جمعة هالل -دار
املعرفة (بريوت  -لبنان) -ط الأوىل 1433هـ.
 -875مواقف وعرب  -د /حممد حممد داود  -دار املنار(القاهرة)
1425هـ.
� -876أ�سوة للعاملني  -د /راغب ال�سرجاين � -أقالم للن�شر والتوزيع
والرتجمة  -ط الأوىل 1432هـ.
 -877هدي حممد يف عباداته ومعامالته و�أخالقه  -د� /أحمد بن عثمان
املزيد  -دار الوطن للن�شر  -ط اخلام�سة ع�شرة (ربيع الأول) 1429هـ.
 -878مو�سوعة يا �شباب هذا ر�سول اهلل � -شريف �شحاته  -دار التوزيع
والن�شر  -ط الأوىل 1432هـ.
 -879اللآلئ البهية يف �سرية زوجات حبيبنا خري الربية � -إعداد/
�أحمد بن �سليمان اجلهني  -ط الأوىل 1431هـ.
� -880شباب حول الر�سول  -فتحي فوزي عبد املعطي  -دار الأندل�س
اجلديد  -ط الأوىل للنا�شر 1430هـ.
 "50" -881ق�صة من ق�ص�ص ال�صاحلات  -عبد املطلب حمد عثمان -
دار احل�ضارة للن�شر والتوزيع  -ط الثالثة 1428هـ.
� -882أ�سعد امر�أة مع و�صايا الر�سول للن�ساء  -ال�شيخ /معتز حممد
اجلعربي  -دار الأ�سرة  -ط الأوىل 2011م.
 -883احلوار يف ال�سرية النبوية  -د .ال�سيد علي خ�ضر  -رابطة العامل
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الإ�سالمي (املركز العاملي  /للتعريف بالنبي ون�صرته  -ط الأوىل.
� -884سري فيها عرب  -ال�صادق �أحمد عبد الرحمن برير  -دار احل�ضارة
للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل (1432هـ).
� -885صور من مواقف العجلة والأناة يف حياة النبي و�صحابته الكرام -
�إعداد الأخ الدكتور /عماد علي عبد ال�سميع ح�سني  -دار الإميان  -ط 2006م.
 -886مائة ق�صة لزوجات وبنات الر�سول وال�صحابيات  -ال�شيخ� /أ�سامة
نعيم م�صطفى  -دار الأ�سرة  -ط الأوىل 2012م.
 -887مواقف �ضحك وبكى فيها الر�سول وال�صحابة  -ر�ضي اهلل عنهم
 ال�شيخ� /أ�سامة نعيم م�صطفى  -دار الأ�سرة  -ط (2012م). -888مو�سوعة عظماء حول الر�سول (املجلد الأول ،والثاين ،والثالث)-
ال�شيخ /خالد عبد الرحمن العك -دار النفائ�س (بريوت)  -ط الأوىل 1412هـ.
 -889نحبك يا ر�سول اهلل  - rزيد نواف الدويري  -دار العلوم  -ط
الأوىل 1429هـ.
 -890ن�ساء من ع�صر التابعني � -أحمد خليل جمعة  -دار ابن كثري  -ط
الرابعة 1422هـ.
 -891خري خلف  ..خلري �سلف "�إرث التابعني"  -ف�ضيلة ال�شيخ/
عبدالعزيز بن عبدالرحمن امل�سند (رحمه اهلل)  -دار ال�صميعي للن�شر
والتوزيع  -ط الأوىل 1431هـ.
 -892ق�ص�ص من ال�سرية النبوية العطرة � -سامي عمر قباجة  -دار
طويق للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1428هـ.
 -893عندما بكت �صحابية  -حممد بن علي �آل جماهد  -مكتبة العبيكان
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 ط الثانية 1429هـ. -894املائة الأوائل من �صحابة ر�سول اهلل � -إعداد /حممود طعمة حلبي
 دار املعرفة (لبنان  -بريوت)  -ط الثالثة 1431هـ. -895تهذيب الكمال يف �أ�سماء الرجال  -املزي.
� -896أحكام القر�آن  -للج�صا�ص.
 -897ل�سان امليزان � -أحمد بن علي بن حجر الع�سقالين �أبو الف�ضل
�شهاب الدين.
 -898تذكرة احلفاظ  -حممد بن �أحمد بن عثمان بن قامياز الذهبي
�شم�س الدين �أبو عبد اهلل.
� -899شذرات الذهب يف �أخبار من ذهب  -الفقيه وامل�ؤرخ ابن العماد
احلنبلي.
 -900تاريخ الإ�سالم ووفيات امل�شاهري والأعالم  -للإمام الذهبي.
 -901التاريخ الكبري  -حممد بن �إ�سماعيل بن �إبراهيم اجلعفي
البخاري.
 -902م�شاهري علماء الأم�صار و�أعالم فقهاء الأقطار  -امل�ؤلف :حممد
ابن حبان بن �أحمد بن حبان بن معاذ بن َم ْع َبد ،التميمي� ،أبو حامت ،الدارمي،
ال ُب�ستي.
 -903كنز العمال يف �سنن الأقوال والأفعال  -ت�أليف عالء الدين علي
املتقي بن ح�سام الدين الهندي الربهان فوري وامل�شهور باملتقي الهندي.
 -904العلل ومعرفة الرجال  -امل�ؤلف� :أحمد بن حنبل.
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 -905تاريخ �أ�سماء الثقات  -امل�ؤلف :عمر بن �شاهني �أبو حف�ص.
 -906طبقات املحدثني ب�أ�صبهان  -امل�ؤلف� :أبو حممد عبد اهلل بن حممد
بن جعفر بن حيان الأن�صاري املعروف ب�أ ِبي ال�شيخ الأ�صبهاين.
 -907تاريخ بغداد  -للعالمة �أحمد بن علي بن ثابت املعروف باخلطيب
البغدادي.
 -908االختالف على الأعم�ش يف كتاب العلل للدارقطني (تخريج
ودرا�سة) الدكتور خالد بن عبد اهلل بن �سبيت ال�سبيت  -ر�سالة دكتوراه  -نقلاً
عن موقع /الإ�سالم اليوم.
 -909خمت�صر تاريخ دم�شق البن ع�ساكر  -امل�ؤلف :حممد بن مكرم
ال�شهري بابن منظور.
 -910الوايف بالوفيات  -امل�ؤلف� :صالح الدين خليل بن �أيبك ال�صفدي.
� -911آداب ال�صحبة  -للإمام عبد الرحمن ال�سلمي.
 -912التهجد وقيام الليل  -امل�ؤلف :عبد اهلل حممد عبيد البغدادي �أبو
بكر بن �أبي الدنيا.
 -913الثبات عند املمات  -امل�ؤلف :عبد الرحمن بن علي بن حممد بن
علي بن اجلوزي �أبو الفرج.
 -914الوايف بالوفيات  -لل�صفدي.
 -915الثقات  -البن حبان.
 -916الطبقات  -امل�ؤلف� :أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة ال�شيباين
الع�صفري الب�صري.
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� -917إ�سعاف املبط�أ برجال املوط�أ  -للإمام ال�سيوطي.
 -918ثمار القلوب يف امل�ضاف واملن�سوب  -امل�ؤلف :عبد امللك بن حممد
ابن �إ�سماعيل الثعالبي.
 -919رو�ضة العقالء ونزهة الف�ضالء  -ابن حبان الب�ستي.
 -920معرفة القراء الكبار على الطبقات والأع�صار  -للإمام الذهبي.
� -921أ�سد الغابة يف معرفة ال�صحابة  -البن الأثري.
 -922الثقات  -للعجلي.
 -923تاريخ خليفة بن خياط  -للإمام �أبي عمرو خليفة بن خياط
الع�صفري.
 -924م�سند ابن اجلعد  -البن اجلعد.
 -925اجلرح والتعديل  -البن �أبي حامت.
 -926املزهر يف علوم اللغة العربية  -ت�أيف العالمة :عبد الرحمن جالل
الدين ال�سيوطي.
 -927املحدث الفا�صل بني الراوي والواعي  -للقا�ضي احل�سن بن عبد
الرحمن الرامهرمزي.
 -928تف�سري ال�صنعاين  -للإمام /عبدالرزاق ال�صنعاين.
 -929ا�سكت�شات لكل املنا�سبات  -حممود خليفة  -م�ؤ�س�سة اقر�أ للن�شر
والتوزيع والرتجمة  -ط الأوىل 1429هـ.
� -930أن�شطة تربوية لبناء �شخ�صية ابنك (الكتاب الأول  -قبول الذات
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والثقة بالنف�س) � -إعداد� /سمر حممد �سليم  -مراجعة تربوية� /آية حممد
حب�شي.
� -931أن�شطة تربوية لبناء �شخ�صية ابنك (الكتاب الثاين  -حتمل
امل�س�ؤولية واالعتماد على الذات) � -إعداد� /سمر حممد �سليم  -مراجعة
تربوية� /آية حممد حب�شي  -ط الأوىل 1432هـ.
� -932أن�شطة تربوية لبناء �شخ�صية ابنك (الكتاب الثالث  -التخطيط
للم�ستقبل وو�ضع الأهداف) � -إعداد� /سمر حممد �سليم  -مراجعة تربوية� /آية
حممد حب�شي  -ط الأوىل 2012م.
� -933أن�شطة تربوية لبناء �شخ�صية ابنك (الكتاب الرابع  -مهارات
التوا�صل مع الآخرين) � -إعداد� /آية حممد حب�شي  -ط الأوىل 1432هـ.
� -934أن�شطة تربوية لبناء �شخ�صية ابنك (الكتاب اخلام�س  -تو�سعة
جمال الإدراك) � -إعداد� /آية حممد حب�شي  -ط الأوىل 1432هـ.
� -935أن�شطة تربوية لبناء �شخ�صية ابنك (الكتاب ال�ساد�س  -القيادة)
 �إعداد� /سمر حممد �سليم  -مراجعة تربوية� /آية حممد حب�شي  -ط الأوىل2012م.
� -936أجمل الألعاب للرحالت وحفالت ال�سمر � -إعداد� /أ�شرف حممد
الوح�ش  -ر�سوم /ه�شام ح�سني  -دار الف�ضيلة  -ط 2008م.
 -937طرق عمل الكعك والب�سكويت والبيتى فور  -دولت فهمي  -دار
الغد اجلديد  -ط الأوىل 1423هـ.
 -938الأن�شطة الرتبوية و�أ�ساليب تطويرها  -د /وجيه فرح ود /مي�شيل
دبابنة  -دار وائل للن�شر  -ط الأوىل 2011م.
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 -939تنمية مهارات التفكري يف الفيزياء  -خري �سليمان �شواهني  -عامل
الكتب احلديث للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1431هـ.
 -940الكيمياء امل�سلية للعقول  -تـ�أليف /غادة حممد �سعيد  -دار الفجر
للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 2010م.
 -941الريا�ضيات امل�سلية للعقول  -تـ�أليف /غادة حممد �سعيد  -دار
الفجر للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 2010م.
� -942إبداعات وابتكارات للبنني والبنات  -ت�أليف /غادة حممد �سعيد
 دار الفجر للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 2010م. -943الأحياء امل�سلية للعقول الذكية  -ت�أليف /غادة حممد �سعيد  -دار
الفجر للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 2010م.
 -944الألعاب ال�سحرية  -ت�أليف /غادة حممد �سعيد  -دار الفجر للن�شر
والتوزيع  -ط الأوىل 2012م.
 -945كتاب البنات كيف تكونني الأف�ضل يف كل �شيء  -جوليانا فو�سرت -
دار نه�ضة م�صر للن�شر  -ط الثالثة يناير 2012م.
� -946أفكار تربوية لتنمية الإبداع واالخرتاع عند الأطفال  -ت�أليف/
�سعد رفعت  -دار اليقني للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1432هـ.
 -947ا�صنع لعبتك من كراكيب منزلك  -حميي �صبحي  -م�ؤ�س�سة اقر�أ
للن�شر والتوزيع والرتجمة  -ط الأوىل 1432هـ.
 )365( -948طريقة من الألعاب اخلالقة  -ت�أليف� /شيال �ألي�سون -
جوديث غراي  -تعريب /موندا عبود احلداد  -دار اجليل  -ط الأوىل 1425هـ.
 -949الن�شاطات املدر�سية � -صالح ف�ؤاد �سليم  -مكتبة املجتمع العربي
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للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1431هـ.
 -950الن�شاط املدر�سي � -إعداد /جمال حممد  -حممود نبيل  -ر�سوم/
�أحمد ح�سني  -راجعه و�صححه الدكتور� /سناء �أبو زيد (رحمه اهلل).
 -951الفيزياء امل�سلية للعقول  -ت�أليف /غادة حممد �سعيد  -دار الفجر
للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 2010م.
� -952أ�شياء يف حياتنا  -ت�أليف /بيل �سالفني وجيم �سالفني  -ر�سوم/
بيل �سالفني  -نه�ضة م�صر للطباعة والن�شر والتوزيع  -ط الأوىل يناير 2010م.
 -953الأن�شطة املدر�سية � -آالء عبداحلميد  -دار اليازوري العلمية
للن�شر والتوزيع (الأردن)  -الطبعة العربية 2007م.
 -954كي ال ت�صبح الأن�شطة املدر�سية ح ًربا على ورق � -إعداد /د.
ع�صام توفيق قمر  -املكتب اجلامعي احلديث  -ط الأوىل 2007م.
 -955الأن�شطة املدر�سية  -د .فاروق �شوقي البوهي  -ود� .أحمد فاروق
حمفوظ  -دار املعرفة اجلامعية  -ط الأوىل 2007م.
 -956الأن�شطة الرتبوية واملدر�سية  -الدكتور /رفعت عزوز  -والدكتور/
طارق عبدالر�ؤوف عامر  -م�ؤ�س�سة طيبة للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 2009م.
 -957الأ�سا�س يف الأن�شطة الرتبوية  -حممد �إ�سماعيل اجلاوي�ش -
م�ؤ�س�سة حور�س الدولية  -ط (2008 - 2007م).
 -958الأن�شطة واملهارات التعليمية � -أ.د /هادي �أحمد الفراجي -
ود .مو�سى عبدالكرمي �أبو �سل  -دار كنوز املعرفة للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل
1427هـ.
� -959إدارة الأن�شطة واخلدمات الطالبية  -د .مدحت �أبو الن�صر  -دار
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الفجر للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 2009م.
 -960الن�شاط املدر�سي بني النظرية والتطبيق  -الدكتور� /سعيد عبداهلل
اليف  -عامل الكتب  -ط الأوىل 2010م.
 -961الأن�شطة املدر�سية احلرة بني الواقع وامل�أمول � -سهام حممد �أمر
اهلل طه  -م�ؤ�س�سة حور�س الدولية.
 -962الن�شاط املدر�سي املعا�صر  -د .منذر �سامح العتوم  -دار املناهج
للن�شر والتوزيع  -ط 1428هـ.
 -963حكايات احلكيم لقمان  -ت�أليف� :أماين الع�شماوي.
� -964أكرث من ( )200ن�شاط �إيجابي للفرد امل�سلم  -خالد بن
عبدالرحمن الدروي�ش.
� -965أفكار مقرتحة لأن�شطة خمتلفة يف املدار�س  -ت�أليف� :صالح بن
عبدالرحمن القا�ضي  -دار الوطن للن�شر  -ط الثانية 1422هـ.
 -966كيف �أجعل طفلي قار ًئا  -حممود �أبو فروة الرجبي � -أ ب ت
نا�شرون  -ط الأوىل 2009م.
 -967خطة احلياة  -روبرت �آ�شتون  -مكتبة جرير  -ط الأوىل 2010م.
 -968نعم ت�ستطيع! � -سام ديب و ليل �سا�سمان  -مكتبة جرير  -ط
الرابعة 2011م.
 -969برامج امل�سابقات الإبداعية  -حممد غالب بن طالب  -دار طويق
للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1431هـ.
� )400( -970س�ؤال يف اختبارات الذكاء  -فيليب كارتر وكني را�سيل -
مكتبة جرير  -ط الثالثة 2010م.
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 -971جتاربي العلمية  -التنفيذ الفني والإخراج :وجوه للإنتاج الإعالمي
 دار وجوه للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1433هـ. -972مو�سوعة الألعاب امل�سلية  -منى الطائي  -دار �أ�سامة للن�شر
والتوزيع  -ط الأوىل 2002م.
 -973تغذية مر�ضى ال�سكر � -أ.د .حممد جناتي الغزايل  -مكتبة
الأجنلو امل�صرية  -ط الأوىل 2012م.
 "101" -974لعبة ذكاء  -خالد ك�سروي  -النا�شر الدويل  -ط الأوىل
1431هـ.
 -975الألعاب الرتبوية  -د .عثمان اخل�ضر  -الإبداع الفكري  -ط
الثالثة 1430هـ.
 -976كلنا دعاة � -إعداد وجمع وترتيب :عبداهلل بن �أحمد العالف  -دار
الطرفني للن�شر والتوزيع.
 -977مو�سوعة الألعاب احلركية والعقلية للمدار�س -يا�سر �سالمة  -دار
الأ�سرة للن�شر والتوزيع  -ط الأوىل 1425هـ.
 "250" -978مهارة ذهنية  -روبري هوفمان  -الدولية للن�شر والتوزيع -
مكتبة الهالل  -ط الثانية2010م.
 -979حديثي مع ابني  -ت�أليف� /إيزابيال ليتل  -دار الفاروق لال�ستثمارات
الثقافية  -الطبعة العربية الأوىل 2010م.
 -980طريقة �آل بيز ال�سهلة � -آالن وباربرا بيز  -مكتبة جرير  -ط
الأوىل 2008م.
� -981إدارة الوقت  -ت�أليف /د .طارق ال�سويدان ود /حممد �أكرم
العدلوين  -قرطبة للن�شر والتوزيع  -ط الرابعة 1432هـ.
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 -982ا�صنع �أفكارك � -أ .عبد اهلل العطية  -قرطبة للن�شر والتوزيع  -ط
الأوىل 1430هـ.
 -983مو�سوعة امل�سابقات امل�صورة لل�صغار  -حممد �سعيد مر�سي  -دار
الأندل�س اجلديدة للن�شر والتوزيع  -ط 1429هـ.
 -984علمني ديني يف العقيدة واحلديث النبوي والأذكار  -خادم القر�آن� /أبو
عبدالرحمن جمال بن �إبراهيم القر�ش  -دار الإميان (الإ�سكندرية)  -ط الأوىل2009م.
 "1000" -985لعبة ولعبة! � -إعداد /ر�ضا مدبويل  -براعم للتجارة
والت�سويق  -ط اخلام�سة 1431هـ.
 -986اخترب معلوماتك يف "� "12500س�ؤال � -سهام �إبراهيم حممود "�أم
ر�أفت"  -من�شورات مكتبة اجلامعة (�أبوظبي)  -ط اخلام�سة 1430هـ.
 -987م�سرحيات مدر�سية � -إعداد /حممود حممد كحيلة  -هال للن�شر
والتوزيع  -ط الأوىل 1428هـ.
 -988م�سرحيات �إ�سالمية ق�صرية  -جمموعة من الكتاب  -رابطة
الأدب الإ�سالمي ( - )39ط الأوىل 1432هـ.
 -989ر�سالة و�سالم �إىل ممر�ضة الإ�سالم ،ت�أليف عبدالعزيز الفقريي.
 -990امل�سرح املدر�سي م�سرحيات مدر�سية خمتارة  -حممود خليفة -
م�ؤ�س�سة اقر�أ للن�شر والتوزيع والرتجمة  -ط الأوىل 1428هـ.
 991در�س :م�ساعدة ال�ضعيف من كتاب :مادة الرتبية الإ�سالمية؛
لطالب ال�صف الرابع االبتدائي.
 -992الوطن �أم �سل�سلة �أن�س وحنني  -هالة حممد النوباين � -أمانة
عمان الكربى  -ط الأوىل 1434هـ.
 -993املعجم الوجيز ،جممع اللغة العربية ،طبعة خا�صة بوزارة الرتبية
والتعليم ،م�صر1412 ،هـ1992 /م.
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ثانيًا :مواقع ومنتديات
الشبكة العنكبوتية
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 -1موقع املخدرات طريق الهاوية.
 -2موقع الإ�سالم.
 -3مكتبة امل�سجد النبوي ال�شريف.
 -4منتدى هوامري البور�صة ال�سعودية.
� -5شبكة م�شكاة الإ�سالمية.
 -6منتديات البدو.
 -7موقع بوابة النوكيا.
 -8منتديات �أ�سوار.
 -9موقع �صاللة.
 -10منتدى منتديات عامل الرومان�سية.
 -11موقع ملتقى ال�شفاء.
 -12موقع منابر الدعوة.
 -13منتديات �أبواب القر�آن الكرمي.
 -14موقع �إ�سالم �أون الين نت.
 -15موقع كلمات على الدرب من القلب �إىل القلب.
 -16موقع طريق الإ�سالم.
 -17موقع ملتقى �أهل احلديث.
 -18موقع ومنتديات الفرا�شة الن�سائي.
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� -19شبكة منرب الدعوة الإ�سالمي.
 -20منتديات عتيدة.
 -21موقع ناعم العود.
 -22موقع ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم .-
 -23موقع جهينة.
 -24منتديات بيت حواء.
 -25جمال�س الدوادمي.
 -26موقع �إ�سالم ويب.
 -27موقع ياهو.
 -28موقع �صيد الفوائد.
� -29شبكة الإعالم العربية "حميط".
 -30منتديات �أحتاجك.
� -31شبكة عايل الثقافية.
� -32شبكة الف�صيح لعلوم اللغة العربية.
 -33منتديات ملعة.
 -34موقع اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات.
 -35منتديات الر�س �أك�س بي.
 -36موقع لهفتي.
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 -37موقع املعايل.
 -38موقع اذكر اهلل.
 -39منتديات جي �سوف.
 -40برامج نت �إبداع ومتيز.
 -41موقع ا�سرتاحة عا�شق.
 -42موقع املجل�س اليمني.
 -43منتديات �صوت القر�آن احلكيم.
 -44موقع ذكر اهلل.
 -45موقع اجلامعة.
 -46منتديات اذكر اهلل.
 -47منتديات اقر�أ.
 -48مدونة �أ�صحاب مكتوب.
 -49موقع مكتبة �إ�سالم ويب.
 -50موقع مدينة القد�س.
 -51منتدى �صالل.
� -52ساحات كلباء.
 -53منتدى حريب.
 -54مدونة لغة ال�ضاد.
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 -55موقع مقاالت �إ�سالم ويب.
� -56أهمية الإخال�ص.
 -57موقع نبي الرحمة � -صلى اهلل عليه و�سلم .-
� -58شبكة كتاب.
 -59موقع مو�سوعة الإعجاز العلمي يف القر�آن و ال�سنة.
 -60موقع ال�شام�سي.
 -61بيت العرب اجلزائري.
 -62موقع جمال�س حرب.
 -63منتديات �شبكة �شجون.
 -64منتديات النجاح نت.
 -65مدونة �صوت القر�آن احلكيم.
 -66منتديات ماجدة.
 -67منتدى ملتقيات ف�ضاء.
 -68موقع منظمة يوني�سف © .UNICEF/HQ07
 -69منتديات النايفات.
 -70منتديات الغايل.
 -71منتديات �صوت الن�شاط.
 -72منتديات الوزير التعليمية.
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 73منتديات مملكة املعلم.
 -74منتديات الإمام الغزايل.
 -75منتديات ال�شريف التعليمية.
 -76معهد الإدارة العامة للتمري�ض.
 -77منتديات حوارات.
 -78منتديات وحو�ش منت�صف الليل.
 -79منتديات عمرو خالد.
 -80مركز "ماك�س بالنك" للأبحاث ب�أملانيا.
 -81منتديات وزارة ال�صحة.
 -82منتديات �إقالع �سوفت.
 -83دليل ال�سالمة وال�صحة املهنية.
 -84منتديات حمبوبتي.
 -85منتديات حبيبة الكل.
 -86منتدى نادي الإعالم الرتبوي.
 -87منتديات ر�ؤياك.
� -88شبكة �أنا امل�سلم للحوار الإ�سالمي.
 -89املوقع الر�سمي ل�سماحة ال�شيخ ابن باز  -رحمه اهلل .-
 -90منتديات احلا�سب يف حياتنا.
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 -91منتديات ق�صيمي نت.
 -92موقع مدر�سة امل�شاغبني.
 -93منتديات الإ�سالم اليوم.
 -94موقع منهل الثقافة الرتبوية.
 -95الهيئة العاملية للإعجاز العلمي يف القر�آن وال�سنة  -مكة املكرمة.
 -96موقع �أفكار علمية.
 -97منتديات �إدارة الرتبية والتعليم مبحافظة عفيف.
 -98موقع امل�ستثمرون العرب.
 -99موقع الربكة.
 -100منتديات طموح.
 -101مكتوب � -شبكة الفرا�شة.
 -102وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
 -103منتديات الربونزية.
 -104موقع عمانيات.
 -105منتديات الهنوف.
 -106منتديات غرام.
 -107موقع طبيب كوم.
 -108منتديات عوان�س العرب .
114

مصادر الموسوعات الثقافية المدرسية

 -109موقع الق�ص�ص الإ�سالمية.
 -110موقع ق�صة الإ�سالم.
 -111موقع ال�صحابة.
 -112موقع �سي �إن �إن.
 -113منتديات ن�سيج.
 -114منتدى ال�شام الثقايف.
 -115منتديات الدمام.
 -116منتديات جامعة قطر.
 -117منتديات العزوف.
 -118جمال�س ال�ساهر نت.
 -119منتديات ابن اخلليج.
 -120منتديات فناتق.
 -121منتديات فرا�شة حواء.
 -122منتديات زهور االبت�سامة.
 -123منتديات الفي�صلي.
� -124صفحة �أ�شراط ال�ساعة للأخ/علي ح�سني الفيلكاوي على ال�شكبة
العنكبوتية.
 -125موقع وكالة �سانا بوا�شنطن.
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 -126موقع وكالة قنا بنيويورك.
 -127موقع دعوة الإ�سالم.
 -128موقع ال�شيخ /را�شد بن عثمان الزهراين.
 -129منتدى �سفينة الن�صح الإ�سالمي.
 -130منتديات ال�صايرة.
 -131اجلمعية اجلغرافية ال�سعودية.
 -132اجلمعية اخلريية ملكافحة التدخني.
 -133منتديات الوعد احلق.
 -134موقع ال�شبكة الإ�سالمية.
 -135منتديات عبري.
 -136موقع �صحة.
 -137منتديات طالب العامل.
 -138موقع �ستوب.
 139منتدى اجلوهرة الإ�سالمية على ال�شبكة العنكبوتية.
 -140موقع علماء ال�شريعة.
 -141موقع الدكتور زغلول النجار.
 -142مو�سوعة ويكيبيديا.
 -143موقع املنرب.
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 -144بوابة الثانوية العامة امل�صرية.
 -145منتديات كنز العرب.
 -146حمطات �أنثوية.
 -147موقع مقاالت �إ�سالم ويب.
 -148منتدى حامل امل�سك الإ�سالمي.
 -149منتديات �سيدتي.
 -150منتديات فور العرب.
 -151منتديات خمتربات العرب.
 -152موقع الألوكة.
 -153موقع" :وما �أر�سلناك �إال رحمة للعاملني".
 -154موقع :جملة الفاحت للأطفال.
 -155موقع :مو�سوعة الق�ص�ص الواقعية.
 -156منتديات جمال�س نزوى.
لك الن�سائي.
طفلك � -أحد مواقع ِ
 -157موقع ِ
 -158منتديات بوابة رجه.
 -159موقع �سند كيدز.
 -160موقع هدي الإ�سالم.
 -161منتديات عامل حواء.
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 -162منتديات نافذة اجلنوب الرتبوية.
 -163منتدى ملتقى �أهل الدعوة �إىل اهلل.
 -164منتدى مدر�سة بيال الإعدادية بنات.
 -165موقع املفكرة الدعوية.
 -166منتديات برنامج اجلواب الكايف.
 -167منتديات �سلمون.
 -168منتدى الإنرت العربي.
 -169من ويكيبيديا ،املو�سوعة احلرة.
 -170مدونة رءوف �شبايك.
 -171موقع موهوبون.
 -172منتديات الأنثى.
 -173موقع عبدالدائم الكحيل للإعجاز العلمي.
 -174املنتديات الر�سمية لل�شيخ حممد العريفي.
 -175موقع الدرر ال�سنية (مرجع علمي موثق على منهج �أهل ال�سنة
واجلماعة)  -امل�شرف العام :ال�شيخ /علوي عبدالقادر ال�سقاف  -حفظه اهلل . -
 -176موقع :وذكر ف�إن الذكرى تنفع امل�ؤمنني.
 -177موقع :ياله من دين.
 -178موقع :معهد �آفاق التي�سري الإلكرتوين.
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 -179موقع :حلقات.
 -180موقع :طريق اجلنة.
 -181املوقع الر�سمي لالعب هرني.
 -182منتديات جهينة نت.
 -183موقع تفيدة.
 -184موقع حنونة.
 -185املوقع الر�سمي ل�سماحة ال�شيخ :عبداهلل بن عبدالرحمن اجلربين.
 -186املوقع الر�سمي ل�سماحة ال�شيخ :عبداهلل بن باز.
 -187موقع اجلزيرة نت.
 -188موقع  BBCعربي.
 -189جملة العربي" .الكويت".
 -190موقع باب.
 -191موقع ملتقى اخلطباء.
 -192بوابة التعليم امل�صري.
 -193موقع :م�شروع جمتمع القيم النبوية.
 -194منتديات نور �إ�سالمنا.
 -195موقع �أبناء الإ�سكندرية.
� -196شبكة الأمة اليوم للإعالم.
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 -197موقع املختار الإ�سالمي.
 -198موقع �شبهات وبيان على ال�شبكة العنكبوتية( .من املواقع املفيدة
التي �أن�صح باال�ستفادة منها).
 -199موقع �إمام امل�سجد.
 -200موقع املديرية العامة للدفاع املدين باململكة العربية ال�سعودية.
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ً
ثالثا :الصحف والدوريات
والقنوات واإلذاعات
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 -1جريدة ال�شرق الأو�سط .
 -2جريدة الريا�ض ال�سعودية.
 -3جريدة املدينة ال�سعودية.
 -4جريدة اليوم ال�سعودية.
 -5جريدة عكاظ ال�سعودية.
 -6جريدة اجلزيرة ال�سعودية.
 -7جملة حياة عدد 103( :و .)112
 -8جملة م�ساء عدد 45( :و .)47
 -9جملة الأ�سرة عدد 194( :و 195و  196و .)197
 -10جملة الإعجاز العلمي عدد.)33( :
 -11جملة ديوان العرب.
 -12جملة املعرفة.
� -13صحيفة امل�صدر.
� -14صحيفة احلياد.
 -15جملة �ضفاف  -جملة ف�صلية ي�صدرها النادي الأدبي مبنطقة تبوك
 العدد الثالث  ..ربيع الأول 1428هـ ،و العدد ال�ساد�س � ..شعبان 1429هـ. -16جملة الأ�سرة  -ال�سنة الثامنة ع�شرة  -العدد ( - )213ذو احلجة
1431هـ.
 -17جملة الأ�سرة  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة  -العدد (1429 - )178هـ.
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 -18جملة نون  -العدد ( - )33ذو القعدة  -ذو احلجة 1430هـ.
 -19جملة بنات  -ملحق جماين مع جملة نون العدد (.)33
 -20يو بي �آي.
� -21صحيفة بال قيود.
 -22جريدة اليوم ال�سعودية.
 -23جملة االبت�سامة.
 -24قناة الفجر الف�ضائية.
 -25وكالة الأنباء الأملانية.
� -26صحيفة بال قيود الإلكرتونية.
 -27جريدة اجلزيرة ال�سعودية.
 -28تقرير :الت�أمل ميكن �أن يطيل العمر  -امل�صدر� :صحيفة الريا�ض
ال�سعودية.
 -29جريدة اخلليج  -العدد  - 8484بتاريخ �( - 2002/8/11ص.)20
 -30جملة موهبة العدد-37-36-35-34-33-32-31-30-29( :
.)40-39-38
 -31جملة الأ�سرة ال�سنة اخلام�سة ع�شرة  -العدد ( - )178حمرم
1429هـ.
 -32جملة الإعجاز العلمي (جملة ف�صلية ت�صدر عن الهيئة العاملية
للإعجاز العلمي يف القر�آن وال�سنة)  -العدد ( - )34رم�ضان 1430هـ.
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 -33جملة العربي  -العدد� - )551( :شعبان 1425هـ.
 -34جملة اجلندي امل�سلم  -وزارة الدفاع والطريان ال�سعودية.
 -35جملة حراء :جملة علمية ثقافية ف�صلية ،العدد�( ،)9( :أكتوبر-
دي�سمرب) 2007م.
 -36جريدة الأهرام امل�صرية.
 -37موقع بي بي �سي.
 -38موقع قناة اجلزيرة القطرية.
� -39شريط طريقنا للقلوب.
 -40جملة الإ�صدار التعريفي ودليل امل�شاركني يف املعر�ض اخلام�س
لو�سائل الدعوة يف املدينة املنورة.
 -41جملة بريد املعلم  -العدد الثالث  -ال�سنة التا�سعة ( -ربيع الثاين
 جمادى الأوىل) 1432 -هـ.� -42صحيفة الوقت البحرينية.
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رابعًا :مقاالت وكتب
وبحوث وقصص

مصادر الموسوعات الثقافية المدرسية
www.alukah.net

127

128

مصادر الموسوعات الثقافية المدرسية

 -1مقال� :أخطر �شيء يف هذه الدنيا عبداهلل املر�شدي  -يف منتديات
طيور اجلنة.
 -2مقالَ } :ف ِإ� َّن ُه ْم َي�أْلمَ ُونَ َك َما َت�أْلمَ ُونَ { � -أ .د .زيد العي�ص  -ن�شر يف موقع
الألوكة.
 -3مقال :من عالمة املخل�ص لأبي مالك عبد احلميد اجلهني.
�ضجيجا  -للدكتور /عائ�ض القرين.
 -4مقالة :الفارغون �أكرث
ً
 -5مقال :املعلم يحني يكون مرب ًيا � -أحمد بن �صالح اخلنيني  -الزلفي
 ن�شرة يف جريدة اليوم ال�سعودية. -6مقال� :أيتها الطالبات الكرميات  -لل�شيخ� /صالح الفوزان (ع�ضو
هيئة كبار العلماء) يف ال�سعودية.
 -7مقال :الأحاديث النبوية يف ذم العن�صرية اجلاهلية  -د .عبدال�سالم
بن برج�س العبدالكرمي.
 -8مقال� :أدب املذكرات ،و�أنواعها � -شبكة الألوكة امل�صدر " -الأوراق"
للدكتور �إبراهيم الكيالين.
 -9مقال :الكتابة  -عبدالعال بن �سعد الر�شيدي  -ن�شرت يف موقع
الألوكة.
 -10مقال :العمل التطوعي �أجر و�صقل مهارة وم�آرب �أخرى!  -الكاتب:
فريق حترير البوابة  -ن�شر يف موقع بوابة موهبة.
 -11مقال� :أعداء النجاح  -فهد عامر الأحمدي  -ن�شر يف جريدة
الريا�ض.
 -12مقال :نظرية ا�ستثمار الإبداع  -الكاتب :فريق حترير البوابة  -ن�شر
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يف موقع بوابة موهبة.
 -13مقال :حفظ وقراءة القر�آن :منهج يف تربية املوهوبني ال�صغار-
الكاتب :فريق حترير البوابة  -ن�شر يف موقع بوابة موهبة.
 -14مقال :العوامل امل�ؤثرة يف ت�ألق الإبداع  -الكاتب :فريق حترير
البوابة  -ن�شر يف موقع بوابة موهبة.
 -15مقال :تقا�سم الهناء  -د /عبدالكرمي بكار  -ن�شر يف موقع امل�ؤلف.
 -16مقال :ثمن ال�ضعف  -د /عبدالكرمي بكار  -ن�شر يف موقع امل�ؤلف.
 -17مقال� :أعظم جرمية يف التاريخ  -للكاتب /عبدالباري احل�ساين -
مكة املكرمة  -ن�شر يف جريدة اليوم ال�سعودية.
 -18مقال� :أخطر اجلوا�سي�س  -د /هيا �إبراهيم اجلوهر  -ن�شر يف
جريدة االقت�صادية ال�سعودية.
 -19مقال :قواعد وفوائد للمذاكرة  -د.حممد بن عدنان بن حممد
ال�سمان "م�شرف تربوي وخبري اجلودة يف امل�ؤ�س�سات التعليمية" ن�شر يف موقع
�صيد الفوائد.
 -21مقال :ع�شرون ن�صيحة للطالب يف االختبارات  -حممد �صالح
املنجد  -ن�شر يف موقع �صيد الفوائد.
 -22مقال :مربوك النجاح � -سلمان بن فهد العودة  -ن�شر يف موقع
الإ�سالم اليوم.
 -23مقال :الغ�ش يف االمتحانات  -حممد بن عطية اجلابري  -ن�شر يف
موقع �صيد الفوائد.
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 -24مقال :مهارات املذاكرة  -ر�ضا مدبويل  -ن�شر يف موقع الإ�سالم

 -25مقال� :أنت متفوق وهذا الدليل  -عز الدين فرحات  -ن�شر يف موقع
الإ�سالم اليوم.
 -26مقال :ذلك "ال�شبح" املخيف  ..االمتحان! � -أحمد بن علي املقبل
 ن�شر يف موقع الإ�سالم اليوم. -27مقال :طريق التفوق والنجاح  -ر�ضا مدبويل  -ن�شر يف موقع
الإ�سالم اليوم.
 -28مقال :ملحة عن االمتحانات  -د.علي بادحدح  -ن�شر يف موقع
�إ�سالميات.
 -29مقال� :أ�سرار التفوق الدرا�سي � -أبو معاذ  -ن�شر يف موقع �صيد
الفوائد.
 -30مقال :كيف تنجح داخل قاعة االمتحان؟  -نزار حممد عثمان -
ن�شر يف �شبكة امل�شكاة الإ�سالمية.
 -31مقال :وقفات مع االختبارات  -عبد الرحمن احلجري  -ن�شر يف
موقع �صيد الفوائد.
 -32مقال :و�صفة النجاح � -شائع حممد الغبي�شي  -ن�شر يف موقع �صيد
الفوائد.
 -33مقال� :إ�ضاءات يف طريق االمتحانات � -سلمان بن يحي املالكي -
ن�شر يف موقع �صيد الفوائد.
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 -34مقال :رو�شتة النجاح والتفوق ي�ضعها اخلرباء! � -سهري اجلربتي -
ن�شر يف موقع الإ�سالم اليوم.
 -35مقال :نحو ا�ستذكار مميز  -زيد بن حممد الزعيرب  -ن�شر يف موقع
�صيد الفوائد.
 -36مقال :ا�ستنفار لالختبار  -ي�سري �صابر فنجر  -ن�شر يف موقع �صيد
الفوائد.
 -37مو�ضوع� :أ�سماء القر�آن و�أو�صافه  -لل�شيخ /مناع القطان  -رحمه
اهلل .-
 -38مقال :حذا�ؤك ما نوعه؟  -بقلم د� /شريف عرفه.
 -39مقال :خواطر حول اللغة العربية  -ن�شر يف �صحيفة ال�شرق القطرية
بتاريخ2009/3/15 /م ،نقلناه بت�صرف.
 -40ق�صة :ال�سمكة املغرورة  -امل�صدر :منتدى موقع عمرو خالد.
 -41مقال :حفظ القر�آن ال يتعار�ض مع التفوق الدرا�سي  -ن�شر يف موقع
�إخوان �أون الين.
 -42مقال :الطفل املثايل  -ت�أليف الكاتب /خالد عبا�س الدمنهوري -
ن�شر يف موقع رو�سيا االحتادية.
 -43ق�صة :التلميذ املجتهد  -الأ�ستاذ� /سمري ح�سن ر�ضوان زغلول.
 -44مقال :الربو الق�صبي)�إعداد  :د� .أ�سامة ايب�ش.
 -45ق�صة :اليتيم � -إميان علي.
 -46ق�صة :وفاء �صبي � -إميان علي.
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 -47ق�صة :الأ�سد املري�ض � -إميان علي.
 -48ق�صة :احلمار الفيل�سوف � -إميان علي.
 -49ق�صة :ال تغرنك املظاهر � -إميان علي.
 -50ق�صة :ال�شجرة والنهر والع�صفور � -إميان علي.
 -51ق�صة :جزاء الأمانة � -إميان علي.
 -52ق�صة :عاقبة الكذب � -إميان علي.
 -53ق�صة :ال�صدقة � -إميان علي.
 -54ق�صة :الكتكوت ال�صغري� -إميان علي.
 -55ق�صة� :أنا النمر � -أ�سد حممد.
 -56مقال :املر�أة ..حار�س مرمى  -بقلم /فاطمة ال�سهيمي  -القنفذة -
ن�شر املقال يف جملة املعرفة  -العدد -126رم�ضان 1426هـ.
 -57مقال :ماذا تعرف عن البوكيمون؟  -حممد العدوي  -ن�شرت يف
جريدة اجلزيرة.
 -58مقال :الإحباط قوة دافعة للنجاح  -مبارك عامر بقنه.
منتجا؟  -د� .صالح �سليمان الر�شيد  -ن�شر يف �صحيفة
 -59كيف تكون ً
االقت�صادية ال�سعودية  -ال�سبت 1432/2/25هـ.
 -60مقال :تو�صيات لتقوية دوافع التح�صيل لدى البنني والبنات � -أ.د.
�أمل املخزومي.
فرحا باالخرتاعات العلمية مثل كرة
 -61مقال :ملاذا ال يتظاهر النا�س ً
القدم؟  -خ�ضري طاهر  -نقلاً عن املوقع االلكرتوين (�إيالف).
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 -62مقال :مقارنة احل�ضارات  -ماجد �سعد الهزاع  -ن�شرت يف �صحيفة
االقت�صادية ال�سعودية.
 -63لكل جناح نقطة بداية  -الدكتور /حممد �أحمد ال�سديري � -صحيفة
االقت�صادية ال�سعودية بتاريخ1432/3/3 :هـ.
 -64مقال :تغلب على خوفك وق�صورك الذاتي  -د�.أحمد توفيق  -ن�شر
يف موقع موهوبون.
 -65مقال :ا�ستعد ملرحلة ما بعد النجاح � -شيوا مكي  -ن�شر يف موقع
موهوبون.
 -66مقال :اعرف �شخ�صيتك لتختار مهنتك  -فتوح �ساملان  -ن�شر يف
موقع موهوبون.
 -67مقال 8 :عالمات فارقة بني الناجحني والفا�شلني � -أماين �سعد -
ن�شر يف موقع موهوبون.
 -68مقال :تخيل �أن للإن�سان �أجنحة � -أ�شرف �إح�سان فقيه  -ن�شرت يف
جملة موهبة  -عدد.29 :
 -69مقدمة حفل � -إعداد� /أبو عبدالعزيز الدقله.
 -70بحث :االمتحانات ..مالها وما عليهـا  -خالد علي املدربي  -ن�شر يف
موقع �صيد الفوائد.
 -71مقال :الأمري مو�سى بن ن�صري ..كبري جماهدي الدولة الأموية -
�شريف عبدالعزيز  -ن�شرت يف موقع ملتقى اخلطباء.
 -72مقال :عظماء بداياتهم حمرقة ونهاياتهم م�شرقة � -شريف
عبدالعزيز  -ن�شر يف موقع ملتقى اخلطباء.
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 -73مقال :معركة باب ال�شزري � -شريف عبدالعزيز  -ن�شر يف موقع
ملتقى اخلطباء.
 -74مقال :البطولة بني مفهومني � -أ /يحيى ب�شري حاج يحيى  -ن�شر يف
جملة اجلندي امل�سلم.
 -75مقال� :أحبوا لغة القر�آن � -أحمد حمود الفريدي  -ن�شر يف جملة
اجلندي امل�سلم.
� -76أخطاء عبقرية  -الدكتورة /هيا �إبراهيم اجلوهر  -ن�شر يف �صحيفة
االقت�صادية ال�سعودية.
 -77مقال :قبل �أن تقتل نف�سك!  -الدكتورة /هيا �إبراهيم اجلوهر -
ن�شر يف �صحيفة االقت�صادية ال�سعودية.
 -78مقال :حقائق عن قرب نهاية العامل!  -الدكتورة /هيا �إبراهيم
اجلوهر  -ن�شر يف �صحيفة االقت�صادية ال�سعودية.
 -79مقال :الكائن احلي  ..الذي ال ميوت!  -الدكتورة /هيا �إبراهيم
اجلوهر  -ن�شر يف �صحيفة االقت�صادية ال�سعودية.
 -80مقال :الكهرباء و�إحياء املوتى  -الدكتورة /هيا �إبراهيم اجلوهر -
ن�شر يف �صحيفة االقت�صادية ال�سعودية.
 -81مقال :النبي �إدري�س �أول من غزا الف�ضاء  -الدكتورة /هيا �إبراهيم
اجلوهر  -ن�شر يف �صحيفة االقت�صادية ال�سعودية.
 -82مقال� :سموم  ..ولكن!  -الدكتورة /هيا �إبراهيم اجلوهر  -ن�شر يف
�صحيفة االقت�صادية ال�سعودية.
 -83مقال :قتل ماليني الب�شر  ..وح�صد اجلوائز!  -الدكتورة /هيا
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�إبراهيم اجلوهر  -ن�شر يف �صحيفة االقت�صادية ال�سعودية.
 -84مقال :كل عقدة ولها حل  -الدكتورة /هيا �إبراهيم اجلوهر  -ن�شر
يف �صحيفة االقت�صادية ال�سعودية.
 -85مقال� :أ�سرار العالج باللم�س  -الدكتورة /هيا �إبراهيم اجلوهر -
ن�شر يف �صحيفة االقت�صادية ال�سعودية.
 -86مقال :العالج بركوب اخليل  -الدكتورة /هيا �إبراهيم اجلوهر -
ن�شر يف �صحيفة االقت�صادية ال�سعودية.
 -87مقال :الإ�سالم رائع ولكني ال �أطيق امل�سلمني! � -أمل زاهد  -ن�شر يف
�صحيفة الوطن ال�سعودية.
 -88مقال :احلج من منظور االقت�صاديني!  -د .زيد بن حممد الرماين
 ن�شر يف موقع الألوكة على ال�شبكة العنكبوتية. -89مقال� :صور من واقع العامل الإ�سالمي  -د .زيد بن حممد الرماين
 ن�شر يف موقع الألوكة على ال�شبكة العنكبوتية. -90بحث� :أكرث من " "200ن�شاط �إيجابي للفرد امل�سلم  -خالد بن
عبدالرحمن الدروي�ش  -ن�شر يف موقع �صيد الفوائد على ال�شبكة العنكبوتية.
 -91مقال :من �سرق «االخرتاع»؟  -الدكتورة /هيا �إبراهيم اجلوهر -
ن�شر يف �صحيفة االقت�صادية ال�سعودية.
 -92مقال :الطاهر بن عا�شور ..العامل ال�شجاع اخلمي�س � -أبو الهيثم
حممد دروي�ش  -ن�شر يف موقع ق�صة الإ�سالم.
 -93مقال :عز الدين الق�سام  -د .حممد مورو  -ن�شر يف موقع ق�صة
الإ�سالم.
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 -94مقال :احلياة مباراة كرة قدم � -أ�سا�س هذا املقال :بقلم عبد اهلل
املهريي مع �شيء من الت�صرف ها�شم با�صرة.
 -95حوار مع ال�سعادة  -د .م�صطفى ال�سباعي.
 -96مقال� "5" :أ�شياء �ضارة لكن مفيدة � -أ�سماء �أبو�شال  -ن�شر عرب
ال�شبكة العنكبوتية.
 -97حقيقتان يجب على امل�سلم �أن يدركهما � -أخوكم /عاطف اجلراح
 ن�شر عرب ال�شبكة العنكبوتية. -98حوار" :ال�سواك وفر�شاة الأ�سنان" � -أ /بدر احل�سني  -ن�شر عرب
موقع �سند كيدز.
 -99در�س يف عدم اال�ست�سالم  -ال�شيخ حم ّمد ّ
ال�شاذيل �شلبي  -ن�شر يف
موقع ملتقى اخلطباء.
 -100مقال :ال�شباب والو�شم ..تقليد �أعمى �أم مترد على الواقع؟ -
و�سيم عمايري (دم�شق)  -ن�شر يف موقع باب على ال�شبكة العنكبوتية.
 -101مقال :ال عذر دون ريا�ضة والعك�س �صحيح  -الريا�ض  -م ــريزا
بيــج الريا�ض" (مدير ق�سم الغذاء والتغذية م�ست�شفى امللك خالد التخ�ص�صي
للعيون)  -ن�شر يف موقع باب على ال�شبكة العنكبوتية.
 -102مقال� :إنها الأر�ض يا نا�س !  -للكاتب� :سري �سمور  -ن�شر عرب
ال�شبكة العنكبوتية.
 -103مقال :طعنة ال�صديق  -كتبه :علي امل�سعودي.
 -104مقال :طعنة ال�صديق  -كتبه :علي امل�سعودي.
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 -105الغزو الكروي �إيل �أين؟  -د /خالد راتب  -ن�شر يف موقع الألوكة.
 -106مقال :القاديانية  -د� .سامى عطا ح�سن (جامعة �آل البيت،
الأردن)  -ن�شر عرب ال�شبكة العنكبوتية.
 -107ق�صيدة :ابتهاالت تائب � -شحدة �سعيد البهبهاين  -ن�شر عرب
موقع الألوكة.
أنت ماذا
 -108مقال :عندما ت�أمل �أدي�سون �أ�ضاء العامل وعندما ت�أملت � َ
فعلت للعامل؟  -كتبته :ليلى املطوع  -ن�شر عرب موقع عامل حواء.
 -109يخرج من قربه بعد �ست �سنوات � -شريف عبد العزيز  -ن�شر يف
موقع مفكرة الإ�سالم.
 -110قا�ضي يرد �شهادة �سلطان ال ي�صلي اجلماعة � -شريف عبد العزيز
 ن�شر يف موقع مفكرة الإ�سالم. -111مقال :الأ�ضرار من قيادة املر�أة لل�سيارة يف ال�سعودية � -سهل
العبداهلل.
 -112مو�ضوع� :أفكار �صغرية حلياة كبرية  -اال�ست�شارية ملي�س -
مدربة معتمدة يف علم الربجمة اللغوية الع�صبية  -م�شرفة يف �أق�سام العيادة
واال�ست�شارات والتقنيات.
 -113مقال :تاريخ الإرهاب الن�صراين الغربي  -عبد الباقي خليفة -
1430/2/12هـ  -ن�شرت يف موقع امل�سلم عرب ال�شبكة العنكبوتية.
 -114تقرير( :ال�ضحك يعالج الأمرا�ض ويخفف التوتر � -أ�سامة
عبا�س"براغ"  -ن�شر يف موقع اجلزيرة نت على ال�شبكة العنكبوتية.
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 -115ارفعوا �أ�صواتكم بالقراءة!  -هيفاء القحطاين  -ن�شرت يف جريدة
االقت�صادية ال�سعودية  -ال�سبت 1432/7/23هـ.
� -116أ�ضرار اللبا�س العاري يف ق�صور الأفراح � -أحمد جعفري  -ن�شر
عرب ال�شبكة العنكبوتية يف موقع ال�ساحة العربية نت.
 -117من �أخطائنا يف ع�شر ذي احلجة  -حممد بن را�شد الغفيلي -
موقع �صيد الفوائد.
 -118لبيك اللهم لبيك  -حممد �صفوت نور الدين  -موقع �صيد الفوائد.
 -119مقا�صد احلج الرتبوية  -حممد بن عبدالعزيز ال�شمايل  -موقع
�صيد الفوائد.
 -120م�سائل معا�صرة يف احلج  -عبدالعزيز بن �سعود العويد  -موقع
�صيد الفوائد.
� -121سنن احلج والعمرة  -عبدالرحمن بن ف�ؤاد اجلاراهلل  -موقع �صيد
الفوائد.
� -122أربعون احلج والعمرة  -د.ممتاز عبدالقادر حيزة  -موقع �صيد
الفوائد.
 -123حلظة لقاء  -م�شعل بن عبدالعزيز الفالحي  -موقع �صيد الفوائد.
 -124مقال :رمي النفايات ا�ستهتار بالوطن واملواطن وحقوقه  -د .عبد
اهلل �إبراهيم الفايز � -صحيفة االقت�صادية ال�سعودية.
 -125بيان �صادر عن ال�شعب ال�سعودي  -عبداهلل بن حممد الرباهيمي
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 -126مقال :حافظوا على هذا الوطن  -د .حبيب بن معال  -موقع �صيد
الفوائد.
 -127مقال� :أهمية ال�شجرة  -املهند�س را�شد بن عبدالرحمن
الع�صيمي -جريدة الريا�ض.
 -128مقال :الفوائد البيئية للأ�شجار ومكافحة التلوث البيئي �أ.د يحي
مكي زكري  -جريدة عكاظ.
 -129مقال :دور اخل�ضراوات والفواكه يف الوقاية من �أمرا�ض ال�سرطان
 معز الإ�سالم عزت فار�س  -ن�شر يف موقع تغذية على ال�شبكة العنكبوتية. -130ق�صيدة :هال رم�ضان  -د .عبد الرحمن بن عبد الرحمن �شميلة
الأهدل  -ن�شرت يف موقع �صيد الفوائد.
 -131مقال :ال�سخرية واال�ستهزاء بالغري  -د .عمر عبدالكايف  -ن�شر
عرب موقع الدكتور عمر عبدالكايف الر�سمي.
 -132مقال :دعوة للت�سامح  -غالية عبداهلل حممد "ال�شارقة"  -ن�شر
عرب موقع �صيد الفوائد.
 -133مقال :دموية اليهود لي�ست جديدة  -حممد الغبا�شي  -ن�شرت يف
موقع �صيد الفوائد عرب ال�شبكة العنكبوتية.
 -134مقال :بطاقات جهنم و بطاقة اجلنة � -سعد �أحمد الغامدي -
ن�شرت يف موقع �صيد الفوائد عرب ال�شبكة العنكبوتية.
 -135مقال :ح�سن التعامل مع اجلريان  -د .بدر عبد احلميد همي�سه -
ن�شر يف موقع �صيد الفوائد عرب ال�شبكة العنكبوتية.
 -136عند �إ�شارة املرور  -علي بن �صالح اجلرب البط ّيح  -ن�شر عرب موقع
�صيد الفوائد على ال�شبكة العنكبوتية.
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 -137ر�سالة يف (احرتام العلماء)  -حممد �شامي �شيبة  -ن�شرت عرب
موقع �صيد الفوائد على ال�شبكة العنكبوتية.
 -138مقال� :ضعف الرغبة  ..و�سمو الهدف!  -للكاتب :ما�ضي اخلمي�س
 ن�شر يف جريدة الريا�ض. -139مقال� :أهمية الريا�ضة يف حياتنا اليومية كتبها  -د .عماد بن
يو�سف الدو�سري  -ن�شر عرب ال�شبكة العنكبوتية.
 -140مقال :جاهزون للخناقة - !..عبدالعزيز الع�ساوي (ا�سم لقب
عائلة الكاتب غري مت�أكد منه).
 -141مقال� :شبابنا واملعرفة  -الدكتور /عبدالرحمن بن �صالح
الع�شماوي.
 -142مقال :احلذر من التزوير التاريخي  -الدكتور /عبدالرحمن بن
�صالح الع�شماوي.
 -143مقال� :أحبك  -الدكتور /عبدالرحمن بن �صالح الع�شماوي.
 -144مقال :تايواين -الدكتور /عبدالرحمن بن �صالح الع�شماوي.
 -145مقال� :إ�شراقة ال�صباح  -الدكتور /عبدالرحمن بن �صالح
الع�شماوي.
 -146مقال :هذا دين اهلل  -الدكتور /عبدالرحمن بن �صالح الع�شماوي.
 -147مقال :تياذوق  -الدكتور /عبدالرحمن بن �صالح الع�شماوي.
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الخاتمة
يف ختام هذا الكتاب �أود �أن �أذكر اجلميع بـ "�أن احلكمة �ضالة امل�ؤمن،
�أنى وجدها فهو �أحق بها".
فعند �أي بحث تقوم به؛ ف�أنت بحاجة �إىل م�صادر تطلع عليها ،وت�ستفيد
منها ،وت�ستدل بها ،وت�أخذ منها الأقوى والأ�صوب؛ فهذا الأمر يعطي بحثك
وكتابك مزيدً ا من نقاط القوة.
وبحمد اهلل تعاىل ،ومن باب التحدث بنعمة اهلل؛ �أذكر لكم ب�أن م�صادر
هذه املو�سوعات قد جتاوزت ( )1000مرجع و�أكرث  ..وو�صويل �إىل هذه امل�صادر
ف�ضل من اهلل تعاىل ،ونعمة عظيمة.
وخ�صو�صا الكتب تتطلب ثالثة �أمور:
فهذه امل�صادر
ً
�أولاً  :توفر و�سيلة للو�صول �إليها.
ثان ًيا :توفر املال ل�شرائها.
ثال ًثا :توفر القدرة على الإطالع عليها.
وكلها متت بحمد اهلل  ..ف�أما و�سيلة الو�صول فكانت ع�سرية و�شاقة؛
فقد تنقلت بني ثالثة دول عربية جلمع م�صادر هذا الكتاب ،وهذه الدول هي:
(ال�سعودية) ،و(م�صر) ،و(الأردن)  ..ولو �أ�ستطعت الذهاب لغريها من الدول
لذهبت؛ ولكن احلمد هلل على توفيقه لنا.
و�أما املال ال�ضروري ل�شرائها؛ فهو مكلف ومرهق ولكن البد من
الت�ضحية؛ فرمبا وفرت قيمة وجبة الغداء والع�شاء ل�شراء املزيد من امل�صادر،
ورمبا �سافرت من مدينة لأخرى م�سافة تتجاوز الألف كيلو مرت بال�سيارة بدلاً
من الطيارة توف ًريا للمال؛ لأجل �شراء امل�صادر.
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ولو ح�سبنا تكلفة امل�صادر من الكتب فقط� ،إذ يبلغ عددها يف هذه
املو�سوعات قرابة الألف كتاب.
وبح�ساب ي�سري :لو افرت�ضنا �أن متو�سط �سعر الكتاب هو ( )20ريا ًال
�سعود ًّيا.
هذا يعني �أن �ضرب (� 20 = )1000×20ألف ريال �سعودي!.
هذا فقط �سعر تقريبي؛ و�إال ف�أنا ال �أ�شك �أنني قد �أنفقت على م�صادر
املو�سوعات من الكتب �أكرث من هذا؛ فاللهم تقبل مني هذا العمل.
هذا ف�ضلاً عن امل�صادر الأخرى التي قد تكلف هي � ً
أي�ضا.
و�أما م�س�ألة توفر القدرة على االطالع على هذه امل�صادر؛ فهو �أهم �شيء
يف هذه العملية؛ فلو مل ميتعني اهلل بعينني ،ويدين ،و�صحة ،ملا ا�ستطعت الإطالع
على هذه امل�صادر  ..فل ّله احلمد والف�ضل ،هو �أهل الثناء واملجد� ،أحق ما قال
العبد ،وكلنا لك عبد.
واحلديث عن م�صادر هذه املو�سوعات يطول ويطول ،وفيه ق�ص�ص
و�أحداث ،لكن ح�سبي �أنكم قد ا�ست�شعرمت حجم العناء والتعب وامل�شقة التي
رافقت هذه امل�صادر بجميع مراحلها؛ لهدفني:
الأول :حتى تتعرفوا على كيفية التعامل مع امل�صادر ،واحل�صول عليها.
الثاين :حتى تكونوا على �أمت اال�ستعداد عند ا�ستعانتكم باهلل ثم بامل�صادر،
يف �إعداد �أبحاثكم وكتبكم ،وحتى ال ت�صطدموا بالعقبات؛ بل تكونوا م�ستعدين
لها.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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