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ة،   «وزارة الثقافة واإلرشاد القومي» أصدرهتاجملة مرصيَّ

 رت يف احلضارة اإلنسانيةالتي أثَّ  تعنى بالتعريف بأهم الكتب

 ( كتاب  044يقارب )فت هبا املجلة عدد الكتب التي عرو 

 

 قام هبا

 

 سالمية باملدينة املنورةحمارض يف كلية احلديث باجلامعة اإل
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 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

 «ثراث لانسانية»مقاالت مجلة  فهرسة

 احلؿد هلل وحده، وصذ اهلل وشؾم ظذ كبقه وظبده، وظذ آفه وصحبه، أما بعد:

، توؿػت ظن افصدور، وهي مصورة يف ظدة جمؾدات، شتراث اإلكساكقة»هـاك جمؾة مكية كػقسة جًدا اشؿفا: »

ع يف ادعارض، هذه ادجؾة من أظظم ما اكتػعُت به، حقث ظثرت ظؾقفا مصادؾة يف بداية ؿراءايت، ؾؽاكت مصادؾة يف وتبا

ؽاية احلسن، تتحدث ظن أهم افؽتب افتي أثرت يف تاريخ افعؾم وافػؽر، من افساث افعريب وافغريب، ويؼوم بعرض هذه 

افؽبار يف ؾـه، ومن ـتاهبا: افعؼاد، ظع ـل واحد مـفم من األشاتذة  افؽتب وتؼديم كامذج مـفا: ـبار افؽتاب وادثؼػغ،

، شديوان ادتـبي»أدهم، حمؿد أبو زهرة، زـي كجقب حمؿود، ظبد احلؾقم حمؿود...، أشاتذة ـبار جًدا، ؿام افعؼاد بعرض 

ظالهم ؿؾاًم: ادثؼف افؽبر ، وـان من أجلِّ ـتاهبا وأشاإلحقاء»، وظبد احلؾقم حمؿود بعرض شادسـد»وأبو زهرة بعرض 

، وؿد ظرض روائع ـثرة، وؾقفا ـتب معروضة وروائع مل تسجم إػ يومـا هذا، جمؾة (1)ادجفول افؼدر األشتاذ ظع أدهم

 ادوجز وافعرضادختك ـؾامت افتعريف تـتفي  ، إػ هـاشد يف مؽتبة ادؾك شعودوبعض أصوهلا موجوش تراث اإلكساكقة»

 حػظه اهلل. (2)شظبد اهلل اهلدفق»خطفا بـان األشتاذ افؼدير جًدا ، وافتي هلذه ادوشوظة

مـذ ظام ش ـلَّ صفرٍ »بؿك، وؿد اشتؿرت يف افصدور  شافؼوميوزارة افثؼاؾة واإلرصاد » أصدرهتاوهذه ادجؾة 

وتؼع يف أربعة  ،شافتاشع»افتاريخ ادثبت ظذ ؽالف افعدد األخر  بحسبهـ(، 1391م = 1971حتى ظام )م(، و1962)

ضبعات  تبغ ظدًدا من جواكب افتعريف بافؽتاب وبؿمفػه وممفػاته، ؾتارة وتبغِّ ، صػحة تؼريًبا( 7777)=  ظؼ جمؾًدا

دراشات حتؾقؾة ا مـه، مع كصوًص تـؼل ذيوفه وخمتكاته، ورابعة ذـر ظذ تليت ترمجاته، وثافثة  خرى توازن بغافؽتاب، وأ

شؾسؾة تتـاول بافتعريف وافبحث وافتحؾقل »في ؾاكب افرظاية وافعـاية، وـل ـتاب بحسبه، ووصػقة، وؽر ذفك من جو

ـام جاء ظذ - ش، بلؿالم افصػوة ادؿتازة من األدباء وافؽتَّاب وافعؾامءرت يف احلضارة اإلكساكقةروائع افؽتب افتي أثَّ 

( ـتاًبا ؽر 256( ـتاًبا ظربًقا، و)132، وؿد ظرضت فـ)كساكقةيف اإل ت وأثََّرترَ توؿػك ظذ افؽتب افتي أث  في ؾ ،-ؽالؾفا

 ربقة وافؼؿقة.ظريب من خمتؾف افؾغات افغ

                                                           

 .اظذ جمفودهم يف حتريرهش ظباس افعؼاد، ظبد احلؾقم مـتك، زـي كجقب، ظع أدهم»(، وصؽره فـ1/4( يـظر تؼديم وزير افثؼاؾة هلذه ادجؾة )1)

 ضل: أبو حمؿد ضالل افشؿري، جزاه اهلل خًرا.: أخي افشقخ افػاجؾةويس، أوؿػـي ظؾقفا وظذ اد( من صػحته يف ت2)
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 بؼوفه:  -وزير افثؼاؾة واإلرصاد افؼومي بؿك-ظبد افؼادر حاتم  ظـه وؾائدة هذه ادجؾة ومثقالهتا يعزِّ 

 ؼراءة األصول،وجد ؾقفا مجفور ادثؼػغ تعريًػا ألهم افؽتب وافؽتَّاب يغرهيم ب[ 1]»

ة افذين ال يتسع وؿتفم فؼراءة ادئات من أمفات افؽتب أن يؾؿوا [ 2] وأتاحت افػرصة ألصحاب ادشاؽل اجلؿَّ

 هبا إداًما جقًِّدا،

واحلقُّ أهنا ، ؾقام ذـر ، ؾفي إذن ثالث مـاؾع(3)شوأشعػت ذاـرة ؿارئ األصول ظذ تذـر ما وظى مـفا ودرس[ 3]

 ! أـثر من ذفك.

 : ول افعالمة افطـاحيحتصقؾفا: ؿقامه بػفرشة افؽتب وادصادر، يؼادتطؾب ما يؽون فؾظامئ فؾؿعرؾة  أكػعو

فو ـان يل من األمر رٌء يف افدراشات افعؾقا باجلامعات افعربقة جلعؾت موضوع اداجستر وافدـتوراه ؾفرشة ـتاب من »

 افػفرشة: ومن دواظي هذه، (4)...شـتب افساث، ؾفرشة تػصقؾة ـاصػة 

ذفك أن أذواق افؼراء ومقوهلم ختتؾف، ؾام »جاءت ظذ ؽر كسٍق تارخيي، وال مـفج تصـقػي، أن هذه ادجؾة  -

ومن ثمَّ مل يراَع ؾقفا إال أن يصدر ـل ظدد مـفا حاوًيا ألفواٍن خمتؾػٍة من ادعرؾة يثر خقال ؿارٍئ ؿد ال يثر خقال آخر، 

 يؼف ظؼبًة أمام حصول ضافب ادعرؾة ظؾقفا.ذ كسق موضوظي ظ ، ؾعدم ترتقبفا(5)شاإلكساكقة

 رشة بعض األظداد: ـافعدد افثاين.فظدم ؾ -

 افعدد ـاماًل. يليت ظذافػفارس، ؾال يؼف ظؾقفا إال من ظدم ذـر بعض ادؼاالت يف  -

 وجود اخلطل يف افػفارس يف أرؿام افصػحات وؽرها. -

 .قاًكاذفك يف احلاصقة أحبعض وؿد كبفت ظذ 

 .-ظدا افعدد األول– ادطبوع حسب ورودها يف افعدديف افػفرس وؿد رتبت افؽتب 

                                                           

 (.1/3تؼديم وزير افثؼاؾة فؾؿجؾة ) (3)

 ، مع أن هذه افػفرشة إمجافقة ال تػصقؾقة.(1/68( دراشات وبحوث فؾطـاحي )4)

 (.1/3تؼديم وزير افثؼاؾة فؾؿجؾة ) (5)
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وهذا أوان يـؼد ؾقه افـؼد، ويراجع ؾقه افعرض، ويعطى ـل ذي حق حؼه، وؿد شفل ذفك ظذ أهل ـل ختصص 

 هبذه افػفارس.

افدالفة ظذ مواضع هذه األبحاث وبعد: ؾفذه ؾفرشة ـاصػة ظن خمبآت هذه ادوشوظة افثريَّة، فقس يل ؾقفا إال 

ومظاهنا، ومن كاؾؾة افؼول: اإلصارة إػ ظدم حتؿع تبعات ما ـتبه ؽري يف صػحات هذه ادوشوظة مما يتضؿن بعض 

 فؽل وجفة هو موفقفا، وال يزافون خمتؾػغ، واحلؿد هلل رب افعادغ.بل ـل كػس بام ـسبت رهقـة، وادآخذ، 

 

      ؿام هبا: 

 هـ1436مـتصف صفر اهلل ادحرم/                                                                                                  
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 عن مسند لامام أحمد  أبي زهرةالشيخ  مقال جسٌء منا ميظهر فيه ثانصور 
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 عربية: الكتب الأواًل

 

 جزء / صػحة افعدد ـاتب ادؼال وممفػه ظـوان افؽتاب

ت
حا
صػ
 اف
دد
ظ

 

 16 (6)1/5 األول ظباس حمؿود افعؼاد ديوان ادتـبي

 19 1/437 األول ظبد احلؾقم حمؿود إحقاء ظؾوم افدين فؾغزايل

 11 2/889 األول إبراهقم األبقاري افعغ فؾخؾقل بن أمحد

 15 2/612 األول إبراهقم أمحد افعدوي ؾتوح مك البن ظبد احلؽم

 17 1/155 األول أبو افعال ظػقػي افػتوحات ادؽقة البن ظريب

 14 1/353 األول إبراهقم األبقاري فسان افعرب البن مـظور

 16 2/533 األول إبراهقم األبقاري معجم األدباء فقاؿوت احلؿوي

 12 1/263 األول أمغ اخلويل موضل اإلمام مافك

 14 1/236 األول حسغ كصار رحؾة ابن جبر

 17 2/792 األول زـي كجقب حمؿود اإلمتاع وادماكسة أليب حقان افتوحقدي

                                                           

 ( ادؼال افذي اؾتتحت به ادوشوظة، ومل أر فؾعؼاد ؽر هذا ادؼال.6)
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 23 (7)2/981 األول شعقد زايد ؼايض ظبد اجلبارادغـي فؾ

 12 1/123 األول صوؿي ضقف ضحى اإلشالم ألمحد أمغ

اإلؾادة واالظتبار يف األمور ادشاهدة واألحوال ادعايـة 

 يف أرض مك فعبد افؾطقف افبغدادي

 16 1/116 األول ظبد احلؾقم مـتك

 6 2/562 األول ؾقم مـتكظبد احل اجلامع دػردات األؽذية البن افبقطار

 تذـرة أويل األفباب واجلامع فؾعجب افعجاب

 فداود األكطاـي

 17 1/386 األول ظبد احلؾقم مـتك

 12 2/685 األول ظبد احلؾقم مـتك ظجائب ادخؾوؿات فؾؼزويـي

 12 1/377 األول ظبد احلؿقد يوكس شرة بـي هالل ]ؿصة أيب زيد اهلاليل[

 11 1/211 األول ظبد افرمحن بدوي بن ضػقلال –حي بـي يؼظان 

 27 1/286 األول ظع ظبد افواحد وايف مؼدمة ابن خؾدون

 18 1/471 األول ؾوؿقه حسغ حمؿود اإلرصاد فؾجويـي

 12 1/186 األول حمؿد أبو زهرة ادسـد ]فإلمام أمحد[ بن حـبل

 16 2/745 األول حمؿد خؾقػة افتوكز تاريخ األمم وادؾوك فؾطزي

 12 2/828 األول حمؿد ضاهر اجلبالوي افرد ظذ افدهريغ جلامل افدين األؾغاين

 17 2/781 األول حمؿد ظع افـجار افسرة افـبوية البن هشام

                                                           

 ( بقاض يف موضع بقاكات هذا افؽتاب من ؾفارس افعدد األول.7)
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 13 1/475 األول حمؿد يوشف موشى افرشافة فإلمام افشاؾعي

 11 2/858 األول حمؿود أمحد احلػـي ادوشقؼى افؽبر فؾػارايب

 11 1/719 األول حمؿد حمؿود افصقاد ك وادامفك فالصطخريادساف

 18 2/654 األول مصطػى مـدور البن شالم اجلؿحي –ضبؼات افشعراء 

 12 2/641 األول حيقى اخلشاب شػر كامه فـاس خرسو

 11 2/944 األول حمؿد ظع افـجار (8)شقبويه ـتاب 

 11 1/459 األول أبو افعال ظػقػي (9)افرشافة افؼشرية 

 18 1/14 افثاين حمؿد خؾقػة افتوكز افعؼد افػريد البن ظبد ربه

 17 1/57 افثاين أمحد إبراهقم افؼيف افزكد أليب افعالء ادعري شؼط

 13 1/171 افثاين بدوي ضباكة ادثل افسائر يف أدب افؽاتب فضقاء افدين ابن األثر

 14 1/125 افثاين بقاريإبراهقم األ ذح هنج افبالؽة البن أيب احلَديد

 15 1/154 افثاين أمحد شعقد افدمرداش اشتخراج األوتار يف افدائرة فؾبروين

 12 1/215 افثاين أمحد محاد احلسقـي ـتاب احلقوان فؾجاحظ

افشػاء البن شقـا ]اجلزء اخلاص بافطبقعقات وادعادن 

 وافـبات[

 12 1/257 افثاين ظبد احلؾقم مـتك

                                                           

 يف ؾفارس افعدد األول. أره( مل 8)

 يف ؾفارس افعدد األول. أره( مل 9)
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 17 1/337 افثاين إبراهقم األبقاري بن ؿتقبةالظقون األخبار 

 15 1/357 افثاين أمحد ؾماد األهواين مؼاالت اإلشالمقغ فألصعري

 15 1/475 افثاين إمام إبراهقم أمحد فؾبروين –افؼاكون ادسعودي 

ظائشة ظبد افرمحن )بـت  رشافة افغػران أليب افعالء ادعري

 افشاضئ(

 14 1/421 افثاين

 12 2/579 افثاين حمؿد مصطػى زيادة ]دعرؾة دول ادؾوك[ فؾؿؼريزي افسؾوك

 13 2/569 افثاين ظع ظبد افواحد وايف آراء أهل ادديـة افػاضؾة فؾػارايب

 14 2/637 افثاين إبراهقم األبقاري حسن ادحارضة فؾسقوضي

 18 2/761 افثاين ظثامن أمغ رشافة افتوحقد دحؿد ظبده

 11 2/792 افثاين مجال افدين افشقال ؾطرضوررساج ادؾوك ف

 15 2/833 افثاين حمؿد خؾقػة افتوكز افبستان فسعدي افشرازي

 16 2/976 افثاين شعقد ظبد افػتاح ظاصور افؽامل يف افتاريخ البن األثر

د  15 1/3 افثافث إبراهقم األبقاري افؽامل فؾؿزِّ

 11 1/42 افثافث أمحد شعقد افدمرداش ادؼايقس وادؽايقل دحؿود محدي افػؾؽي

 12 1/54 افثافث حسن صحاته ظسػان هتذيب األخالق وتطفر األظراق دسؽويه

 15 1/171 افثافث حمؿد حمؿود افصقاد رحؾة ابن بطوضة
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حتؼقق ما فؾفـد من مؼوفة مؼبوفة يف افعؼل أو مرذوفة 

 أليب افرحيان افبروين

 13 1/126 افثافث أمحد حمؿود افسادايت

 افؽشف ظن مـاهج األدفة يف ظؼائد ادؾة

 البن رصد ]احلػقد[

 15 1/153 افثافث حمؿود ؿاشم

 9 1/183 افثافث إمام إبراهقم أمحد افزيج افصابئ فؾبستاين

 17 1/193 افثافث إبراهقم األبقاري افػفرشت البن افـديم

 21 1/249 افثافث حمؿد مصطػى زيادة بدائع افزهور يف وؿائع افدهور البن إياس

أبو افوؾاء افغـقؿي  حؽم ابن ظطاء اهلل افسؽـدري

 افتػتازاين

 7 1/313 افثافث

 ـشف افظـون ظن أشامي افؽتب وافػـون

 حلاجي خؾقػة

 17 1/395 افثافث إبراهقم األبقاري

 16 1/447 افثافث ظثامن أمغ افعروة افوثؼى جلامل افدين األؾغاين وحمؿد ظبده

 13 2/493 افثافث أمحد ؾماد األهواين البن شقـاـتاب افشػا 

 7 2/548 افثافث حمؿود أمحد احلػـي األدوار يف معرؾة افـغم واألدوار فصػي افدين األرموي

 16 2/573 افثافث إبراهقم األبقاري افطبؼات افؽزى البن شعد

 12 2/675 افثافث أمحد حمؿد احلويف وؾقات األظقان البن خؾؽان

 16 2/737 افثافث حمؿد ظبد افغـي حسن مثال فؾؿقداينجمؿع األ

مري  7 2/776 افثافث حمؿد رصاد افطويب حقاة احلقوان افؽزى فؾدَّ
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 11 2/875 افثافث ماهر حسن ؾفؿي حترير ادرأة فؼاشم أمغ

 15 2/817 افثافث حمؿد مصطػى حؾؿي تدبر ادتوحد البن باجه

 16 2/859 افثافث أمغظثامن  من آثار مصطػى ظبد افرزاق

 11 2/889 افثافث ظبد افرؤوف خمؾوف افعؿدة البن رصقق افؼرواين

ِري  15 2/971 افثافث ظع أدهم كػح افطقب فؾؿؼَّ

 18 1/3 افرابع حمؿد خؾف اهلل أمحد أدب افؽاتب البن ؿتقبة

 9 1/85 افرابع أمغ اخلويل ـشاف افزخمؼي

 12 1/175 افرابع ظع شامي افـشار افرد ظذ ادـطؼقغ البن تقؿقة

 14 1/118 افرابع أمحد حمؿود افسادايت تاريخ جفاكؽشاي فؾجويـي

 14 1/157 افرابع أمحد ؾماد األهواين ادؾل وافـحل فؾشفرشتاين

 17 1/179 افرابع ظقسى حمؿود كاس ـؾقؾة ودمـة البن ادؼػع

 16 1/253 افرابع ظع حسـي اخلربوضع مروج افذهب فؾؿسعودي

 االختقار يف ذـر ادعاهد وافديارمعقار 

 فؾسان افدين ابن اخلطقب

 27 1/288 افرابع حمؿد ـامل صباكه

 18 1/333 افرابع إبراهقم األبقاري هناية األرب يف ؾـون األدب فؾـويري

 12 1/374 افرابع حيقى هويدي دحؿد بن تومرت –أظز ما يطؾب 
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 13 1/421 افرابع ظبد احلؿقد يوكس "قةمؾحؿة صعبقة ظاد"شرة ظـسة 

 15 1/451 افرابع حمؿد ظبد افغـي حسن افوشقؾة األدبقة فؾؿرصػي

أمحد ظبد افرحقم  ظجائب اآلثار يف افساجم واألخبار فؾجزيت

 مصطػى

 17 2/553 افرابع

 17 2/582 افرابع شعقد زايد مػاتقح افعؾوم فؾخوارزمي

 14 2/672 افرابع خلربوضعظع حسـي ا اخلراج أليب يوشف

 افـجوم افزاهرة يف أخبار مؾوك مك وافؼاهرة

 البن تغري بردي

 17 2/681 افرابع إبراهقم األبقاري

 23 2/761 افرابع ظبد احلؾقم حمؿود افرظاية حلؼوق اهلل فؾحارث بن أشد ادحاشبي

 15 2/879 افرابع حمؿد ظبد افغـي حسن تاريخ آداب افؾغة افعربقة جلرجي زيدان

 44 2/849 افرابع ظبد افعزيز افشـاوي اخلطط افتوؾقؼقة فعع مبارك

 15 2/928 افرابع كبقؾة إبراهقم شرة األمرة ذات اهلؿة

شعقد بن ظبد افػتاح  األحؽام افسؾطاكقة فؾاموردي

 ظاصور

 14 1/16 اخلامس

 15 1/45 اخلامس أمحد ـامل زـي أمايل افؼايل

احلسقـي ظبد ادجقد  ام افبخارياجلامع افصحقح فإلم

 هاصم

 14 1/81 اخلامس

 11 1/167 اخلامس أمحد احلويف دالئل اإلظجاز فؾجرجاين
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 16 1/211 اخلامس حمؿد ظبد افغـي حسن افؼاموس ادحقط فؾػروز آبادي

 27 1/247 اخلامس إبراهقم أمحد افعدوي فؾواؿدي مغازي رشول اهلل 

 وافؼواظد افػوائد يف أصول ظؾم افبحر

ح  البن ماجد ادالَّ

 12 1/274 اخلامس أكور ظبد افعؾقم

 17 1/311 اخلامس ظقسى حمؿود كاس ديوان حاؾظ إبراهقم

 44 1/343 اخلامس حسغ ؾوزي افـجار [ هلقؽل حقاة حمؿد ]

 27 2/481 اخلامس شعقد زايد يوشف ـرم –افعؼل وافوجود 

 23 2/577 اخلامس ظع حسـي اخلربوضع فعسؼاليناإلصابة يف متققز افصحابة البن حجر ا

احلسقـي ظبد ادجقد  جامع افسمذي

 هاصم

 13 2/676 اخلامس

 افساق ظذ افساق ؾقام هو افػارياق

 ألمحد بن ؾارس افشدياق

 19 2/697 اخلامس حمؿود اهلجرد

 19 2/737 اخلامس أمحد ـامل زـي ديوان أيب متام

 15 2/831 اخلامس د ؾماد األهواينأمح هتاؾت افػالشػة فؾغزايل

 13 187ص افسادس ظع أدهم ؿالئد افعؼقان فؾػتح بن خاؿان

 13 272ص افسادس إمام إبراهقم أمحد حتديد هنايات األماـن فؾبروين

 19 287ص افسادس ؾوؿقة حسغ حمؿود أصول افدين فعبد افؼاهر افبغدادي
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ادجقد  احلسقـي ظبد افتػسر افؽبر فؾػخر افرازي

 هاصم

 13 362ص افسادس

 28 398ص افسادس كبقؾة إبراهقم شرة شقف بن ذي يزن

 27 496ص افسادس أمحد ظبد احلؿقد ؽراب اإلظالم بؿـاؿب اإلشالم أليب احلسن افعامري

 22 539ص افسادس ظبد افؼادر حمؿود افػصل يف ادؾل واألهواء وافـحل البن حزم

 14 87ص افسابع حجازيحمؿود ؾفؿي  مؼامات احلريري

ِ تلفقف األحلان  ورشافة يف أجزاء خزية  –رشافة يف ُخز 

 يف ادوشقؼى فقعؼوب بن إشحاق افؽـدي

 6 137ص افسابع حمؿود أمحد احلػـي

 17 164ص افسابع افـعامن افؼايض كؽت اهلؿقان يف كؽت افعؿقان فصالح افدين افصػدي

 11 183ص بعافسا ماهر حسن ؾفؿي (17)رباظقات اخلقام

 13 227ص افسابع ظبد احلؾقم حمؿود رشائل افؽـدي

 25 287ص افسابع ظع أدهم رشافة افتوابع وافزوابع البن صفقد

 14 341ص افسابع شعقد زايد رشائل إخوان افصػا

قت  18 1ص افثامن رمضان ظبد افتواب إصالح ادـطق البن افسؽِّ

 31 36ص افثامن حمؿد ظاضف افعراؿي ؾن افسامع افطبقعي، من افشػا البن شقـا

رشافة ابن ؾضالن يف وصف رحؾته إػ بالد افبؾغار 

 واخلزر

 23 113ص افثامن ؾوزي افعـتقل

                                                           

 ( يف افؼسم افثاين من هذا افػفرس مؼافة أخرى ظن رباظقات اخلقام فػقتز جرافد.17)
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 19 158ص افثامن حمؿد ظبد افغـي حسن ضبائع االشتبداد فؾؽواـبي

 14 237ص افثامن شعقد زايد هتاؾت افتفاؾت البن رصد

 27 354ص افثامن ؿد ظاضف افعراؿيحم تػسر ما بعد افطبقعة البن رصد

 21 131 افتاشع افسقد أمحد خؾقل ـتاب األم فؾشاؾعي

 17 153ص افتاشع ؾتح اهلل خؾقف ـتاب افتوحقد أليب مـصور اداتريدي

 41 171ص افتاشع شعد زؽؾول ظبد احلؿقد شقاشة كامه فـظام ادؾك

 15 213ص افتاشع شعقد زايد اجلؿع بغ رأي احلؽقؿغ فؾػارايب

احلسقـي ظبد ادجقد  اخلصائص أليب افػتح ظثامن بن جـي

 هاصم

 19 229ص افتاشع
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ثانًيا: كتب أخرى

ظدد  ج / ص افعدد افؽاتب ظـوان افؽتاب وممفػه

افص

 ؾحات

 11 2/971 األول أمحد إبراهقم افؼيف بؾوتارك -افسر ادتـاطرة 

 17 1/136 األول أمحد محدي حمؿود ـوفـجووود -ؾؽرة افتاريخ 

11)1/497 األول أمحد محدي حمؿود ـروتشة -االشتاتقؼا  

) 

14 

 12 1/173 األول أمحد ؾماد األهواين جون ديوي -افبحث ظن افقؼغ 

 7 1/397 األول إشامظقل بسقوين هزاع كقؾز بوهر -كظرية ترـقب افذرة 

 9 1/67 األول بول ؽؾقوكجي ابن افـػقس -تؼيح افؼاكون 

 27 2/698 األول حسن صحاته ظسػان مـتسؽو -افؼواكغ   روح

 19 2/569 األول حسن صحاته ظسػان جان جاك روشو -افعؼد االجتامظي 

 11 1/251 األول زـريا إبراهقم توماس هوبز -افؾواياتان 

 17 1/368 األول زـي كجقب حمؿود توماس مور –يوتوبقا 

 11 1/174 األول زـي كجقب حمؿود مديػقد هقو –رشافة يف افطبقعة افبؼية 

 11 2/557 األول صويف ظبد اهلل أمقع بروكتي –مرتػعات وذرج 

                                                           

 ( وصوابه ادثبت.97( وؿع يف افػفرس )11)
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 15 1/88 األول ظبد افرمحن صدؿي بودفر –أزهار افؼ 

 14 1/52 األول ظبد ادـعم افطـامع آدم شؿقث –ثروة األمم 

 17 1/77 األول ظثامن أمغ ديؽارت –افتلمالت يف افػؾسػة األوػ 

 14 1/22 األول ظع أدهم توماس ـارفقل –األبطال 

 15 2/517 األول ظع أدهم إيػان تورجـقف –أصعار مـثورة 

12)1/337 األول ظع أدهم مقؽاؾقؾع -األمر 

) 

22 

 11 2/673 األول ظع أدهم حؽم ارصػوـو

13)2/927 األول ظع أدهم خراؾات ـريؾوف

) 

16 

 24 2/956 األول ظثامن أمغ (14)ـاكط –كؼد افعؼل اخلافص 

 23 2/721 األول ظع درويش الؾوكتغ –احلؽايات 

 12 1/223 األول ظع درويش بوافو –ؾن افشعر 

 11 2/816 األول ؾماد زـريا ؾاجـر –خاتم افـقبؾوكجن 

 11 2/575 األول حمؿد صؼر خػاجة أرشتو ؾاكقس –افضػادع 

                                                           

 وصوابه ادثبت.(، 33( يف افػفرس )12)

 ( بقاض يف موضع بقاكات هذا افؽتاب من ؾفارس افعدد األول.13)

 هذا افؽتاب يف ؾفارس افعدد األول. أر( مل 14)
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 9 1/327 األول حمؿد صؼر خػاجة هومروس –اإلفقاذة 

 12 2/628 األول حمؿد ؾتحي افشـقطي وفقم جقؿس –افزامجقة 

15)1/457 األول حمؿد مرد أمحد إؿؾقدس –أصول اهلـدشة 

) 

8 

 16 2/841 األول حمؿد مصطػى حؾؿي ]شويد كزج[ -احلب واحلؽؿة اإلهلقان 

 7 1/147 األول حمؿد يوشف حسن ]تشارفس داروين[ –مذـرات رحؾة حول افعامل 

 14 1/37 األول حمؿود أمحد افؼبقـي ايـشتغ –افـظرية افـسبقة 

 17 1/419 األول حمؿد ظثامن كجايت ؾرويد –افؼؾق 

 18 2/762 األول حمؿد ؽـقؿي هالل أبروبر –افصور األخالؿقة 

 17 1/3 (16)افثاين حمؿود ؿاشم أوجست ـوكت –دروس يف افػؾسػة افوصػقة 

 12 2/589 األول حمؿود ؿاشم دور ـايم –ؿواظد ادـفج يف ظؾم االجتامع 

 18 2/877 األول حمؿود حمؿود وفس شؽوت –افطؾسم 

 11 1/199 األول حمؿود حمؿود أفدوس هؽسع –افعامل افطريف 

 9 1/276 األول كظؿي فوؿا بزويل –حقاة جوكسون 

 12 2/873 األول كظؿي فوؿا ثاـري –شوق األباضقل 

                                                           

 ( وافصواب ادثبت.57( يف ؾفارس اجلزء األول )15)

 ( هذا افعـوان مثبت يف ؾفارس افعدد األول، ومل أجده يف افعدد األول، فؽـه يف مػتتح افعدد افثاين.16)

 



  21   

 

 9 2/672 األول حيقى هويدي جورج بارـع –ادحاورات افثالث 

 13 2/913 األول حيقى هويدي صؿويل اشؽـدر –ادؽان وافزمان واألفوهقة 

 16 1/33 افثاين ظع درويش أفػريد دي موشقه –افؾقايل 

 –إضاؾات إػ جقوفوجقة وحػريات افصحراء افؾقبقة 

 تستل

 6 1/57 افثاين حمؿد يوشف حسن

 17 1/75 افثاين إيؾقا كعامن حؽقم بسؽال –اخلواضر 

 14 1/86 افثاين ظع أدهم جقبون –شؼوط االمزاضورية افروماكقة 

 9 1/115 افثاين ؾماد زـريا صويـفور –افعامل إرادة ومتثاًل 

 13 1/147 افثاين كظؿي فوؿا ظزرا باوكد –افشعر افؼؿي 

 17 1/177 افثاين أكور ظبد افعؾقم ينأوبار –كشلة احلقاة ظذ األرض 

 12 1/181 افثاين أمحد حمؿود افسادايت طفر افدين حمؿد بابر –بابر كامة 

 27 1/194 افثاين ظثامن أمغ ؾقشته –كداءات إػ األمة األداكقة 

 17 1/228 افثاين ظع درويش موفقسر –افبخقل 

 17 1/246 ينافثا شؾقم أكطون أفؽسـدر ؾون هومبوفت –افؽون 

 26 1/277 افثاين ظبد افرمحن صدؿي راشغ –أكدروماك 

 17 1/297 افثاين مصطػى حمؿود حاؾظ فوي باشتر –افـظرة ادقؽروبقة فؾؿرض 
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 9 1/378 افثاين حمؿد شؾقم شامل أرشطو ضافقس –ؾن افشعر 

 11 1/318 افثاين كظؿي فوؿا افقس يف بالد افعجائب

 15 1/341 افثاين أدهم ظع حماورات فقوباردي

 17 1/373 افثاين إيؾقا كعامن حؽقم بركاردان دي شان بقر –بول وؾرجقـي 

 13 1/391 افثاين أمحد ظبد افرحقم أبو زيد فوـريتقوس –ظن ضبقعة األصقاء 

 17 1/436 افثاين زـريا إبراهقم برجسون –افتطور اخلافق 

 13 1/454 افثاين مرجريت متشل ذهب مع افريح

 14 1/468 افثاين أمحد حمؿود افسادايت أليب افػضل بن مبارك افعالمي –آيغ أـزى 

 9 1/483 افثاين حمؿد شؾقم شامل هسقودوس –ؿصقدة األظامل واأليام 

 8 2/522 افثاين ظبد افرمحن بدوي أرشطو ضافقس –ما بعد افطبقعة 

 17 2/531 افثاين ظبد احلؿقد افدواخع شتـدال –األمحر واألشود 

 19 2/549 افثاين ظع درويش موفقر –افـساء افعادات 

 13 2/583 افثاين كظؿي فوؿا ديؽـز تشارفس –داؾقد ـرؾقؾد 

 13 2/597 افثاين ؾماد زـريا فقبـتس – "ادوكادوفوجقا"مذهب افذرات افروحقة 

 8 2/611 افثاين مصطػى ماهر حؽايات األخوين جريم
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س   9 2/627 افثاين حمؿد شؾقم شامل أيسخقؾوس –افُػر 

 21 2/645 افثاين زـريا إبراهقم اظساؾات افؼديس أوؽسطغ

 13 2/667 افثاين حمؿد إشامظقل افـدوي جقتا

 17 2/681 افثاين ظع أدهم هـري ؾروديك أمقل –يومقات أمقل 

 15 2/699 افثاين أمحد ؾماد األهواين أمقل بوترو –افعؾم وافدين 

 16 2/715 افثاين حمؿد ؾتحي افشـقطي هقجل –فػؽر طاهريات ا

 14 2/732 افثاين أمحد ظبد افرحقم أبو زيد ديوان صعر ـاتوفؾوس

 13 2/747 افثاين صويف ظبد اهلل صارفوت بروكتي –جغ إير 

 11 2/787 افثاين حسن صحاته ظسػان ــػشقوس –افؽتب اخلؿسة 

 11 2/874 افثاين حمؿد حمؿود افصقاد رحؾة مارـوبوفو

 16 2/816 افثاين أمحد محدي حمؿود ؾردريش صقؾر –يف افسبقة اجلامفقة فإلكسان 

 31 2/849 افثاين حمؿد ظوض حمؿد جوته –ؾاوشت 

 24 2/881 افثاين ؾماد زـريا ؾراكسس بقؽن –األورجاكون اجلديد 

 9 2/923 افثاين حمؿد شؾقم شامل هوراتقوس –ؾن افشعر 

 22 2/933 افثاين حمؿد مصطػى حؾؿي شبقـوزا –ظؾم األخالق 
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 16 2/956 افثاين إبراهقم شؽر شوؾو ـؾقس –أوديب مؾؽا 

 17 2/973 افثاين شقد بدوي داروين –أصل األكواع 

 17 2/991 افثاين ظع أدهم دشتويػسؽي –اإلخوة ـارا مازوف 

 21 1/19 افثافث زـريا إبراهقم هربرت اشبـرس –ادبادئ األوػ 

 17 1/67 افثافث أمحد محدي حمؿود ادموكد برك –أصل اجلؾقل واجلؿقل 

 15 1/85 افثافث ظبد افعزيز األهواين رسؾـتس –دون ـقخوته 

 8 1/117 افثافث إشامظقل بسقوين هزاع رذر ؾورد –كظريات افـشاط اإلصعاظي األشاشقة 

 12 1/147 افثافث ـامل ؾريد بقر ـورين –افسقد 

 13 1/169 افثافث حمؿد افسقد ؽالب توماس روبرت مافثوس –ان ؿاكون افسؽ

 27 1/211 افثافث ظع أدهم إركست ريـان –مستؼبل افعؾم 

 16 1/232 افثافث إبراهقم شؽر يوربقديس -مقديا 

 12 1/271 افثافث أكور ظبد افعؾقم كاكسن –األصؼاع افشامفقة 

 18 1/284 افثافث أمرة حؾؿي مطر مجفورية أؾالضون

 9 1/373 افثافث حمؿد شؾقم شامل تاـتقوس –جرماكقا 

 11 1/321 افثافث صويف ظبد اهلل بؾزاك –األب جوريو 
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 14 1/333 افثافث ؾماد حمؿد صبل آركوفد تويـبي –دراشة فؾتاريخ 

 16 1/348 افثافث بول ؽؾقوكجي وفقم هاريف –حرـة افؼؾب وافدم يف احلقوان 

 11 1/365 افثافث فوؿا كظؿي مؾػقل –مويب دك 

 17 1/377 افثافث أمحد محدي حمؿود أركست ـاشرر –مؼال ظن اإلكسان 

 13 1/413 افثافث ظع أدهم وافدو إمرشن –ممثؾو اإلكساكقة 

 12 1/427 افثافث ظع درويش بول ؾرفغ –ديوان حؽؿة 

 21 1/457 افثافث افسقد حمؿد بدوي جزيل تارو –ؿواكغ افتؼؾقد 

ة ت يَّ  13 1/479 افثافث ؾماد زـريا  الكجة -اريخ ادادِّ

 16 2/577 افثافث مصطػى ماهر هايزش ؾون ـاليست –اجلرة ادحطؿة 

 23 2/524 افثافث زـريا إبراهقم هقدجر –افوجود وافزمان 

 16 2/556 افثافث حمؿود ؽالب ديديرو –دائرة ادعارف األوػ 

 9 2/597 افثافث ؾقامنظزيز ش جون جافزورثي –افعدافة 

 14 2/677 افثافث أمحد ؾائق أفػرد ادفر –ظؾم افـػس افػردي 

 9 2/615 افثافث ـوثر ظبد افسالم بريػو –ماكون فقسؽو 

 16 2/625 افثافث حمؿد إشامظقل افـدوي ـافقداس –صؽـتال 
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 17 2/642 افثافث ؾماد حمؿد صبل أوزوافد صبـجؾر –تداظي افغرب 

 21 2/653 افثافث ظع أدهم توفستوي –م احلرب وافسؾ

 15 2/688 افثافث حمؿود زيدان وايتفد –مغامرات األؾؽار 

 17 2/774 افثافث ـامل ؾريد جان جرودو –شقجػريد 

 14 2/722 افثافث حسغ ؾوزي افـجار ـالوزؾتز –ظن احلرب 

 21 2/754 افثافث ظع درويش ماريػو –فعبة احلب وادصادؾة 

 27 2/784 افثافث زـريا إبراهقم افؼديس توما األـويـي –ظة افالهوتقة ادجؿو

 25 2/833 افثافث أمحد محدي حمؿود ياـوب بور ـات –تلمالت يف افتاريخ 

 12 2/876 افثافث اكجقل بطرس شؿعان داكقال ديػو –روبـسون ـروزو 

 18 2/917 افثافث ؾماد زـريا ـارل برشن –أرـان افعؾم 

 22 2/936 افثافث أمحد ظبد احلؾقم أبو زيد صقؼون –اؿة ظن افصد

 13 2/959 افثافث ظزيز شؾقامن أوجست شسكدبرج –اآلكسة جويل 

 18 1/22 افرابع مصطػى ماهر افـقبؾوكجـؾقد

 12 1/41 افرابع كظؿي فوؿا وافس شاؾقدج الكدور –أحاديث خقافقة 

 16 1/54 افرابع إبراهقم شؽر ـويـتؾقان –حول تعؾقم اخلطقب 
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 13 1/71 افرابع حمؿد ؽالب صاتوبريان –ريـققه 

 9 1/95 افرابع حمؿد شؾقم شامل بالوتوس –ؿصة األشرين 

 12 1/133 افرابع مـرة حؾؿي وفقم مؽدوجال –افتؿفقد فعؾم افـػس االجتامظي 

 13 1/165 افرابع ؾماد حمؿد صبل أؿوال الو تزو

 13 1/197 افرابع ظع أدهم ول ؾراكسأكات –آراء جروم ـواكقار 

 27 1/274 افرابع أمحد محدي حمؿود وفقم هو جارث –حتؾقل اجلامل 

 11 1/225 افرابع أمحد رصقد ؾردريك تايؾور –اإلدارة افعؾؿقة 

 15 1/237 افرابع ؾوزي صاهغ افديؽامرون = جقوؾاين بوـاصقو

 17 1/277 افرابع أمحد رصاد أوجغ ؾروماكتان –دومقـقك 

 12 1/379 افرابع كظؿي فوؿا توماس هاردي –افعواهل 

 11 1/322 افرابع صويف ظبد اهلل شويػت –رحالت جؾقػر 

 21 1/352 افرابع ظع درويش شاكت بقف –أحاديث االثـغ 

 17 1/387 افرابع ظع أدهم تلمالت مرؿس أورفقوس

طبقعقة[ افزكسقبقا ]افؼواظد األوفقة افرياضقة فؾػؾسػة اف

 كقوتن إشحاق –

 15 1/475 افرابع أمحد شعقد افدمرداش

 15 1/435 افرابع حمؿد ؾتحي افشـقطي جون فوك –مبحث يف افػفم اإلكساين 
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 27 1/467 افرابع حسغ ؾوزي افـجار جون شتوارت مل –ظن احلرية 

فؾؽشف افعؾؿي فؾؿحقطات ش ادتحدية»بعثة تشافـجر 

 ضومسن ويػقل –

 13 1/495 افرابع فعؾقمأكور ظبد ا

 19 2/579 افرابع حيقى اخلشاب افشاهـامه فؾػردود

 21 2/531 افرابع أمحد محدي حمؿود جوهتوفت فسـج –افالؤوـون 

 17 2/564 افرابع مصطػى ماهر جوتػريد ؾون صساشبورن –تريستان وايزوفد 

 8 2/593 افرابع ؾماد حمؿد صبل افتغرات أو ؾؾسػة أفغ وافقاكج

 16 2/617 افرابع افسقد حمؿد بدوي ؾرديـاكد توكقز –اجلامظة وادجتؿع 

 33 2/634 افرابع إكجقل بطرس شؿعان هـري جقؿس –صورة شقدة 

 12 2/668 افرابع إبراهقم شؽر  شاؾو –األصعار افغـائقة 

 16 2/692 افرابع ظع أدهم جوشتاف ؾؾوبر –مدام بوؾاري 

 15 2/779 افرابع ظزمي إشالم دؾقج ؾتجـشقتنف –رشافة مـطؼقة ؾؾسػقة 

 17 2/725 افرابع أمحد ظبد افرحقم أبو زيد أوؾقديوس –ؾن احلب 

 17 2/743 افرابع شؾقم أكطون جقؿس ـوك –رحالت حول افعامل 

 23 2/785 افرابع حمؿود ظع مؽي فويب دي ؾقجا –ثالث مرسحقات 

 23 2/825 عافراب أمحد رصاد بـقامغ ـوكستان –أدوفف 
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 21 2/894 افرابع حسغ ؾوزي افـجار أفػريد مقفان –تلثر افؼوى افبحرية ظذ افتاريخ 

 11 2/916 افرابع ـوثر ظبد افسالم ؾراكسوا رابؾقه –جارجـتو وباكتاجرويل 

 14 2/944 افرابع كظؿي فوؿا جون مؾتون  –افػردوس ادػؼود 

شقؿو  –بعثة جون مري الشتؽشاف ادحقط اهلـدي 

 شقويل، وآخرين

 14 2/959 افرابع أكور ظبد افعؾقم

 18 2/974 افرابع حمؿد إشامظقل افـدوي افراماياكا

 15 1/1 اخلامس ؾماد صبل ـارل مارـس –رأس ادال 

 13 1/31 اخلامس صويف ظبد اهلل جون بـقان –رحؾة احلاج 

 19 1/61 اخلامس حمؿد ؽالب أكدريه موروا –أجواء 

 18 1/98 اخلامس ظع أدهم هقجل –تاريخ ؾؾسػة اف

 18 1/117 اخلامس أمحد شعقد افدمرداش تقؼوال ـوبركقق –حرـات افؽرات افساموية 

 12 1/136 اخلامس ظثامن أمغ ريؾؽه –ـراشات مافته فوريد زبرجيه 

 16 1/149 اخلامس إيؾقا كعامن حؽقم موكتـي –ـتاب ادؼاالت 

 31 1/179 اخلامس حمؿود مؽي ـافديرون –ظؿدة شؾؿقة واحلقاة حؾم 

 11 1/228 اخلامس فقوكاردو داؾقـق اجلقوـوكدا

 11 1/262 اخلامس رمسقس ظوض أوشؽار وايؾد –صورة دوريان جراي 
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 23 1/287 اخلامس مصطػى ماهر األشاضر األداكقة

 13 1/329 اخلامس أمحد ؾماد األهواين حماورات شؼراط

 14 1/388 اخلامس كظؿي فوؿا جون ـقتس –أكديؿون 

 22 1/473 اخلامس ؾماد صبل فقـغ –افدوفة وافثورة 

 24 1/426 اخلامس إكجقل بطرس شؿعان جوزيف ـوكراد -فوردجقم 

 29 1/451 اخلامس ؾاروق ؾريد هرودوت –افتاريخ اجلامع 

 13 2/572 اخلامس ظع أدهم هقبوفقت تغ –تاريخ األدب اإلكجؾقزي 

 12 2/516 اخلامس حمؿد شؾقم شامل ايؽتقتوس حمارضات

 14 2/529 اخلامس صويف ظبد اهلل أركوفد بـقت –ؿصة افزوجغ افعجوزين 

 25 2/544 اخلامس أمحد محدي حمؿود ؾقؽو –افعؾم اجلديد 

 11 2/594 اخلامس إيؾقا كعامن حؽقم ؾقـؾون –تبؾقامك 

 11 2/627 خلامسا إبراهقم ادويؾحي داكتي –افؽومقديا اإلهلقة 

 23 2/632 اخلامس إبراهقم شؽر األشاضر اإلؽريؼقة

 19 2/656 اخلامس أمحد شعقد افدمرداش جافقؾقو –حماورات حول افعؾؿغ اجلديدين 

 27 2/676 اخلامس ماهر افبطوضي مهـجواي –افعجوز وافبحر 
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 19 2/717 اخلامس أمحد رصاد جوجول –األكػس ادقتة 

ـوثر ظبد افسالم  هياملد –آل باشؽققه 

 افبحري

 13 2/757 اخلامس

 22 2/771 اخلامس ظبد افؼادر حمؿود برديايف –افسرة افذاتقة، احلؾم وافواؿع 

 12 2/794 اخلامس حمؿد إشامظقل افـدوي ادفاهباراتا

 23 2/877 اخلامس مصطػى ماهر ـاؾؽا –افؼضقة 

 14 2/847 اخلامس فوؿاكظؿي  هازفقت –حمارضات ظن افشعراء اإلكجؾقز 

 27 2/862 اخلامس ؾماد حمؿد صبل تروتسؽي –تاريخ افثورة افروشقة 

 11 2/883 اخلامس حمؿد شؾقم شامل شقـؽا –ادؼاالت افػؾسػقة 

 17 2/895 اخلامس ظع أدهم بقس ـروبتؽغ –افتعاون ادتبادل 

 17 2/913 اخلامس دويافسقد حمؿد ب ـوكدورشقه –خمطط تارخيي فتؼدم افعؼل افبؼي 

 14 2/931 اخلامس إبراهقم ادويؾحي افػقري –ؾرجقـقا 

 21 1 افسادس ظع أدهم أؿاصقص هاكس أكدرشن

 15 22 افسادس حمؿد افسقد ؽالب هـتـجتون –مـابع اددكقة 

 24 38 افسادس أمحد محدي حمؿود ؾاهيقـجر –ؾؾسػة ـلن 

 9 63ص افسادس ظع حاؾظ بـدار –أكاصقد افـك يف األفعاب األوفقؿبقة 
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 16 73 افسادس شؾقم أكطون أكطوكقوبقجاؾقتا –رحؾة ماجالن حول افعامل 

 16 97ص افسادس حمؿد إشامظقل افـدوي األشاضر اهلـدية

 13 177ص افسادس صويف ظبد اهلل ماـويل –تاريخ إكجؾسا 

 14 121ص افسادس جالل حيقى جان جوريس –افتاريخ االصساـي 

 21 136ص افسادس مصطػى ماهر هاوبتؿن –افـساجون 

 27 159ص افسادس إبراهقم شؽر األشاضر افروماكقة

 24 194ص افسادس ؿباري حمؿد إشامظقل فوشقان فقػي بريل –افعؼؾقة افبدائقة 

 13 219ص افسادس أمحد شعقد افدمرداش مـدفقف –أشـويف خقؿي 

ظبد افسالم  ـوثر إفؽسـدر ديامس –ؽادة افؽامقؾقا 

 افبحري

 16 233ص افسادس

 21 257ص افسادس ظزمي إشالم جورج مور –مبادئ األخالق 

 12 377ص افسادس مصطػى ماهر يوهان جوتػريد هردر –األؽاين افشعبقة 

 17 327ص افسادس أمرة حؾؿي مطر أرشطو –األخالق افـقؼو ماخقة 

 23 338ص افسادس إبراهقم شؽر ؾرجقل –اإلكقادة 

 21 376ص افسادس أمحد رصاد إمقل زوال –جرمقـال 

 25 427ص افسادس ؾماد صبل مقخائقل باـوكغ –جمؿوظة أظامل باـوكغ 
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 17 453ص افسادس حمؿد افسقد ؽالب هافػورد ماــدر –ادثل افديؿوؿراضقة وافواؿع 

 24 471ص افسادس ظثامن أمغ ديؽارت –ادؼال يف ادـفج 

 14 524ص افسادس ظع أدهم أدوارد ؾون هارمتان –ؾؾسػة افالوظي 

 14 562ص افسادس ظبد افغػار مؽاوي بويتقوس –ظزاء افػؾسػة 

 23 1ص افسابع إمام ظبد افػتاح إمام هقجل –ظؾم ادـطق 

 27 24ص افسابع أمحد رصاد روجقه مارتان دي جار –أرسة تقبو 

 13 45ص افسابع كبقؾة إبراهقم مؾحؿة ـافقػاال

 27 59ص افسابع حسن حـػي اشبقـوزا –افة يف افالهوت وافسقاشة رش

 14 173ص افسابع ظع أدهم ماثقو أركوفد –ؾصول يف افـؼد 

ـوثر ظبد افسالم  جورج شاكد –أشاضغ افعزف ظذ افـاي 

 افبحري

 18 118ص افسابع

 19 144ص افسابع ظزمي إشالم تشارفز شاكدرز برس –ادـطق افصحقح 

 31 195ص افسابع حسن حـػي ـاكط –يف حدود افعؼل وحده افدين 

 14 241ص افسابع أمحد ؾائق شقجؿوكد ؾرويد –ثالث مؼاالت يف كظرية اجلـس 

 29 256ص افسابع إكجقل بطرس شؿعان ديػقد هربرت فوراكس –ؿوس ؿزح 

 27 313ص افسابع ؾوزي افعـتقل جقؿس ؾريزر –افغصن افذهبي 
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 19 356ص افسابع كظؿي فوؿا بايرون –أشػار تشقؾد هاروفد 

 16 19ص افثامن جرجس افرصقدي بركارد صو –افعودة إػ متو صافح 

 24 68ص افثامن حسن حـػي ؾوفتر –افؼاموس افػؾسػي 

 19 93ص افثامن ظزت حجازي أريك ؾروم –ادجتؿع افسوي 

 27 137ص افثامن حمؿد مصطػى افػويل كور برت ؾقـر –افسقز كطقؼا 

 27 178ص افثامن ظبد احلؽقم حسان ـوفريدج – "فقساريا بقوجراؾقا"شرة أدبقة 

 13 199ص افثامن ؾماد حمؿد صبل أشػار افػقدا

 16 213ص افثامن أمحد إبراهقم افؼيف (17)ؾقتز جرافد –رباظقات اخلقام 

 16 245ص افثامن إكجقل بطرس شؿعان جقؿس جويس –صورة صابا 

 35 263ص افثامن إمام ظبد افػتاح إمام جلهق –ؾؾسػة احلق 

 15 297ص افثامن ظع أدهم مقشؾقه –تاريخ افثورة افػركسقة 

 17 313ص افثامن حمؿد افػويل مظاهر افطبقعة يف دراشات جوته

 22 331ص افثامن ـامل ؾريد راشغ –ؾقدر 

 36 382ص افثامن حسن حـػي هقجل –حمارضات يف ؾؾسػة افدين 

                                                           

 ( يف افؼسم األول من هذا افػفرس: مؼافة ظن رباظقات اخلقام، داهر حسن ؾفؿي.17)

 



  35   

 

 29 5ص افتاشع حمؿد اجلوهري بقر تايار دو صاردان –إلكساكقة افظاهرة ا

 27 35ص افتاشع أمحد أبو زيد فويس مورجان –ادجتؿع افؼديم 

 27 63ص افتاشع ؿباري إشامظقل جون س. جرين –موت آدم 

 25 91ص افتاشع ظبد افعزيز أمغ ايزاك أزيؿوف –افشػرة افوراثقة 

 11 117ص افتاشع شفر موشى ر. داوكز –أصل األكواع فتشارفس داروين 

 33 251ص افتاشع ظع حاؾظ ثوـقد يديس –حرب افبقؾوبوكقز 

 23 285ص افتاشع ـامل ممدوح محدي أـسقـوؾون –محؾة ـوروس وتاريخ بالد افقوكان 

 17 379ص افتاشع فطػي ظبد افوهاب حيقى يوفقوس ؿقك –ظن احلرب األهؾقة 

 16 327ص افتاشع ظع أدهم الريا كوس –حقاة االشؽـدر األـز 

 

 
 واحلؿد هلل رب افعادغ

 


