
الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ١  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١ مج  السعدي ناصر بن عبدالرحمن  البحوث الدارات العامة الرئاسة الریاض  المنان كالم تفسیر في الرحمن الكریم تیسیر   1432/03/20 212 1 1 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٢ مج  السعدي ناصر بن عبدالرحمن  حوثالب الدارات العامة الرئاسة الریاض  المنان كالم تفسیر في الرحمن الكریم تیسیر   1432/03/20 212 2 2 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٣ مج  السعدي ناصر بن عبدالرحمن  البحوث الدارات العامة الرئاسة الریاض  المنان كالم تفسیر في الرحمن الكریم تیسیر   1432/03/20 212 3 3 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٤ مج  السعدي ناصر بن عبدالرحمن  البحوث الدارات العامة الرئاسة الریاض  المنان كالم تفسیر في الرحمن الكریم تیسیر   1432/03/20 212 4 4 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٥ مج  السعدي ناصر بن عبدالرحمن  البحوث الدارات العامة الرئاسة الریاض  المنان كالم تفسیر في الرحمن الكریم تیسیر   1432/03/20 212 5 5 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٦ مج  السعدي ناصر بن عبدالرحمن  البحوث الدارات العامة الرئاسة الریاض  المنان كالم تفسیر في الرحمن الكریم تیسیر   1432/03/20 212 6 6 
  والدعوة تاءواالف العلمیة 
 واالرشاد 
٧ مج  السعدي ناصر بن عبدالرحمن  البحوث الدارات العامة الرئاسة الریاض  المنان كالم تفسیر في الرحمن الكریم تیسیر   1432/03/20 212 7 7 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
١ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1421  السعدي ناصر بن عبدالرحمن  المنان كالم تفسیر في الرحمن مالكری تیسیر   1432/03/21 212 8 8 
١ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1423  السعدي ناصر بن عبدالرحمن  المنان كالم تفسیر من الرحمن الكریم تیسیر   1432/03/21 212 9 9 
١ مج   10 10 212 1432/03/21  }القرطبي تفسیر { القرآن ألحكام الجامع  األنصاري أحمد بن محمد عبداهللا أبي  العربي الكتاب دار بیروت 1423 
  القرطبي 
٢ مج   11 11 212 1432/03/21  }القرطبي تفسیر { القرأن ألحكام الجامع  األنصاري أحمد بن محمد عبداهللا أبي  العربي الكتاب دار بیروت 1423 
  القرطبي 
٣ مج   12 12 212 1432/03/21  }القرطبي تفسیر { القرآن ألحكام الجامع  صارياألن أحمد بن محمد عبداهللا أبي  العربي الكتاب دار بیروت 1423 
  القرطبي 
٤ مج   13 13 212 1432/03/21  }القرطبي تفسیر { القرآن ألحكام الجامع  األنصاري أحمد بن محمد عبداهللا آلبي  العربي الكتاب دار بیروت 1423 
  القرطبي 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
ةالنجامی قریة  ١٣٢ من ٢  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٥ مج   14 14 212 1432/03/21  }القرطبي تفسیر { القرآن ألحكام الجامع  األنصاري أحمد بن محمد عبداهللا آلبي  العربي الكتاب دار بیروت 1423 
  القرطبي 
٦ مج   15 15 212 1432/03/21  }القرطبي تفسیر { القرآن ألحكام الجامع  األنصاري أحمد بن محمد عبداهللا آلبي  العربي الكتاب دار بیروت 1423 
  القرطبي 
٧ مج   16 16 212 1432/03/21  }القرطبي تفسیر { القرآن ألحكام الجامع  األنصاري أحمد بن محمد عبداهللا آلبي  العربي الكتاب دار بیروت 1423 
  القرطبي 
٨ مج   17 17 212 1432/03/21  }القرطبي تفسیر { القرآن ألحكام الجامع  األنصاري أحمد بن محمد عبداهللا آلبي  العربي الكتاب دار بیروت 1423 
  القرطبي 
٩ مج   18 18 212 1432/03/21  }القرطبي تفسیر { القرآن ألحكام الجامع  األنصاري أحمد بن محمد عبداهللا آلبي  العربي الكتاب دار بیروت 1423 
  القرطبي 
١٠ مج   19 19 212 1432/03/21  }القرطبي تفسیر { القرآن ألحكام الجامع  األنصاري أحمد بن محمد داهللاعب آلبي  العربي الكتاب دار بیروت 1423 
  القرطبي 
١ مج  بالقرآن القرآن إیضاح في البیان أضواء  الشنقیطي المختار األمین محمد  العزیز عبد بن أحمد األمیر سمو الریاض 1403   1432/03/28 212 20 20 
٢ مج  بالقرآن القرآن إیضاح في البیان أضواء  الشنقیطي المختار األمین محمد  العزیز عبد بن أحمد األمیر وسم الریاض 1403   1432/03/28 212 21 21 
٣ مج  بالقرآن القرآن إیضاح في البیان أضواء  الشنقیطي المختار األمین محمد  العزیز عبد بن أحمد األمیر سمو الریاض 1403   1432/03/28 212 22 22 
٤ جم  بالقرآن القرآن إیضاح في البیان أضواء  الشنقیطي المختار األمین محمد  العزیز عبد بن أحمد األمیر سمو الریاض 1403   1432/03/28 212 23 23 
٥ مج  بالقرآن القرآن إیضاح في البیان أضواء  الشنقیطي المختار األمین محمد  العزیز عبد بن أحمد األمیر سمو الریاض 1403   1432/03/28 212 24 24 
٦ مج  بالقرآن القرآن إیضاح في البیان أضواء  الشنقیطي المختار األمین محمد  العزیز عبد بن أحمد األمیر سمو الریاض 1403   1432/03/28 212 25 25 
٧ مج  بالقرآن قرآنال إیضاح في البیان أضواء  الشنقیطي المختار األمین محمد  العزیز عبد بن أحمد األمیر سمو الریاض 1403   1432/03/28 212 26 26 
٨ مج  بالقرآن القرآن إیضاح في البیان أضواء  الشنقیطي المختار األمین محمد  العزیز عبد بن أحمد األمیر سمو الریاض 1403   1432/03/28 212 27 27 
٩ مج  بالقرآن القرآن إیضاح في البیان أضواء  الشنقیطي المختار األمین محمد  العزیز عبد بن أحمد األمیر سمو الریاض 1403   1432/03/28 212 28 28 
١٠ مج   29 29 212 1432/03/28  دفع{ بالقرآن القرآن إیضاح في البیان أضواء  الشنقیطي المختار األمین محمد  العزیز عبد بن أحمد األمیر سمو الریاض 1403 
جواز منع{ و } الكتاب آیات عن اإلضطراب إیھام   
  }للمتعبدواإلعجاز نزلالم في المجاز  
١ مج  علي بن أحمد بكر أبي اإلمام اإلسالم لحجة  العربي التراث إحیاء دار بیروت 1412  القرآن أحكام   1432/03/28 212 30 30 
  الجصاص الرازي  
٢ مج  علي بن أحمد بكر أبي اإلمام اإلسالم لحجة  العربي التراث إحیاء دار بیروت 1412  القرآن أحكام   1432/03/28 212 31 31 
  الجصاص الرازي  



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٣  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  ـــــــــوانالعنــــــ المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الورود بیانات  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٣ مج  علي بن أحمد بكر أبي اإلمام اإلسالم لحجة  العربي التراث إحیاء دار بیروت 1412  القرآن أحكام   1432/03/28 212 32 32 
  الجصاص الرازي  
٤ مج  علي بن أحمد بكر أبي اإلمام اإلسالم لحجة  يالعرب التراث إحیاء دار بیروت 1412  القرآن أحكام   1432/03/28 212 33 33 
  الجصاص الرازي  
٥ مج  علي بن أحمد بكر أبي اإلمام اإلسالم لحجة  العربي التراث إحیاء دار بیروت 1412  القرآن أحكام   1432/03/28 212 34 34 
  الجصاص الرازي  
١ مج   35 35 212 1432/03/28  نشأة عن تفصیلي بحث والمفسرون التفسیر  الذھبي حسین مدمح المؤلف  القاھرة 1396 
ومذاھبھ والوانھ وتطوره التفسیر   
٢ مج   36 36 212 1432/03/28  نشأة عن تفصیلي بحث والمفسرون التفسیر  الذھبي حسین محمد المؤلف  القاھرة 1396 
ومذاھبھ والوانھ وتطوره التفسیر   
السعدي ناصر بن عبدالرحمن  اإلسالمیة الجامعة  المنورة المدینة 1398  من المنان كالم تفسیر في الرحمن الكریم تیسیر   1432/04/01 212 37 37 
الكتاب آخر الى ص سورة    
١ مج  التفسیر على المنیر الضوء  الجوزیة القیم ابن  النور مؤسسة  عنیزة 1   1432/04/01 212 38 38 
٢ مج  التفسیر على المنیر الضوء  الجوزیة القیم ابن  النور مؤسسة  عنیزة 1   1432/04/01 212 39 39 
٣ مج  التفسیر على المنیر الضوء  الجوزیة القیم ابن  النور مؤسسة  عنیزة 1   1432/04/01 212 40 40 
٤ مج  التفسیر على المنیر الضوء  الجوزیة القیم ابن  النور مؤسسة  عنیزة 1   1432/04/01 212 41 41 
٥ مج  التفسیر على المنیر الضوء  الجوزیة القیم ابن  النور مؤسسة  عنیزة 1   1432/04/01 212 42 42 
٦ مج  التفسیر على المنیر الضوء  الجوزیة القیم ابن  النور مؤسسة  عنیزة 1   1432/04/01 212 43 43 
١ مج  كثیر ابن تفسیر  ثیرك ابن اسماعیل الفداء لإلأبي  الحدیثة الریاض مكتبة الریاض 1400   1432/04/01 212 44 44 
٢ مج  كثیر ابن تفسیر  كثیر ابن اسماعیل الفداء لإلأبي  الحدیثة الریاض مكتبة الریاض 1400   1432/04/01 212 45 45 
٣ مج  كثیر ابن تفسیر  كثیر ابن اسماعیل الفداء لإلأبي  الحدیثة الریاض مكتبة الریاض 1400   1432/04/01 212 46 46 
١ مج  تیمیة ابن اإلسالم شیخ تفسیر مجموعة  بن أحمد العباس أبي الدین الدین تقي  القیمة الدار  { بھیمري بلدة 1374   1432/04/01 212 47 47 
  الحراني تیمیة ابن عبدالسالم بن عبدالحلیم  ]بمباي تھانة 

١ مج   48 48 212 1432/04/04  الجاللین تفسیر بتوضیح األلھیة الفتوحات  الشھیر عيالشاف العجیلي عمر بن سلیمان  التجاریةالكبرى المكتبة  القاھرة 
الخفیة للدقائق  بالجمل   
٢ مج   49 49 212 1432/04/04  الجاللین تفسیر بتوضیح األلھیة الفتوحات  الشھیر الشافعي العجیلي عمر بن سلیمان  التجاریةالكبرى المكتبة  القاھرة 
ةالخفی للدقائق  بالجمل   



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٤  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص قمالر  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٣ مج   50 50 212 1432/04/04  الجاللین تفسیر بتوضیح األلھیة الفتوحات  الشھیر الشافعي العجیلي عمر بن سلیمان  التجاریةالكبرى المكتبة  القاھرة 
الخفیة للدقائق  بالجمل   
٤ مج   51 51 212 1432/04/04  الجاللین تفسیر بتوضیح األلھیة الفتوحات  الشھیر الشافعي العجیلي عمر بن لیمانس  التجاریةالكبرى المكتبة  القاھرة 
الخفیة للدقائق  بالجمل   
١ مج  العظیم القرآن تفسیر  كثیر بن إسماعیل الفداء أبي الدین عماد  العربیة الكتب إحیاء دار  القاھرة   1432/04/04 212 52 52 
  يالدمشق القرشي 
٢ مج  العظیم القرآن تفسیر  كثیر بن إسماعیل الفداء أبي الدین عماد  العربیة الكتب إحیاء دار  القاھرة   1432/04/04 212 53 53 
  الدمشقي القرشي 
٤ مج  ن القرآ فضائل ویلیھ العظیم القرآن تفسیر  كثیر بن إسماعیل الفداء أبي الدین عماد  العربیة الكتب إحیاء دار  القاھرة   1432/04/04 212 54 54 
  الدمشقي القرشي 
١ مج  ن القرآ فضائل ویلیھ العظیم القرآن تفسیر  كثیر بن إسماعیل الفداء أبي الدین عماد   والتوزیع للنشر الرایة دار الریاض 1414   1432/04/04 212 55 55 
  الدمشقي القرشي 
٢ مج  ن القرآ فضائل ویلیھ العظیم القرآن تفسیر  كثیر بن إسماعیل الفداء أبي لدینا عماد   والتوزیع للنشر الرایة دار الریاض 1414   1432/04/04 212 56 56 
  الدمشقي القرشي 
٣ مج  ن القرآ فضائل ویلیھ العظیم القرآن تفسیر  كثیر بن إسماعیل الفداء أبي الدین عماد   والتوزیع للنشر الرایة دار الریاض 1414   1432/04/04 212 57 57 
  الدمشقي القرشي 
١ مج  القدیر فتح تفسیر  الشوكاني علي بن محمد  الحلبي البابي مصطفى  القاھرة 1350   1432/04/04 212 58 58 
٢ مج  القدیر فتح تفسیر  الشوكاني علي بن محمد  الحلبي البابي مصطفى  القاھرة 1350   1432/04/04 212 59 59 
٣ مج  القدیر فتح تفسیر  الشوكاني علي بن محمد  لبيالح البابي مصطفى  القاھرة 1350   1432/04/04 212 60 60 
٤ مج  القدیر فتح تفسیر  الشوكاني علي بن محمد  الحلبي البابي مصطفى  القاھرة 1350   1432/04/04 212 61 61 
٥ مج  القدیر فتح تفسیر  الشوكاني علي بن محمد  الحلبي البابي مصطفى  القاھرة 1350   1432/04/04 212 62 62 
١ مج  الفكر دار بیروت 1403  القدیر فتح تفسیر  الشوكاني علي بن محمد   1432/04/04 212 63 63 
١ مج  الفكر دار بیروت 1403  القدیر فتح تفسیر  الشوكاني علي بن محمد   1432/04/04 212 64 64 
٢ مج  الفكر دار بیروت 1403  القدیر فتح تفسیر  الشوكاني علي بن محمد   1432/04/04 212 65 65 
١ مج  القرآن آي تأویل عن البیان جامع الطبري تفسیر  الطبري جریر بن محمد جعفر ألبي  بمصر المعارف دار  اقاھرة 1958   1432/04/04 212 66 66 

٢ مج  قرآنال آي تأویل عن البیان جامع الطبري تفسیر  الطبري جریر بن محمد جعفر ألبي  بمصر المعارف دار  اقاھرة 1958   1432/04/04 212 67 67 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٥  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  ـــوانالعنــــــــــــ المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الورود بیانات  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٣ مج  القرآن آي تأویل عن البیان جامع الطبري تفسیر  الطبري جریر بن محمد جعفر ألبي  بمصر المعارف دار  اقاھرة 1958   1432/04/04 212 68 68 

٤ مج  القرآن آي تأویل عن البیان جامع الطبري تفسیر  الطبري جریر بن محمد رجعف ألبي  بمصر المعارف دار  اقاھرة 1958   1432/04/04 212 69 69 

٥ مج  القرآن آي تأویل عن البیان جامع الطبري تفسیر  الطبري جریر بن محمد جعفر ألبي  بمصر المعارف دار  اقاھرة 1958   1432/04/04 212 70 70 

٦ مج  القرآن آي تأویل عن البیان جامع الطبري تفسیر  الطبري جریر بن محمد جعفر ألبي  بمصر المعارف دار  اقاھرة 1958   1432/04/04 212 71 71 

٧ مج  القرآن آي تأویل عن البیان جامع الطبري تفسیر  الطبري جریر بن محمد جعفر ألبي  بمصر المعارف دار  اقاھرة 1958   1432/04/04 212 72 72 

٨ مج  القرآن آي تأویل عن البیان جامع الطبري تفسیر  الطبري جریر بن محمد جعفر ألبي  بمصر معارفال دار  اقاھرة 1958   1432/04/04 212 73 73 

٩ مج  القرآن آي تأویل عن البیان جامع الطبري تفسیر  الطبري جریر بن محمد جعفر ألبي  بمصر المعارف دار  اقاھرة 1958   1432/04/04 212 74 74 

١٠ مج  القرآن آي تأویل عن البیان جامع الطبري تفسیر  الطبري جریر بن محمد جعفر ألبي  بمصر المعارف دار  ھرةاقا 1958   1432/04/04 212 75 75 

١١ مج  القرآن آي تأویل عن البیان جامع الطبري تفسیر  الطبري جریر بن محمد جعفر ألبي  بمصر المعارف دار  اقاھرة 1958   1432/04/04 212 76 76 

١٢ مج  القرآن آي تأویل عن البیان جامع الطبري تفسیر  الطبري جریر بن محمد جعفر ألبي  بمصر المعارف دار  اقاھرة 1958   1432/04/04 212 77 77 

١٣ مج  القرآن آي تأویل عن البیان جامع الطبري تفسیر  الطبري جریر بن محمد جعفر ألبي  بمصر المعارف دار  اقاھرة 1958   1432/04/04 212 78 78 

١ مج  القرآن تأویل عن البیان جامع الطبري تفسیر  الطبري جریر بن محمد جعفر ألبي  مصطفى ومطبعة مكتبة شركة  القاھرة 1373   1432/04/05 212 79 79 
  بمصر واوالده الحلبي البابي 
٢ مج  القرآن آي تأویل عن البیان جامع الطبري رتفسی  الطبري جریر بن محمد جعفر ألبي  مصطفى ومطبعة مكتبة شركة  القاھرة 1373   1432/04/05 212 80 80 
  بمصر واوالده الحلبي البابي 
٣ مج  القرآن آي تأویل عن البیان جامع الطبري تفسیر  الطبري جریر بن محمد جعفر ألبي  مصطفى ومطبعة مكتبة شركة  القاھرة 1373   1432/04/05 212 81 81 
  صربم واوالده الحلبي البابي 
٤ مج  القرآن آي تأویل عن البیان جامع الطبري تفسیر  الطبري جریر بن محمد جعفر ألبي  مصطفى ومطبعة مكتبة شركة  القاھرة 1373   1432/04/05 212 82 82 
  بمصر واوالده الحلبي البابي 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٦  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ كتبةم  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٥ مج  القرآن آي تأویل عن البیان جامع الطبري تفسیر  الطبري جریر بن محمد جعفر ألبي  مصطفى ومطبعة مكتبة شركة  القاھرة 1373   1432/04/05 212 83 83 
  بمصر واوالده الحلبي البابي 
٦ مج  رآنالق آي تأویل عن البیان جامع الطبري تفسیر  الطبري جریر بن محمد جعفر ألبي  مصطفى ومطبعة مكتبة شركة  القاھرة 1373   1432/04/05 212 84 84 
  بمصر واوالده الحلبي البابي 
٧ مج  القرآن آي تأویل عن البیان جامع الطبري تفسیر  الطبري جریر بن محمد جعفر ألبي  مصطفى ومطبعة مكتبة شركة  القاھرة 1373   1432/04/05 212 85 85 
  بمصر واوالده الحلبي البابي 
٨ مج  القرآن آي تأویل عن البیان جامع الطبري تفسیر  الطبري جریر بن محمد جعفر ألبي  مصطفى مطبعةو مكتبة شركة  القاھرة 1373   1432/04/05 212 86 86 
  بمصر واوالده الحلبي البابي 
٩ مج  نالقرآ آي تأویل عن البیان جامع الطبري تفسیر  الطبري جریر بن محمد جعفر ألبي  مصطفى ومطبعة مكتبة شركة  القاھرة 1373   1432/04/05 212 87 87 
  بمصر واوالده الحلبي البابي 
١٠ مج  القرآن آي تأویل عن البیان جامع الطبري تفسیر  الطبري جریر بن محمد جعفر ألبي  مصطفى ومطبعة مكتبة شركة  القاھرة 1373   1432/04/05 212 88 88 
  بمصر واوالده الحلبي البابي 
١١ مج  القرآن آي تأویل عن البیان جامع الطبري تفسیر  الطبري جریر بن محمد جعفر ألبي  مصطفى مطبعةو مكتبة شركة  القاھرة 1373   1432/04/05 212 89 89 
  بمصر واوالده الحلبي البابي 
١٢ مج  آنالقر آي تأویل عن البیان جامع الطبري تفسیر  الطبري جریر بن محمد جعفر ألبي  مصطفى ومطبعة مكتبة شركة  القاھرة 1373   1432/04/05 212 90 90 
  بمصر واوالده الحلبي البابي 
١ مج  البغوي وبھامشھ الخازن تفسیر  المعروف محمد بن علي الدین عالء  التجاریةالكبرى المكتبة  القاھرة   1432/04/05 212 91 91 
  بالخازن 
٢ مج  البغوي وبھامشھ الخازن سیرتف  المعروف محمد بن علي الدین عالء  التجاریةالكبرى المكتبة  القاھرة   1432/04/05 212 92 92 
  بالخازن 
٣ مج  البغوي وبھامشھ الخازن تفسیر  المعروف محمد بن علي الدین عالء  التجاریةالكبرى المكتبة  القاھرة   1432/04/05 212 93 93 
  بالخازن 
٤ مج  البغوي وبھامشھ الخازن تفسیر  المعروف محمد بن علي الدین عالء  التجاریةالكبرى المكتبة  القاھرة   1432/04/05 212 94 94 
  بالخازن 
١ مج  المنار تفسیر  رضا رشید محمد  المعرفة دار بیروت   1432/04/05 212 95 95 
٢ مج  المنار تفسیر  رضا رشید محمد  المعرفة دار بیروت   1432/04/05 212 96 96 
٣ مج  لمنارا تفسیر  رضا رشید محمد  المعرفة دار بیروت   1432/04/05 212 97 97 
٤ مج  المنار تفسیر  رضا رشید محمد  المعرفة دار بیروت   1432/04/05 212 98 98 
٥ مج  المنار تفسیر  رضا رشید محمد  المعرفة دار بیروت   1432/04/05 212 99 99 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٧  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٦ مج  المنار تفسیر  رضا رشید محمد  المعرفة دار بیروت   1432/04/05 212 100 100 
٧ مج  المنار تفسیر  رضا رشید محمد  المعرفة دار بیروت   1432/04/05 212 101 101 
٨ مج  المنار تفسیر  رضا رشید محمد  المعرفة دار بیروت   1432/04/05 212 102 102 
٩ مج  المنار تفسیر  رضا رشید محمد  المعرفة دار بیروت   1432/04/05 212 103 103 
١٠ مج  المنار تفسیر  رضا رشید محمد  المعرفة دار بیروت   1432/04/05 212 104 104 
١١ مج  المنار تفسیر  رضا رشید محمد  المعرفة دار بیروت   1432/04/05 212 105 105 
١٢ مج  المنار تفسیر  رضا رشید محمد  المعرفة دار بیروت   1432/04/05 212 106 106 
١ مج  القرآن تفسیر  الصنعاني ھمام بن عبدالرزاق لإلمام  الرشد مكتبة الریاض 1410   1432/04/06 212 107 107 
٢ مج  القرآن تفسیر  الصنعاني ھمام بن عبدالرزاق لإلمام  الرشد مكتبة الریاض 1410   1432/04/06 212 108 108 
١ مج  األحكام آیات تفسیر  الصابوني علي بن محمد  الغزالي مكتبة دمشق 1391   1432/04/06 212 109 109 
٢ مج  األحكام آیات تفسیر  الصابوني علي بن محمد  الغزالي مكتبة دمشق 1391   1432/04/06 212 110 110 
١ مج  القرآن أم تفسیر في البرھان أوضح كتاب  أبي بن سلطان محمد عبدالكریم أبي  القرى أم مطبعة  المكرمة مكة 1357   1432/04/06 212 111 111 
  الخجندي المعصومي اورون محمد عبداهللا 

٤ مج  ابن الدوسري عبدالرحمن ابراھیم الریاض 1404  العظیم القرآن تفسیر من والمفاھیم األثار صفوة  الدوسري محمد بن عبدالرحمن   1432/04/06 212 112 112 
  المولف  
ھود سورة تفسیر الصعودالى معارج  الشنقیطي المختار محمد األمین محمد  والتوزیع للنشر المجتمع دار  جدة 1408   1432/04/06 212 113 113 
النور سورة تفسیر  الشنقیطي المختار األمین محمد  والتوزیع للنشر المجتمع دار  جدة 1410   1432/04/06 212 114 114 
١ مج  والمعاھد للكلیات العامة الرئاسة الریاض 1389  العلمیة بالمعاھد التفسیر مقرر جاللینال تفسیر  عفیفي عبدالرزاق   1432/04/10 212 115 115 
  العربیة بالمملكة العلمیة  
  السعودیة 
النزول أساب من المسند الصحیح  الوادعي ھادي بن مقبل  األرقم دار  الكویت 1405   1432/04/10 212 116 116 
١ مج  النزول أساب من المسند الصحیح  الوادعي ھادي بن مقبل  اإلسالمیة اإلدریسي مكتبة  صنعاء 1421   1432/04/10 212 117 117 
  الحرمین دار ومكتبة السلفیة 
١ مج   118 118 212 1432/04/10  السنة طالب على المقرر األحكام تفسیرآیات  السایس علي محمد  واوالده الجمال سعید محمد أسعد  جدة 1373 
الشریعة بكلیة األولى   
١ مج  التفسیر أصول في مقدمة شرح  تیمیة ابن اإلسالم لشیخ  أحمد اإلمام دار  رةالقاھ 1427   1432/04/10 212 119 119 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٨  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر نمكا تاریخ مالحظات  نالعنـــــــــــــــوا المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الورود بیانات  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١ مج  الفكر دار  القاھرة 1392  القرآن أحكام  بابن المعروف عبداهللا بن محمد بكر ألبي   1432/04/10 211 120 120 
  بيالعر 
١ مج  القرآن مشكل تأویل  قتیبة بن مسلم بن عبداهللا محمد أبي  العربیة الكتب احیاء دار  القاھرة     1432/04/10 211 121 121 
١ مج   122 122 211 1432/04/10 الفرقان  الخطیب ابن  المصریة الكتاب دار  القاھرة 1367 
١ مج  القرآن أقسام في التبیان  القیم ابن بكر أبي نب محمد الدین شمس  العلمیة الكتاب دار بیروت 1402   1432/04/10 211 123 123 
  الجوزیة 
 124 124 212 1432/04/10  الثانیة السنة التفسیرلطالب أصول في الوجیز   القطان مناع  سعود بن محمد اإلمام جامعة الریاض 1397 
العلمیة بالمعاھد الثانویة  اإلسالمیة   
١ مج  العزیز الكتاب لحفظة والتركیز الجامع  الرحیمي طاھر محمد القادر عبد ابو المؤلف  لمنورةا المدینة 1422   1432/04/10 228 125 125 
  المدني 
١ مج  النبویة والبالغة القرآن اعجاز  الرافعي صادق مصطفى المؤلف  القاھرة 1371   1432/04/10 211 126 126 
١ مج   127 127 212.1 1432/04/11  نظریة دراسة المفسرین عند الترجیح قواعد  الحربي حسین ليع بن حسین  القاسم دار الریاض 1417 
 تطبیقیة 
٢ مج   128 128 212.1 1432/04/11  نظریة دراسة المفسرین عند الترجیح قواعد  الحربي حسین علي بن حسین  القاسم دار الریاض 1417 
 تطبیقیة 
١ مج  القرآن علوم في العرفان مناھل  الزرقاني عبدالعظیم محمد  ةالعربی الكتب احیاء دار  القاھرة   1432/04/11 211 129 129 
٢ مج  القرآن علوم في العرفان مناھل  الزرقاني عبدالعظیم محمد  العربیة الكتب احیاء دار  القاھرة   1432/04/11 211 130 130 
١ مج  السعدي ناصر بن عبدالرحمن  المعارف مكتبة الریاض 1402  القرآن لتفسیر الحسان لقواعدا   1432/04/11 212 131 131 
١ مج  التفسیر في ومنھجھ جزي ابن  الزبیري محمد علي  القلم دار دمشق 1407   1432/04/11 212 132 132 
٢ مج  التفسیر في ومنھجھ جزي ابن  الزبیري محمد علي  القلم دار دمشق 1407   1432/04/11 212 133 133 
١ مج   134 134 211 1432/04/11  اعجاز وبھامشھكتاب القرآن علوم في اإلتقان  الشافعي السیوطي الدین جالل  التجاریةالكبرى المكتبة  ةالقاھر 1368 
للباقالني القرآن   
١ مج  والقرامطة المتفلسفة على الرد في المرتاد بغیة  تیمیة بن عبدالحلیم بن أحمد  والحكم العلوم مكتبة 1408   1432/04/12 214 135 135 
  بالحلول القائلین من اإللحاد أھل والباطنیة  
 واإلتحاد 
١ مج   136 136 214 1432/04/12  الناجیة الطائفة العتقاد المنشورة السنة أعالم  حكمي أحمد بن حافظ  الرشد مكتبة الریاض 1414 
 المنصورة 
١ مج   137 137 214 1432/04/12  الملحدین على والرد لمینالمس عقیدة  البلیھي ابراھیم صالح  المسلم دار الریاض 1416 
 والمبتدعین 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٩  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  لـــــــــــــــفالمؤ الناشـــــــــــــــر  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١ مج  األمراء على الدخول حكم في المراء قطع  عبدالكریم ال برجس بن عبدالسالم المؤلف الریاض 1420   1432/04/12 214 138 138 
١ مج   139 139 240 1432/04/12  وإمامھم المسلمین جماعة بلزوم األمر  عبدالكریم ال برجس بن دالسالمعب المؤلف الریاض 1418 
مفرقتھم من والتحذیر   
١ مج   140 140 214 1432/04/12  المساة النونیة القصیدة على المختصر التعلیق  الجوزیة القیم ابن العالمة  السلیمان عبداهللا بن عبدالسالم الریاض 1424 
الناجیة للفرقة اإلنتصار في الشافیة لكافیةبا   
٢ مج  المسماة النونیة القصیدة على المختصر التعلیق  الجوزیة القیم ابن العالمة  السلیمان عبداهللا بن عبدالسالم الریاض 1424   1432/04/12 214 141 141 
الناجیة للفرقة اإلنتصار في الشافیة بالكافیة    

٣ مج  المسماة النونیة القصیدة على المختصر التعلیق  الجوزیة القیم ابن العالمة  السلیمان عبداهللا بن معبدالسال الریاض 1424   1432/04/12 214 142 142 
الناجیة للفرقة اإلنتصار في الشافیة بالكافیة    

١ مج  السعادتین وباب نالھجرتی طریق  بابن الشھیر بكر أبي بن محمد عبداهللا أبي  المنیریة الطباعة ادارة  القاھرة   1432/04/12 214 143 143 
  الجوزیة القیم 
١ مج  وضوابطھ التكفیر  الرحیلي عامر بن ابراھیم  البخاري اإلمام دار  الدوحة 1426   1432/04/13 214 144 144 
١ مج   145 145 200.3 1432/04/13  المذاھبو األدیان في المیسرة الموسوعة  الجھني حماد بن مانع  للطباعة العالمیة الندوة دار الریاض 1420 
المعاصرة واألحزاب  والتوزیع والنشر   
٢ مج   146 146 200.3 1432/04/13  والمذاھب األدیان في المیسرة الموسوعة  الجھني حماد بن مانع  للطباعة العالمیة الندوة دار الریاض 1420 
المعاصرة واألحزاب  والتوزیع والنشر   
١ مج  بالكفار التشبھ عن النھي في واألثار السنن  عبدالغفار حسن سھیل  السلف ارد الریاض 1416   1432/04/13 214 147 147 
١ مج  الصفة أھل أخبار من نبذة بیان في الكفة رجحان  السخاوي عبدالرحمن محمد  السلف دار الریاض 1415   1432/04/13 214 148 148 
وأحوالھم الصفة اھل في رسالة ویلیھ    
١ مج  والصفات األسماء كتاب  البیھقي  العلمیة الكتب دار بیروت 1405   1432/04/13 214 149 149 
١ مج  عشریة االثنى التحفة مختصر  أحمد اهللا ولي اإلمام عبدالعزیز شاه  البحوث إلدارات العامة الرئاسة الریاض 1404   1432/04/13 214 150 150 
  الدھلوي  والدعوة واإلفتاء العلمیة 
  إلرشادوا 
١ مج   151 151 214 1432/04/13  علماء یقرره كما وتربیتھا النفوس تزیكة  فرید أحمد  القلم دار بیروت 
والغزالي القیم وابن رجب ابن السلف   
العصریون المعتزلة أفراخ العقالنیون  األثري الحلبي علي حسن بن علي  األثریة الغرباء مكتبة  المنورة المدینة 1413   1432/04/13 214 152 152 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ١٠  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود یاناتب العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١ مج   153 153 214 1432/04/13  الطیب الكلم او الطیب الكلم ورافع الصیب الوابل القیم محمد عبداهللا أبي الدین لشمس  البحوث الدارات العامة الرئاسة الریاض 
الصالح العملو  الجوزیة  والدعوة واالفتاء العلمیة   
 واالرشاد 
١ مج  الفرق بین الفرق  البغدادي محمد بن طاھر بن عبدالقاھر  المعرفة دار بیروت   1432/04/15 215 154 154 
الباري فتح في العقدیة المخالفات على التنبیھ  الشبل علي بن عبدالعزیز علي  الوطن ودار الشبل دار الریاض 1421   1432/04/15 214 155 155 
 156 156 214 1432/04/15  وبیان توضیح مع السلف عقیدة بالجھل العذر  ھزاع فؤاد محمد شریف  تیمیة ابن مكتبة  القاھرة 1408 
  وابن تیمیة ابن اإلسالم شیخي لموقف 
المعین وتكفیر بالجھل العذر من عبدالوھاب   
بن آل ابوطامي آل حجر بن أحمد  الدوحة 1410  والخرافة الشرك مصرع تابك  الحاج علي محمد خالد   1432/04/15 214 157 157 
  علي  
١ مج  السنة أھل عقیدة وشرح المحجة بیان في الحجة  الفضل محمد ابن اسماعیل القاسم أبي   والتوزیع للنشر الرایة دار الریاض 1411   1432/04/15 214 158 158 
  األصبھاني التمیمي 
١ مج  ورسائل فتاوي مجموع الثمین الكنز  الجبرین عبدالرحمن بن عبداهللا  الصقر مكتبة الریاض 1414   1432/04/15 214 159 159 
١ مج   160 160 214 1432/04/15  التوحید متنوعة ومقاالت فتاوي مجموع  باز بن عبداهللا بن عبدالعزیز المؤلف الریاض 1410 
بھ ومایلحق   
١ مج   161 161 214 1432/04/15  ویلیھ والقبور الموتى حال بشرح الصدر شرح  الشافعي طيالسیو الدین جالل  العلمیة دارالكتب بیروت 1408 
الحبیب بلقاء الكئیب بشرى   
١ مج  والسنة الكتاب ضوء في الحكام معاملة  عبدالكریم آل برجس بن عبدالسالم  السلف دار الریاض 1416   1432/04/15 244 162 162 
اإلحتساب نصاب  السنامي عوض بن مدمح بن لعمر   الوطن دار الریاض 1414   1432/04/15 257 163 163 
تعالى اهللا الى الدعوة في الحكمة  القحطاني وھف بن علي بن سعید المؤلف الریاض 1413   1432/04/15 214 164 164 
١ مج  الدیانة أصول عن اإلبانة  اسمكاعیل بن علي الحسن أبي لالمام  المؤید مكتبة الریاض 1413   1432/04/17 214 165 165 
  األشعري 
١ مج   166 166 214 1432/04/18  وعبادة عقیدة اإلسالم عن معرفتھ من ماالبد  العرفج علي بن محمد  الصمیعي دار الریاض 1419 
 وأخالقا 
١ مج   167 167 240 1432/04/18  كتاب على واألجوبة لألسئلة الفرید الجامع  اهللا الجار اهللا جار بن عبداهللا  اإلسالمیة الشؤون وزارة الریاض 1420 
 التوحید  واألوقاف 
١ مج   168 168 214 1432/04/18  عن سأل لمن الكافي الجواب أو والدواء الدواء  الجوزیة القیم ابن  والتوزیع للنشر الباز دار  المكرمة مكة 1410 
الشافي الدواء   
١ مج   169 169 214 1432/04/18  عن سأل لمن الكافي الجواب أو والدواء الدواء  الجوزیة القیم ناب  والتوزیع للنشر الباز دار  المكرمة مكة 1410 
الشافي الدواء   



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ١١  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
یختار مالحظات  النشر مكان  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١ مج   170 170 214 1432/04/18  عن سأل لمن الكافي الجواب أو والدواء الدواء  الجوزیة القیم ابن  والتوزیع للنشر الباز دار  المكرمة مكة 1410 
الشافي الدواء   
١ مج   171 171 240 1432/04/18  أو السلفیة اإلعتقاد مسائل في األلفیة المنظومة  العتیبي النفیعي حاسن بن مقعد بن فھد  بلنسیة دار الریاض 1421 
مقعد ابن مایعتقد نظم في الزبرجد قالدة   
١ مج  الفرق بین السنة أھل وسطیة  باعبداهللا محمد باكریم محمد   والتوزیع رللنش الرایة دار الریاض 1415   1432/04/18 240 172 172 
١ مج  عباس ابن مكتبة  القاھرة 1426   173 173 214 1432/04/18  ذكرھا التي السلفیة للعقیدة البھیة الجموع  الشنقیطي المختار األمین محمد 
بیانال أضواء تفسیره في الشنقیطي العالمة   
٢ مج  عباس ابن مكتبة  القاھرة 1426   174 174 214 1432/04/18  ذكرھا التي السلفیة للعقیدة البھیة الجموع  الشنقیطي المختار األمین محمد 
البیان أضواء تفسیره في الشنقیطي العالمة   
١ مج  وسیلةوال التوسل في جلیلة قاعدة  تیمیة ابن اإلسالم شیخ  الفرقان مكتبة عجمان 1422   1432/04/18 214 175 175 
١ مج   176 176 214 1432/04/18 الشفاعة  الوادعي ھادي بن مقبل عبدالرحمن ابي  األثار دار  صنعاء 1420 
١ مج   177 177 214 1432/04/18 الفوائد  الجوزیة القیم ابن  الدولیة األفكار بیت بیروت 2004 
٢ مج  السنة أھل عقیدة وشرح المحجة بیان في الحجة  الفضل محمد ابن اسماعیل القاسم أبي   عوالتوزی للنشر الرایة دار الریاض 1411   1432/04/18 214 178 178 
  األصبھاني التمیمي 
٢ مج  العلماء من كثیر على أشكلت آیات تفسیر  تیمیة بن عبدالسالم بن عبدالحلیم بن أحمد  الصمیعي دار الریاض 1427   1432/04/20 226.63 179 179 

١ مج  والدعوة العقیدة في محاضرات  الفوزان عبداهللا بن فوزان بن صالح  العاصمة دار الریاض 1413   1432/04/20 214 180 180 
٢ مج  والدعوة العقیدة في محاضرات  الفوزان عبداهللا بن فوزان بن صالح  العاصمة دار الریاض 1413   1432/04/20 214 181 181 
١ مج  والطائف دمشق 1407  التوحید مجموعة  تیمیة ابن مثل العلماء من مجموعة  المؤید ومكتبة البیان دار   1432/04/20 214 182 182 
  عبدالوھاب بن ومحمد 
٢ مج  والطائف دمشق 1407  التوحید مجموعة  تیمیة ابن مثل العلماء من مجموعة  المؤید ومكتبة البیان دار   1432/04/20 214 183 183 
  ھابعبدالو بن ومحمد 
١ مج  والوسیلة التوسل في جلیلة قاعدة  تیمیة ابن اإلسالم شیخ  لینة مكتبة  دمنھور 1409   1432/04/20 214 184 184 
١ مج   185 185 213 1432/04/20  رحمھ البخاري اإلمام صحیح في الدعوة غقھ  القحطاني وھف بن علي بن سعید  اإلسالمیة الشؤون وزارة الریاض 1421 
  كتاب أول من لألحادیث دعویة دراسة اهللا  واألوقاف 
والموادعة الجزیة كتاب نھایة الى الوصایا   
٢ مج   186 186 213 1432/04/20  رحمھ البخاري اإلمام صحیح في الدعوة غقھ  القحطاني وھف بن علي بن سعید  اإلسالمیة الشؤون وزارة الریاض 1421 
  كتاب أول من لألحادیث دعویة دراسة اهللا  واألوقاف 
والموادعة الجزیة كتاب نھایة الى الوصایا   



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ١٢  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  ــــــــفالمؤلـــــــ الناشـــــــــــــــر  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١ مج  التبلیغ جماعة من التحذیر في البلیغ القول  التویجري حمود بن عبداهللا بن حمود  الصمیعي دار الریاض 1414   1432/04/20 215 187 187 
١ مج  افرید الجامع  تیمیة ابن مثل العلماء من مجموعة  النعمان راھیماب بن محمد الریاض   1432/04/20 214 188 188 
  عبدالوھاب بن ومحمد 
١ مج  والنصارى الیھود أجوبة في الحیارى ھدایة  الجوزیة قیم ابن لإلمام  والتوزیع للنشر الباز دار الریاض   1432/04/20 214 189 189 
١ مج  ابلیس تلبیس من النفیس المنتقى  الجوزي ابن  الجوزي ابن دار  الدمام 1410   1432/04/20 214 190 190 
١ مج   191 191 240 1432/04/20  على والتبلیس البھرج من إبلیس ماالقاه كشف  الشیخ آل حسن بن عبدالرحمن  العاصمة دار الریاض 1415 
جرجیس بن داود قلب   
١ مج   192 192 214 1432/04/20  قطر وتحقیق دراسة الیھا والطریق اهللا والیة  ھالل ابراھیم مابراھی  الحدیثة الكتب دار  القاھرة 
الشوكاني لإلمام الولي حدیث على الولي   
١ مج  التاریخ في مرة ألول الصوفیة حقیقة عن الكشف القاسم عبدالرؤوف محمود  الصحابة دار 1408   1432/04/22 215 193 193 
  والنشر للطابعة 
١ مج   194 194 214 1432/04/22  الى الخالفات رد في الخلق على الحق إیثار  الیماني المرتضى محمد عبداهللا أبي  والتوزیع للنشر الباز دار  المكرمة مكة 
التوحید أصول من الحق المذھب   
١ مج  اإلسالم الى الدعوة طریق على أضواء  الجامي علي أمان محمد  اإلسالمي المكتب بیروت 1399   1432/04/22 214 195 195 
الجنة في ربھم المؤمنین رؤیة في المنة عظم  شمیلة عبدالرحمن بن عبدالرحمن السید  اسامة دار  القاھرة 1399   1432/04/22 214 196 196 
  األھدل 
 197 197 248 1432/04/22  } أین{ ب اهللا عن السؤال بجواز العین تكحیل  صادق بن سلیم بن صادق  التوحید دار الریاض 1428 
والمین الضالل أھل على والرد   
مفاھیمنا ھذه  الشیخ آل محمد عبدالعزیز صالح  البحوث الدارات العامة الرئاسة الریاض 1406   1432/04/22 214 198 198 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
الموت تمني أحكام  عبدالوھاب بن محمد الشیخ  اإلمدادیة المكتبة  المكرمة مكة   1432/04/22 214 199 199 
التوحید كتاب لشرح المجید فتح  الشیخ آل حسن بن عبدالرحمن   1432/04/22 214 200 200 
والفالسفة والمتكلمین األشاعرة ذم  الحسني الغماري صدیق احمد  التوحید دار الریاض 1428   1432/04/22 240 201 201 
١ مج   202 202 214 1432/04/22  والحكمة ةالقدر القضاء مسائل في العلیل شفاء  الجوزیة القیم بن محمد عبداهللا أبي  حدیثةال الریاض مكتبة الریاض 1323 
 والتعلیل 
 203 203 260 1432/04/22  عرضا الصوفیة عند للتلقى العامة المصادر  صادق بن سلیم بن صادق المؤلف الریاض 1427 
 ونقدا 
١ مج  الرسول شاتم على المسلول الصارم  تیمیة بن عبدالحلیم بن أحمد  العلمیة بالكت دار بیروت 1398   1432/04/24 214 204 204 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ١٣  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر نمكا تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١ مج   205 205 214 1432/04/24  للشیخ فتاوي ویلیھ السنة منھاج ملخص  تیمیة بن عبدالحلیم بن أحمد  الرشد مكتبة الریاض 1423 
الشیخ آل حسن بن عبدالرحمن   
١ مج   206 206 247 1432/04/24  أھل كالم نقض في االعتدال منھاج من المنتقى  تیمیة بن أحمد الدین تقي  اإلسالمیة الشؤون وزارة الریاض 1418 
السنة منھاج مختصر وھو واالعتزال الرفض  واألوقاف   
١ مج   207 207 214 1432/04/24  الشیعة كالم نقض في النبویة السنة منھاج  بن أحمد العباس أبي الدین الدین تقي  الحدیثة الریاض مكتبة الریاض 
موافقة بیان المسمى الكتاب وبھامشھ والقدریة  الحراني تیمیة ابن عبدالسالم بن عبدالحلیم   
للمؤلف المنقول بصحیح المعقول صحیح    

٢ مج   208 208 214 1432/04/24  الشیعة كالم نقض في النبویة السنة منھاج  بن أحمد العباس أبي الدین الدین تقي  الحدیثة الریاض مكتبة الریاض 
موافقة بیان المسمى الكتاب وبھامشھ والقدریة  الحراني تیمیة ابن عبدالسالم بن عبدالحلیم   
للمؤلف المنقول بصحیح المنقول صریح    
٣ مج   209 209 214 1432/04/24  الشیعة كالم نقض في النبویة السنة منھاج  بن أحمد العباس أبي الدین الدین تقي  الحدیثة الریاض مكتبة الریاض 
موافقة بیان المسمى الكتاب وبھامشھ والقدریة  الحراني تیمیة ابن عبدالسالم بن عبدالحلیم   
للمؤلف المنقول بصحیح المنقول صریح    
٤ مج   210 210 214 1432/04/24  الشیعة كالم نقض في النبویة السنة منھاج  بن أحمد العباس أبي الدین الدین تقي  الحدیثة الریاض مكتبة الریاض 
موافقة بیان المسمى الكتاب وبھامشھ والقدریة  الحراني تیمیة ابن عبدالسالم بن عبدالحلیم   
للمؤلف المنقول بصحیح المنقول صریح    
ابلیس تلبیس أو والعلماء العلم نقد  الجوزي بن عبدالرحمن الفرج أبي ملإلما  استانبولي مھدي محمود بیروت 1396   1432/04/24 214 211 211 
١ مج  المرضیة الفرقة أھل عقد في المضیة الدرة شرح السفاریني سالم بن أحمد بن بن محمد  السلیمان عبداهللا عبدالسالم الریاض 1425   1432/04/24 214 212 212 

١ مج  المرضیة الفرقة أھل عقد في المضیة الدرة شرح السفاریني سالم بن أحمد بن بن محمد  السلیمان عبداهللا بدالسالمع الریاض 1425   1432/04/24 214 213 213 

١ مج  الفرید الجامع  تیمیة ابن مثل العلماء من مجموعة  المدینة مطبعة الریاض 1387   1432/04/24 214 214 214 
  عبدالوھاب بن ومحمد 
١ مج  الجھمیة على الرد وكتاب النزول حدیث شرح  تیمیة بن عبدالحلیم بن أحمد  اإلسالمي المكتب دمشق 1381   1432/04/24 214 215 215 
١ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1401  التفسیر في الحدیثة العقلیة المدرسة منھج  الرومي سلیمان عبدالرحمن فھد   1432/04/27 212 216 216 
١ مج  النجدیة التوحید مجموعة  عبدالوھاب بن محمد الشیخ  السمو صاحب نفقة على طبع  اھرةالق 1375   1432/04/27 214 217 217 
  عبدالعزیز بن مشعل الملكي 
١ مج   218 218 248.2 1432/04/27  المسمى الخلیل كتاب على البالغ القویم ارد  الفقیھي ناصر محمد على  المأثر دار  المنورة المدینة 1422 
الدامغ بالحق   



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ١٤  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود یاناتب العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١ مج  الصفات وكتاب النزول كتاب  الدار عمر بن علي الحسن ابي لإلمام المحقق  المنورة المدینة 1403   1432/04/27 214 219 219 
  قطني 
١ مج   220 220 214 1432/04/27  المعروف المقاصد أحكام في الفوائد مختصر  بن عبدالعزیز بن عزالدین محمد أبي  الفرقان دار الریاض 1417 
الصغرى بالقواعد  الشافعي القاسم أبي عبدالسالم   
١ مج  اإلسالمیة الشریعة في المقابر أحكام  السحیباني عمر عبداهللا  الجوزي ابن دار الریاض 1426   1432/04/27 214 221 221 
١ مج   222 222 214 1432/04/27  الجھمیة على الملرسلة الصواعق مختصر  الجوزیة القیم بن بكر أبي بن محمد  لحدیثةا الریاض مكتبة الریاض 
 والمعطلة 
١ مج  مختار الحاج الملحد زیغ لكشف البیانواألشھار  السابق فوزان المؤلف الریاض 1422   1432/04/27 217 223 223 
١ مج  مختار الحاج الملحد زیغ لكشف لبیانواألشھارا  السابق فوزان المؤلف الریاض 1422   1432/04/27 217 224 224 
١ مج   225 225 214 1432/04/27  في التبصیر أو الھدى معالم النھى أولي تبصیر  الطبري جریر بن محمد جعر أبي  الرشد مكتبة الریاض 1425 
باز بن عبدالعزیز للشیخ حاشیة مع الدین معالم   
١ مج   226 226 214 1432/05/08  ضوء في والسنة الكتاب في األلھیة الصفات  الجامي علي أمان محمد  اإلسالمیة الجامعة  المنورة المدینة 1408 
والتنزیھ اإلثبات   
١ مج  القاسم أبي سنة عن الذب في والقواصم العواصم الیماني ابراھیم بت محمد  البشیؤ دار  عمان 1405   1432/05/08 214 227 227 

٢ مج  القاسم أبي سنة عن الذب في والقواصم العواصم الیماني ابراھیم بت محمد  البشیؤ دار  عمان 1405   1432/05/08 214 228 228 

١ مج  السفاریني سالم بن أحمد بن محمد المحقق الریاض 1425  المرضیة الفرقة عقد في المضیة الدرة حاشیة   1432/05/08 215 229 229 
١ مج  األندلسي عبداهللا بن محمد  األثریة الغرباء مكتبة  منورةال المدینة 1415  السنة أصول بتخریج الجنة ریاض   1432/05/08 214 230 230 
١ مج  األثریة األصالة مكتبة  جدة  رمضاني أحمد بن عبدالمالك الجزائري،   231 231 215 1432/05/08  إلى الداعي القتاد أبي وحشیة من العباد تخلیص 
األكباد وفلذات النسوان قتل   
١ مج  خلقھ على اهللا علو  الدویش سلیمان موسى  والحكم العلوم مكتبة بیروت 1407   1432/05/08 214 232 232 
١ مج  السعدي ناصر بن عبدالرحمن   الوطن دار الریاض 1415  العلمیة والمتون الرسائل   1432/05/08 214 233 233 
١ مج  القیم ابن مكتبة  الكویت 1422  والسنة الكتاب في والمناظرة الجدل اصول  العثمان إبراھیم نب حمد   1432/05/08 214 234 234 
١ مج  تیمیة ابن  تیمیة ابن مكتبة  القاھرة   235 235 214 1432/05/08 اإلستقامة 
٢ مج  تیمیة ابن  تیمیة ابن مكتبة  القاھرة   236 236 214 1432/05/08 اإلستقامة 
١ مج  المسائل على واألجوبة الرسائل عیون  بن حسن بن عبدالرحمن بن عبداللطیف  رشدال مكتبة الریاض 1420   1432/05/08 214 237 237 
عبدالوھاب بن محمد   



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ١٥  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٢ مج  المسائل لىع واألجوبة الرسائل عیون  بن حسن بن عبدالرحمن بن عبداللطیف  الرشد مكتبة الریاض 1420   1432/05/08 214 238 238 
عبدالوھاب بن محمد   
١ مج  الحنبلي السفاریني محمد  اإلسالمي المكتب بیروت 1411  األثریة األسرار وسواطع البھیة األنوار لوامع   1432/05/08 214 239 239 
١ مج  عبدالوھاب بن محمد  اإلسالمیة الشؤون وزارة الریاض 1420   240 240 214 1432/05/09 الكبائر 
  واألوقاف 
١ مج  األنصاري محمد بن حماد عبداللطیف أبي  الفرقان مكتبة اإلمارات 1424  العقیدة في رسائل   1432/05/09 214 241 241 
١ مج  علفھ أبي بن صبري بن رائد  العاصمة دار الریاض 1417  البدع معجم   1432/05/09 214 242 242 
١ مج  عفان ابن دار الخبر 1416   243 243 214 1432/05/09  العلم أھل والیة ومنشور السعادة دار مفتاح  الجوزیة القیم ناب 
 واإلرادة 
٢ مج  عفان ابن دار الخبر 1416   244 244 214 1432/05/09  العلم أھل والیة ومنشور السعادة دار مفتاح  الجوزیة القیم ابن 
 واإلرادة 
٣ مج  عفان ابن دار الخبر 1416   245 245 214 1432/05/09  العلم أھل والیة ومنشور السعادة دار مفتاح  الجوزیة القیم ابن 
 واإلرادة 
١ مج  األرقم دار مكتبة  الكویت 1401  العظیم القرآن تفسیر من والمفاھیم اآلثار صفوة  الدوسري محمد بن عبدالرحمن   1432/05/09 214 246 246 

٢ مج  األرقم دار مكتبة  الكویت 1401  العظیم القرآن تفسیر من والمفاھیم اآلثار صفوة  الدوسري محمد بن رحمنعبدال   1432/05/09 214 247 247 

٣ مج  األرقم دار مكتبة  الكویت 1402  العظیم القرآن تفسیر من والمفاھیم اآلثار صفوة  الدوسري محمد بن عبدالرحمن   1432/05/09 214 248 248 

١ مج  البخاري القنوجي حسن صدیق محمد  العلمیة الكتب دار بیروت 1415  الخالص الدین   1432/05/09 214 249 249 
٢ مج  البخاري القنوجي حسن صدیق محمد  العلمیة الكتب دار بیروت 1415  الخالص الدین   1432/05/09 214 250 250 
٣ مج  البخاري القنوجي حسن صدیق محمد  العلمیة الكتب دار بیروت 1415  الخالص الدین   1432/05/09 214 251 251 
٤ مج  البخاري القنوجي حسن صدیق محمد  العلمیة الكتب دار بیروت 1415  الخالص الدین   1432/05/09 214 252 252 
١ مج  تیمیة ابن  اإلسالمي المكتب دمشق 1381   253 253 214 1432/05/09 اإلیمان 
١ مج  عفان ابن دار الخبر 1415  والرقیات والطب والكفارات األمراض  ضیاء عبدالواحد بن محمد عبداهللا أبي   1432/05/09 214 254 254 
المقدسي الدین   
١ مج  السنة ترجمان إدارة باكستان 1401  ظھیر إلھى إحسان   255 255 214 1432/05/09 البھائیة 
١ مج  الحدیث أھل مكتبة البحرین 1419  األثري فوزي عبدالرحمن أبي   256 256 214 1432/05/09  أمر والة طاعة وجوب في المقطوف الورد 
بالمعروف المسلمین   



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ١٦  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  فالمؤلـــــــــــــــ الناشـــــــــــــــر  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١ مج  التوحید كتاب شرح المجید فتح  الشیخ آل حسن بن عبدالرحمن  القلم دار بیروت 1405   1432/05/09 214 257 257 
١ مج  التوحید كتاب شرح المجید فتح  الشیخ آل حسن بن عبدالرحمن  اإلسالمیة الشؤون وزارة الریاض 1422   1432/05/09 214 258 258 
  واألوقاف 
١ مج   259 259 214 1432/05/09  األنبیاء دعوة تحقیق في الموحدین عیون قرة  حسن بن عبدالرحمن  البحوث الدارات العامة الرئاسة الریاض 1404 
 والمرسلین  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
١ مج   260 260 214 1432/05/09  اهللا حق ھو الذي التوحید كتاب لشرح التمھید  إبراھیم بن محمد بن عبدالعزیز بن صالح  التوحید دار الریاض 1423 
الشیخ آل  العبید على   
١ مج  الصحیح المعتقد  العبدالكریم برجس بن عبدالسالم  الفرقان مكتبة عجمان 1423   1432/05/09 214 261 261 
١ مج  السلفیة اإلدریسي الیمن  سبأ بن عبداهللا الشیعة مؤسس عن النبأ توضیح  حسن بن أحمد بن علي الحسن أبي   1432/05/10 214 262 262 
  الرازحي 
١ مج  الشریف دار الریاض 1415   263 263 214 1432/05/10  عبدالرحمن عبداهللا الشیخ وفتاوى رسائل  الحازمي عبداهللا بن إبراھیم 
ابطینأب   
١ مج  الفكر دار  الشیطان مصاید من اللھفان اغاثة  الجوزیة القیم ابن   1432/05/10 214 264 264 
٢ مج  الفكر دار  الشیطان مصاید من اللھفان اغاثة  الجوزیة القیم ابن   1432/05/10 214 265 265 
١ مج  البدر العباد حمد بن عبدالمحسن  أحمد اإلمام دار  القاھرة 1426   266 266 214 1432/05/10  عبدالمحسن الشیخ دروس بفوائد العباد إتحاف 
العباد حمد بن   
١ مج  الحق إظھار  الكیرانوي الرحمن خلیل بن اهللا رحمت  البحوث الدارات العامة الرئاسة الریاض 1410   1432/05/10 214 267 267 
الھندي العثماني  والدعوة واالفتاء العلمیة   
 واالرشاد 
٢ مج  الحق إظھار  الكیرانوي الرحمن خلیل بن اهللا رحمت  البحوث الدارات العامة الرئاسة الریاض 1410   1432/05/10 214 268 268 
الھندي العثماني  والدعوة واالفتاء العلمیة   
 واالرشاد 
٣ مج  حقال إظھار  الكیرانوي الرحمن خلیل بن اهللا رحمت  البحوث الدارات العامة الرئاسة الریاض 1410   1432/05/10 214 269 269 
الھندي العثماني  والدعوة واالفتاء العلمیة   
 واالرشاد 
٤ مج  الحق إظھار  الكیرانوي الرحمن خلیل بن اهللا رحمت  البحوث الدارات العامة الرئاسة الریاض 1410   1432/05/10 214 270 270 
الھندي العثماني  والدعوة واالفتاء العلمیة   
 واالرشاد 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ١٧  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  اصالخ الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١ مج  ملكاوي خلیل عبدالقادر محمد أحمد محمد  اإلسالمیة الشؤون وزارة الریاض 1416  الحق إظھار كتاب مختصر   1432/05/10 214 271 271 
  واألوقاف 
١ مج  السنة مكتبة  تیمیة ابن   272 272 214 1432/05/10 اإلستقامة 
١ مج  مشقد 1421  البیان دار مكتبة  أحمد بن عبدالرحمن الدین زین الفرج أبي   البوار دار بحال والتعریف النار من التخویف   1432/05/10 214 273 273 
الدمشقي البغدادي الحنبلي رجب ابن    
١ مج  الحمید صالح بن عبدالكریم  البرادي إبراھیم بن علي الریاض 1421   274 274 214 1432/05/10  اعممز دحض في للدعاوي الدامغ الحق 
 القرضاوي 
١ مج  المیزان في القرضاوي  الخراشي صالح بن سلیمان  الجواب دار الریاض 1420   1432/05/10 214 275 275 
١ مج  وأھلھ الكالم ذم  األنصاري محمد بن عبداهللا إسماعیل أبي  والحكم العلوم مكتبة  المنورة المدینة 1416   1432/05/10 214 276 276 
 الھروي 
٢ مج  وأھلھ الكالم ذم  األنصاري محمد بن عبداهللا إسماعیل أبي  والحكم العلوم مكتبة  المنورة المدینة 1416   1432/05/10 214 277 277 
 الھروي 
١ مج  األفراح بالد إلى األرواح حادي  الجوزیة القیم ابن  العلمیة الكتب دار بیروت 1403   1432/05/10 214 278 278 
١ مج  الذھبي الدین شمس  الحدیثة الریاض مكتبة الریاض 1391  الكبائر كتاب   1432/05/10 214 279 279 
١ مج  الكوثر مكتبة الریاض 1415  أمحزون محمد  الفتنة في الصحابة مواقف تحقیق   1432/05/10 214 280 280 
٢ مج  الكوثر مكتبة الریاض 1415  أمحزون محمد  فتنةال في الصحابة مواقف تحقیق   1432/05/10 214 281 281 
١ مج  التوفیق مكتبة الریاض 1389  عتیق بن محمد بن علي بن حمد  التوحید شرح باختصار التندید إبطال   1432/05/10 214 282 282 
١ مج  الشافي الدواء عن سأل لمن الكافي الجواب كتاب الجوزیة القیم ابن  العلمیة الكتب دار بیروت   1432/05/10 214 283 283 

١ مج  عفان ابن دار الخبر 1419  الحكمي عبداهللا محمد بن حافظ   284 284 214 1432/05/10  المكنون اللؤلؤ لشرح المأمون الواضح المسلك 
والمتون األسانید أحوال في   
١ مج  العلیان دار مكتبة بریدة 1407  الدویش محمد بن عبداهللا   285 285 214 1432/05/10  تفسیر أخطاء على التنبیھ في الزالل المورد 
 الظالل 
١ مج  السلفیة الدار  الكویت 1405  الدارمي سعید بن عثمان  الجھمیة على الرد   1432/05/10 214 286 286 
١ مج  الجوزي ابن الفرج أبي   الوطن دار الریاض 1420  الھوى ذم من المنتقى   1432/05/10 214 287 287 
١ مج  داهللالعب ومحمد عبدالعزیز شركة 1420  الفرید الجامع  تیمیة ابن مثل العلماء من مجموعة   1432/05/13 214 288 288 
الجمیح     عبدالوھاب بن ومحمد 
١ مج  سحمان بن سلیمان  العاصمة دار الریاض 1412  المارق الماذق شبھات رد في الشارق الضیاء   1432/05/13 214 289 289 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ١٨  فحةص  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
رقمال الجھة النشر   التاریخ 
١ مج   290 290 214 1432/05/13  الملحدین على والرد المسلمین عقیدة  البلیھي ابراھیم صالح  المسلم دار الریاض 1416 
 والمبتدعین 
١ مج  طیبة دار الریاض  اإلسالم في والبراء الوالء  القحطاني سالم بن سعید بن محمد   1432/05/13 214 291 291 
١ مج  الرافضة على والرد اإلمامة  األصبھاني نعیم أبي حافظ  والحكم العلوم مكتبة  لمنورةا المدینة 1407   1432/05/13 214 292 292 
١ مج  عبدالوھاب بن محمد الشیخ حیاة  خزعل الشیخ خلف حسین   1432/05/13 214 293 293 
١ مج  أطلس دار الریاض 1418  الخمیس عبدالرحمن بن محمد   294 294 214 1432/05/13  ونصرة القبوریة نقض في المفید المجموع 
 التوحید 
١ مج  العلم دار  جدة 1406  والصوفیة التصوف من تیمیة ابن اإلمام موقف  بناني محمد بن أحمد   1432/05/13 214 295 295 
١ مج   296 296 214 1432/05/13  في ةالرسال أو الحدیث وأصحاب السلف عقیدة  عبدالرحمن بن إسماعیل عثمان أبي  العاصمة دار الریاض 1419 
واألئمة الحدیث وأصحاب السنة أھل اعتقاد الصابوني   
١ مج  الیمني محمد أبي  والحكم العلوم مكتبة  المنورة المدینة 1414  فرقة والسبعین الثالث عقائد   1432/05/13 214 297 297 
٢ مج  يالیمن محمد أبي  والحكم العلوم مكتبة  المنورة المدینة 1414  فرقة والسبعین الثالث عقائد   1432/05/13 214 298 298 
١ مج   299 299 214 1432/05/13  علم إلى الوصول سلم بشرح القبول معارج  حكمي أحمد بن حافظ  الجوزي ابن دار  الدمام 1424 
التوحید في األصول   
٢ مج   300 300 214 1432/05/13  علم إلى الوصول سلم حبشر القبول معارج  حكمي أحمد بن حافظ  الجوزي ابن دار  الدمام 1424 
التوحید في األصول   
٣ مج   301 301 214 1432/05/13  علم إلى الوصول سلم بشرح القبول معارج  حكمي أحمد بن حافظ  الجوزي ابن دار  الدمام 1424 
التوحید في األصول   
١ مج  عبدالوھاب بن محمد الشیخ حیاة  خزعل الشیخ خلف حسین   1432/05/13 214 302 302 
١ مج  عبدالوھاب بن محمد  اإلسالمیة واآلداب العقیدة   1432/05/13 214 303 303 
١ مج  الجیل دار بیروت  الوظائف من العام لمواسم فیما المعارف لطائف  الحنبلي رجب بن الدین زین الحافظ   1432/05/13 214 304 304 
١ مج  مصر دار مصر 1385  البیحاني الكدادي ینحس بن سالم بن محمد  المجتمع إصالح   1432/05/13 214 305 305 

١ مج  سعود آل عبدالعزیز اإلمام  تیمیة ابن   306 306 214 1432/05/13  اآلیات من فیھ ورد وما الرحمن عرش 
 واألحادیث 
١ مج  القصیم ـ الریاض 1393  القصیم مطابع +الجزیرة مطابع   307 307 214 1432/05/14  بالمعروف األمر + مفیدةال الرسائل مجموع  حكمي أحمد بن حافظ 
المنكر عن والنھي   
١ مج  القیمة المطبعة بمباي 1368  تیمیة ابن  المنطقیین على الرد   1432/05/14 214 308 308 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ١٩  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١ مج  تیمیة ابن  المدني مطبعة مصر 1380  قبرص ملك إلى میةتی ابن من رسالة   1432/05/14 214 309 309 
١ مج  الملیباري أحمد بن الدین سعد  اإلمام مطبعة مصر   310 310 214 1432/05/14  أصول في السفیر +الحق إلى الدعوة 
حسن+المسلمین نصیحة+البھیة الدرة+التفسیر   
الثمینة الھدیة+المسلمین تحذیر+االفادة    

١ مج  سرور عبدالحكیم  طنالو مؤسسة الریاض 1384  التفسیر أصول في السفیر   1432/05/14 212 311 311 
١ مج  عبدالوھاب بن محمد  عبدالوھاب بن محمد اإلمام الشیخ مؤلفات   1432/05/14 213 312 312 
٢ مج  عبدالوھاب بن محمد  عبدالوھاب بن محمد اإلمام الشیخ مؤلفات   1432/05/14 213 313 313 
٣ مج  ابعبدالوھ بن محمد  عبدالوھاب بن محمد اإلمام الشیخ مؤلفات   1432/05/14 213 314 314 
٤ مج  عبدالوھاب بن محمد  عبدالوھاب بن محمد اإلمام الشیخ مؤلفات   1432/05/14 213 315 315 
١ مج  المناھج دار  القاھرة 1425  العنبري محمد بن علي بن خالد   316 316 214 1432/05/14  والسنة القرآن ضوء في الشرعیة السیاسة فقھ 
األمة سلف وأقوال   
١ مج  الھدایة دار مكتبة الریاض 1405  عبدالوھاب بن محمد  داود المفترى على الرد في النفیس الفصل القول   1432/05/14 214 317 317 
جرجیس بن    
١ مج  النحاس ابن إبراھیم بن أحمد زكریا أبي  العلمیة الكتب دار بیروت   318 318 214 1432/05/14  وتحذیر الجاھلین مالأع عن الغافلین تنبیھ 
الھالكین أفعال من السالكین   
١ مج  تیمیة ابن  المسلم دار الریاض 1415   319 319 214 1432/05/14  أصحاب لمخالفة المستقیم الصراط اقتضاء 
 الجحیم 
٢ مج  تیمیة ابن  المسلم دار الریاض 1415   320 320 214 1432/05/14  بأصحا لمخالفة المستقیم الصراط اقتضاء 
 الجحیم 
١ مج  تیمیة ابن  المجد مطابع   321 321 214 1432/05/14  أصحاب لمخالفة المستقیم الصراط اقتضاء 
 الجحیم 
١ مج  سحمان بن سلیمان  المنار مطبعة مصر 1344  النجدیة الوھابیة والتحفة الھدیةالسنیة   1432/05/14 214 322 322 
١ مج   323 323 214 1432/05/15  بخلق قال من على الرد في واإلعتذار الحیدة  بن یحیى بن عبدالعزیز الحسن أبي  والحكم العلوم مكتبة  المنورة المدینة 1415 
 القرآن  الكناني میمون بن مسلم ابن عبدالعزیز 
  الكناني المكي 
١ مج  منده ابن الحافظ 1402  الجھمیة على الرد   1432/05/15 214 324 324 
١ مج  توقیفیة الدعوة وسائل أن على القویة الحجج  آل ناصر بن برجس بن عبدالسالم  السلف دار الریاض 1413   1432/05/15 214 325 325 
  عبدالكریم 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٢٠  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان ةمنطق 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١ مج  التوحید دعوة أئمة رسائل  زعبدالعزی بن سعود بن مشعل بن فیصل  السمو صاحب نفقة على طبع 1422   1432/05/15 214 326 326 
سعود آل  عبدالعزیز بن سلطان الملكي   
١ مج   327 327 214 1432/05/15  في وجھوده سعدي بن عبدالرحمن الشیخ  العباد عبدالمحسن بن عبدالرزاق  الرشد مكتبة الریاض 1411 
العقیدة توضیح   
١ مج  تعالى اهللا أفعال في والتعلیل الحكمة  المدخلي ھادي ربیع محمد  لینة مكتبة  دمنھور 1409   1432/05/15 214 328 328 
١ مج  الشریف دار الریاض 1417  الحازمي خالد بن الحسن  الغیوب عالم توحید في القلوب قوت   1432/05/15 214 329 329 
١ مج  الجدید الكتاب دار بیروت 1396  تیمیة ابن  لمنكرا عن والنھي بالمعروف األمر   1432/05/15 214 330 330 
١ مج  تیمیة ابن  لطباعة فھد الملك مجمع  المنورة المدینة 1426  الكالمیة بدعھم تأسیس في الجھمیة تلبیس بیان   1432/05/15 214 331 331 
الشریف المصحف   
٢ مج  تیمیة ابن  لطباعة فھد الملك مجمع  المنورة المدینة 1426  الكالمیة بدعھم سیستأ في الجھمیة تلبیس بیان   1432/05/15 214 332 332 
الشریف المصحف   
٣ مج  تیمیة ابن  لطباعة فھد الملك مجمع  المنورة المدینة 1426  الكالمیة بدعھم تأسیس في الجھمیة تلبیس بیان   1432/05/15 214 333 333 
الشریف المصحف   
٤ مج  میةتی ابن  لطباعة فھد الملك مجمع  المنورة المدینة 1426  الكالمیة بدعھم تأسیس في الجھمیة تلبیس بیان   1432/05/15 214 334 334 
الشریف المصحف   
٥ مج  تیمیة ابن  لطباعة فھد الملك مجمع  المنورة المدینة 1426  الكالمیة بدعھم تأسیس في الجھمیة تلبیس بیان   1432/05/15 214 335 335 
الشریف المصحف   
٦ مج  تیمیة ابن  لطباعة فھد الملك جمعم  المنورة المدینة 1426  الكالمیة بدعھم تأسیس في الجھمیة تلبیس بیان   1432/05/15 214 336 336 
الشریف المصحف   
٧ مج  تیمیة ابن  لطباعة فھد الملك مجمع  المنورة المدینة 1426  الكالمیة بدعھم تأسیس في الجھمیة تلبیس بیان   1432/05/15 214 337 337 
الشریف المصحف   
٨ مج  تیمیة ابن  لطباعة فھد الملك مجمع  المنورة المدینة 1426  الكالمیة بدعھم تأسیس في الجھمیة تلبیس بیان   1432/05/15 214 338 338 
الشریف المصحف   
٩ مج  تیمیة ابن  لطباعة فھد الملك مجمع  المنورة المدینة 1426  الكالمیة بدعھم تأسیس في الجھمیة تلبیس بیان   1432/05/15 214 339 339 
الشریف المصحف  )الدراسة قسم (   
١٠ مج  تیمیة ابن  لطباعة فھد الملك مجمع  المنورة المدینة 1426  الكالمیة بدعھم تأسیس في الجھمیة تلبیس بیان   1432/05/15 214 340 340 
الشریف المصحف    )العامة الفھارس جزء (  
١ مج  تیمیة ابن  عةلطبا فھد الملك مجمع  المنورة المدینة 1416  تیمیة بن أحمد اإلسالم شیخ فتاوى مجموع   1432/05/16 214 341 341 
الشریف المصحف   



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٢١  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
لنشرا مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٢ مج  تیمیة ابن  لطباعة فھد الملك مجمع  المنورة المدینة 1416  تیمیة بن أحمد اإلسالم شیخ فتاوى مجموع   1432/05/16 214 342 342 
الشریف المصحف   
٣ مج  تیمیة ابن  لطباعة فھد الملك مجمع  المنورة المدینة 1416  تیمیة بن أحمد اإلسالم شیخ فتاوى مجموع   1432/05/16 214 343 343 
الشریف المصحف   
٤ مج  تیمیة ابن  لطباعة فھد الملك مجمع  المنورة المدینة 1416  میةتی بن أحمد اإلسالم شیخ فتاوى مجموع   1432/05/16 214 344 344 
الشریف المصحف   
٥ مج  تیمیة ابن  لطباعة فھد الملك مجمع  المنورة المدینة 1416  تیمیة بن أحمد اإلسالم شیخ فتاوى مجموع   1432/05/16 214 345 345 
الشریف المصحف   
٦ مج  تیمیة ابن  لطباعة فھد الملك مجمع  المنورة المدینة 1416  تیمیة بن أحمد اإلسالم شیخ فتاوى مجموع   1432/05/16 214 346 346 
الشریف المصحف   
٧ مج  تیمیة ابن  لطباعة فھد الملك مجمع  المنورة المدینة 1416  تیمیة بن أحمد اإلسالم شیخ فتاوى مجموع   1432/05/16 214 347 347 
الشریف المصحف   
٨ مج  ةتیمی ابن  لطباعة فھد الملك مجمع  المنورة المدینة 1416  تیمیة بن أحمد اإلسالم شیخ فتاوى مجموع   1432/05/16 214 348 348 
الشریف المصحف   
٩ مج  تیمیة ابن  لطباعة فھد الملك مجمع  المنورة المدینة 1416  تیمیة بن أحمد اإلسالم شیخ فتاوى مجموع   1432/05/16 214 349 349 
الشریف المصحف   
١٠ مج  تیمیة ابن  لطباعة ھدف الملك مجمع  المنورة المدینة 1416  تیمیة بن أحمد اإلسالم شیخ فتاوى مجموع   1432/05/16 214 350 350 
الشریف المصحف   
١١ مج  تیمیة ابن  لطباعة فھد الملك مجمع  المنورة المدینة 1416  تیمیة بن أحمد اإلسالم شیخ فتاوى مجموع   1432/05/16 214 351 351 
الشریف المصحف   
١٢ مج  تیمیة ابن  لطباعة فھد الملك مجمع  لمنورةا المدینة 1416  تیمیة بن أحمد اإلسالم شیخ فتاوى مجموع   1432/05/16 211 352 352 
الشریف المصحف   
١٣ مج  تیمیة ابن  لطباعة فھد الملك مجمع  المنورة المدینة 1416  تیمیة بن أحمد اإلسالم شیخ فتاوى مجموع   1432/05/16 212 353 353 
الشریف المصحف   
١٤ مج  تیمیة ابن  لطباعة فھد الملك مجمع  المنورة المدینة 1416  تیمیة بن أحمد اإلسالم شیخ فتاوى مجموع   1432/05/16 212 354 354 
الشریف المصحف   
١٥ مج  تیمیة ابن  لطباعة فھد الملك مجمع  المنورة المدینة 1416  تیمیة بن أحمد اإلسالم شیخ فتاوى مجموع   1432/05/16 212 355 355 
الشریف المصحف   
١٦ مج  تیمیة ابن  لطباعة فھد الملك مجمع  المنورة المدینة 1416  تیمیة بن أحمد اإلسالم شیخ فتاوى مجموع   1432/05/16 212 356 356 
الشریف المصحف   



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٢٢  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١٧ مج  تیمیة ابن  باعةلط فھد الملك مجمع  المنورة المدینة 1416  تیمیة بن أحمد اإلسالم شیخ فتاوى مجموع   1432/05/16 212 357 357 
الشریف المصحف   
١٨ مج  تیمیة ابن  لطباعة فھد الملك مجمع  المنورة المدینة 1416  تیمیة بن أحمد اإلسالم شیخ فتاوى مجموع   1432/05/16 213 358 358 
الشریف المصحف   
١٩ مج  تیمیة ابن  لطباعة فھد الملك مجمع  ةالمنور المدینة 1416  تیمیة بن أحمد اإلسالم شیخ فتاوى مجموع   1432/05/16 216 359 359 
الشریف المصحف   
٢٠ مج  تیمیة ابن  لطباعة فھد الملك مجمع  المنورة المدینة 1416  تیمیة بن أحمد اإلسالم شیخ فتاوى مجموع   1432/05/16 216 360 360 
الشریف المصحف   
٢١ مج  تیمیة ابن  لطباعة فھد الملك مجمع  المنورة المدینة 1416  تیمیة بن أحمد اإلسالم شیخ فتاوى مجموع   1432/05/16 216 361 361 
الشریف المصحف   
٢٢ مج  تیمیة ابن  لطباعة فھد الملك مجمع  المنورة المدینة 1416  تیمیة بن أحمد اإلسالم شیخ فتاوى مجموع   1432/05/16 216 362 362 
الشریف المصحف   
٢٣ مج  تیمیة ابن  لطباعة فھد الملك مجمع  المنورة المدینة 1416  تیمیة بن أحمد اإلسالم شیخ فتاوى مجموع   1432/05/16 216 363 363 
الشریف المصحف   
٢٤ مج  تیمیة ابن  لطباعة فھد الملك مجمع  المنورة المدینة 1416  تیمیة بن أحمد اإلسالم شیخ فتاوى مجموع   1432/05/16 216 364 364 
الشریف المصحف   
٢٥ مج  تیمیة ابن  لطباعة فھد الملك مجمع  المنورة المدینة 1416  تیمیة بن أحمد اإلسالم شیخ فتاوى مجموع   1432/05/16 216 365 365 
الشریف المصحف   
٢٦ مج  تیمیة ابن  لطباعة فھد الملك مجمع  المنورة المدینة 1416  تیمیة بن أحمد ماإلسال شیخ فتاوى مجموع   1432/05/16 216 366 366 
الشریف المصحف   
٢٧ مج  تیمیة ابن  لطباعة فھد الملك مجمع  المنورة المدینة 1416  تیمیة بن أحمد اإلسالم شیخ فتاوى مجموع   1432/05/16 216 367 367 
الشریف المصحف   
٢٨ مج  تیمیة ابن  لطباعة فھد الملك مجمع  المنورة المدینة 1416  تیمیة بن أحمد اإلسالم شیخ فتاوى موعمج   1432/05/16 216 368 368 
الشریف المصحف   
٢٩ مج  تیمیة ابن  لطباعة فھد الملك مجمع  المنورة المدینة 1416  تیمیة بن أحمد اإلسالم شیخ فتاوى مجموع   1432/05/16 216 369 369 
الشریف المصحف   
٣٠ مج  تیمیة ابن  لطباعة فھد الملك مجمع  المنورة المدینة 1416  تیمیة بن أحمد اإلسالم شیخ فتاوى مجموع   1432/05/16 216 370 370 
الشریف المصحف   
٣١ مج  تیمیة ابن  لطباعة فھد الملك مجمع  المنورة المدینة 1416  تیمیة بن أحمد اإلسالم شیخ فتاوى مجموع   1432/05/16 216 371 371 
الشریف المصحف   



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٢٣  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم  لمسلس   
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٣٢ مج  تیمیة ابن  لطباعة فھد الملك مجمع  المنورة المدینة 1416  تیمیة بن أحمد اإلسالم شیخ فتاوى مجموع   1432/05/16 216 372 372 
الشریف المصحف   
٣٣ مج  تیمیة ابن  لطباعة فھد الملك مجمع  المنورة المدینة 1416  تیمیة بن دأحم اإلسالم شیخ فتاوى مجموع   1432/05/16 216 373 373 
الشریف المصحف   
٣٤ مج  تیمیة ابن  لطباعة فھد الملك مجمع  المنورة المدینة 1416  تیمیة بن أحمد اإلسالم شیخ فتاوى مجموع   1432/05/16 216 374 374 
الشریف المصحف   
٣٥ مج  تیمیة ابن  لطباعة فھد الملك مجمع  المنورة المدینة 1416  تیمیة بن أحمد اإلسالم شیخ تاوىف مجموع   1432/05/16 216 375 375 
الشریف المصحف   
٣٦ مج  تیمیة ابن  لطباعة فھد الملك مجمع  المنورة المدینة 1416  تیمیة بن أحمد اإلسالم شیخ فتاوى مجمع   1432/05/16 214 376 376 
الشریف المصحف   
٣٧ مج  تیمیة ابن  لطباعة فھد الملك مجمع  المنورة المدینة 1416  تیمیة بن أحمد اإلسالم شیخ فتاوى مجموع   1432/05/16 214 377 377 
الشریف المصحف   
١ مج  الرشید دار  ـ الریاض 1425  الرشید الناصر عبدالعزیز  الواسطیة العقیدة على السنیة التنبیھات   1432/05/16 214 378 378 
 اإلسكندریة 
١ مج  طیبة دار الریاض 1415  والجماعة السنة أھل اعتقاد أصول شرح  بن الحسن ابن اهللا ھبة لقاسما أبي الحافظ   1432/05/16 214 379 379 
الاللكائي الطبري منصور   
٢ مج  طیبة دار الریاض 1415  والجماعة السنة أھل اعتقاد أصول شرح  بن الحسن ابن اهللا ھبة القاسم أبي الحافظ   1432/05/16 214 380 380 
كائيالالل الطبري منصور   
٣ مج  طیبة دار الریاض 1415  والجماعة السنة أھل اعتقاد أصول شرح  بن الحسن ابن اهللا ھبة القاسم أبي الحافظ   1432/05/16 214 381 381 
الاللكائي الطبري منصور   
٤ مج  طیبة دار الریاض 1415  ةوالجماع السنة أھل اعتقاد أصول شرح  بن الحسن ابن اهللا ھبة القاسم أبي الحافظ   1432/05/16 214 382 382 
الاللكائي الطبري منصور   
٥ مج  طیبة دار الریاض 1415   383 383 214 1432/05/16  والجماعة السنة أھل اعتقاد أصول شرح  بن الحسن ابن اهللا ھبة القاسم أبي الحافظ 
الاللكائي الطبري منصور    )اهللا أولیاء كرامات( 
١ مج  الزمان لدروس الظمآن موارد  السلمان المحمد عبدالعزیز  من جماعة نفقة على طبع 1413   1432/05/16 214 384 384 
 المحسنین 
٢ مج  الزمان لدروس الظمآن موارد  السلمان المحمد عبدالعزیز المؤلف 1413   1432/05/16 214 385 385 
٣ مج  الزمان لدروس الظمآن موارد  السلمان المحمد عبدالعزیز المؤلف 1413   1432/05/16 214 386 386 
٦ مج  الزمان لدروس الظمآن موارد  السلمان المحمد عبدالعزیز  من جماعة نفقة على طبع 1413   1432/05/16 214 387 387 
 المحسنین 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٢٤  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١ مج  للنشر الثریا دار الریاض 1420  العلم كتاب  العثیمین صالح بن محمد   1432/05/16 214 388 388 
١ مج  عشریة اإلثنى التحفة مختصر  أحمد اهللا ولي اإلمام عبدالعزیز شاه  البحوث الدارات العامة الرئاسة الریاض 1404   1432/05/16 214 389 389 
  الدھلوي  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
١ مج  الخیل أبا عبداهللا بن سلیمان  العاصمة دار الریاض 1424  تأصیلیة نظرات   1432/05/16 214 390 390 
١ مج  والكتاب القلم دار الریاض 1416  البدر العباد عبدالمحسن بن عبدالرزاق  فیھ االستثناء وحكم ونقصانھ اإلیمان زیادة   1432/05/16 214 391 391 
١ مج  النعمي عزالدین بن مھدي بن حسین  المغني دار الریاض 1425  والصواب الحق مناھج في األلباب معارج   1432/05/17 214 392 392 
٢ مج  النعمي عزالدین بن مھدي بن حسین  المغني دار الریاض 1425  والصواب الحق مناھج في األلباب معارج   1432/05/17 214 393 393 
١ مج  الریاض مطابع الریاض 1393  النعمي عزالدین بن مھدي بن حسین  صوابوال الحق مناھج في األلباب معارج   1432/05/17 214 394 394 
١ مج  واألوقاف الحج وزارة 1399  عبدالوھاب بن محمد  التوحید كتاب على النضید الدر   1432/05/17 214 395 395 
١ مج  البیجاني سالم بن محمد  العاصمة دار الریاض 1422  المجتمع إصالح كتاب على اللمع   1432/05/17 214 396 396 
١ مج  منارةال دار  جدة 1405  وغایة حقیقة اهللا سبیل في الجھاد  قادري أحمد عبداهللا   1432/05/17 214 397 397 
٢ مج  المنارة دار  جدة 1405  وغایة حقیقة اهللا سبیل في الجھاد  قادري أحمد عبداهللا   1432/05/17 214 398 398 
١ مج  المحمدیة السنة مطبعة  القاھرة 1375  تیمیة ابن +حنبل بن أحمد   399 399 214 1432/05/17  سلفنا كلمات طیبات من لبالتینا شذرات 
 الصالحین 
١ مج  السلفیة المطبعة  القاھرة 1374  تیمیة ابن   400 400 214 1432/05/17  أھل كالم نقض في االعتدال مناھج من المنتقى 
واالعتزال الرفض   
١ مج  تیمیة ابن  المدني مطبعة  القاھرة  المسیح دین بدل لمن الصحیح الجواب   1432/05/17 214 401 401 
٢ مج  تیمیة ابن  المدني مطبعة  القاھرة  المسیح دین بدل لمن الصحیح الجواب   1432/05/17 214 402 402 
٣ مج  تیمیة ابن  المدني مطبعة  القاھرة  المسیح دین بدل لمن الصحیح الجواب   1432/05/17 214 403 403 
٤ مج  میةتی ابن  المدني مطبعة  القاھرة  المسیح دین بدل لمن الصحیح الجواب   1432/05/17 214 404 404 
١ مج  القیم ابن دار  الدمام 1406  السنة كتاب  محمد بن أحمد بن عبداهللا عبدالرحمن أبي   1432/05/17 214 405 405 
الشیباني حنبل بن   
٢ مج  القیم ابن دار  الدمام 1406  السنة كتاب  محمد بن أحمد بن عبداهللا عبدالرحمن أبي   1432/05/17 214 406 406 
الشیباني حنبل بن   
١ مج  المروزي نصر بن محمد عبداهللا أبي  العاصمة دار الریاض 1422   407 407 214 1432/05/17 السنة 
١ مج  الحدیثة الفاروق  القاھرة 1428  الخالل بكر أبي   408 408 214 1432/05/17 السنة 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
لنجامیةا قریة  ١٣٢ من ٢٥  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٢ مج  الحدیثة الفاروق  القاھرة 1428  الخالل بكر أبي   409 409 214 1432/05/17 السنة 
١ مج  السنة كتاب  بن الضحاك عاصم أبي بن عمرو بكر أبي  اإلسالمي المكتب بیروت 1400   1432/05/17 214 410 410 
الشیباني مخلد   
١ مج  السنة كتاب  بن الضحاك عاصم أبي بن عمرو بكر يأب  اإلسالمي المكتب بیروت 1400   1432/05/17 214 411 411 
الشیباني مخلد   
١ مج  المكیة المكتبة  ـ  المكرمة مكة 1420  البستوي عبدالعظیم عبدالعلیم   412 412 215 1432/05/17  واآلثار األحادیث ضوء في المنتظر المھدي 
 الصحیحة بیروت 
١ مج  المكیة المكتبة  ـ  المكرمة مكة 1420  البستوي عبدالعظیم عبدالعلیم   413 413 215 1432/05/17  الضعیفة المھدي أحادیث في الموسوعة 
 والموضوعة بیروت 
١ مج  متنوعة ومقاالت فتاوى مجموع  باز بن عبداهللا بن عبدالعزیز  البحوث الدارات العامة الرئاسة الریاض 1416   1432/05/17 258.4 414 414 
  والدعوة واالفتاء یةالعلم 
 واالرشاد 
٢ مج  متنوعة ومقاالت فتاوى مجموع  باز بن عبداهللا بن عبدالعزیز  البحوث الدارات العامة الرئاسة الریاض 1416   1432/05/17 258.4 415 415 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٣ مج  متنوعة ومقاالت فتاوى مجموع  باز بن عبداهللا بن عبدالعزیز  البحوث الدارات العامة الرئاسة الریاض 1416   1432/05/17 258.4 416 416 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
١ مج  الدویش عبدالرزاق بن أحمد  البحوث الدارات العامة الرئاسة الریاض 1413   417 417 217 1432/05/17  ولإلفتاء العلمیة للبحوث الدائمة اللجنة فتاوى 
)والطھارة الفقھ(  والدعوة واالفتاء لمیةالع   
 واالرشاد 
١ مج  الدویش عبدالرزاق بن أحمد  البحوث الدارات العامة الرئاسة الریاض 1416  ولإلفتاء العلمیة للبحوث الدائمة اللجنة فتاوى   1432/05/17 217 418 418 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
١ مج  الدمشقي النووي شرف بن یحیى زكریا أبي  البحوث الدارات لعامةا الرئاسة الریاض 1391  النوویة األذكار   1432/05/17 214 419 419 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
١ مج  األثریة صنعاء مكتبة  صنعاء 1423  الوادعي ھادي بن مقبل عبدالرحمن أبي  القدر في الصحیص الجامع   1432/05/17 214 420 420 
١ جم  التقریب شرح في التثریب طرح  الفضل أبو الدین زین  الباز مصطفى نزار مكتبة  المكرمة مكة   1432/05/17 214 421 421 
٢ مج  التقریب شرح في التثریب طرح  الفضل أبو الدین زین  الباز مصطفى نزار مكتبة  المكرمة مكة   1432/05/17 214 422 422 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٢٦  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
شرالن   التاریخ الرقم الجھة 
٣ مج  التقریب شرح في التثریب طرح  الفضل أبو الدین زین  الباز مصطفى نزار مكتبة  المكرمة مكة   1432/05/17 214 423 423 
٤ مج  التقریب شرح في التثریب طرح  الفضل أبو الدین زین  الباز مصطفى نزار مكتبة  المكرمة مكة   1432/05/17 214 424 424 
١ مج  عفان ابن دار الخبر 1417   425 425 214 1432/05/17 الموافقات  محمد بن موسى بن إبراھیم إسحاق أبي 
الشاطبي اللخمي   
٢ مج  عفان ابن دار الخبر 1417   426 426 214 1432/05/17 الموافقات  محمد بن موسى بن إبراھیم إسحاق أبي 
الشاطبي اللخمي   
٣ مج  عفان ابن دار الخبر 1417   427 427 214 1432/05/17 الموافقات  محمد بن موسى بن إبراھیم إسحاق أبي 
الشاطبي اللخمي   
٤ مج  عفان ابن دار الخبر 1417   428 428 214 1432/05/17 الموافقات  محمد بن موسى بن إبراھیم إسحاق أبي 
الشاطبي اللخمي   
٥ مج  عفان ابن دار الخبر 1417   429 429 214 1432/05/17 الموافقات  مدمح بن موسى بن إبراھیم إسحاق أبي 
الشاطبي اللخمي   
٦ مج  عفان ابن دار الخبر 1417   430 430 214 1432/05/17 الموافقات  محمد بن موسى بن إبراھیم إسحاق أبي 
الشاطبي اللخمي   
١ مج   431 431 214 1432/05/17 اإلعتصام  محمد بن موسى بن إبراھیم إسحاق أبي  المعرفة دار بیروت 
الشاطبي اللخمي   
٢ مج   432 432 214 1432/05/17 اإلعتصام  محمد بن موسى بن إبراھیم إسحاق أبي  المعرفة دار بیروت 
الشاطبي اللخمي   
١ مج  العنود األمیرة مؤسسة الریاض 1424  عبدالوھاب بن محمد  الرسائل شرح سلسلة   1432/05/17 251 433 433 
١ مج  السبكي على الرد في المنكي الصارم  عبدالھادي بن أحمد بن محمد عبداهللا أبي  البحوث الدارات ةالعام الرئاسة الریاض 1403   1432/05/20 214 434 434 
المقدسي الحنبلي  والدعوة واالفتاء العلمیة   
 واالرشاد 
١ مج  خزیمة بن إسحاق بن محمد  العلمیة الكتب دار بیروت 1403  وجل زع الرب صفات وإثبات التوحید كتاب   1432/05/20 214 435 435 
١ مج  وجل عز الرب صفات وإثبات التوحید كتاب  خزیمة بن إسحاق بن محمد بكر إبي  األثار دار  صنعاء 1424   1432/05/20 214 436 436 
 النیسابوري 
١ مج   437 437 214 1432/05/20  وجل عز اهللا أسماء ومعرفة التوحید كتاب  بن محمد بن إسحاق بن محمد عبداهللا أبي  األثریة الغرباء مكتبة  المنورة المدینة 1414 
منده بن یحیى  والتفرد اإلتقان على وصفاتھ   
٢ مج   438 438 214 1432/05/20  وجل عز اهللا أسماء ومعرفة التوحید كتاب  بن محمد بن إسحاق بن محمد عبداهللا أبي  األثریة الغرباء مكتبة  المنورة المدینة 1414 
منده بن یحیى  والتفرد اإلتقان على وصفاتھ   
١ مج  الریاض ـ الریاض 1418  خزیمة بن إسحاق بن محمد بكر أبي  الرشد مكتبة  وجل عز الرب صفات وإثبات التوحید كتاب   1432/05/20 214 439 439 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٢٧  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد شیخال مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٢ مج  الریاض ـ الریاض 1418  خزیمة بن إسحاق بن محمد بكر أبي  دالرش مكتبة  وجل عز الرب صفات وإثبات التوحید كتاب   1432/05/20 214 440 440 
١ مج  خزیمة بن إسحاق بن محمد  المنیریة الطباعة ادارة 1353  وجل عز الرب صفات وإثبات التوحید كتاب   1432/05/20 214 441 441 
١ مج  الصحابة مكتبة  القاھرة ـ اإلمارات  الخمیس عبدالرحمن بن محمد  رب توحید حقیقة بیان في والرشاد الھدى سبیل   1432/05/20 214 442 442 
العباد    
١ مج  القیم ابن دار  الدمام 1408  السنة شرح كتاب  خلف بن علي بن الحسن محمد أبو   1432/05/20 215.6 443 443 
 البربھاري 
١ مج  بالسنة االعتصام دار قسنطینة  مول باز أحمد  الخوارج شبھات كشف في المدارج   1432/05/20 215.3 444 444 
١ مج  الدین بمباحث تتعلق ھامة مسائل ست  حكمي أحمد بن حافظ  السوادي مكتبة  جدة 1409   1432/05/20 214 445 445 
١ مج  اإلبتداعو اإلتباع بین الرسول محبة  عثمان محمد عبدالرؤوف  البحوث الدارات العامة الرئاسة الریاض 1414   1432/05/20 219 446 446 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
١ مج  الفضیلة دار الریاض 1424  البدر العباد حمد بن عبدالمحسن   447 447 215 1432/05/20  أباطیل رد في والحدیث السنة ألھل اإلنتصار 
المالكي حسن   
١ مج  طباره عبدالفتاح عفیف المؤلف 1397  اإلسالم نظر في الخطایا   1432/05/20 214 448 448 
١ مج  وسلم علیھ اهللا صلى النبي معجزات من  السلمان المحمد عبدالعزیز  من جماعة نفقة على طبع الریاض 1418   1432/05/20 219 449 449 
 المحسنین 
١ مج  المدخلي ھادي محمد بن زید  من جماعة نفقة على طبع 1411  الندیة األفنان   1432/05/20 218 450 450 
 المحسنین 
٢ مج  المدخلي ھادي محمد بن زید  من جماعة نفقة على طبع 1411  الندیة األفنان   1432/05/20 218 451 451 
 المحسنین 
٢ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1400  الفقھ أصول في العدة  الحنبلي البغدادي الفراء الحسین بن محمد   1432/05/20 216.1 452 452 

٣ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1400  الفقھ أصول في العدة  الحنبلي البغدادي الفراء الحسین بن محمد   1432/05/20 216.1 453 453 

٤ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1410  الفقھ أصول في العدة  الحنبلي البغدادي الفراء الحسین بن محمد   1432/05/20 216.1 454 454 

٥ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1410  الفقھ أصول في العدة  الحنبلي البغدادي الفراء الحسین بن محمد   1432/05/20 216.1 455 455 

١ مج  الرسالة مؤسسة 1410  أحمد اإلمام مذھب أصول  التركي عبدالمحسن بن عبداهللا   1432/05/20 214 456 456 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٢٨  صفحة  ودیةالسع العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٢ مج  بمكة الحكومة مطبعة  المكرمة مكة 1393  الحنبلي السفاریني محمد  اآلداب منظومة لشرح األلباب غذاء   1432/05/20 218 457 457 
١ مج  ضمیریة جمعة عثمان  السوادي مكتبة  جدة 1408  اإلسالمي التصور في والشھادة الغیب عالم   1432/05/20 214.77 458 458 
١ مج  جى قلعھ رواس محمد  العامة المصریة الھیئة مطابع مصر 1399  النخعى إبراھیم فقھ موسوعة   1432/05/20 216 459 459 
 للكتاب 
٢ مج  جى قلعھ رواس محمد  العامة المصریة الھیئة مطابع مصر 1399  النخعى إبراھیم فقھ موسوعة   1432/05/20 216 460 460 
 للكتاب 
١ مج  الحلبي البابي مصطفى مطبعة مصر 1357  الشیطان مصاید من اللھفان اثةإغ  الجوزیة القیم ابن   1432/05/20 214 461 461 
٢ مج  الحلبي البابي مصطفى مطبعة مصر 1357  الشیطان مصاید من اللھفان إغاثة  الجوزیة القیم ابن   1432/05/20 214 462 462 
١ مج  بیروت ـ بیروت 1978  العلوم أحیاء دار   463 463 211.51 1432/05/20  األمر  +   النزول أسباب في النقول لباب  الشافعي السیوطي الدین جالل 
المنكر عن والنھي بالمعروف   
١ مج  والسنة الكتاب دار باكستان 1415  الرحمن طالب سید  عقائدھا - تعریفھا الدیوبندیة   1432/05/20 215 464 464 
١ مج  ميالحك أحمد بن حافظ الشیخ  مدخلي علوش علي بن أحمد  الرشد مكتبة الریاض 1414   1432/05/20 218 465 465 
١ مج  الفراه بن یاسین أبي بن محمد الحسین  الترفي مطبعة دمشق 1350  الحنابلة طبقات كتاب   1432/05/20 218 466 466 
١ مج  العالي التعلیم وزارة الریاض 1414  المعاصرة واالتجاھات واألدیان العقیدة  العثیمین صالح بن محمد   1432/05/20 214 467 467 
١ مج  بمكة الحكومة مطبعة  المكرمة مكة 1393  الحنبلي السفاریني محمد  اآلداب منظومة لشرح األلباب غذاء   1432/05/20 218 468 468 
١ مج  المحمدیة السنة مطبعة  القاھرة 1377  التوحید كتاب شرح المجید فتح  الشیخ آل حسن بن عبدالرحمن   1432/05/20 214 469 469 
١ مج  النجدیة األجوبة في السنیة الدرر  القحطاني العاصمي قاسم بن عبدالرحمن  بن فیصل الملك جاللة أمرب طبع 1385   1432/05/21 214 470 470 
سعود آل عبدالعزیز   النجدي 
٢ مج  النجدیة األجوبة في السنیة الدرر  القحطاني العاصمي قاسم بن عبدالرحمن  بن فیصل الملك جاللة بأمر طبع 1385   1432/05/21 214 471 471 
سعود آل عبدالعزیز   النجدي 
١ مج  األثري فوزي عبدالرحمن أبي  الفرقان مكتبة عجمان 1422  اللحى إعفاء حكم تبیین في المنتقى الدر   1432/05/21 214 472 472 
١ مج  الوقیت الطالل سیف  والدعاة للمشایخ ثم هللا   1432/05/21 218 473 473 
١ مج  السعودیة لحةالمس القوات مطابع  الشیخ آل عبداللطیف بن عبداهللا  تمس مھمة مسائل في وفتاوي رسائل مجموعة   1432/05/21 214 474 474 
األعالم نجد لعلماء العصر حاجة إلیھا    
١ مج  تیمیة ابن  البحوث الدارات العامة الرئاسة الریاض 1422  والوسیلة التوسل في جلیلة قاعدة   1432/05/21 240 475 475 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٢٩  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  ــــــــــــــوانالعنـ المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الورود بیانات  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١ مج  تیمیة ابن  البحوث الدارات العامة الرئاسة الریاض 1404   476 476 210 1432/05/21 العبودیة 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
١ مج  البیان أضواء في األصولیة المسائل فھرس  الشنقیطي المختار األمین مدمح  الصفا مطابع  المكرمة مكة 1411   1432/05/21 214 477 477 
١ مج  محمود ابن على الرد في المعبود فتح  التویجري حمود بن عبداهللا بن حمود  المدینة مطبعة  المنورة المدینة 1399   1432/05/21 218.5 478 478 
١ مج  عرجون إبراھیم صادق  بیةالعر الكتب احیاء دار 1373  الولید بن خالد   1432/05/21 216.7 479 479 
١ مج  المعاد لیوم لإلستعداد العباد إرشاد  السلمان المحمد عبدالعزیز  مدخلي ھادي بن ھادي مؤسسة جازان   1432/05/21 214.75 480 480 
١ مج  العقاد محمود عباس  العربي الكتاب دار بیروت  اإلسالم شریعة في ةواإلنسانی الشیوعیة   1432/05/21 218.5 481 481 
١ مج  الكتب عالم دار الریاض 1408  العمودي غرامة بن عمر  والرسائل البحوث كتابة في الوسائل أیسر   1432/05/21 210.72 482 482 
١ مج  الخمیس عبدالرحمن بن محمد  المسلم دار الریاض 1414  األكبر للفقھ المیسر الشرح   1432/05/21 214.77 483 483 
٣ مج  النجدیة األجوبة في السنیة الدرر  القحطاني العاصمي قاسم بن عبدالرحمن  بن فیصل الملك جاللة بأمر طبع 1385   1432/05/21 214 484 484 
سعود آل عبدالعزیز   النجدي 
١ مج   485 485 218.7 1432/05/21  أو الشرعیة السیاسة في الحكمیة الطرق  الجوزیة القیم ابن   الوطن دار الریاض 
الشرعیة السیاسة أحكام في المرضیة الفراسة   
١ مج  عبدالمحسن آل عبید بن إبراھیم  الحدیثة الریاض مكتبة الریاض 1393   486 486 216.2 1432/05/21  شھر وظائف في والمرجان اللؤلؤ عقود 
 رمضان 
١ مج  الطرفین مكتبة الطائف 1411  والمبتدعین الضالل على والرد الموحدین عقیدة  لعبدليا الغامدي سعدي بن عبداهللا   1432/05/21 218.5 487 487 
مجموعة رسائل -    
١ مج  الرسل خیر بمولد اإلحتفال حكم في الفصل القول  األنصاري محمد بن إسماعیل  اإلسالمیة الشؤون وزارة الریاض 1416   1432/05/21 218 488 488 
  واألوقاف 
١ مج  العلم دار بیروت 1974  طباره عبدالفتاح عفیف  الیھودي الخطر + القرآن في الیھود   1432/05/21 211 489 489 
١ مج  جامعات آلیات الساطعات األنوار  السلمان المحمد عبدالعزیز المؤلف 1403   1432/05/21 211 490 490 
١ مج  الحارثي عبده قاسم محمد  الصفا مطابع  المكرمة مكة 1413  المحدثین بین حنیفة أبي اإلمام مكانة   1432/05/21 216.7 491 491 
١ مج  تیمیة ابن  بن محمد اإلمام جامعة مطابع الریاض 1399  والنقل العقل تعارض درُء   1432/05/21 214 492 492 
اإلسالمیة سعود   
١ مج  اإلرشاد مكتبة  صنعاء 1422  توحیدال أدلة في المفید القول  الیمني علي بن عبدالوھاب بن محمد   1432/05/21 214 493 493 
  العبدلي الوصابي 
١ مج  اآلثار دار  صنعاء 1420   494 494 218.5 1432/05/21  السحر حدیث في الطاغین على العلم أھل ردود  الوادعي ھادي بن مقبل 
السلفیة عن رضا رشید محمد بعد وبیان   



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٣٠  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١ جم  الرسالة مؤسسة بیروت 1422  الحنفي العز أبي بن محمد بن علي بن علي  الطحاویة العقیدة شرح   1432/05/21 214 495 495 
  الدمشقي  
٢ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1408  الطحاویة العقیدة شرح  العزالحنفي أبي بن محمد بن علي بن علي   1432/05/21 214 496 496 
  الدمشقي 
١ مج  الحنفي العز أبي ابن  اإلسالمي المكتب بیروت 1408  الطحاویة العقیدة شرح   1432/05/21 214 497 497 
١ مج  السلفیة العقیدة في الطحاویة شرح  العزالحنفي أبي بن محمد بن علي بن علي  اإلسالمیة الشؤون وزارة الریاض 1418   1432/05/21 214 498 498 
  الدمشقي  واألوقاف 
١ مج  یاضالر 1407  طیبة دار  العسلي محروس بنت عبداهللا أم  السنة كتب - الفھارس فھرس   1432/05/21 211.03 499 499 
١ مج  للنشر الثریا دار الریاض 1421  السلیمان إبراھیم بن ناصر بن فھد   500 500 216.2 1432/05/21  بن محمد الشیخ لفضیلة اإلسالم أركان فتاوى 
العثیمین صالح   
١ مج  اضالری 1422  القنوجي خان حسن صدیق محمد  اإلسالمیة الشؤون وزارة   501 501 214 1432/05/21  مسائل + األثر أھل عقیدة بیان في الثمر قطف 
 الجاھلیة  واألوقاف 
١ مج  المناھج دار  القاھرة 1424  الحارثي فریحان بن جمال  الجدیدة المناھج أسئلة عن المفیدة األجوبة   1432/05/21 214 502 502 
١ مج  المناھج دار  القاھرة 1424  الحارثي فریحان بن جمال  الجدیدة المناھج أسئلة عن المفیدة األجوبة   1432/05/22 214 503 503 
١ مج  المناھج دار  القاھرة 1424  الحارثي فریحان بن جمال  الجدیدة المناھج أسئلة عن المفیدة األجوبة   1432/05/22 214 504 504 
١ مج  ضالریا 1419  واإللحاد الزندقة أھل لغزو الجھاد كتائب قدوم  الراجحي فیصل بن عبدالعزیز  الصمیعي دار   1432/05/22 219,5 505 505 
١ مج  الدارمي سعید بن عثمان  العلمیة الكتب دار بیروت 1358   506 506 218.5 1432/05/22  بشر على سعید بن عثمان الدارمي اإلمام رد 
العنید المریسي   
١ مج  اآلثار دار  صنعاء 1421  الظفیري ضحوي بن خالد   507 507 215.9 1432/05/22  أھل من والتحذیر الھجر على العلماء إجماع 
 األھواء 
١ مج  طویق دار الریاض 1424   508 508 211 1432/05/22  لسماحة األمة لعامة المھمة الدروس حاشیة  الطویان إبراھیم بن صالح بن أحمد 
باز بن لعزیزعبدا العالمة   
١ مج  األئمة شروط  بن محمد بن إسحاق بن محمد عبداهللا أبي  المسلم دار الریاض 1416   1432/05/22 230 509 509 
منده بن یحیى   
١ مج  الصحابة مكتبة  القاھرة ـ اإلمارات 1424  مختلفة أقطار في اهللا إلى الدعوة  الھاللي الدین تقي محمد   1432/05/22 210.23 510 510 
١ مج  الوفاء دار المنصورة 1408  الشریعة مكارم إلى الذریعة  المفضل بن محمد بن الحسین القاسم أبي   1432/05/22 214 511 511 
 األصفھاني 
١ مج  السعودیة العربیة المملكة عن الغویة الشبھ دفع  عثمان بن عطایا بن أسامة عمر أبي  الرشد مكتبة الریاض 1426   1432/05/22 240 512 512 
  العتیبي 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٣١  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود ناتبیا العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١ مج  العنبري محمد بن علي بن خالد  الفرقان مكتبة عجمان 1421   513 513 215.9 1432/05/22  ضوء في التكفیر وأصول اهللا أنزل ما بغیر الحكم
األمة سلف وأقوال والسنة الكتاب   
١ مج  السدالن غانم بن صالح  سیةبلن دار الریاض 1417  عصر كل في اإلسالمیة الشریعة تطبیق وجوب   1432/05/22 218.7 514 514 
١ مج  أطلس دار الریاض 1420  النجوم علم في القول  البغدادي ثابت بن أحمد بن علي بكر أبي   1432/05/22 214 515 515 
١ مج  أطلس دار الریاض 1417  المقرئ الفضل أبو  وأھلھ لكالما ذم في أحادیث   1432/05/22 215 516 516 
١ مج  العالمین رب عن الموقعین اعالم  الجوزیة القیم ابن  المنیریة الطباعة ادارة مصر   1432/05/22 214 517 517 
١ مج  الجزائري رمضان أحمد بن عبدالمالك  السلف دار الریاض 1418  السیاسة في النظر مدارك   1432/05/23 218 518 518 
١ مج   519 519 215 1432/05/23  ومجانبة الناجیة الفرقة شریعة عن اإلبانة  بطة بن محمد بن عبیداهللا عبداهللا أبو   والتوزیع للنشر الرایة دار الریاض 1415 
الحنبلي العكبري  المذمومة الفرق   
٢ مج   520 520 215 1432/05/23  ومجانبة الناجیة الفرقة شریعة عن إلبانةا  بطة بن محمد بن عبیداهللا عبداهللا أبو   والتوزیع للنشر الرایة دار الریاض 1415 
الحنبلي العكبري  المذمومة الفرق   
١ مج   521 521 215 1432/05/23  ومجانبة الناجیة الفرقة شریعة عن اإلبانة  بطة بن محمد بن عبیداهللا عبداهللا أبو   والتوزیع للنشر الرایة دار الریاض 1415 
ليالحنب العكبري  المذمومة الفرق   
٢ مج   522 522 215 1432/05/23  ومجانبة الناجیة الفرقة شریعة عن اإلبانة  بطة بن محمد بن عبیداهللا عبداهللا أبو   والتوزیع للنشر الرایة دار الریاض 1415 
الحنبلي العكبري  المذمومة الفرق   
١ مج   523 523 215 1432/05/23  ومجانبة الناجیة الفرقة شریعة عن اإلبانة  بطة بن محمد بن بیداهللاع عبداهللا أبو   والتوزیع للنشر الرایة دار الریاض 1426 
الحنبلي العكبري  الصحابة فضائل - المذمومة الفرق   
٢ مج   524 524 215 1432/05/23  بةومجان الناجیة الفرقة شریعة عن اإلبانة  بطة بن محمد بن عبیداهللا عبداهللا أبو   والتوزیع للنشر الرایة دار الریاض 1426 
الحنبلي العكبري  الصحابة فضائل - المذمومة الفرق   
١ مج   525 525 215 1432/05/23  ومجانبة الناجیة الفرقة شریعة عن اإلبانة  بطة بن محمد بن عبیداهللا عبداهللا أبو   والتوزیع للنشر الرایة دار الریاض 1415 
الحنبلي العكبري  المذمومة الفرق   
١ جم  والدیانة السنة أھل أصول على واإلبانة الشرح  العكبري بطة بن عبیداهللا عبداهللا أبي  والحكم العلوم مكتبة دمشق 1423   1432/05/23 215 526 526 
 الحنبلي 
١ مج  اإلسالمیة دارالبشائر بیروت 1422  والسنة الكتاب ضوء في الحكام معاملة  األعبدالكریم برجس بن عبدالسالم   1432/05/23 244 527 527 
١ مج  الفكر دار 1401  الحاج ابن   528 528 218 1432/05/23 المدخل 
٢ مج  الفكر دار 1401  الحاج ابن   529 529 218 1432/05/23 المدخل 
٣ مج  الفكر دار 1401  الحاج ابن   530 530 218 1432/05/23 المدخل 
١ مج  مديالمح الوحي  رضا رشید محمد  المنار مطبعة مصر 1352   1432/05/23 214.71 531 531 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٣٢  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  ــــــــوانالعنـــــــ المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الورود بیانات  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١ مج  المحمدیة السنة مطبعة  القاھرة 1375  السالكین مدارج  الجوزیة القیم ابن   1432/05/23 214 532 532 
١ مج   533 533 215 1432/05/23  المعطلة غزو على سالمیةاإل الجیوش اجتماع  الجوزیة القیم ابن  المنیریة الطباعة ادارة مصر 1368 
 والجھمیة 
١ مج  اإلسالمیة الجامعة مطابع  المنورة المدینة 1401  منده بن یحیى بن إسحاق بن محمد   534 534 214 1432/05/23 اإلیمان 
٢ مج  اإلسالمیة الجامعة مطابع  المنورة المدینة 1401  منده بن یحیى بن إسحاق بن محمد  ماناإلی   1432/05/23 214 535 535 
٣ مج  اإلسالمیة الجامعة مطابع  المنورة المدینة 1401  منده بن یحیى بن إسحاق بن محمد   536 536 214 1432/05/23 اإلیمان 
١ مج  الجوزي ابن مكتبة  الدمام 1409  السلف مذاھب في التحف  الشوكاني علي بن محمد   1432/05/23 217 537 537 
١ مج  سكندریةاإل 1418  اإلیمان دار  العسقالني خالد  اھتدیت ثم كتابھ في التیجاني أباطیل كشف   1432/05/23 218 538 538 
١ مج  اإلسالمیة الجامعة مطابع  المنورة المدینة 1408  المیلى محمد بن مبارك  ومظاھره الشرك رسالة   1432/05/23 214 539 539 
١ مج  تیمیة ابن  سعود بن محمد اإلمام جامعة الریاض 1405  الواسطیة العقیدة   1432/05/23 214 540 540 
  اإلسالمیة 
١ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1402  شدید محمد  التربیة في القرآن منھج   1432/05/23 211 541 541 
١ مج  األدبي جازان نادي جازان 1409  البھكلي الحسن بن أحمد بن عبدالرحمن   542 542 218 1432/05/23  فیھا فاالختال التي المسائل على األجوبة ھذه 
المباح االختالف من   
١ مج  مشیط خمیس  للطباعة مازن   543 543 211 1432/05/23  قراءة وجوب في ورد لسؤال جواب رسالة  عبدالعزیز بن عبداهللا بن أحمد بن الحسن 
المأموم على الفاتحة عاكش   
١ مج  الفرزدق مطابع الریاض 1403  األلمعي عواض زاھر   544 544 219 1432/05/23  النبي زواج في والمستشرقین المفسرین عم 
جحش بنت بزینب   
١ مج  السلیمان إبراھیم بن ناصر بن فھد   الوطن دار الریاض 1410   545 545 214 1432/05/23  محمد الشیخ فضیلة فتاوى من الثمین المجموع 
العثیمین صالح بن   
١ مج  الحیاة مكتبة دار بیروت   546 546 214 1432/05/23 الفوائد  الجوزیة قیمال ابن 
١ مج  والتعلیم التربیة وزارة الیمن 1399  الرقیحي عبدالرزاق  وق والحجرات یس سور تفسیر   1432/05/23 212 547 547 
١ مج  زینو جمیل بن محمد  القرآن نفھم كیف   1432/05/23 212 548 548 
١ مج  التونسي یفةخل محمد  العربي الكتاب دار بیروت 1402  صھیون حكماء بروتوكوالت الیھودي الخطر   1432/05/23 218 549 549 
١ مج  عبدالوھاب بن محمد  سعود بن محمد اإلمام جامعة الریاض   550 550 214 1432/05/23  - عبدالوھاب بن محمد اإلمام الشیخ مؤلفات 
الشخصیة الرسائل  اإلسالمیة   
١ مج  الزمر - ص - الصافات - یس التفسیر مقرر  اإلسالمیة سعود بن محمد اإلمام جامعة  بن محمد اماإلم جامعة مطابع الریاض 1403   1432/05/23 212 551 551 
اإلسالمیة سعود   



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٣٣  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١ مج  التوفیق مكتبة الریاض  عباد بن عبدالرحمن بن محمد  الغیوب عالم لحضرة المقرب القلوب دواء   1432/05/23 214 552 552 
١ مج  العالم مصطفى  والتوزیع للنشر المجتمع دار  جدة 1405  تیمیة ابن اإلسالم لشیخ الواسطیة العقیدة   1432/05/23 214 553 553 
١ مج  اآلثار دار  صنعاء 1425  البخاري عبدالرحیم بن عبداهللا  انيالسلیم الحسن أبي على الرد في الرباني الفتح  1432/05/23 218.5 554 554 

١ مج  اإلسالمیة الجامعة مطابع  المنورة المدینة   555 555 214 1432/05/24  وجل عز اهللا أسماء ومعرفة التوحید كتاب  بن محمد بن إسحاق بن محمد عبداهللا أبي 
منده بن یحیى  والتفرد االتفاق على وصفاتھ   
٢ مج  اإلسالمیة عةالجام مطابع  المنورة المدینة 1409   556 556 214 1432/05/24  وجل عز اهللا أسماء ومعرفة التوحید كتاب  بن محمد بن إسحاق بن محمد عبداهللا أبي 
منده بن یحیى  والتفرد االتفاق على وصفاتھ   
٣ مج  اإلسالمیة الجامعة مطابع  المنورة المدینة 1413   557 557 214 1432/05/24  وجل عز اهللا أسماء ومعرفة التوحید كتاب  بن محمد بن إسحاق بن محمد عبداهللا أبي 
منده بن یحیى  والتفرد االتفاق على وصفاتھ   
١ مج  الحدیثة المطبوعات دار  جدة  المبارك بن عبداهللا  الجھاد كتاب   1432/05/24 216.7 558 558 
١ مج  اآلثار دار  صنعاء 1421   559 559 218 1432/05/24  للسلفیة االنتساب شرعیة إلى البریة إرشاد  الحسیني قاسم بن حسن عبدالسالم أبو 
البدعیة الشبھ ودحض الریمي   
١ مج  التوحید دعوة أئمة رسائل  عبدالعزیز بن سعود بن مشعل بن فیصل المؤلف 1422   1432/05/24 214 560 560 
سعود آل   
١ مج  العنبري محمد بن علي بن خالد المؤلف 1420  باز ابن من ینقمون ماذا   1432/05/24 240 561 561 
١ مج  صدیق بشیر محسن  المنورة المدینة 1421  صدیق أحمد بشیر  نافع اإلمام قراءة في المنافع جامع   1432/05/24 211 562 562 
١ مج  سحر مطابع  جدة  الھاشمي عبدالحق محمد أبي   563 563 214 1432/05/24  عبدالحق محمد أبي المحدث الشیخ رسائل من 
 الھاشمي 
١ مج  خیر فاعل نفقة على طبع  التوحید عقیدة  الفوزان العبداهللا فوزان بن صالح   1432/05/24 214 564 564 
١ مج  الجریسي مؤسسة الریاض 1424  السلطان سلطان بن عبدالمحسن بن عبداهللا  اإلرھاب عن   1432/05/24 081 565 565 

١ مج  زھرة أبو محمد  البحوث الدارات العامة الرئاسة الریاض 1404  النصرانیة في محاضرات   1432/05/24 214.73 566 566 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
١ مج   567 567 218.5 1432/05/24  تقسیم أنكر من على الرد في السدید القول  العباد عبدالمحسن بن عبدالرزاق  األثریة الغرباء مكتبة  المنورة المدینة 1414 
 التوحید 
١ مج  السلفیة المطبعة  القاھرة 1404   568 568 214 1432/05/24  علم إلى الوصول سلم بشرح القبول معارج  حكمي أحمد بن حافظ 
التوحید في األصول   



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٣٤  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  نجازا منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١ مج  سدیر حوطة 1425  النونیة من أبیات ملخص على تعلیق  بن محمد بن حسن بن عبدالرحمن  واإلرشاد للدعوة التعاوني المكتب   1432/05/24 157 569 569 
 عبدالوھاب 
١ مج  الثقافة نشر دار اإلسكندریة  تیمیة ابن   570 570 214 1432/05/24  الرسالة ویلیھا الكبرى الحمویة الفتوى رسالة 
 المدنیة 
١ مج  المحمدیة السنة مطبعة  القاھرة 1372  المنیر الكوكب شرح  بن أحمد لعباسا أبي الدین شھاب محمد   1432/05/24 218 571 571 
الفتوحي إبراھیم بن علي بن عبدالعزیز   
١ مج   572 572 216.24 1432/05/24  أضواء من الحج مناسك تھذیب الجمان خالص  الشنقیطي المختار األمین محمد   الوطن دار الریاض 1416 
 البیان 
١ مج  والنشر باعةللط العبیكان الریاض 1411  عبیكان آل ناصر بن عبدالمحسن  األفھام ذوي مغني شرح المرام غایة   1432/05/24 216.202 573 573 
١ مج  الخیریة باز ابن الشیخ مؤسسة الریاض 1428  العجمي عامر بن سعود بن خالد  العبادات مسائل في الفقھیة االختیارات   1432/05/24 216 574 574 
١ مج  الدینیة والوالیات السلطانیة األحكام  حبیب بن محمد بن علي الحسن أبي  العربي الكتاب دار بیروت   1432/05/24 216 575 575 
الماوردي البغدادي البصري   
١ مج  المالكي القرافي یحیى بن الدین بدر  األثریة الغرباء مكتبة  المنورة المدینة 1414  الحضانة من یجب مالم إسقاط صحة في اإلبانة   1432/05/24 216.56 576 576 
١ مج  فواز دار اإلحساء 1412  شقرة إبراھیم محمد  الباري عبادة إلى الساري إرشاد   1432/05/24 216.22 577 577 
١ مج  بیروت ـ بیروت 1416  الجیل دار  حزم ابن   578 578 216 1432/05/24 المحلى 
٢ مج  بیروت ـ بیروت 1416  الجیل دار  حزم ابن   579 579 216 1432/05/24 المحلى 
٣ مج  بیروت ـ بیروت 1416  الجیل دار  حزم ابن   580 580 216 1432/05/24 المحلى 
٤ مج  بیروت ـ بیروت 1416  الجیل دار  حزم ابن   581 581 216 1432/05/24 المحلى 
٥ مج  بیروت ـ بیروت 1416  الجیل دار  حزم ابن   582 582 216 1432/05/24 المحلى 
٦ مج  بیروت ـ بیروت 1416  الجیل دار  حزم ابن   583 583 216 1432/05/24 المحلى 
٧ مج  بیروت ـ بیروت 1416  الجیل دار  حزم ابن   584 584 216 1432/05/24 المحلى 
٨ مج  بیروت ـ بیروت 1416  الجیل دار  حزم ابن   585 585 216 1432/05/24 المحلى 
٩ مج  بیروت ـ بیروت 1416  الجیل دار  حزم ابن   586 586 216 1432/05/24 المحلى 
١٠ مج  بیروت ـ بیروت 1416  الجیل دار  حزم ابن   587 587 216 1432/05/24  )الفھارس  ( المحلى 
١ مج  قدامة ابن  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1419   588 588 216 1432/05/24 الكافي 
  واألوقاف 
٢ مج  قدامة ابن  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1419   589 589 216 1432/05/24 الكافي 
  واألوقاف 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٣٥  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  ـــــــــــوانالعنــــ المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الورود بیانات  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٣ مج  قدامة ابن  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1419   590 590 216 1432/05/24 الكافي 
  واألوقاف 
٤ مج  قدامة ابن  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1419   591 591 216 1432/05/24 الكافي 
  واألوقاف 
٥ مج  قدامة ابن  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1419   592 592 216 1432/05/24 الكافي 
  واألوقاف 
٦ مج  قدامة ابن  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1419   593 593 216 1432/05/24 الكافي 
  واألوقاف 
١ مج  تیمیة ابن مطابع  القاھرة  العنقري لعزیزعبدا بن عبداهللا  المربع الروض   1432/05/24 216 594 594 
١ مج  للنشر الوطن مدار الریاض 1425  المقنع اختصار في المستقنع زاد  الصالحي الحجاوي أحمد بن موسى   1432/05/24 216 595 595 
الحنبلي الدمشقي   
١ مج  ليالحنب ھبیرة بن محمد بن یحیى  السعیدیة المؤسسة منشورات الریاض 1398  الصحاح معانى عن اإلفصاح   1432/05/24 216 596 596 
٢ مج  الحنبلي ھبیرة بن محمد بن یحیى  السعیدیة المؤسسة منشورات الریاض 1398  الصحاح معانى عن اإلفصاح   1432/05/24 216 597 597 
١ مج  الفكر دار  النووي شرف بن الدین محیي زكریا أبي  المھذب شرح المجموع   1432/05/24 216 598 598 
٢ مج  الفكر دار  النووي شرف بن الدین محیي زكریا أبي  المھذب شرح المجموع   1432/05/24 216 599 599 
٣ مج  الفكر دار  النووي شرف بن الدین محیي زكریا أبي  المھذب شرح المجموع   1432/05/24 216 600 600 
٤ مج  الفكر دار  النووي شرف بن الدین محیي زكریا أبي  المھذب شرح المجموع   1432/05/24 216 601 601 
٥ مج  الفكر دار  النووي شرف بن الدین محیي زكریا أبي  المھذب شرح المجموع   1432/05/24 216 602 602 
٦ مج  الفكر دار  النووي شرف بن الدین محیي زكریا أبي  المھذب شرح المجموع   1432/05/24 216 603 603 
٧ مج  الفكر دار  النووي شرف بن الدین محیي زكریا أبي  المھذب شرح المجموع   1432/05/24 216 604 604 
٨ مج  الفكر دار  النووي شرف بن الدین محیي زكریا أبي  المھذب شرح المجموع   1432/05/24 216 605 605 
٩ مج  الفكر دار  النووي شرف بن الدین محیي زكریا أبي  المھذب شرح المجموع   1432/05/24 216 606 606 
١٠ مج  الفكر دار  النووي شرف بن الدین محیي زكریا أبي  المھذب شرح المجموع   1432/05/24 216 607 607 
١١ مج  الفكر دار  النووي شرف بن الدین محیي زكریا أبي  المھذب شرح المجموع   1432/05/24 216 608 608 
١٢ مج  الفكر دار  النووي شرف بن الدین محیي زكریا أبي  المھذب شرح المجموع   1432/05/24 216 609 609 
١٣ مج  الفكر دار  النووي شرف بن الدین محیي زكریا أبي  المھذب شرح المجموع   1432/05/24 216 610 610 
١٤ مج  الفكر دار  النووي شرف بن الدین محیي زكریا أبي  المھذب شرح المجموع   1432/05/24 216 611 611 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٣٦  صفحة  السعودیة العربیة مملكةال   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١٥ مج  الفكر دار  النووي شرف بن الدین محیي زكریا أبي  المھذب شرح المجموع   1432/05/24 216 612 612 
١٦ مج  الفكر دار  النووي شرف بن الدین محیي زكریا أبي  المھذب شرح المجموع   1432/05/24 216 613 613 
١٧ مج  الفكر دار  النووي شرف بن الدین محیي زكریا أبي  المھذب شرح المجموع   1432/05/24 216 614 614 
١٨ مج  الفكر دار  النووي شرف بن الدین محیي زكریا أبي  المھذب شرح المجموع   1432/05/24 216 615 615 
١٩ مج  الفكر دار  النووي شرف بن الدین محیي زكریا أبي  المھذب شرح المجموع   1432/05/24 216 616 616 
٢٠ مج  الفكر دار  نوويال شرف بن الدین محیي زكریا أبي  المھذب شرح المجموع   1432/05/24 216 617 617 
١ مج  قدامة ابن  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1417   618 618 216.202 1432/05/27 المغني 
  واألوقاف 
٢ مج  قدامة ابن  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1417   619 619 216.21 1432/05/27 المغني 
  واألوقاف 
٣ مج  لسعودیةا 1417  قدامة ابن  اإلسالمیة الشؤون وزارة   620 620 216.21 1432/05/27 المغني 
  واألوقاف 
٤ مج  قدامة ابن  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1417   621 621 216.22 1432/05/27 المغني 
  واألوقاف 
٥ مج  قدامة ابن  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1417   622 622 216.24 1432/05/27 المغني 
  واألوقاف 
٦ مج  قدامة ابن  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1417   623 623 216.302 1432/05/27 المغني 
  واألوقاف 
٧ مج  قدامة ابن  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1417   624 624 216.38 1432/05/27 المغني 
  واألوقاف 
٨ مج  قدامة ابن  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1417   625 625 216.32 1432/05/27 المغني 
  واألوقاف 
٩ مج  قدامة ابن  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1417   626 626 216.4 1432/05/27 المغني 
  واألوقاف 
١٠ مج  قدامة ابن  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1417   627 627 216.51 1432/05/27 المغني 
  قافواألو 
١١ مج  قدامة ابن  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1417   628 628 216.202 1432/05/27 المغني 
  واألوقاف 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٣٧  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
اتمالحظ  النشر مكان تاریخ  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١٢ مج  قدامة ابن  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1417   629 629 216.627 1432/05/27 المغني 
  واألوقاف 
١٣ مج  قدامة ابن  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1417   630 630 216.7 1432/05/27 المغني 
  واألوقاف 
١٤ مج  قدامة ابن  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1417   631 631 216.6 1432/05/27 المغني 
  واألوقاف 
١٥ مج  قدامة ابن  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1417  غنيالم   1432/05/27 017 632 632 
  واألوقاف 
١ مج  النجار ابن  خضر دار بیروت 1416  المنتھى شرح  النھى أولي معونة   1432/05/27 216 633 633 
٢ مج  النجار ابن  خضر دار بیروت 1416  المنتھى شرح  النھى أولي معونة   1432/05/27 216 634 634 
٣ مج  النجار ابن  خضر دار بیروت 1415  المنتھى شرح  النھى أولي عونةم   1432/05/27 216 635 635 
٤ مج  النجار ابن  خضر دار بیروت 1415  المنتھى شرح  النھى أولي معونة   1432/05/27 216 636 636 
٥ مج  النجار ابن  خضر دار بیروت 1416  المنتھى شرح  النھى أولي معونة   1432/05/27 216 637 637 
٦ مج  النجار ابن  خضر دار بیروت 1416  المنتھى شرح  النھى أولي معونة   1432/05/27 216 638 638 
٧ مج  النجار ابن  خضر دار بیروت 1416  المنتھى شرح  النھى أولي معونة   1432/05/27 216 639 639 
٨ مج  النجار ابن  خضر دار بیروت 1416  المنتھى شرح  النھى أولي معونة   1432/05/27 216 640 640 
٩ مج  النجار ابن  خضر دار بیروت 1416  المنتھى شرح  النھى أولي معونة   1432/05/27 216 641 641 
١ مج  الحدیثة النھضة ومطبعة مكتبة  المكرمة مكة 1412  الزركشي عبداهللا بن محمد  الخرقي متن على الزركشي شرح   1432/05/27 216 642 642 
٢ مج  الزركشي عبداهللا بن محمد  خضر دار بیروت 1415  الخرقي متن على الزركشي شرح   1432/05/27 216 643 643 
٣ مج  الزركشي عبداهللا بن محمد  خضر دار بیروت 1415  الخرقي متن على الزركشي شرح   1432/05/27 216 644 644 
٤ مج  الزركشي عبداهللا بن محمد  خضر دار بیروت 1415  الخرقي متن على الزركشي شرح   1432/05/27 216 645 645 
١ مج  الخیر دار بیروت 1412  جي بلطھ عبدالحمید علي  أحمد اإلمام فقھ في المعتمد   1432/05/27 216 646 646 
٢ مج  الخیر دار بیروت 1412  جي بلطھ عبدالحمید علي  أحمد اإلمام فقھ في المعتمد   1432/05/27 216 647 647 
١ مج  المقدسي دامةق بن أحمد بن عبداهللا  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1419  اإلنصاف - الكبیر الشرح - المقنع   1432/05/27 216.202 648 648 
  واألوقاف 
٢ مج  المقدسي قدامة بن أحمد بن عبداهللا  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1419  اإلنصاف - الكبیر الشرح - المقنع   1432/05/27 216.202 649 649 
  واألوقاف 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٣٨  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٣ مج  المقدسي قدامة بن أحمد بن عبداهللا  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1419  اإلنصاف - الكبیر الشرح - المقنع   1432/05/27 216.21 650 650 
  واألوقاف 
٤ مج  المقدسي قدامة بن أحمد بن عبداهللا  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1419  اإلنصاف - الكبیر الشرح - المقنع   1432/05/27 216.202 651 651 
  واألوقاف 
٥ مج  المقدسي قدامة بن أحمد بن عبداهللا  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1419  اإلنصاف - الكبیر الشرح - المقنع   1432/05/27 216.202 652 652 
  واألوقاف 
٦ مج  المقدسي قدامة بن أحمد بن بداهللاع  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1419  اإلنصاف - الكبیر الشرح - المقنع   1432/05/27 216.23 653 653 
  واألوقاف 
٧ مج  المقدسي قدامة بن أحمد بن عبداهللا  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1419  اإلنصاف - الكبیر الشرح - المقنع   1432/05/27 216.22 654 654 
  واألوقاف 
٨ مج  المقدسي قدامة بن أحمد بن عبداهللا  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1419  اإلنصاف - الكبیر الشرح - المقنع   1432/05/27 216.24 655 655 
  واألوقاف 
٩ مج  المقدسي قدامة بن أحمد بن عبداهللا  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1419  اإلنصاف - الكبیر الشرح - المقنع   1432/05/27 216.24 656 656 
  واألوقاف 
١٠ مج  المقدسي قدامة بن أحمد بن عبداهللا  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1419  اإلنصاف - الكبیر الشرح - المقنع   1432/05/27 216.7 657 657 
  واألوقاف 
١١ مج  المقدسي قدامة بن أحمد بن عبداهللا  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1419  اإلنصاف - الكبیر الشرح - عالمقن   1432/05/27 216.302 658 658 
  واألوقاف 
١٢ مج  المقدسي قدامة بن أحمد بن عبداهللا  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1419  اإلنصاف - الكبیر الشرح - المقنع   1432/05/27 216.304 659 659 
  واألوقاف 
١٣ مج  المقدسي قدامة بن أحمد بن عبداهللا  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1419  اإلنصاف - الكبیر الشرح - المقنع   1432/05/27 216.302 660 660 
  واألوقاف 
١٤ مج  المقدسي قدامة بن أحمد بن عبداهللا  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1419  اإلنصاف - الكبیر الشرح - المقنع   1432/05/27 216.202 661 661 
  واألوقاف 
١٥ مج  المقدسي قدامة بن أحمد بن عبداهللا  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1419  اإلنصاف - الكبیر الشرح - المقنع   1432/05/27 216.202 662 662 
  واألوقاف 
١٦ مج  المقدسي قدامة بن أحمد بن عبداهللا  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1419  اإلنصاف - الكبیر الشرح - المقنع   1432/05/28 216 663 663 
  واألوقاف 
١٧ مج  المقدسي قدامة بن أحمد بن عبداهللا  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1419  اإلنصاف - الكبیر الشرح - المقنع   1432/05/28 216.202 664 664 
  واألوقاف 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٣٩  صفحة  عودیةالس العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١٨ مج  المقدسي قدامة بن أحمد بن عبداهللا  اإلسالمیة الشؤون زارةو السعودیة 1419  اإلنصاف - الكبیر الشرح - المقنع   1432/05/28 216.202 665 665 
  واألوقاف 
١٩ مج  المقدسي قدامة بن أحمد بن عبداهللا  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1419  اإلنصاف - الكبیر الشرح - المقنع   1432/05/28 216.202 666 666 
  واألوقاف 
٢٠ مج  المقدسي قدامة بن أحمد بن عبداهللا  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1419  اإلنصاف - الكبیر الشرح - المقنع   1432/05/28 216.202 667 667 
  واألوقاف 
٢١ مج  المقدسي قدامة بن أحمد بن عبداهللا  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1419  اإلنصاف - الكبیر رحالش - المقنع   1432/05/28 216.202 668 668 
  واألوقاف 
٢٢ مج  المقدسي قدامة بن أحمد بن عبداهللا  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1419  اإلنصاف - الكبیر الشرح - المقنع   1432/05/28 216.202 669 669 
  واألوقاف 
٢٣ مج  المقدسي قدامة بن أحمد بن عبداهللا  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1419  اإلنصاف - الكبیر الشرح - المقنع   1432/05/28 216.202 670 670 
  واألوقاف 
٢٤ مج  المقدسي قدامة بن أحمد بن عبداهللا  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1419  اإلنصاف - الكبیر الشرح - المقنع   1432/05/28 216.202 671 671 
  واألوقاف 
٢٥ مج  المقدسي قدامة بن أحمد بن عبداهللا  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1419  اإلنصاف - الكبیر الشرح - المقنع   1432/05/28 216.202 672 672 
  واألوقاف 
٢٦ مج  المقدسي قدامة بن أحمد بن عبداهللا  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1419  اإلنصاف - الكبیر الشرح - المقنع   1432/05/28 216.202 673 673 
  واألوقاف 
٢٧ مج  المقدسي قدامة بن أحمد بن عبداهللا  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1419  اإلنصاف - الكبیر الشرح - المقنع   1432/05/28 216.202 674 674 
  واألوقاف 
٢٨ مج  المقدسي قدامة بن أحمد بن عبداهللا  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1419  اإلنصاف - الكبیر الشرح - المقنع   1432/05/28 216.202 675 675 
  واألوقاف 
٢٩ مج  المقدسي قدامة بن أحمد بن عبداهللا  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1419  اإلنصاف - الكبیر الشرح - المقنع   1432/05/28 216.202 676 676 
  واألوقاف 
٣٠ مج  المقدسي قدامة بن أحمد بن عبداهللا  المیةاإلس الشؤون وزارة السعودیة 1419  اإلنصاف - الكبیر الشرح - المقنع   1432/05/28 216.202 677 677 
  واألوقاف 
٣١ مج  المقدسي قدامة بن أحمد بن عبداهللا  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1419  اإلنصاف - الكبیر الشرح - المقنع   1432/05/28 017 678 678 
  واألوقاف 
٣٢ جم  المقدسي قدامة بن أحمد بن عبداهللا  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1419  اإلنصاف - الكبیر الشرح - المقنع   1432/05/28 017 679 679 
  واألوقاف 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٤٠  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١ مج  الدلیل معرفة في السلسبیل  البلیھي ابراھیم صالح  الرشد مكتبة الریاض 1415   1432/05/28 216 680 680 
٢ مج  الدلیل معرفة في السلسبیل  البلیھي ابراھیم صالح  الرشد مكتبة الریاض 1415   1432/05/28 216 681 681 
٣ مج  الدلیل معرفة في السلسبیل  البلیھي ابراھیم صالح  الرشد مكتبة الریاض 1415   1432/05/28 216 682 682 
١ مج  یاضالر 1415  آسام مؤسسة  المستقنع زاد على الممتع الشرح  العثیمین صالح بن محمد   1432/05/28 216.21 683 683 
٢ مج  آسام مؤسسة الریاض 1415  المستقنع زاد على الممتع الشرح  العثیمین صالح بن محمد   1432/05/28 216.21 684 684 
١ مج  األزھار حدائق على المتدفق الجرار السیل  نيالشوكا علي بن محمد  العلمیة الكتب دار بیروت 1405   1432/05/30 216 685 685 
٢ مج  األزھار حدائق على المتدفق الجرار السیل  الشوكاني علي بن محمد  العلمیة الكتب دار بیروت 1405   1432/05/30 216 686 686 
٣ مج  األزھار حدائق على المتدفق الجرار السیل  الشوكاني علي بن محمد  العلمیة الكتب دار بیروت 1405   1432/05/30 216 687 687 
٤ مج  األزھار حدائق على المتدفق الجرار السیل  الشوكاني علي بن محمد  العلمیة الكتب دار بیروت 1405   1432/05/30 216 688 688 
١ مج  الحنبلي السامري عبداهللا بن محمد  خضر دار بیروت 1420   689 689 216 1432/05/30 المستوعب 
٢ مج  الحنبلي السامري عبداهللا بن محمد  خضر دار بیروت 1420   690 690 216 1432/05/30 المستوعب 
٣ مج  الحنبلي السامري عبداهللا بن محمد  خضر دار بیروت 1420   691 691 216 1432/05/30 المستوعب 
١ مج  الحجاوي موسى بن أحمد بن موسى  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1419  االنتفاع لطالب اإلقناع   1432/05/30 216 692 692 
  واألوقاف 
٢ مج  الحجاوي موسى بن أحمد بن موسى  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1419  االنتفاع لطالب اإلقناع   1432/05/30 216 693 693 
  واألوقاف 
٣ مج  جاويالح موسى بن أحمد بن موسى  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1419  االنتفاع لطالب اإلقناع   1432/05/30 216 694 694 
  واألوقاف 
٤ مج  الحجاوي موسى بن أحمد بن موسى  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1419  االنتفاع لطالب اإلقناع   1432/05/30 216 695 695 
  واألوقاف 
١ مج  الفقھ أصول في لمسودةا  عبدالغني بن أحمد بن محمد بن أحمد  المدني مطبعة مصر 1384   1432/05/30 216.1 696 696 
 الدمشقي 
١ مج  الجوزیة قیم ابن لفقھ التقریب  زید أبو عبداهللا بن بكر المؤلف 1401   1432/05/30 216 697 697 
٢ مج  الجوزیة قیم ابن لفقھ التقریب  زید أبو عبداهللا بن بكر المؤلف 1401   1432/05/30 216 698 698 
١ مج  المحمدي دار  ةجد 1416   699 699 216 1432/05/30  السنن لفقھ السویة السبل شرح الذھبیة العقود  حمدي مشھور محمد عبداهللا بن أحمد 
 المرویة 
٢ مج  المحمدي دار  جدة 1416   700 700 216 1432/05/30  السنن لفقھ السویة السبل شرح الذھبیة العقود  حمدي مشھور محمد عبداهللا بن أحمد 
رویةالم   



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٤١  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٣ مج  المحمدي دار  جدة 1416   701 701 216 1432/05/30  السنن لفقھ السویة السبل شرح الذھبیة العقود  حمدي مشھور محمد عبداهللا بن أحمد 
 المرویة 
٤ مج  المحمدي دار  جدة 1416   702 702 216 1432/05/30  السنن لفقھ السویة السبل شرح الذھبیة العقود  حمدي مشھور محمد عبداهللا بن أحمد 
 المرویة 
٥ مج  المحمدي دار  جدة 1416   703 703 216 1432/05/30  السنن لفقھ السویة السبل شرح الذھبیة العقود  حمدي مشھور محمد عبداهللا بن أحمد 
 المرویة 
٦ مج  المحمدي دار  جدة 1416   704 704 216 1432/05/30  السنن لفقھ السویة السبل شرح الذھبیة العقود  حمدي مشھور محمد عبداهللا بن أحمد 
 المرویة 
١ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1406  العباد خیر ھدي في المعاد زاد  الجوزیة القیم ابن   1432/05/30 216 705 705 
٢ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1406  العباد خیر ھدي في المعاد زاد  الجوزیة القیم ابن   1432/05/30 216 706 706 
٣ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1406  العباد خیر ھدي في المعاد زاد  الجوزیة القیم ابن   1432/05/30 216 707 707 
٤ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1406  العباد خیر ھدي في المعاد زاد  الجوزیة القیم ابن   1432/05/30 216 708 708 
٥ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1406  العباد خیر ھدي في المعاد زاد  الجوزیة القیم ابن   1432/05/30 216 709 709 
١ مج   710 710 216 1432/05/30  باألدلة المقرونة الفقھیة واألجوبة األسئلة  السلمان المحمد عبدالعزیز المؤلف 1413 
 الشرعیة 
٢ مج   711 711 216 1432/05/30  باألدلة المقرونة الفقھیة واألجوبة ألسئلةا  السلمان المحمد عبدالعزیز المؤلف 1413 
 الشرعیة 
٣ مج   712 712 216 1432/05/30  باألدلة المقرونة الفقھیة واألجوبة األسئلة  السلمان المحمد عبدالعزیز المؤلف 1413 
 الشرعیة 
٤ مج   713 713 216 1432/05/30  باألدلة المقرونة فقھیةال واألجوبة األسئلة  السلمان المحمد عبدالعزیز المؤلف 1413 
 الشرعیة 
٥ مج   714 714 216 1432/05/30  باألدلة المقرونة الفقھیة واألجوبة األسئلة  السلمان المحمد عبدالعزیز المؤلف 1413 
 الشرعیة 
٦ مج   715 715 216 1432/05/30  دلةباأل المقرونة الفقھیة واألجوبة األسئلة  السلمان المحمد عبدالعزیز المؤلف 1413 
 الشرعیة 
٧ مج   716 716 216 1432/05/30  باألدلة المقرونة الفقھیة واألجوبة األسئلة  السلمان المحمد عبدالعزیز المؤلف 1413 
 الشرعیة 
١ مج   717 717 216 1432/06/01  باألدلة المقرونة الفقھیة واألجوبة األسئلة  السلمان المحمد عبدالعزیز المؤلف 1388 
 الشرعیة 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٤٢  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  نالعنـــــــــــــــوا المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الورود بیانات  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١ مج  الحدیثة البیان دار الطائف 1422  السھلي موسى بن أحمد  الطالق بنیة الزواج   1432/06/01 216.51 718 718 
١ مج  الفضیلة دار الریاض 1426  السبیل محمد بن عمر  اللقیط الطفل أحكام   1432/06/01 216.3993 719 719 
١ مج  السمرقندي الدین عالء  العلمیة الكتب دار بیروت  الفقھاء تحفة   1432/06/01 216 720 720 
٢ مج  السمرقندي الدین عالء  العلمیة الكتب دار بیروت  الفقھاء تحفة   1432/06/01 216 721 721 
١ مج  السعدي ناصر بن عبدالرحمن  المعارف مكتبة الریاض 1400  األحكام معرفة إلى اإلرشاد   1432/06/01 216 722 722 
١ مج  السعدي ناصر بن عبدالرحمن  الجوزي ابن دار السعودیة 1424  الدین في الفقھ وتوضیح السالكین منھج   1432/06/01 216 723 723 
١ مج  الحدیثة الخدمات مكتبة  جدة  سابق السید  السنة فقھ   1432/06/01 216 724 724 
١ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1410  الروضة مختصر شرح  عبدالكریم بن عبدالقوي بن سلیمان   1432/06/01 216 725 725 
 الطوفي 
٢ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1410  الروضة مختصر شرح  عبدالكریم بن عبدالقوي بن سلیمان   1432/06/01 216 726 726 
 الطوفي 
٣ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1410  الروضة مختصر شرح  عبدالكریم بن عبدالقوي بن سلیمان   1432/06/01 216 727 727 
 الطوفي 
١ مج  جیب أبو سعدي  العربیة دار بیروت 1394  اإلسالمي الفقھ في االجماع موسوعة   1432/06/01 216.1 728 728 
٢ مج  جیب أبو سعدي  العربیة دار بیروت 1394  اإلسالمي الفقھ في االجماع موسوعة   1432/06/01 216.1 729 729 
١ مج  المنار دار  القاھرة 1412  أحمد اإلمام مذھب على الفقھ في التنقیح حواشي  المقدسي سالم بن أحمد ابن موسى   1432/06/01 216 730 730 
الحنبلي الدمشقي الصالحي  حنبل بن    
١ مج  الحنبلي البعلي عباس بن علي  العلمیة الكتب دار بیروت 1403  ولیةاألص والفوائد القواعد   1432/06/01 216 731 731 
١ مج  العربي الفكر دار مصر 1377  زھرة أبو محمد  الفقھ أصول   1432/06/01 216 732 732 
١ مج  الفكر دار دمشق 1400  الحنبلي البعلي عباس بن علي   733 733 216 1432/06/01  اإلمام مذھب على الفقھ أصول في المختصر 
حنبل بن أحمد   
١ مج  النافعة للعلوم الحرمین مكتبة  القاھرة 1415   734 734 216 1432/06/01  الكتاب ضوء على الفقھ أصول في التأسیس  سالمة بن محمد  بن مصطفى 
 والسنة 
١ مج  التوبة مكتبة السعودیة 1419  الفقھ أصول في األدلة قواطع  السمعاني عبدالجبار بن محمد بن منصور   1432/06/01 216 735 735 
 الشافعي 
٢ مج  التوبة مكتبة السعودیة 1418  الفقھ أصول في األدلة قواطع  السمعاني عبدالجبار بن محمد بن منصور   1432/06/01 216 736 736 
 الشافعي 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٤٣  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٣ مج  التوبة مكتبة السعودیة 1418  الفقھ أصول في ألدلةا قواطع  السمعاني عبدالجبار بن محمد بن منصور   1432/06/01 216 737 737 
 الشافعي 
٤ مج  التوبة مكتبة السعودیة 1418  الفقھ أصول في األدلة قواطع  السمعاني عبدالجبار بن محمد بن منصور   1432/06/01 216 738 738 
 الشافعي 
٥ مج  التوبة مكتبة السعودیة 1419  الفقھ أصول في األدلة قواطع  السمعاني عبدالجبار بن محمد بن منصور   1432/06/01 216 739 739 
 الشافعي 
١ مج  الجكني زیدان أحمد بن األمین محمد  تیمیة ابن مكتبة  القاھرة 1413  السعود مراقي إلى السعود مراقي   1432/06/01 216 740 740 
١ مج  والمعاھد للكلیات العامة الرئاسة السعودیة 1392  األصول علم من ولاألص  العثیمین صالح بن محمد   1432/06/01 216 741 741 
  العربیة بالمملكة العلمیة  
  السعودیة 
١ مج  الكتب عالم بیروت 1405  الحسني الغماري الصدیقي محمد بن عبداهللا  في اللمع + الفقھ أصول في اللمع أحادیث تخریج  1432/06/01 216 742 742 
الفقھ أصول    
١ مج  أحمد اإلمام مذھب أصول  التركي عبدالمحسن بن عبداهللا  السمو صاحب قةنف على طبع السعودیة 1416   1432/06/01 214 743 743 
  عبدالعزیز بن سلطان الملكي 
١ مج  الفكر دار بیروت 1397  العالمین رب عن الموقعین اعالم  الجوزیة القیم ابن   1432/06/01 216 744 744 
٢ مج  الفكر دار بیروت 1397  العالمین رب عن الموقعین اعالم  وزیةالج القیم ابن   1432/06/01 216 745 745 
١ مج  عفان ابن دار  القاھرة 1420  األلباني ناصرالدین محمد  الندیة الروضة على الرضیة التعلیقات   1432/06/01 216 746 746 
٢ مج  عفان ابن دار  القاھرة 1420  األلباني ناصرالدین محمد  الندیة ضةالرو على الرضیة التعلیقات   1432/06/01 216 747 747 
٣ مج  عفان ابن دار  القاھرة 1420  األلباني ناصرالدین محمد  الندیة الروضة على الرضیة التعلیقات   1432/06/01 216 748 748 
١ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1401  الدمشقي بدران بن عبدالقادر  حنبل بن أحمد اإلمام مذھب إلى المدخل   1432/06/01 216 749 749 
١ مج  الشافعي إدریس بن محمد   750 750 216 1432/06/01 الرسالة 
١ مج  الفكر دار بیروت 1410  الشافعي إدریس بن محمد   751 751 216 1432/06/01 األمر 
٢ مج  الفكر دار بیروت 1410  الشافعي إدریس بن محمد   752 752 216 1432/06/01 األمر 
٣ مج  الفكر دار بیروت 1410  الشافعي إدریس بن محمد   753 753 216 1432/06/01 األمر 
٤ مج  الفكر دار بیروت 1410  الشافعي إدریس بن محمد   754 754 216 1432/06/01 األمر 
٥ مج  الفكر دار بیروت 1410  الشافعي إدریس بن محمد   755 755 216 1432/06/01 األمر 
١ مج   756 756 216 1432/06/04  االستخراج + الخراج كتاب + الخراج ابكت  ابراھیم بن یعقوب یوسف ابي  المعرفة دار بیروت 
الخراج ألحكام   



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٤٤  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  ــــــــــرالناشـــــ  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1416  المقدسي مفلح بن محمد  الشرعیة اآلداب   1432/06/04 216 757 757 
٢ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1416  المقدسي مفلح بن محمد  الشرعیة اآلداب   1432/06/04 216 758 758 
٣ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1416  المقدسي مفلح بن محمد  الشرعیة اآلداب   1432/06/04 216 759 759 
١ مج  األنصاري رفعة بن الدین نجم العباس أبي  عبدالعزیز الملك جامعة  المكرمة مكة 1400  والمیزان كیالالم معرفة في والتبیان اإلیضاح   1432/06/04 216 760 760 
١ مج  الصدر باقر محمد  دارالتعارف بیروت 1401  اإلسالم في الالربوي البنك   1432/06/04 216 761 761 
١ مج  اآلثار دار  صنعاء 1420  علمیة رسائل مجموعة  الوادعي ھادي بن مقبل   1432/06/04 216 762 762 
١ مج  الخیل أبا داهللاعب بن سلیمان السعودیة 1425  الصیام شھر مع وقفات   1432/06/04 216.226 763 763 
١ مج  الكوثر مكتبة الریاض 1416  البخاري القنوجي حسن صدیق محمد  البھیة الدرر شرح الندیة الروضة   1432/06/04 216 764 764 
١ مج  أبوداھش حسین بن محمد بن عبداهللا المؤلف السعودیة 1405   765 765 217 1432/06/04  الفكر في عبدالوھاب بن محمد الشیخ دعوة أثر 
العربیة الجزیرة بجنوبي واألدب   
١ مج  الشیخ آل محمد بن عبدالعزیز بن صالح  العاصمة دار الریاض 1416  الشائعة األخطاء من كثیر بیان في المنظار   1432/06/04 218 766 766 
١ مج  األصبھاني إسحاق بن عبداهللا بن أحمد   الوطن دار الریاض 1418   767 767 218.83 1432/06/04  أحادیث نخریج + الوالة من العادلین فضیلة 
 العادلین 
١ مج  العربیة المكتبة حلب 1386  السباعي مصطفى  والقانون الفقھ بین المرأة   1432/06/04 218 768 768 
١ مج  فھد الملك مكتبة السعودیة 1428  الشمري مالح بن حامد  وطنیة وإضاءات وقفات   1432/06/04 081 769 769 
١ مج  فھد الملك مكتبة السعودیة 1428  الشمري مالح بن حامد   770 770 658.56 1432/06/04  سباق في النجاح صناعة الشاملة الجودة إدارة 
 التحدیات 
١ مج  اإلسالمیة الیقین مكتبة اإلمارات 1423  الریس ریس بن عبدالعزیز   771 771 218.5 1432/06/04  فرحان ابن آراء على الرد في السلفیة الحجج 
البدعیة المالكي   
١ مج  اإلسالمیة الیقین مكتبة اإلمارات 1424  الریس ریس بن عبدالعزیز  التبلیغ وجماعة تیمیة ابن اإلمام   1432/06/04 217.7 772 772 
١ مج  القیم ابن دار  القاھرة ـ  الدمام 1424  البدر العباد حمد بن عبدالمحسن   773 773 218 1432/06/04  وتتمة األربعین شرح في المتین القوي فتح 
 الخمسین 
١ مج  فھد الملك مكتبة السعودیة 1420  المالكي السعدي صالح بن سعود  المطالب أعلى لنیل الطالب إغاثة   1432/06/04 219.7 774 774 
١ مج  المدني دار مطابع  جدة 1405  المطیري شالي بن فیحان  الوتر أحكام في ورد بما العصر أھل إسعاف   1432/06/04 218 775 775 
١ مج  الشیخ آل حسن بن عبدالرحمن ابن إسحاق غراس  الكویت 1422   776 776 217.3 1432/06/04  المصلح اإلمام دعوة حقیقة عن نفسیة نبذة 
عبدالوھاب بن محمد   
١ مج  بطنطا للتراث الصحابة دار مصر 1412  الحنبلي رجب ابن  العلماء عباده من اَهللا یخشى اإنم   1432/06/04 218 777 777 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٤٥  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  ــــــــــفالمؤلـــــ الناشـــــــــــــــر  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١ مج  الطرفین مكتبة الطائف 1410  العدوي بن مصطفى   778 778 218 1432/06/04  المحلق بالذھب النساء تحلي إباحة في المؤنق 
المحلق وغیر   
١ مج  آلثارا دار  صنعاء 1421  الظفیري ضحوي بن خالد   779 779 215 1432/06/04  أھل من والتحذیر الھجر على العلماء إجماع 
 األھواء 
١ مج  السلفي الریمي الحسیني قاسم بن حسن المؤلف الیمن 1421   780 780 215 1432/06/04  على الحزبیة التلبیسات لكشف الشرعیة األدلة 
اإلسالمیة المجتماعات   
١ مج  المناھج دار  القاھرة 1424  المدخلي ھادي محمد بن زید  الرشیدة األسئلة على السدیدة األجوبة   1432/06/04 218 781 781 
٢ مج  المناھج دار  القاھرة 1424  المدخلي ھادي محمد بن زید  الرشیدة األسئلة على السدیدة األجوبة   1432/06/04 218 782 782 
١ مج  المحسنین عضب نفقة على طبع السعودیة 1405  المدخلي ھادي محمد بن زید  اإلسالمیة العقیدة ظل في الحیاة   1432/06/04 214 783 783 
١ مج  المدخلي ھادي محمد بن زید المؤلف السعودیة  الرشیدة األسئلة على السدیدة األجوبة   1432/06/04 218 784 784 
٢ مج  المدخلي ھادي محمد بن زید المؤلف السعودیة  الرشیدة األسئلة على یدةالسد األجوبة   1432/06/04 218 785 785 
٣ مج  المدخلي ھادي محمد بن زید المؤلف السعودیة 1415  الرشیدة األسئلة على السدیدة األجوبة   1432/06/04 218 786 786 
١ مج  المدخلي ھادي محمد بن زید  الفرقان مكتبة عجمان 1421  العقول تنویر في المبذول الجھد   1432/06/04 218 787 787 
٢ مج  المدخلي ھادي محمد بن زید  الفرقان مكتبة عجمان 1421  العقول تنویر في المبذول الجھد   1432/06/04 218 788 788 
١ مج  المناھج دار  القاھرة 1424  المدخلي ھادي محمد بن زید  الكریم بالرسول التأسي في القویم المنھج   1432/06/04 218 789 789 
١ مج  المناھج دار  ھرةالقا 1425  المدخلي ھادي محمد بن زید  الجدید المنضد العقد   1432/06/05 218 790 790 
١ مج  المناھج دار  القاھرة 1424  المدخلي ھادي محمد بن زید   791 791 218 1432/06/05  العلمیة وجھوده حیاتھ الحكمي حافظ الشیخ 
 والعملیة 
١ مج  الھدى مجالس الجزائر 1427  المدخلي ھادي دمحم بن زید   792 792 218 1432/06/05  أبي ابن رسالة مقدمة الشرح المعاني أوضح 
القیرواني زید   
١ مج  المؤمنین سبیل دار  الدمام 1418  المدخلي ھادي محمد بن زید  واألمم األفراد على وآثاره اإلرھاب   1432/06/05 218 793 793 
١ مج  المؤمنین سبیل دار  الدمام 1418  المدخلي ھادي محمد بن زید  واألمم األفراد على وآثاره اإلرھاب   1432/06/05 218 794 794 
المدخلي ھادي محمد بن زید المؤلف السعودیة 1417  رسائل مجموعة   1432/06/05 213 795 795 
١ مج  المحسنین أحد نفقة على طبع السعودیة 1417  المدخلي ھادي محمد بن زید   796 796 811.62 1432/06/05  والمناھج العقائد في الحسان المنظومات 
الملیح الدیوان + القرآن علوم من وقطوف   
١ مج  المناھج دار  القاھرة 1424  المدخلي ھادي محمد بن زید   797 797 218 1432/06/05  المجدد عقیدة شرح المستطاب الجني قطف 
عبدالوھاب بن محمد   
١ مج  المدخلي ھادي محمد بن زید المؤلف السعودیة 1418  انحرافھم وبواعث الشباب استقامة أسباب   1432/06/05 219 798 798 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٤٦  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  ـــرالناشــــــــــــ  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١ مج  السلف علماء دار  المدخلي ھادي محمد بن زید   799 799 216.7 1432/06/05  المجاھدین وصفات الشرعیة النصر عوامل 
 المرضیة 
١ مج  یةالسعود 1418  المدخلي ھادي محمد بن زید المؤلف  انحرافھم وبواعث الشباب استقامة أسباب   1432/06/05 219 800 800 
١ مج  المدخلي ھادي محمد بن زید  الخیریة الجمعیة نفقة على طبع جازان 1413  الحكمي حافظ الشیخ   1432/06/05 218 801 801 
  منطقة في الكریم القرآن لتحفیظ 
 جازان 
١ مج  السلف علماء دار مصر 1414  المدخلي ھادي محمد بن زید  الحكمي حافظ الشیخ لناظمھا الھائیة القصیدة   1432/06/05 811 802 802 
١ مج  المناھج دار  القاھرة 1424  المدخلي ھادي محمد بن زید   803 803 218 1432/06/05  األفراد على السیئة وآثاره اإلرھاب كتاب ملحق 
 واألمم 
١ مج  المناھج دار  القاھرة 1424  المدخلي ھادي محمد بن زید  إنحرافھم وبواعث الشباب استقامة أسباب   1432/06/05 218 804 804 
١ مج  المناھج دار  القاھرة 1424  المدخلي ھادي محمد بن زید   805 805 218 1432/06/05  لإلمام األصول الستة بیان إلى الوصول سلم 
عبدالوھاب بن محمد المجدد   
١ مج  المناھج دار  القاھرة 1424  المدخلي ھادي محمد بن زید   806 806 218 1432/06/05  المجدد لإلمام القواعد األربع من الفوائد أبرز 
عبدالوھاب بن محمد   
١ مج  المناھج دار  القاھرة 1424  المدخلي ھادي محمد بن زید   807 807 218 1432/06/05  لإلمام الشبھات كشف على المباركات التعلیقات 
عبدالوھاب بن محمد المجدد   
١ مج  المحسنین أحد نفقة على طبع السعودیة 1420  المدخلي ھادي محمد بن زید   808 808 240 1432/06/05  نظما (الرشیدة األسئلة على السدیدة األجوبة 
)ونثرا   
١ مج  المدخلي ھادي محمد بن زید  النجاح مكتبة توزیع صامطة 1409   809 809 216 1432/06/05  الحج مناسك إلیضاح الندیة ناألفنا من قبس 
 المرویة 
١ مج  السلف علماء دار مصر 1414  المدخلي ھادي محمد بن زید   810 810 218 1432/06/05  من كثیر باستعمالھ ابتلي مما الحق الموقف 
 الخلق 
١ مج  المناھج دار  القاھرة 1424  المدخلي ھادي محمد بن زید   811 811 216 1432/06/05  الحج مناسك إلیضاح الندیة اناألفن من قبس 
 المرویة 
١ مج  المناھج دار  القاھرة 1424  المدخلي ھادي محمد بن زید  رسائل مجموعة   1432/06/05 218 812 812 
١ مج  فھد الملك مكتبة السعودیة 1421  المدخلي ھادي محمد بن زید  األصول الثالثة إیضاح إلى الوصول طریق   1432/06/05 214 813 813 
١ مج  العسقالني حجر ابن  السمو صاحب نفقة على طبع السعودیة 1421  الباري فتح   1432/06/05 235.1 814 814 
  عبدالعزیز بن سلطان الملكي 
٢ مج  العسقالني حجر ابن  السمو صاحب نفقة على طبع السعودیة 1421  الباري فتح   1432/06/05 235 815 815 
  عبدالعزیز بن سلطان الملكي 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٤٧  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود ناتبیا العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٣ مج  العسقالني حجر ابن  السمو صاحب نفقة على طبع السعودیة 1421  الباري فتح   1432/06/05 235 816 816 
  عبدالعزیز بن سلطان الملكي 
٤ مج  العسقالني حجر ابن  السمو صاحب نفقة على طبع السعودیة 1421  الباري فتح   1432/06/05 235 817 817 
  عبدالعزیز بن سلطان الملكي 
٥ مج  العسقالني حجر ابن  السمو صاحب نفقة على طبع السعودیة 1421  الباري فتح   1432/06/05 235 818 818 
  عبدالعزیز بن سلطان الملكي 
٦ مج  العسقالني حجر ابن  السمو صاحب نفقة على طبع السعودیة 1421  باريال فتح   1432/06/05 235 819 819 
  عبدالعزیز بن سلطان الملكي 
٧ مج  العسقالني حجر ابن  السمو صاحب نفقة على طبع السعودیة 1421  الباري فتح   1432/06/05 235 820 820 
  عبدالعزیز بن سلطان الملكي 
٨ مج  العسقالني حجر ابن  السمو صاحب نفقة على طبع السعودیة 1421  الباري فتح   1432/06/05 235 821 821 
  عبدالعزیز بن سلطان الملكي 
٩ مج  العسقالني حجر ابن  السمو صاحب نفقة على طبع السعودیة 1421  الباري فتح   1432/06/05 235 822 822 
  عبدالعزیز بن سلطان الملكي 
١٠ مج  العسقالني حجر ابن  السمو صاحب نفقة على طبع السعودیة 1421  الباري فتح   1432/06/05 235 823 823 
  عبدالعزیز بن سلطان الملكي 
١١ مج  العسقالني حجر ابن  السمو صاحب نفقة على طبع السعودیة 1421  الباري فتح   1432/06/05 235 824 824 
  عبدالعزیز بن سلطان الملكي 
١٢ مج  العسقالني حجر ابن  السمو صاحب نفقة على طبع السعودیة 1421  الباري فتح   1432/06/05 235 825 825 
  عبدالعزیز بن سلطان الملكي 
١٣ مج  العسقالني حجر ابن  السمو صاحب نفقة على طبع السعودیة 1421  الباري فتح   1432/06/05 235 826 826 
  عبدالعزیز بن سلطان الملكي 
١٤ مج  العسقالني حجر ابن  السمو صاحب نفقة على طبع السعودیة 1421  الباري فتح   1432/06/05 235 827 827 
  عبدالعزیز بن سلطان الملكي 
١ مج  عبدالمنعم محمود شاكر  الرسالة دار بغداد 1976   828 828 213 1432/06/06  ومنھجھ مصنفاتھ ودراسة العسقالني حجر ابن 
اإلصابة كتابھ في وموارده   
١ مج  الحنبلي رجب ابن  الجوزي ابن دار السعودیة 1425  خاريالب صحیح شرح في الباري فتح   1432/06/06 213 829 829 
٢ مج  الحنبلي رجب ابن  الجوزي ابن دار السعودیة 1425  البخاري صحیح شرح في الباري فتح   1432/06/06 213 830 830 
٣ مج  الحنبلي رجب ابن  الجوزي ابن دار السعودیة 1425  البخاري صحیح شرح في الباري فتح   1432/06/06 213 831 831 
٤ مج  دیةالسعو 1425  الحنبلي رجب ابن  الجوزي ابن دار  البخاري صحیح شرح في الباري فتح   1432/06/06 213 832 832 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٤٨  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
لنشرا مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٥ مج  الحنبلي رجب ابن  الجوزي ابن دار السعودیة 1425  البخاري صحیح شرح في الباري فتح   1432/06/06 213 833 833 
٦ مج  الحنبلي رجب ابن  الجوزي ابن دار السعودیة 1425  البخاري صحیح شرح في الباري فتح   1432/06/06 213 834 834 
٧ مج  الحنبلي رجب ابن  الجوزي ابن دار السعودیة 1425  البخاري صحیح شرح في الباري فتح   1432/06/06 213 835 835 
١ مج  الفكر دار بیروت 1398  النیسابوري مسلم اإلمام  مسلم حیحص   1432/06/06 213.43 836 836 
٢ مج  الفكر دار بیروت 1398  النیسابوري مسلم اإلمام  مسلم صحیح   1432/06/06 213.43 837 837 
٣ مج  الفكر دار بیروت 1398  النیسابوري مسلم اإلمام  مسلم صحیح   1432/06/06 213.43 838 838 
٤ مج  الفكر دار بیروت 1398  النیسابوري مسلم اإلمام  مسلم صحیح   1432/06/06 213.43 839 839 
٥ مج  الفكر دار بیروت 1398  النیسابوري مسلم اإلمام  مسلم صحیح   1432/06/06 213.43 840 840 
١ مج  الحدیث دار  القاھرة 1422  النووي اإلمام  مسلم صحیح   1432/06/06 213 841 841 
٢ مج  الحدیث دار  القاھرة 1422  النووي اإلمام  مسلم صحیح   1432/06/06 213 842 842 
٣ مج  الحدیث دار  القاھرة 1422  النووي اإلمام  مسلم صحیح   1432/06/06 213 843 843 
٤ مج  الحدیث دار  القاھرة 1422  النووي اإلمام  مسلم صحیح   1432/06/06 213 844 844 
٥ مج  الحدیث دار  القاھرة 1422  النووي اإلمام  مسلم صحیح   1432/06/06 213 845 845 
٦ مج  الحدیث دار  القاھرة 1422  النووي اإلمام  مسلم صحیح   1432/06/06 213 846 846 
٧ مج  الحدیث دار  القاھرة 1422  النووي اإلمام  مسلم صحیح   1432/06/06 213 847 847 
٨ مج  الحدیث دار  القاھرة 1422  النووي اإلمام  مسلم صحیح   1432/06/06 213 848 848 
٩ مج  الحدیث ارد  القاھرة 1422  النووي اإلمام  مسلم صحیح   1432/06/06 213 849 849 
١ مج  التراث عالم بیروت 1410  زغلول السعید محمد  الشریف النبوي الحدیث أطراف موسوعة   1432/06/07 213 850 850 
٢ مج  التراث عالم بیروت 1410  زغلول السعید محمد  الشریف النبوي الحدیث أطراف موسوعة   1432/06/07 213 851 851 
٣ مج  التراث عالم بیروت 1410  زغلول السعید محمد  الشریف النبوي الحدیث أطراف موسوعة   1432/06/07 213 852 852 
٤ مج  التراث عالم بیروت 1410  زغلول السعید محمد  الشریف النبوي الحدیث أطراف موسوعة   1432/06/07 213 853 853 
٥ مج  التراث عالم بیروت 1410  زغلول دالسعی محمد  الشریف النبوي الحدیث أطراف موسوعة   1432/06/07 213 854 854 
٦ مج  التراث عالم بیروت 1410  زغلول السعید محمد  الشریف النبوي الحدیث أطراف موسوعة   1432/06/07 213 855 855 
٧ مج  التراث عالم بیروت 1410  زغلول السعید محمد  الشریف النبوي الحدیث أطراف موسوعة   1432/06/07 213 856 856 
٨ مج  التراث عالم بیروت 1410  زغلول السعید محمد  الشریف النبوي الحدیث أطراف موسوعة   1432/06/07 213 857 857 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٤٩  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٩ مج  التراث عالم بیروت 1410  زغلول السعید محمد  الشریف النبوي الحدیث أطراف موسوعة   1432/06/07 213 858 858 
١٠ مج  التراث عالم بیروت 1410  زغلول السعید محمد  الشریف النبوي الحدیث أطراف موسوعة   1432/06/07 213 859 859 
١١ مج  التراث عالم بیروت 1410  زغلول السعید محمد  الشریف النبوي الحدیث أطراف موسوعة   1432/06/07 213 860 860 
١ مج  لرسالةا مؤسسة بیروت 1420  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/07 213 861 861 
٢ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1420  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/07 213 862 862 
٣ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1420  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/07 213 863 863 
٤ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1420  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/07 213 864 864 
٥ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1420  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/07 213 865 865 
٦ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1420  حنبل بن دأحم اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/07 213 866 866 
٧ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1420  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/07 213 867 867 
٨ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1420  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/07 213 868 868 
٩ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1420  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/07 213 869 869 
١٠ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1420  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/07 213 870 870 
١١ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1420  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/07 213 871 871 
١٢ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1420  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/07 213 872 872 
١٣ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1420  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/07 213 873 873 
١٤ مج  یروتب 1420  الرسالة مؤسسة  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/07 213 874 874 
١٥ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1420  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/07 213 875 875 
١٦ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1420  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/07 213 876 876 
١٧ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1420  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/07 213 877 877 
١٨ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1420  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/07 213 878 878 
١٩ مج  لرسالةا مؤسسة بیروت 1420  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/07 213 879 879 
٢٠ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1420  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/07 213 880 880 
٢١ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1420  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/07 213 881 881 
٢٢ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1420  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/07 213 882 882 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٥٠  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٢٣ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1420  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/07 213 883 883 
٢٤ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1420  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/07 213 884 884 
٢٥ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1420  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/07 213 885 885 
٢٦ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1420  حنبل بن حمدأ اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/07 213 886 886 
٢٧ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1420  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/07 213 887 887 
٢٨ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1420  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/07 213 888 888 
٢٩ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1420  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/07 213 889 889 
٣٠ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1420  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/07 213 890 890 
٣١ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1420  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/07 213 891 891 
٣٢ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1420  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/07 213 892 892 
٣٣ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1420  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/07 213 893 893 
٣٤ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1420  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/07 213 894 894 
٣٥ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1420  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/07 213 895 895 
٣٦ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1421  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/07 213 896 896 
٣٧ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1421  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/07 213 897 897 
٣٨ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1421  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/07 213 898 898 
٣٩ مج  الرسالة سسةمؤ بیروت 1421  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/07 213 899 899 
٤٠ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1421  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/07 213 900 900 
٤١ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1421  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/07 213 901 901 
٤٢ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1421  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/07 213 902 902 
٤٣ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1421  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/07 213 903 903 
٤٤ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1421  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/07 213 904 904 
٤٥ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1421  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/07 213 905 905 
٤٦ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1421  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/07 213 906 906 
٤٧ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1421  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/07 213 907 907 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٥١  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٤٨ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1421  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/07 213 908 908 
٤٩ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1421  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/07 213 909 909 
٥٠ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1421  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/07 213 910 910 
١ مج  الحدیث دار  القاھرة 1396  لبناا عبدالرحمن أحمد  حنبل بن أحمد اإلمام مسند لترتیب الرباني الفتح   1432/06/07 213 911 911 
  الفتح اسرار من األماني بلوغ + الشیباني  
 الرباني 
٢ مج  الحدیث دار  القاھرة 1396  البنا عبدالرحمن أحمد  حنبل بن أحمد اإلمام مسند لترتیب الرباني الفتح   1432/06/07 213 912 912 
  الفتح اسرار من األماني بلوغ + الشیباني  
 الرباني 
٣ مج  الحدیث دار  القاھرة 1396  البنا عبدالرحمن أحمد  حنبل بن أحمد اإلمام مسند لترتیب الرباني الفتح   1432/06/07 213 913 913 
  الفتح اسرار من األماني بلوغ + الشیباني  
 الرباني 
٤ مج  الحدیث دار  القاھرة 1396  البنا منعبدالرح أحمد  حنبل بن أحمد اإلمام مسند لترتیب الرباني الفتح   1432/06/07 213 914 914 
  الفتح اسرار من األماني بلوغ + الشیباني  
 الرباني 
٥ مج  الحدیث دار  القاھرة 1396  البنا عبدالرحمن أحمد  حنبل بن أحمد اإلمام مسند لترتیب الرباني الفتح   1432/06/07 213 915 915 
  الفتح اسرار من األماني بلوغ + بانيالشی  
 الرباني 
٦ مج  الحدیث دار  القاھرة 1396  البنا عبدالرحمن أحمد  حنبل بن أحمد اإلمام مسند لترتیب الرباني الفتح   1432/06/07 213 916 916 
  الفتح اسرار من األماني بلوغ + الشیباني  
 الرباني 
٧ مج  الحدیث دار  القاھرة 1396  البنا الرحمنعبد أحمد  حنبل بن أحمد اإلمام مسند لترتیب الرباني الفتح   1432/06/07 213 917 917 
  الفتح اسرار من األماني بلوغ + الشیباني  
 الرباني 
٨ مج  الحدیث دار  القاھرة 1396  البنا عبدالرحمن أحمد  حنبل بن أحمد اإلمام مسند لترتیب الرباني الفتح   1432/06/07 213 918 918 
  الفتح اسرار من األماني بلوغ + الشیباني  
 الرباني 
٩ مج  الحدیث دار  القاھرة 1396  البنا عبدالرحمن أحمد  حنبل بن أحمد اإلمام مسند لترتیب الرباني الفتح   1432/06/07 213 919 919 
  الفتح اسرار من األماني بلوغ + الشیباني  
 الرباني 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
امیةالنج قریة  ١٣٢ من ٥٢  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
جھةال النشر   التاریخ الرقم 
١٠ مج  الحدیث دار  القاھرة 1396  البنا عبدالرحمن أحمد  حنبل بن أحمد اإلمام مسند لترتیب الرباني الفتح   1432/06/07 213 920 920 
  الفتح اسرار من األماني بلوغ + الشیباني  
 الرباني 
١١ مج  الحدیث دار  القاھرة 1396  البنا عبدالرحمن أحمد  حنبل بن أحمد اإلمام مسند لترتیب يالربان الفتح   1432/06/07 213 921 921 
  الفتح اسرار من األماني بلوغ + الشیباني  
 الرباني 
١٢ مج  الحدیث دار  القاھرة 1396  البنا عبدالرحمن أحمد  حنبل بن أحمد اإلمام مسند لترتیب الرباني الفتح   1432/06/07 213 922 922 
  الفتح اسرار من األماني بلوغ + الشیباني  
 الرباني 
١ مج  المحقق دار الریاض 1419  اإلشبیلي عبدالرحمن بن عبدالحق  الصحیحین بین الجمع   1432/06/08 213 923 923 
٢ مج  المحقق دار الریاض 1419  اإلشبیلي عبدالرحمن بن عبدالحق  الصحیحین بین الجمع   1432/06/08 213 924 924 
٣ مج  المحقق دار الریاض 1419  اإلشبیلي عبدالرحمن بن عبدالحق  الصحیحین بین الجمع   1432/06/08 213 925 925 
٤ مج  المحقق دار الریاض 1419  اإلشبیلي عبدالرحمن بن عبدالحق  الصحیحین بین الجمع   1432/06/08 213 926 926 
١ مج  الغنیمان محمد بن عبداهللا  اإلسالمیة الجامعة  المنورة المدینة   927 927 213.41 1432/06/08  صحیح في الحدیث مواضع إلى القارى دلیل 
 البخاري 
١ مج  الحدیث دار الیمن 1418   928 928 213.52 1432/06/08  أئمة أقوال من الصحیح ذكر في الصحیفة نشر  الوادعي ھادي بن مقبل 
حنیفة أبي في والتعدیل الجرح   
١ مج  عبدالبر ابن  قتیبة دار دمشق 1414   929 929 213 1432/06/08 االستذكار 
٢ مج  عبدالبر ابن  قتیبة دار دمشق 1413   930 930 213 1432/06/08 االستذكار 
٣ مج  عبدالبر ابن  قتیبة دار دمشق 1413   931 931 213 1432/06/08 االستذكار 
٤ مج  عبدالبر ابن  قتیبة دار دمشق 1413   932 932 213 1432/06/08 االستذكار 
٥ مج  عبدالبر ابن  تیبةق دار دمشق 1413   933 933 213 1432/06/08 االستذكار 
٦ مج  عبدالبر ابن  قتیبة دار دمشق 1414   934 934 213 1432/06/08 االستذكار 
٧ مج  عبدالبر ابن  قتیبة دار دمشق 1414   935 935 213 1432/06/08 االستذكار 
٨ مج  عبدالبر ابن  قتیبة دار دمشق 1414   936 936 213 1432/06/08 االستذكار 
٩ مج  عبدالبر ابن  قتیبة دار دمشق 1414   937 937 213 1432/06/08 االستذكار 
١٠ مج  عبدالبر ابن  قتیبة دار دمشق 1414   938 938 213 1432/06/08 االستذكار 
١١ مج  عبدالبر ابن  قتیبة دار دمشق 1414   939 939 213 1432/06/08 االستذكار 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة ریةق  ١٣٢ من ٥٣  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١٢ مج  عبدالبر ابن  قتیبة دار دمشق 1414   940 940 213 1432/06/08 االستذكار 
١٣ مج  عبدالبر ابن  قتیبة دار دمشق 1414   941 941 213 1432/06/08 االستذكار 
١٤ مج  عبدالبر ابن  قتیبة دار دمشق 1414   942 942 213 1432/06/08 االستذكار 
١٥ مج  عبدالبر ابن  قتیبة دار دمشق 1414   943 943 213 1432/06/08 االستذكار 
١٦ مج  عبدالبر ابن  قتیبة دار دمشق 1414   944 944 213 1432/06/08 االستذكار 
١٧ مج  عبدالبر ابن  قتیبة دار دمشق 1414   945 945 213 1432/06/08 االستذكار 
١٨ مج  عبدالبر ابن  قتیبة دار دمشق 1414  راالستذكا   1432/06/08 213 946 946 
١٩ مج  عبدالبر ابن  قتیبة دار دمشق 1414   947 947 213 1432/06/08 االستذكار 
٢٠ مج  عبدالبر ابن  قتیبة دار دمشق 1414   948 948 213 1432/06/08 االستذكار 
٢١ مج  عبدالبر ابن  قتیبة دار دمشق 1414   949 949 213 1432/06/08 االستذكار 
٢٢ مج  عبدالبر ابن  قتیبة دار دمشق 1414   950 950 213 1432/06/08 االستذكار 
٢٣ مج  عبدالبر ابن  قتیبة دار دمشق 1414   951 951 213 1432/06/08 االستذكار 
٢٤ مج  عبدالبر ابن  قتیبة دار دمشق 1414   952 952 213 1432/06/08 االستذكار 
٢٥ مج  عبدالبر ابن  قتیبة دار دمشق 1414   953 953 213 1432/06/08 االستذكار 
٢٦ مج  عبدالبر ابن  قتیبة دار دمشق 1414   954 954 213 1432/06/08 االستذكار 
٢٧ مج  عبدالبر ابن  قتیبة دار دمشق 1414   955 955 213 1432/06/08 االستذكار 
٢٨ مج  عبدالبر ابن  قتیبة دار دمشق 1414   956 956 213 1432/06/08 االستذكار 
٢٩ مج  مشقد 1414  عبدالبر ابن  قتیبة دار   957 957 213 1432/06/08 االستذكار 
٣٠ مج  عبدالبر ابن  قتیبة دار دمشق 1414   958 958 213 1432/06/08 االستذكار 
١ مج  الدولیة النفائس التحف مجموعة الریاض 1416  المغرواي عبدالرحمن بن محمد   959 959 213 1432/06/08  عبدالبر ابن لتمھید الفقھي الترتیب في البر فتح 
التمھید أحادیث تخریج اختصار في المجید فتح+    

٢ مج  الدولیة النفائس التحف مجموعة الریاض 1416  المغرواي عبدالرحمن بن محمد   960 960 213 1432/06/08  عبدالبر ابن لتمھید الفقھي الترتیب في البر فتح 
التمھید أحادیث تخریج اختصار في المجید فتح+    



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٥٤  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٣ مج  الدولیة النفائس التحف مجموعة الریاض 1416  المغرواي عبدالرحمن بن محمد   961 961 213 1432/06/08  عبدالبر ابن لتمھید الفقھي الترتیب في البر فتح 
التمھید أحادیث تخریج اختصار في المجید فتح+    

٤ مج  اضالری 1416  الدولیة النفائس التحف مجموعة  المغرواي عبدالرحمن بن محمد   962 962 213 1432/06/08  عبدالبر ابن لتمھید الفقھي الترتیب في البر فتح 
التمھید أحادیث تخریج اختصار في المجید فتح+    

٥ مج  الدولیة النفائس التحف مجموعة الریاض 1416  المغرواي عبدالرحمن بن محمد   963 963 213 1432/06/08  عبدالبر ابن لتمھید الفقھي الترتیب في البر فتح 
التمھید أحادیث تخریج اختصار في المجید فتح+    

٦ مج  الدولیة النفائس التحف مجموعة الریاض 1416  المغرواي عبدالرحمن بن محمد   964 964 213 1432/06/08  عبدالبر ابن لتمھید الفقھي الترتیب في البر فتح 
التمھید أحادیث تخریج اختصار في المجید حفت+    

٧ مج  الدولیة النفائس التحف مجموعة الریاض 1416  المغرواي عبدالرحمن بن محمد   965 965 213 1432/06/08  عبدالبر ابن لتمھید الفقھي الترتیب في البر فتح 
التمھید أحادیث تخریج اختصار في المجید فتح+    

٨ مج  الدولیة النفائس تحفال مجموعة الریاض 1416  المغرواي عبدالرحمن بن محمد   966 966 213 1432/06/08  عبدالبر ابن لتمھید الفقھي الترتیب في البر فتح 
التمھید أحادیث تخریج اختصار في المجید فتح+    

٩ مج  الدولیة النفائس التحف مجموعة الریاض 1416  المغرواي عبدالرحمن بن محمد   967 967 213 1432/06/08  عبدالبر ابن لتمھید الفقھي الترتیب في البر فتح 
التمھید أحادیث تخریج اختصار في المجید فتح+    

١٠ مج  الدولیة النفائس التحف مجموعة الریاض 1416  المغرواي عبدالرحمن بن محمد   968 968 213 1432/06/08  عبدالبر ابن لتمھید الفقھي الترتیب في البر فتح 
التمھید أحادیث تخریج اختصار في المجید فتح+    

١١ مج  الدولیة النفائس التحف مجموعة الریاض 1416  المغرواي عبدالرحمن بن محمد   969 969 213 1432/06/08  عبدالبر ابن لتمھید الفقھي الترتیب في البر فتح 
التمھید أحادیث تخریج اختصار في المجید فتح+    

١٢ مج  الدولیة ئسالنفا التحف مجموعة الریاض 1416  المغرواي عبدالرحمن بن محمد   970 970 213 1432/06/08  عبدالبر ابن لتمھید الفقھي الترتیب في البر فتح 
التمھید أحادیث تخریج اختصار في المجید فتح+    



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٥٥  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
ميالنج احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١٣ مج  الدولیة النفائس التحف مجموعة الریاض 1416  المغرواي عبدالرحمن بن مدمح   971 971 213 1432/06/08  عبدالبر ابن لتمھید الفقھي الترتیب في البر فتح 
التمھید أحادیث تخریج اختصار في المجید فتح+    

١ مج  الكتاب محققي  العاصمة دار السعودیة 1419  الثمانیة المسانید بزوائد العالیة المطالب   1432/06/08 237.4 972 972 
٢ مج  الكتاب محققي  العاصمة دار السعودیة 1419  الثمانیة المسانید بزوائد العالیة المطالب   1432/06/08 237.4 973 973 
٣ مج  الكتاب محققي  العاصمة دار السعودیة 1419  الثمانیة المسانید بزوائد العالیة المطالب   1432/06/08 237.4 974 974 
٤ مج  الكتاب قيمحق  العاصمة دار السعودیة 1419  الثمانیة المسانید بزوائد العالیة المطالب   1432/06/08 237.4 975 975 
٥ مج  الكتاب محققي  العاصمة دار السعودیة 1419  الثمانیة المسانید بزوائد العالیة المطالب   1432/06/08 237.4 976 976 
٦ مج  الكتاب محققي  العاصمة دار السعودیة 1419  الثمانیة المسانید بزوائد العالیة المطالب   1432/06/08 237.4 977 977 
٧ مج  الكتاب محققي  العاصمة دار السعودیة 1419  الثمانیة المسانید بزوائد العالیة المطالب   1432/06/08 237.4 978 978 
٨ مج  الكتاب محققي  العاصمة دار السعودیة 1419  الثمانیة المسانید بزوائد العالیة المطالب   1432/06/08 237.4 979 979 
٩ مج  الكتاب محققي  العاصمة دار السعودیة 1419  الثمانیة المسانید بزوائد العالیة المطالب   1432/06/08 237.4 980 980 
١٠ مج  الكتاب محققي  العاصمة دار السعودیة 1419  الثمانیة المسانید بزوائد العالیة المطالب   1432/06/08 237.4 981 981 
١١ مج  ةالسعودی 1419  الكتاب محققي  العاصمة دار  الثمانیة المسانید بزوائد العالیة المطالب   1432/06/08 237.4 982 982 
١٢ مج  الكتاب محققي  العاصمة دار السعودیة 1419  الثمانیة المسانید بزوائد العالیة المطالب   1432/06/08 237.4 983 983 
١٣ مج  الكتاب محققي  العاصمة دار السعودیة 1419  الثمانیة المسانید بزوائد العالیة مطالبال   1432/06/08 237.4 984 984 
١٤ مج  الكتاب محققي  العاصمة دار السعودیة 1419  الثمانیة المسانید بزوائد العالیة المطالب   1432/06/08 237.4 985 985 
١٥ مج  الكتاب محققي  العاصمة دار السعودیة 1419  الثمانیة المسانید بزوائد العالیة المطالب   1432/06/08 237.4 986 986 
١٦ مج  الكتاب محققي  العاصمة دار السعودیة 1419  الثمانیة المسانید بزوائد العالیة المطالب   1432/06/08 237.4 987 987 
١٧ مج  الكتاب محققي  العاصمة دار السعودیة 1419  الثمانیة المسانید بزوائد العالیة المطالب   1432/06/08 237.4 988 988 
١٨ مج  الكتاب محققي  العاصمة دار السعودیة 1419  الثمانیة المسانید بزوائد العالیة المطالب   1432/06/08 237.4 989 989 
١٩ مج  الكتاب محققي  العاصمة دار السعودیة 1419  الثمانیة المسانید بزوائد العالیة المطالب   1432/06/08 237.4 990 990 
١ مج  الطبري جریر ابن محمد  میةالعل الكتب دار بیروت  الفقھاء اختالف   1432/06/14 213.09 991 991 
١ مج  حزم ابن دار بیروت 1420  الدفاتر بإسناد األكابر إتحاف  الشوكاني علي بن محمد   1432/06/14 213.2 992 992 
١ مج  الحدیثة النھضة ومطبعة مكتبة  المكرمة مكة 1405  بسام آل صالح ابن عبدالرحمن بن عبداهللا  األحكام عمدة شرح العالم تیسیر   1432/06/14 213 993 993 
٢ مج  جدة مكتبة  جدة 1407  بسام آل صالح ابن عبدالرحمن بن عبداهللا  األحكام عمدة شرح العالم تیسیر   1432/06/14 213 994 994 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٥٦  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١ مج  الطبري محمد بن عبداهللا بن أحمد  مصطفى مطبعةو مكتبة شركة مصر 1367  القرى أم لقاصد القرى   1432/06/14 213 995 995 
  بمصر واوالده الحلبي البابي 
١ مج  النیسابوري ھانئ بن إبراھیم بن اسحاق  اإلسالمي المكتب بیروت 1400  حنبل بن أحمد اإلمام مسائل   1432/06/14 213 996 996 
٢ مج  النیسابوري ھانئ بن إبراھیم بن اسحاق  اإلسالمي كتبالم بیروت 1400  حنبل بن أحمد اإلمام مسائل   1432/06/14 213 997 997 
١ مج  الكتب عالم بیروت 1406  المروزي نصر بن محمد  العلماء إختالف   1432/06/14 213 998 998 
١ مج  االشعاع مطابع السعودیة  السلمان عبدالعزیز  الدین أحكام نم تیسر بما المسلین إتحاف   1432/06/15 216 999 999 
١ مج  الفكر دار دمشق 1401  عتر الدین نور  الحدیث علوم في النقد منھج   1432/06/15 213.372 1000 1000 
١ مج  الصافي المنھل على الشافي الدلیل  بردى تغرى بن یوسف  الخانجى مكتبة  القاھرة 1399   1432/06/15 213.35 1001 1001 
٢ مج  الصافي المنھل على الشافي الدلیل  بردى تغرى بن یوسف  الخانجى مكتبة  القاھرة 1399   1432/06/15 213.35 1002 1002 
١ مج  الفكر دار دمشق 1402  العامري الغزي محمد بن الدین كمال محمد  حنبل بن أحمد اإلمام ألصحاب األكمل النعت   1432/06/15 213 1003 1003 

١ مج  الصدیق مكتبة الطائف 1413  الشیقیطي المختار محمد بن محمد  عیھا المترتبة واآلثار الطبیة الجراحة أحكام   1432/06/15 218 1004 1004 
١ مج  بھا یتعلق وما الخواتم أحكام  أحمد الدین شھاب الشیخ بن عبدالرحمن  المعارف مكتبة الریاض 1412   1432/06/15 218 1005 1005 
نبليالح الدمشقي البغدادي رجب بن   
١ مج  السلیماني إسماعیل بن مصطفى  الفرقان مكتبة عجمان 1421  والعیدین األضاحي بأحكام العینین تنویر   1432/06/15 213 1006 1006 
١ مج  الحدیثة البیان دار مكتبة الطائف 1421  السھلي موسى بن أحمد  المعامالت في سیرین بن محمد اإلمام فقھ   1432/06/15 216 1007 1007 
٢ مج  الحدیثة البیان دار مكتبة الطائف 1421  السھلي موسى بن أحمد  المعامالت في سیرین بن محمد اإلمام فقھ   1432/06/15 216 1008 1008 
١ مج  عوده عبدالقادر  العربي الكتاب دار بیروت   1009 1009 218 1432/06/15  بالقانون مقارنًا اإلسالمي الجنائي التشریع 
 الوضعي 
٢ مج  عوده عبدالقادر  العربي الكتاب دار بیروت   1010 1010 218 1432/06/15  بالقانون مقارنًا اإلسالمي الجنائي التشریع 
 الوضعي 
١ مج  حزم ابن  العلمیة الكتب دار بیروت  اإلجماع مراتب نقد + اإلجماع مراتب   1432/06/15 216.11 1011 1011 
١ مج  طیبة دار الریاض 1402  النیسابوري رالمنذ ابن بكر أبي   1012 1012 216.11 1432/06/15 اإلجماع 
١ مج  أطلس دار الریاض 1421  أحمد اإلمام مذھب على الفقھ في الصغیر الجامع  الحنبلي البغدادي الفراء الحسین بن محمد   1432/06/15 216 1013 1013 
حنبل بن محمد بن    
١ مج  للنشر الثریا دار الریاض 1425  الجوامع الخطب من الالمع الضیاء  مینالعثی صالح بن محمد   1432/06/15 815.008 1014 1014 
٢ مج  للنشر الثریا دار الریاض 1425  الجوامع الخطب من الالمع الضیاء  العثیمین صالح بن محمد   1432/06/15 815.008 1015 1015 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٥٧  صفحة  لسعودیةا العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٣ مج  للنشر الثریا ردا الریاض 1425  الجوامع الخطب من الالمع الضیاء  العثیمین صالح بن محمد   1432/06/15 815.008 1016 1016 
٤ مج  للنشر الثریا دار الریاض 1425  الجوامع الخطب من الالمع الضیاء  العثیمین صالح بن محمد   1432/06/15 815.008 1017 1017 
١ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1411  العصریة المناسبات في المنبریة الخطب  الفوزان العبداهللا وزانف بن صالح   1432/06/15 815 1018 1018 
١ مج  الطرفین دار الطائف 1415  التویجري عبداهللا بن إبراھیم بن عمر  المنبریة القرعاوي خطب   1432/06/15 815 1019 1019 
١ مج  الطرفین دار الطائف 1415  ویجريالت عبداهللا بن إبراھیم بن عمر  المنبریة القرعاوي خطب   1432/06/15 815 1020 1020 
١ مج  عبدالعزیز الملك دارة السعودیة 1419  عبدالعزیز الملك دارة جمع  الملكیة الخطب من مختارات   1432/06/15 350.0035 1021 1021 
١ مج  اإلسالمیة الثقافة دار الریاض 1380  القعود حسن بن عبداهللا  الجمعة أحادیث   1432/06/15 218.37 1022 1022 
١ مج  متولي محمد مصطفى  للعلوم العربیة نایف أكادیمیة الریاض 1424  أنشطة من العربیة األمنیة األجھزة استفادة مدى   1432/06/15 363.3061 1023 1023 
األمنیة للعلوم العربیة نایف أكادیمیة  األمنیة   
١ مج  أوھاب الطیب محمد بن نذیر  للعلوم العربیة نایف أكادیمیة الریاض 1422  اإلسالمي الفقھ في العام المال حمایة   1432/06/15 257.2 1024 1024 
 األمنیة 
١ مج   1025 1025 364.4 1432/06/15  والشریعة المعاصرة الجنائیة السیاسة اتجاھات  بوساق المدني بن محمد  للعلوم العربیة نایف أكادیمیة الریاض 1423 
ةاإلسالمی األمنیة   
١ مج  مرسي محمد مرسي محمد  للعلوم العربیة نایف أكادیمیة الریاض 1420  والبیئة اإلسالم   1432/06/15 214.6147 1026 1026 
 األمنیة 
١ مج  الضحیان ضحیان بن سعود  للعلوم العربیة نایف أكادیمیة الریاض 1422   1027 1027 365.66 1432/06/15  المؤسسات في والتأھیلیة التعلیمیة البرامج 
 االصالحیة األمنیة 
١ مج  جلو نو تشیر دمبا  للعلوم العربیة نایف أكادیمیة الریاض 1423  والقانون اإلسالمي الفقھ في المحاماة   1432/06/15 257.5 1028 1028 
 األمنیة 
١ مج  الفساد مكافحة  لمكافحة الدولي العربي المؤتمر أبحاث  للعلوم العربیة نایف أكادیمیة الریاض 1424   1432/06/15 212.3 1029 1029 
 الفساد األمنیة 
٢ مج  الفساد مكافحة  لمكافحة الدولي العربي المؤتمر أبحاث  للعلوم العربیة نایف أكادیمیة الریاض 1424   1432/06/15 212.3 1030 1030 
 الفساد األمنیة 
١ مج  اإلمارات ـ السعودیة 1419  للتوزیع المؤتمن  الحكمة مجلة  الدول بعض من علماءال من نخبة إشراف   1432/06/15 218 1031 1031 
 اإلسالمیة 
١ مج  الدویش عبدالرزاق بن أحمد  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1411  واإلفتاء العلمیة للبحوث الدائمة اللجنة فتاوى   1432/06/15 214 1032 1032 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٥٨  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  اصالخ الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٢ مج  الدویش عبدالرزاق بن أحمد  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1411  واإلفتاء العلمیة للبحوث الدائمة اللجنة فتاوى   1432/06/15 214 1033 1033 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٣ مج  الدویش عبدالرزاق بن أحمد  البحوث الدارات العامة سةالرئا السعودیة 1411  واإلفتاء العلمیة للبحوث الدائمة اللجنة فتاوى   1432/06/15 214 1034 1034 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٤ مج  الدویش عبدالرزاق بن أحمد  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1411  واإلفتاء العلمیة لبحوثل الدائمة اللجنة فتاوى   1432/06/15 212 1035 1035 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٥ مج  الدویش عبدالرزاق بن أحمد  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1417  واإلفتاء العلمیة للبحوث الدائمة اللجنة فتاوى   1432/06/15 259 1036 1036 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
١ مج  الوصل دار حائل 1417  العبیالن صالح بن عبداهللا  البخاري عن مسلم أفراد إلى القاري إرشاد   1432/06/15 213 1037 1037 
١ مج  خالد الملك جامعة السعودیة  مشھور سوادي حسین علي  وأنواعھ وضوابطھ مفھومھ اهللا سبیل في الجھاد   1432/06/15 216.7 1038 1038 
افھوأھد    
١ مج  الدوالبي حماد بن أحمد بن محمد  العلمیة الكتب دار بیروت 1403  واألسماء الكنى   1432/06/18 213.35 1039 1039 
١ مج  جدة مكتبة  جدة 1406  المقرئ بكر أبي بن إسماعیل  الوافي الشرف عنوان   1432/06/18 416 1040 1040 
١ مج  النجاة طوق دار بیروت 1422  البخاري إسماعیل بن محمد   1041 1041 213 1432/06/18  )البخاري صحیح ( الصحیح الجامع 
٢ مج  النجاة طوق دار بیروت 1422  البخاري إسماعیل بن محمد   1042 1042 213 1432/06/18  )البخاري صحیح ( الصحیح الجامع 
٣ مج  النجاة طوق دار بیروت 1422  البخاري إسماعیل بن محمد   1043 1043 213 1432/06/18  )بخاريال صحیح ( الصحیح الجامع 
٤ مج  النجاة طوق دار بیروت 1422  البخاري إسماعیل بن محمد   1044 1044 213 1432/06/18  )البخاري صحیح ( الصحیح الجامع 
١ مج  الكتب عالم دار السعودیة 1424  كثیر ابن  والنھایة البدایة   1432/06/18 210.1 1045 1045 
٢ مج  الكتب عالم دار السعودیة 1424  كثیر ابن  والنھایة البدایة   1432/06/25 210.1 1046 1046 
٣ مج  الكتب عالم دار السعودیة 1424  كثیر ابن  والنھایة البدایة   1432/06/25 210.1 1047 1047 
٤ مج  الكتب عالم دار السعودیة 1424  كثیر ابن  والنھایة البدایة   1432/06/25 210.1 1048 1048 
٥ مج  ودیةالسع 1424  الكتب عالم دار  كثیر ابن  والنھایة البدایة   1432/06/25 210.1 1049 1049 
٦ مج  الكتب عالم دار السعودیة 1424  كثیر ابن  والنھایة البدایة   1432/06/25 210.1 1050 1050 
٧ مج  الكتب عالم دار السعودیة 1424  كثیر ابن  والنھایة البدایة   1432/06/25 210.1 1051 1051 



الرحیم الرحمن هللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٥٩  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٨ مج  الكتب عالم دار السعودیة 1424  كثیر ابن  والنھایة البدایة   1432/06/25 210.1 1052 1052 
٩ مج  الكتب عالم دار السعودیة 1424  كثیر ابن  والنھایة البدایة   1432/06/25 210.1 1053 1053 
١٠ مج  بالكت عالم دار السعودیة 1424  كثیر ابن  والنھایة البدایة   1432/06/25 210.1 1054 1054 
١١ مج  الكتب عالم دار السعودیة 1424  كثیر ابن  والنھایة البدایة   1432/06/25 210.1 1055 1055 
١٢ مج  الكتب عالم دار السعودیة 1424  كثیر ابن  والنھایة البدایة   1432/06/25 210.1 1056 1056 
١٣ مج  الكتب عالم ردا السعودیة 1424  كثیر ابن  والنھایة البدایة   1432/06/25 210.1 1057 1057 
١٤ مج  الكتب عالم دار السعودیة 1424  كثیر ابن  والنھایة البدایة   1432/06/25 210.1 1058 1058 
١٥ مج  الكتب عالم دار السعودیة 1424  كثیر ابن  والنھایة البدایة   1432/06/25 210.1 1059 1059 
١٦ مج  الكتب عالم دار السعودیة 1424  كثیر ابن  والنھایة البدایة   1432/06/25 210.1 1060 1060 
١٧ مج  الكتب عالم دار السعودیة 1424  كثیر ابن  والنھایة البدایة   1432/06/25 210.1 1061 1061 
١٨ مج  الكتب عالم دار السعودیة 1424  كثیر ابن  والنھایة البدایة   1432/06/25 210.1 1062 1062 
١٩ مج  الكتب عالم دار السعودیة 1424  كثیر ابن  والنھایة البدایة   1432/06/25 210.1 1063 1063 
٢٠ مج  الكتب عالم دار السعودیة 1424  كثیر ابن  والنھایة البدایة   1432/06/25 210.1 1064 1064 
٢١ مج  الكتب عالم دار السعودیة 1424  كثیر ابن  والنھایة البدایة   1432/06/25 210.1 1065 1065 
١ مج  القرى أم جامعة السعودیة 1425  مدخلي محمد عبداهللا بن محمد  اإلسالمي الفقھ في بالبئر المتعلقة األحكام   1432/06/18 216 1066 1066 
١ مج  السھلي موسى بن أحمد  سعود بن محمد اإلمام جامعة السعودیة 1407  الفراء یعلى أبي للقاضي الصغیر الجامع   1432/06/18 216 1067 1067 
  اإلسالمیة 
٢ مج  السھلي موسى بن أحمد  سعود بن محمد اإلمام جامعة السعودیة 1407  الفراء یعلى أبي للقاضي الصغیر الجامع   1432/06/18 216 1068 1068 
  اإلسالمیة 
١ مج  الحكمي رشاد محمد بن مھدي  سعود بن محمد اإلمام جامعة السعودیة 1405  یخرجھ ممالم المختارة ثاألحادی من المستخرج   1432/06/18 213 1069 1069 
صحیحیھما في ومسلم البخاري   اإلسالمیة   
٢ مج  الحكمي رشاد محمد بن مھدي  سعود بن محمد اإلمام جامعة السعودیة 1405  یخرجھ ممالم المختارة األحادیث من المستخرج   1432/06/18 213 1070 1070 
صحیحیھما في ومسلم البخاري   اإلسالمیة   
١ مج  المصریة األوقاف وزارة مصر 1424  زقزوق حمدي محمود  العامة اإلسالمیة الموسوعة   1432/06/18 218 1071 1071 
١ مج  والدارقطني مسام اإلمامین بین  المدخلي ھادي بن ربیع  عبدالعزیز الملك جامعة السعودیة 1395   1432/06/18 213 1072 1072 
٢ مج  والدارقطني مسام اإلمامین بین  المدخلي ھادي بن ربیع  عبدالعزیز الملك عةجام السعودیة 1395   1432/06/18 213 1073 1073 
١ مج  الفالح مكتبة  الكویت 1401  جى قلعھ رواس محمد  الخطاب بن عمر فقھ موسوعة   1432/06/18 218 1074 1074 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٦٠  صفحة  السعودیة العربیة لكةالمم   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١ مج  اإلسالمیة البشائر دار بیروت 1425  الدمشقي التكلة عمر بن زیاد محمد  الجلیل فتح   1432/06/18 218 1075 1075 
١ مج   1076 1076 215 1432/06/18  والمالحم الفتن في جاء بما الجماعة إتحاف  التویجري عبداهللا بن حمود  الصمیعي دار الریاض 1414 
الساعة وأشراط   
٢ مج   1077 1077 215 1432/06/18  والمالحم الفتن في جاء بما الجماعة إتحاف  التویجري عبداهللا بن حمود  الصمیعي دار الریاض 1414 
الساعة وأشراط   
٣ مج   1078 1078 215 1432/06/18  والمالحم الفتن في جاء بما الجماعة إتحاف  التویجري عبداهللا بن حمود  الصمیعي دار الریاض 1414 
ةالساع وأشراط   
١ مج  الزبیدي مرتضى محمد  المنشأة الخیریة بالمطبعة مصر  العروس تاج   1432/06/18 803 1079 1079 
مصر بجمالیة   
٢ مج  الزبیدي مرتضى محمد  المنشأة الخیریة بالمطبعة مصر  العروس تاج   1432/06/18 803 1080 1080 
مصر بجمالیة   
٣ مج  الزبیدي مرتضى محمد  المنشأة الخیریة بالمطبعة مصر  العروس تاج   1432/06/18 803 1081 1081 
مصر بجمالیة   
٤ مج  الزبیدي مرتضى محمد  المنشأة الخیریة بالمطبعة مصر  العروس تاج   1432/06/18 803 1082 1082 
مصر بجمالیة   
٥ مج  الزبیدي مرتضى محمد  المنشأة الخیریة بالمطبعة مصر  العروس تاج   1432/06/18 803 1083 1083 
مصر مالیةبج   
٦ مج  الزبیدي مرتضى محمد  المنشأة الخیریة بالمطبعة مصر  العروس تاج   1432/06/18 803 1084 1084 
مصر بجمالیة   
٧ مج  الزبیدي مرتضى محمد  المنشأة الخیریة بالمطبعة مصر  العروس تاج   1432/06/18 803 1085 1085 
مصر بجمالیة   
٨ مج  الزبیدي مرتضى مدمح  المنشأة الخیریة بالمطبعة مصر  العروس تاج   1432/06/18 803 1086 1086 
مصر بجمالیة   
٩ مج  الزبیدي مرتضى محمد  المنشأة الخیریة بالمطبعة مصر  العروس تاج   1432/06/18 803 1087 1087 
مصر بجمالیة   
١٠ مج  الزبیدي مرتضى محمد  المنشأة الخیریة بالمطبعة مصر  العروس تاج   1432/06/18 803 1088 1088 
مصر بجمالیة   
١ مج   1089 1089 213 1432/06/19  إسماعیل الشیخ أسانید إلى الساري ھدي  الراجحي فیصل بن عبدالعزیز  الرشد مكتبة الریاض 1422 
 األنصاري 
١ مج  المرعشلي عبدالرحمن یوسف  المعرفة دار بیروت 1406  الصحیحین على المستدرك أحادیث فھرس   1432/06/19 213 1090 1090 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٦١  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  دالورو بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١ مج  خزیمة ابن صحیح  خزیمة ابن  اإلسالمي المكتب بیروت 1391   1432/06/19 213 1091 1091 
٢ مج  خزیمة ابن صحیح  خزیمة ابن  اإلسالمي المكتب بیروت 1391   1432/06/19 213 1092 1092 
٣ مج  خزیمة ابن صحیح  خزیمة ابن  سالمياإل المكتب بیروت 1395   1432/06/19 213 1093 1093 
٤ مج  خزیمة ابن صحیح  خزیمة ابن  اإلسالمي المكتب بیروت 1399   1432/06/19 213 1094 1094 
١ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1417  معروف عواد بشار  التھذیب تقریب تحریر   1432/06/19 213 1095 1095 
٢ مج  الرسالة ةمؤسس بیروت 1417  معروف عواد بشار  التھذیب تقریب تحریر   1432/06/19 213 1096 1096 
٣ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1417  معروف عواد بشار  التھذیب تقریب تحریر   1432/06/19 213 1097 1097 
٤ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1417  معروف عواد بشار  التھذیب تقریب تحریر   1432/06/19 213 1098 1098 
١ مج  العسقالني حجر ابن  العاصمة دار الریاض 1416  التھذیب تقریب   1432/06/19 213 1099 1099 
١ مج  الرشید دار سوریا 1406  العسقالني حجر ابن  التھذیب تقریب   1432/06/19 213 1100 1100 
١ مج  المناھج دار مكتبة السعودیة 1426  لتھذیبا تقریب على النكت  باز بن عبداهللا بن عبدالعزیز   1432/06/19 213 1101 1101 
١ مج  المتحدة الفنیة الطابعة شركة  القاھرة 1384  العسقالني حجر ابن  الكبیر الرافعى أحادیث تخریج في الحبیر تلخیص   1432/06/19 213 1102 1102 

٢ مج  المتحدة الفنیة الطابعة شركة  القاھرة 1384  العسقالني حجر ابن  الكبیر الرافعى حادیثأ تخریج في الحبیر تلخیص   1432/06/19 213 1103 1103 

١ مج  العسقالني حجر ابن  العلمیة الكتب دار بیروت 1461  األربعة األئمة رجال بزوائد المنفعة تعجیل   1432/06/19 213 1104 1104 
١ مج  العسقالني حجر ابن  العربي الكتاب دار بیروت  األربعة األئمة رجال بزوائد المنفعة تعجیل   1432/06/19 213 1105 1105 
١ مج  تیمیة ابن  السمو صاحب نفقة على طبع السعودیة 1368  العقد نظریة   1432/06/19 216 1106 1106 
  بن منصور األمیر الملكي 
سعود آل عبدالعزیز   
١ مج  العسقالني حجر ابن  المعرفة دار بیروت 1417  التھذیب تھذیب   1432/06/19 213 1107 1107 
٢ مج  العسقالني حجر ابن  المعرفة دار بیروت 1417  التھذیب تھذیب   1432/06/19 213 1108 1108 
٣ مج  العسقالني حجر ابن  المعرفة دار بیروت 1417  التھذیب تھذیب   1432/06/19 213 1109 1109 
٤ مج  العسقالني حجر ابن  المعرفة دار بیروت 1417  التھذیب تھذیب   1432/06/19 213 1110 1110 
٥ مج  العسقالني حجر ابن  المعرفة دار بیروت 1417  التھذیب تھذیب   1432/06/19 213 1111 1111 
٦ مج  العسقالني حجر ابن  المعرفة دار بیروت 1417  التھذیب تھذیب   1432/06/19 213 1112 1112 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٦٢  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ بةمكت  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١ مج  الذھبي اإلمام  یةالعلم الكتب دار بیروت 1403  الستة الكتب في روایة لھ من معرفة في الكاشف   1432/06/19 213.3 1113 1113 

٢ مج  الذھبي اإلمام  العلمیة الكتب دار بیروت 1403  الستة الكتب في روایة لھ من معرفة في الكاشف   1432/06/19 213.3 1114 1114 

٣ مج  يالذھب اإلمام  العلمیة الكتب دار بیروت 1403  الستة الكتب في روایة لھ من معرفة في الكاشف   1432/06/19 213.3 1115 1115 

١ مج  الكبیر الضعفاء  حماد بن موسى بن عمرو بن محمد  العلمیة الكتب دار بیروت 1404   1432/06/19 213.26 1116 1116 
 العقیلي 
٢ مج  الكبیر الضعفاء  حماد بن موسى بن عمرو بن محمد  العلمیة الكتب دار بیروت 1404   1432/06/19 213.26 1117 1117 
 العقیلي 
٣ مج  الكبیر الضعفاء  حماد بن موسى بن عمرو بن محمد  العلمیة الكتب دار بیروت 1404   1432/06/19 213.26 1118 1118 
 العقیلي 
٤ مج  الكبیر الضعفاء  حماد بن موسى بن عمرو بن محمد  العلمیة الكتب دار بیروت 1404   1432/06/19 213.26 1119 1119 
 العقیلي 
١ مج  الجرجاني عدي بن عبداهللا  العلمیة الكتب دار بیروت 1418  الرجال ضعفاء في الكامل   1432/06/19 213.26 1120 1120 
٢ مج  الجرجاني عدي بن عبداهللا  العلمیة الكتب دار بیروت 1418  الرجال ضعفاء في الكامل   1432/06/19 213.26 1121 1121 
٣ جم  الجرجاني عدي بن عبداهللا  العلمیة الكتب دار بیروت 1418  الرجال ضعفاء في الكامل   1432/06/19 213.26 1122 1122 
٤ مج  الجرجاني عدي بن عبداهللا  العلمیة الكتب دار بیروت 1418  الرجال ضعفاء في الكامل   1432/06/19 213.26 1123 1123 
٥ مج  الجرجاني عدي بن عبداهللا  العلمیة الكتب دار بیروت 1418  الرجال ضعفاء في الكامل   1432/06/19 213.26 1124 1124 
٦ مج  الجرجاني عدي بن عبداهللا  العلمیة الكتب دار بیروت 1418  الرجال ضعفاء في الكامل   1432/06/19 213.26 1125 1125 
٧ مج  الجرجاني عدي بن عبداهللا  العلمیة الكتب دار بیروت 1418  الرجال ضعفاء في الكامل   1432/06/19 213.26 1126 1126 
٨ مج  الجرجاني عدي بن عبداهللا  العلمیة الكتب دار بیروت 1418  الرجال ضعفاء في الكامل   1432/06/19 213.26 1127 1127 
٩ مج  الجرجاني عدي بن عبداهللا  العلمیة الكتب دار بیروت 1418  الرجال ضعفاء في الكامل   1432/06/19 213.26 1128 1128 
١ مج  الذھبي أحمد بن محمد  العلمیة الكتب دار بیروت 1416   1129 1129 213 1432/06/19  میزان ذیل + الرجال نقد في اإلعتدال میزان 
 االعتدال 
٢ مج  الذھبي أحمد بن محمد  العلمیة الكتب دار بیروت 1416   1130 1130 213 1432/06/19  میزان ذیل + الرجال نقد في اإلعتدال میزان 
 االعتدال 
٣ مج  الذھبي أحمد بن محمد  العلمیة الكتب دار بیروت 1416   1131 1131 213 1432/06/19  میزان ذیل + الرجال نقد في اإلعتدال میزان 
 االعتدال 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٦٣  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٤ مج  بيالذھ أحمد بن محمد  العلمیة الكتب دار بیروت 1416   1132 1132 213 1432/06/19  میزان ذیل + الرجال نقد في اإلعتدال میزان 
 االعتدال 
٥ مج  الذھبي أحمد بن محمد  العلمیة الكتب دار بیروت 1416   1133 1133 213 1432/06/19  میزان ذیل + الرجال نقد في اإلعتدال میزان 
 االعتدال 
٦ مج  الذھبي أحمد بن محمد  العلمیة الكتب دار بیروت 1416   1134 1134 213 1432/06/19  میزان ذیل + الرجال نقد في اإلعتدال میزان 
 االعتدال 
٧ مج  الذھبي أحمد بن محمد  العلمیة الكتب دار بیروت 1416   1135 1135 213 1432/06/19  میزان ذیل + الرجال نقد في اإلعتدال میزان 
 االعتدال 
١ مج  العسقالني حجر ابن  ةالعلمی الكتب دار بیروت 1415  الصحابة تمییز في اإلصابة   1432/06/19 213.33 1136 1136 
٢ مج  العسقالني حجر ابن  العلمیة الكتب دار بیروت 1415  الصحابة تمییز في اإلصابة   1432/06/19 213.33 1137 1137 
٣ مج  العسقالني حجر ابن  العلمیة الكتب دار بیروت 1415  ابةالصح تمییز في اإلصابة   1432/06/19 213.33 1138 1138 
٤ مج  العسقالني حجر ابن  العلمیة الكتب دار بیروت 1415  الصحابة تمییز في اإلصابة   1432/06/19 213.33 1139 1139 
٥ مج  العسقالني حجر ابن  العلمیة الكتب دار بیروت 1415  الصحابة تمییز في اإلصابة   1432/06/19 213.33 1140 1140 
٦ مج  العسقالني حجر ابن  العلمیة الكتب دار بیروت 1415  الصحابة تمییز في اإلصابة   1432/06/19 213.33 1141 1141 
٧ مج  العسقالني حجر ابن  العلمیة الكتب دار بیروت 1415  الصحابة تمییز في اإلصابة   1432/06/19 213.33 1142 1142 
٨ مج  يالعسقالن حجر ابن  العلمیة الكتب دار بیروت 1415  الصحابة تمییز في اإلصابة   1432/06/19 213.33 1143 1143 
١ مج  الذھبي أحمد بن محمد  الضعفاء في المغنى   1432/06/19 213.26 1144 1144 
٢ مج  الذھبي أحمد بن محمد  الضعفاء في المغنى   1432/06/19 213.26 1145 1145 
١ مج  لرازيا حاتم أبي ابن  المعارف دائرة مجلس مطبعة الھند 1371  والتعدیل الجرح   1432/06/20 213.33 1146 1146 
 العثمانیة 
٢ مج  الرازي حاتم أبي ابن  المعارف دائرة مجلس مطبعة الھند 1371  والتعدیل الجرح   1432/06/20 213.33 1147 1147 
 العثمانیة 
٣ مج  الرازي حاتم أبي ابن  المعارف دائرة مجلس مطبعة الھند 1371  والتعدیل الجرح   1432/06/20 213.33 1148 1148 
 العثمانیة 
٤ مج  الرازي حاتم أبي ابن  المعارف دائرة مجلس مطبعة الھند 1371  والتعدیل الجرح   1432/06/20 213.33 1149 1149 
 العثمانیة 
٥ مج  الرازي حاتم أبي ابن  المعارف دائرة مجلس مطبعة الھند 1371  والتعدیل الجرح   1432/06/20 213.33 1150 1150 
 العثمانیة 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٦٤  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود اناتبی العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٦ مج  الرازي حاتم أبي ابن  المعارف دائرة مجلس مطبعة الھند 1371  والتعدیل الجرح   1432/06/20 213.33 1151 1151 
 العثمانیة 
٧ مج  الرازي حاتم أبي ابن  المعارف دائرة مجلس مطبعة الھند 1371  التعدیلو الجرح   1432/06/20 213.33 1152 1152 
 العثمانیة 
٨ مج  الرازي حاتم أبي ابن  المعارف دائرة مجلس مطبعة الھند 1371  والتعدیل الجرح   1432/06/20 213.33 1153 1153 
 العثمانیة 
٩ مج  الرازي حاتم أبي ابن  المعارف دائرة مجلس مطبعة الھند 1371  والتعدیل الجرح   1432/06/20 213.33 1154 1154 
 العثمانیة 
١ مج  الثقافیة الكتب مؤسسة بیروت 1407  النسائي شعیب بن أحمد عبدالرحمن أبي  والمتروكین الضعفاء   1432/06/20 213.26 1155 1155 
١ مج  الذھبي الدین شمس  العربي التراث إحیاء دار بیروت 1374  للذھبي الحفاظ تذكرة   1432/06/20 213 1156 1156 
٢ مج  الذھبي الدین شمس  العربي التراث إحیاء دار بیروت 1374  للذھبي الحفاظ تذكرة   1432/06/20 213 1157 1157 
١ مج  سعد ابن  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1388  الكبرى الطبقات   1432/06/20 213 1158 1158 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٢ مج  سعد ابن  البحوث الدارات العامة ئاسةالر السعودیة 1388  الكبرى الطبقات   1432/06/20 213 1159 1159 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٣ مج  سعد ابن  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1388  الكبرى الطبقات   1432/06/20 213 1160 1160 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٤ مج  سعد ابن  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1388  الكبرى الطبقات   1432/06/20 213 1161 1161 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٥ مج  سعد ابن  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1388  الكبرى الطبقات   1432/06/20 213 1162 1162 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٦ مج  سعد ابن  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1388  الكبرى الطبقات   1432/06/20 213 1163 1163 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٦٥  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٧ مج  سعد ابن  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1388  الكبرى الطبقات   1432/06/20 213 1164 1164 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٨ مج  سعد ابن  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1388  الكبرى الطبقات   1432/06/20 213 1165 1165 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٩ مج  سعد ابن  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1388  الكبرى الطبقات   1432/06/20 213 1166 1166 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
١ مج  التمیمي حاتم أبي أحمد بن حبان بن محمد  والتوزیع للنشر الباز دار  المكرمة مكة  والمتروكین والضعفاء المحدثین من المجروحین   1432/06/20 213 1167 1167 
البستي    
٢ مج  التمیمي حاتم أبي أحمد بن حبان بن محمد  والتوزیع للنشر الباز دار  المكرمة مكة  والمتروكین والضعفاء المحدثین من المجروحین   1432/06/20 213 1168 1168 
البستي    
٣ مج  التمیمي حاتم أبي أحمد بن حبان بن محمد  والتوزیع للنشر الباز دار  المكرمة مكة  والمتروكین والضعفاء دثینالمح من المجروحین   1432/06/20 213 1169 1169 
البستي    
١ مج  الثقات تاریخ  الحسن أبي صالح بن عبداهللا بن أحمد  العلمیة الكتب دار بیروت 1405   1432/06/20 213 1170 1170 
 العجلي 
١ مج  طیبة دار الریاض 1405  الدارقطني مھدي بن أحمد ابن عمر بن علي  النبویة األحادیث يف الواردة العلل   1432/06/21 213.13 1171 1171 

٢ مج  طیبة دار الریاض 1405  الدارقطني مھدي بن أحمد ابن عمر بن علي  النبویة األحادیث في الواردة العلل   1432/06/21 213.13 1172 1172 

٣ مج  طیبة دار الریاض 1405  الدارقطني مھدي بن أحمد ابن عمر بن علي  النبویة األحادیث في الواردة العلل   1432/06/21 213.13 1173 1173 

٤ مج  طیبة دار الریاض 1405  الدارقطني مھدي بن أحمد ابن عمر بن علي  النبویة األحادیث في الواردة العلل   1432/06/21 213.13 1174 1174 

١ مج  والتوزیع للنشر اللواء دار الریاض 1406  والتجریح التعدیل وكتابھ الباجي الولید أبو  حسین لبابة أبو   1432/06/21 213 1175 1175 
٢ مج  والتوزیع للنشر اللواء دار الریاض 1406  والتجریح التعدیل وكتابھ الباجي الولید أبو  حسین لبابة أبو   1432/06/21 213 1176 1176 
٣ مج  والتوزیع للنشر اللواء دار الریاض 1406  والتجریح لتعدیلا وكتابھ الباجي الولید أبو  حسین لبابة أبو   1432/06/21 213 1177 1177 
١ مج  األنصاري محمد بن حماد  األثریة الغرباء مكتبة  المنورة المدینة 1415  الطبراني شیوخ تراجم في والداني القاصي بلغة   1432/06/21 213 1178 1178 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٦٦  صفحة  سعودیةال العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١ مج  جدة مكتبة  جدة 1407   1179 1179 213 1432/06/21  جامع رجال تراجم على المفھم القول خالصة  الھرري األثیوبي عبداهللا بن أمین محمد 
السلفي البویطي  مسلم اإلمام   
٢ مج  جدة مكتبة  جدة 1407   1180 1180 213 1432/06/21  جامع رجال تراجم على المفھم القول خالصة  الھرري األثیوبي عبداهللا بن أمین محمد 
السلفي البویطي  مسلم اإلمام   
١ مج  االلمعي غنیة رسالة + للطبراني الصغیر المعجم  أیوب بن أحمد بن سلیمان القاسم أبي  العلمیة الكتب دار بیروت 1403   1432/06/21 213 1181 1181 
 الطبراني 
١ مج  القنوحي حسن صدیق السید الطیب أبو  العلمیة الكتب دار بیروت 1405  الستة الصحاح ذكر في الحطة   1432/06/21 213.4 1182 1182 
١ مج  األوسط المعجم  أیوب بن أحمد بن سلیمان القاسم أبي  المعارف مكتبة الریاض 1405   1432/06/21 237.17 1183 1183 
 الطبراني 
٢ مج  األوسط المعجم  أیوب بن أحمد بن سلیمان القاسم أبي  المعارف مكتبة الریاض 1406   1432/06/21 237.17 1184 1184 
 الطبراني 
٣ مج  األوسط المعجم  أیوب بن أحمد بن سلیمان القاسم أبي  المعارف مكتبة الریاض 1407   1432/06/21 237.17 1185 1185 
 الطبراني 
٤ مج  األوسط المعجم  أیوب بن أحمد بن سلیمان القاسم أبي  المعارف مكتبة الریاض 1415   1432/06/21 237.17 1186 1186 
 الطبراني 
٥ مج  األوسط المعجم  أیوب بن أحمد بن سلیمان القاسم أبي  المعارف مكتبة الریاض 1415   1432/06/21 237.17 1187 1187 
 الطبراني 
٦ مج  األوسط المعجم  أیوب بن أحمد بن سلیمان القاسم أبي  المعارف مكتبة الریاض 1415   1432/06/21 237.17 1188 1188 
رانيالطب   
٧ مج  األوسط المعجم  أیوب بن أحمد بن سلیمان القاسم أبي  المعارف مكتبة الریاض 1415   1432/06/21 237.17 1189 1189 
 الطبراني 
٨ مج  األوسط المعجم  أیوب بن أحمد بن سلیمان القاسم أبي  المعارف مكتبة الریاض 1415   1432/06/21 237.17 1190 1190 
 الطبراني 
٩ مج  األوسط المعجم  أیوب بن أحمد بن سلیمان القاسم أبي  المعارف مكتبة الریاض 1415   1432/06/21 237.17 1191 1191 
 الطبراني 
١٠ مج  األوسط المعجم  أیوب بن أحمد بن سلیمان القاسم أبي  المعارف مكتبة الریاض 1415   1432/06/21 237.17 1192 1192 
 الطبراني 
١١ مج  األوسط المعجم  أیوب بن أحمد بن سلیمان القاسم أبي  لمعارفا مكتبة الریاض 1415   1432/06/21 237.17 1193 1193 
 الطبراني 
١ مج  حنبل بن أحمد  بمصر المعارف دار مصر 1373   1194 1194 213.56 1432/06/21 المسند 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٦٧  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٢ مج  حنبل بن أحمد  بمصر المعارف دار مصر 1375   1195 1195 213.56 1432/06/21 المسند 
٣ مج  حنبل بن أحمد  بمصر المعارف دار مصر 1375   1196 1196 213.56 1432/06/21 المسند 
٤ مج  حنبل بن أحمد  بمصر المعارف دار مصر 1368   1197 1197 213.56 1432/06/21 المسند 
٥ مج  حنبل بن أحمد  بمصر المعارف دار مصر 1373   1198 1198 213.56 1432/06/21 المسند 
٦ مج  حنبل بن أحمد  بمصر المعارف دار مصر 1372   1199 1199 213.56 1432/06/21 المسند 
٧ مج  حنبل بن أحمد  بمصر المعارف دار مصر 1372   1200 1200 213.56 1432/06/21 المسند 
٨ مج  حنبل بن أحمد  بمصر المعارف دار مصر 1374   1201 1201 213.56 1432/06/21 المسند 
٩ مج  حنبل بن أحمد  بمصر المعارف دار مصر 1374   1202 1202 213.56 1432/06/21 المسند 
١ مج  الكوثر مكتبة الریاض 1415  حنیفة أبي اإلمام  حنیفة أبي اإلمام مسند   1432/06/21 213.52 1203 1203 
١ مج  الحمیدي الزبیر بن عبداهللا بكر أبي  والتوزیع للنشر الباز دار  المكرمة مكة 1382  للحمیدي المسند   1432/06/21 213 1204 1204 
٢ مج  الحمیدي الزبیر بن عبداهللا بكر أبي  والتوزیع للنشر الباز دار  المكرمة مكة 1382  للحمیدي المسند   1432/06/21 213 1205 1205 
١ مج  األسفرائني إسحاق بن یعقوب  المعرفة دار بیروت  عوانھ بيأ مسند   1432/06/21 213 1206 1206 
٢ مج  األسفرائني إسحاق بن یعقوب  المعرفة دار بیروت  عوانھ أبي مسند   1432/06/21 213 1207 1207 
١ مج  الحدیث دار  القاھرة  النابلسي عبدالغني  الحدیث مواضع على الداللة في المواریث ذخائر   1432/06/21 213 1208 1208 

٢ مج  الحدیث دار  القاھرة  النابلسي عبدالغني  الحدیث مواضع على الداللة في المواریث ذخائر   1432/06/21 213 1209 1209 

١ مج  الصنعاني نافع بن ھمام بن عبدالرزاق  العلمیة الكتب دار بیروت 1421  الجامع + المصنف   1432/06/21 213 1210 1210 
٢ مج  الصنعاني نافع بن امھم بن عبدالرزاق  العلمیة الكتب دار بیروت 1421  الجامع + المصنف   1432/06/21 213 1211 1211 
٣ مج  الصنعاني نافع بن ھمام بن عبدالرزاق  العلمیة الكتب دار بیروت 1421  الجامع + المصنف   1432/06/21 213 1212 1212 
٤ مج  الصنعاني نافع بن ھمام بن عبدالرزاق  العلمیة الكتب دار بیروت 1421  امعالج + المصنف   1432/06/21 213 1213 1213 
٥ مج  الصنعاني نافع بن ھمام بن عبدالرزاق  العلمیة الكتب دار بیروت 1421  الجامع + المصنف   1432/06/21 213 1214 1214 
٦ مج  الصنعاني نافع بن ھمام بن عبدالرزاق  العلمیة الكتب دار بیروت 1421  الجامع + المصنف   1432/06/21 213 1215 1215 
٧ مج  الصنعاني نافع بن ھمام بن عبدالرزاق  العلمیة الكتب دار بیروت 1421  الجامع + المصنف   1432/06/21 213 1216 1216 
٨ مج  الصنعاني نافع بن ھمام بن عبدالرزاق  العلمیة الكتب دار بیروت 1421  الجامع + المصنف   1432/06/21 213 1217 1217 
٩ مج  الصنعاني نافع بن ھمام بن عبدالرزاق  العلمیة الكتب دار بیروت 1421  الجامع + المصنف   1432/06/21 213 1218 1218 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٦٨  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  ــــــــــــرالناشـــ  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١٠ مج  الصنعاني نافع بن ھمام بن عبدالرزاق  العلمیة الكتب دار بیروت 1421  الجامع + المصنف   1432/06/21 213 1219 1219 
١١ مج  یروتب 1421  الصنعاني نافع بن ھمام بن عبدالرزاق  العلمیة الكتب دار  الجامع + المصنف   1432/06/21 213 1220 1220 
١٢ مج  الصنعاني نافع بن ھمام بن عبدالرزاق  العلمیة الكتب دار بیروت 1421  الجامع + المصنف   1432/06/21 213 1221 1221 
١ مج  سالمیةاال والعلوم القرآن إدارة باكستان 1406  شیبة أبي إبن   1222 1222 213 1432/06/21 المصنف 
٢ مج  االسالمیة والعلوم القرآن إدارة باكستان 1406  شیبة أبي إبن   1223 1223 213 1432/06/21 المصنف 
٣ مج  االسالمیة والعلوم القرآن إدارة باكستان 1406  شیبة أبي إبن   1224 1224 213 1432/06/21 المصنف 
٤ مج  ستانباك 1406  االسالمیة والعلوم القرآن إدارة  شیبة أبي إبن   1225 1225 213 1432/06/21 المصنف 
٥ مج  االسالمیة والعلوم القرآن إدارة باكستان 1406  شیبة أبي إبن   1226 1226 213 1432/06/21 المصنف 
٦ مج  االسالمیة والعلوم القرآن إدارة باكستان 1406  شیبة أبي إبن   1227 1227 213 1432/06/21 المصنف 
٧ مج  االسالمیة والعلوم القرآن إدارة باكستان 1406  شیبة أبي إبن   1228 1228 213 1432/06/21 المصنف 
٨ مج  االسالمیة والعلوم القرآن إدارة باكستان 1406  شیبة أبي إبن   1229 1229 213 1432/06/21 المصنف 
٩ مج  االسالمیة والعلوم القرآن إدارة باكستان 1406  شیبة أبي بنإ   1230 1230 213 1432/06/21 المصنف 
١٠ مج  االسالمیة والعلوم القرآن إدارة باكستان 1406  شیبة أبي إبن   1231 1231 213 1432/06/21 المصنف 
١١ مج  االسالمیة والعلوم القرآن إدارة باكستان 1406  شیبة أبي إبن   1232 1232 213 1432/06/21 المصنف 
١٢ مج  االسالمیة والعلوم القرآن إدارة باكستان 1406  شیبة أبي إبن   1233 1233 213 1432/06/21 المصنف 
١٣ مج  االسالمیة والعلوم القرآن إدارة باكستان 1406  شیبة أبي إبن   1234 1234 213 1432/06/21 المصنف 
١٤ مج  االسالمیة والعلوم القرآن إدارة باكستان 1406  شیبة أبي إبن   1235 1235 213 1432/06/21 المصنف 
١٥ مج  االسالمیة والعلوم القرآن إدارة باكستان 1406  شیبة أبي إبن   1236 1236 213 1432/06/21 المصنف 
١٦ مج  االسالمیة والعلوم القرآن إدارة باكستان 1406  شیبة أبي إبن   1237 1237 213 1432/06/21 المصنف 
١ مج  حنبل نب أحمد اإلمام  الدولیة األفكار بیت الریاض 1419  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/06/21 213.56 1238 1238 
١ مج  حزم ابن دار بیروت 1419  داود أبي اإلمام  داود أبي سنن   1432/06/21 213.47 1239 1239 
١ مج  البخاري اإلمام  الدولیة األفكار بیت الریاض 1419  البخاري صحیح   1432/06/21 213.41 1240 1240 
١ مج  تبیرو 1419  الدمشقي كثیر ابن عمر بن إسماعیل  خضر دار  سنن ألقوم الھادي والسنن المسانید جامع   1432/06/21 213 1241 1241 
٢ مج  الدمشقي كثیر ابن عمر بن إسماعیل  خضر دار بیروت 1419  سنن ألقوم الھادي والسنن المسانید جامع   1432/06/21 213 1242 1242 
٣ مج  الدمشقي كثیر ابن عمر بن اعیلإسم  خضر دار بیروت 1419  سنن ألقوم الھادي والسنن المسانید جامع   1432/06/21 213 1243 1243 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٦٩  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٤ مج  الدمشقي كثیر ابن عمر بن إسماعیل  خضر دار بیروت 1419  سنن ألقوم الھادي والسنن المسانید جامع   1432/06/21 213 1244 1244 
٥ مج  الدمشقي كثیر ابن عمر بن إسماعیل  خضر دار بیروت 1419  سنن ألقوم الھادي والسنن المسانید جامع   1432/06/21 213 1245 1245 
٦ مج  الدمشقي كثیر ابن عمر بن إسماعیل  خضر دار بیروت 1419  سنن ألقوم الھادي والسنن المسانید جامع   1432/06/21 213 1246 1246 
٧ مج  الدمشقي كثیر ابن عمر بن إسماعیل  خضر دار بیروت 1419  سنن ألقوم الھادي والسنن المسانید جامع   1432/06/21 213 1247 1247 
٨ مج  الدمشقي كثیر ابن عمر بن إسماعیل  خضر دار بیروت 1419  سنن ألقوم الھادي والسنن المسانید جامع   1432/06/21 213 1248 1248 
٩ مج  الدمشقي كثیر ابن عمر بن إسماعیل  خضر ارد بیروت 1419  سنن ألقوم الھادي والسنن المسانید جامع   1432/06/21 213 1249 1249 
١٠ مج  الدمشقي كثیر ابن عمر بن إسماعیل  خضر دار بیروت 1419  سنن ألقوم الھادي والسنن المسانید جامع   1432/06/21 213 1250 1250 
١١ مج  الدمشقي كثیر ابن عمر بن عیلإسما  خضر دار بیروت 1419   1251 1251 213 1432/06/21  - سنن ألقوم الھادي والسنن المسانید جامع 
الخدري سعید أبي مسند   
١٢ مج  الدمشقي كثیر ابن عمر بن إسماعیل  خضر دار بیروت 1419   1252 1252 213 1432/06/21  - سنن ألقوم الھادي والسنن المسانید جامع 
عباس ابن مسند   
١ مج  المقدسي طاھر بن محمد  السلف دار الریاض 1416  واأللفاظ الحروف على المخرج الحفاظ ذخیرة   1432/06/22 213.26 1253 1253 
٢ مج  المقدسي طاھر بن محمد  السلف دار الریاض 1416  واأللفاظ الحروف على المخرج الحفاظ ذخیرة   1432/06/22 213.26 1254 1254 
٣ مج  المقدسي طاھر بن محمد  السلف ردا الریاض 1416  واأللفاظ الحروف على المخرج الحفاظ ذخیرة   1432/06/22 213.26 1255 1255 
٤ مج  المقدسي طاھر بن محمد  السلف دار الریاض 1416  واأللفاظ الحروف على المخرج الحفاظ ذخیرة   1432/06/22 213.26 1256 1256 
٥ مج  المقدسي رطاھ بن محمد  السلف دار الریاض 1416  واأللفاظ الحروف على المخرج الحفاظ ذخیرة   1432/06/22 213.26 1257 1257 
١ مج  الملقن ابن اإلمام  العاصمة دار السعودیة 1417  األحكام عمدة بفوائد اإلعالم   1432/06/22 213 1258 1258 
٢ مج  الملقن ابن اإلمام  العاصمة دار السعودیة 1417  حكاماأل عمدة بفوائد اإلعالم   1432/06/22 213 1259 1259 
٣ مج  الملقن ابن اإلمام  العاصمة دار السعودیة 1417  األحكام عمدة بفوائد اإلعالم   1432/06/22 213 1260 1260 
٤ مج  الملقن ابن اإلمام  العاصمة دار السعودیة 1417  األحكام عمدة بفوائد اإلعالم   1432/06/22 213 1261 1261 
٥ مج  ةالسعودی 1417  الملقن ابن اإلمام  العاصمة دار  األحكام عمدة بفوائد اإلعالم   1432/06/22 213 1262 1262 
٦ مج  الملقن ابن اإلمام  العاصمة دار السعودیة 1417  األحكام عمدة بفوائد اإلعالم   1432/06/22 213 1263 1263 
٧ مج  الملقن ابن اإلمام  العاصمة دار السعودیة 1417  األحكام عمدة بفوائد اإلعالم   1432/06/22 213 1264 1264 
٨ مج  الملقن ابن اإلمام  العاصمة دار السعودیة 1417  األحكام عمدة بفوائد اإلعالم   1432/06/22 213 1265 1265 
٩ مج  الملقن ابن اإلمام  العاصمة دار السعودیة 1417  األحكام عمدة بفوائد اإلعالم   1432/06/22 213 1266 1266 
١٠ مج  الملقن ابن اإلمام  العاصمة دار السعودیة 1417  األحكام عمدة بفوائد اإلعالم   1432/06/22 213 1267 1267 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٧٠  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر كانم تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١١ مج  الملقن ابن اإلمام  العاصمة دار السعودیة 1417  األحكام عمدة بفوائد اإلعالم   1432/06/22 213 1268 1268 
١ مج  العنود األمیرة مؤسسة السعودیة 1423  الدویش عبدالرزاق بن أحمد  واإلفتاء العلمیة للبحوث الدائمة اللجنة فتاوى   1432/06/22 259 1269 1269 
٢ مج  العنود األمیرة مؤسسة السعودیة 1423  الدویش عبدالرزاق بن أحمد  واإلفتاء العلمیة للبحوث الدائمة اللجنة فتاوى   1432/06/22 259 1270 1270 
٣ مج  العنود األمیرة مؤسسة السعودیة 1423  الدویش عبدالرزاق بن أحمد  واإلفتاء العلمیة للبحوث الدائمة اللجنة فتاوى   1432/06/22 259 1271 1271 
٤ مج  العنود األمیرة مؤسسة السعودیة 1423  الدویش عبدالرزاق بن أحمد  تاءواإلف العلمیة للبحوث الدائمة اللجنة فتاوى   1432/06/22 217.1 1272 1272 
٥ مج  العنود األمیرة مؤسسة السعودیة 1423  الدویش عبدالرزاق بن أحمد  واإلفتاء العلمیة للبحوث الدائمة اللجنة فتاوى   1432/06/22 252.2 1273 1273 
٦ مج  العنود األمیرة مؤسسة السعودیة 1423  الدویش عبدالرزاق بن أحمد  واإلفتاء العلمیة للبحوث الدائمة اللجنة فتاوى   1432/06/22 252.2 1274 1274 
٧ مج  العنود األمیرة مؤسسة السعودیة 1423  الدویش عبدالرزاق بن أحمد  واإلفتاء العلمیة للبحوث الدائمة اللجنة فتاوى   1432/06/22 259 1275 1275 
٨ مج  العنود األمیرة مؤسسة السعودیة 1423  الدویش عبدالرزاق بن أحمد  واإلفتاء العلمیة للبحوث الدائمة اللجنة وىفتا   1432/06/22 259 1276 1276 
٩ مج  العنود األمیرة مؤسسة السعودیة 1423  الدویش عبدالرزاق بن أحمد  واإلفتاء العلمیة للبحوث الدائمة اللجنة فتاوى   1432/06/22 259 1277 1277 
١٠ مج  العنود األمیرة مؤسسة السعودیة 1423  الدویش الرزاقعبد بن أحمد  واإلفتاء العلمیة للبحوث الدائمة اللجنة فتاوى   1432/06/22 259 1278 1278 
١١ مج  العنود األمیرة مؤسسة السعودیة 1423  الدویش عبدالرزاق بن أحمد  واإلفتاء العلمیة للبحوث الدائمة اللجنة فتاوى   1432/06/22 258 1279 1279 
١٢ مج  العنود األمیرة مؤسسة السعودیة 1423  الدویش عبدالرزاق بن أحمد  واإلفتاء العلمیة للبحوث الدائمة اللجنة فتاوى   1432/06/22 252.2 1280 1280 
١٣ مج  العنود األمیرة مؤسسة السعودیة 1423  الدویش عبدالرزاق بن أحمد  واإلفتاء العلمیة للبحوث الدائمة اللجنة فتاوى   1432/06/22 258 1281 1281 
١٤ مج  عودیةالس 1423  العنود األمیرة مؤسسة  الدویش عبدالرزاق بن أحمد  واإلفتاء العلمیة للبحوث الدائمة اللجنة فتاوى   1432/06/22 258.4 1282 1282 
١٥ مج  العنود األمیرة مؤسسة السعودیة 1423  الدویش عبدالرزاق بن أحمد  واإلفتاء العلمیة للبحوث الدائمة اللجنة فتاوى   1432/06/22 258.4 1283 1283 
١٦ مج  العنود األمیرة مؤسسة السعودیة 1423  الدویش عبدالرزاق بن أحمد  واإلفتاء العلمیة للبحوث الدائمة اللجنة فتاوى   1432/06/22 258.4 1284 1284 
١٧ مج  العنود األمیرة مؤسسة السعودیة 1423  الدویش عبدالرزاق بن أحمد  ءواإلفتا العلمیة للبحوث الدائمة اللجنة فتاوى   1432/06/22 254.1 1285 1285 
١٨ مج  العنود األمیرة مؤسسة السعودیة 1423  الدویش عبدالرزاق بن أحمد  واإلفتاء العلمیة للبحوث الدائمة اللجنة فتاوى   1432/06/22 254.1 1286 1286 
١٩ مج  العنود األمیرة مؤسسة السعودیة 1423  الدویش عبدالرزاق بن أحمد  واإلفتاء العلمیة للبحوث الدائمة اللجنة فتاوى   1432/06/22 254.1 1287 1287 
١ مج  الجدید الجیل مكتبة الیمن 1423  الرباني الفتح  الشوكاني علي بن محمد   1432/06/25 216 1288 1288 
٢ مج  الجدید الجیل مكتبة الیمن 1423  الرباني الفتح  الشوكاني علي بن محمد   1432/06/25 216 1289 1289 
٣ مج  الجدید الجیل مكتبة الیمن 1423  الرباني الفتح  الشوكاني علي بن محمد   1432/06/25 216 1290 1290 
٤ مج  الجدید الجیل مكتبة الیمن 1423  الرباني الفتح  الشوكاني علي بن محمد   1432/06/25 216 1291 1291 
٥ مج  الجدید الجیل مكتبة الیمن 1423  الرباني الفتح  الشوكاني علي بن محمد   1432/06/25 216 1292 1292 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٧١  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  ــوانالعنـــــــــــــ المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الورود بیانات  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٦ مج  الجدید الجیل مكتبة الیمن 1423  الرباني الفتح  الشوكاني علي بن محمد   1432/06/25 216 1293 1293 
٧ مج  الجدید الجیل مكتبة الیمن 1423  الرباني الفتح  الشوكاني علي بن محمد   1432/06/25 216 1294 1294 
٨ مج  الجدید الجیل مكتبة الیمن 1423  الرباني الفتح  الشوكاني علي بن محمد   1432/06/25 216 1295 1295 
٩ مج  الجدید الجیل مكتبة الیمن 1423  الرباني الفتح  الشوكاني علي بن محمد   1432/06/25 216 1296 1296 
١٠ مج  الجدید الجیل مكتبة الیمن 1423  الرباني الفتح  الشوكاني يعل بن محمد   1432/06/25 216 1297 1297 
١١ مج  الجدید الجیل مكتبة الیمن 1423  الرباني الفتح  الشوكاني علي بن محمد   1432/06/25 216 1298 1298 
١٢ مج  الجدید الجیل مكتبة الیمن 1423  الرباني الفتح  الشوكاني علي بن محمد   1432/06/25 216 1299 1299 
١ مج  منصور بن إسحاق المروزي  اإلسالمیة الجامعة  المنورة المدینة 1425  راھویة بن وإسحاق حنبل بن أحمد اإلمام مسائل   1432/06/25 258.4 1300 1300 

٢ مج  منصور بن إسحاق المروزي  اإلسالمیة الجامعة  المنورة المدینة 1425  راھویة بن وإسحاق حنبل بن أحمد اإلمام مسائل   1432/06/25 258.4 1301 1301 

٣ مج  منصور بن إسحاق المروزي  اإلسالمیة الجامعة  المنورة المدینة 1425  راھویة بن وإسحاق حنبل بن أحمد اإلمام مسائل   1432/06/25 258.4 1302 1302 

٤ مج  منصور بن إسحاق المروزي  اإلسالمیة الجامعة  المنورة المدینة 1425  راھویة بن قوإسحا حنبل بن أحمد اإلمام مسائل   1432/06/25 258.4 1303 1303 

٥ مج  منصور بن إسحاق المروزي  اإلسالمیة الجامعة  المنورة المدینة 1425  راھویة بن وإسحاق حنبل بن أحمد اإلمام مسائل   1432/06/25 258.4 1304 1304 

٦ مج  منصور بن إسحاق المروزي  اإلسالمیة الجامعة  المنورة المدینة 1425  راھویة بن وإسحاق حنبل بن أحمد إلماما مسائل   1432/06/25 258.4 1305 1305 

٧ مج  منصور بن إسحاق المروزي  اإلسالمیة الجامعة  المنورة المدینة 1425  راھویة بن وإسحاق حنبل بن أحمد اإلمام مسائل   1432/06/25 258.4 1306 1306 

٨ مج  منصور بن إسحاق يالمروز  اإلسالمیة الجامعة  المنورة المدینة 1425  راھویة بن وإسحاق حنبل بن أحمد اإلمام مسائل   1432/06/25 258.4 1307 1307 

٩ مج  منصور بن إسحاق المروزي  اإلسالمیة الجامعة  المنورة المدینة 1425  راھویة بن وإسحاق حنبل بن أحمد اإلمام مسائل   1432/06/25 258.4 1308 1308 

١٠ مج  منصور بن إسحاق المروزي  اإلسالمیة الجامعة  المنورة المدینة 1425  راھویة بن وإسحاق حنبل بن أحمد اإلمام مسائل   1432/06/25 258.4 1309 1309 

١ مج  النجدیة األجوبة في السنیة الدرر  قاسم بن محمد بن عبدالرحمن النجدي السعودیة 1425   1432/06/25 214 1310 1310 
 العاصمي 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٧٢  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم  لمسلس   
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٢ مج  النجدیة األجوبة في السنیة الدرر  قاسم بن محمد بن عبدالرحمن النجدي السعودیة 1425   1432/06/25 214 1311 1311 
 العاصمي 
٣ مج  النجدیة األجوبة في السنیة الدرر  قاسم بن محمد بن عبدالرحمن النجدي السعودیة 1425   1432/06/25 214 1312 1312 
 العاصمي 
٤ مج  النجدیة األجوبة في السنیة الدرر  قاسم بن محمد بن عبدالرحمن النجدي السعودیة 1425   1432/06/25 216 1313 1313 
 العاصمي 
٥ مج  النجدیة األجوبة في السنیة الدرر  قاسم بن محمد بن عبدالرحمن النجدي السعودیة 1425   1432/06/25 216 1314 1314 
 العاصمي 
٦ مج  النجدیة األجوبة في السنیة الدرر  قاسم بن محمد بن عبدالرحمن النجدي السعودیة 1425   1432/06/25 216 1315 1315 
 العاصمي 
٧ مج  النجدیة األجوبة في السنیة الدرر  قاسم بن محمد بن عبدالرحمن النجدي السعودیة 1425   1432/06/25 216 1316 1316 
 العاصمي 
٨ مج  النجدیة األجوبة في السنیة الدرر  قاسم بن محمد بن عبدالرحمن النجدي السعودیة 1425   1432/06/25 216 1317 1317 
 العاصمي 
٨ مج  النجدیة األجوبة في السنیة الدرر  قاسم بن محمد بن عبدالرحمن النجدي السعودیة 1425   1432/06/25 216 1318 1318 
 العاصمي 
١٠ مج  النجدیة األجوبة في السنیة الدرر  قاسم بن محمد بن منعبدالرح النجدي السعودیة 1425   1432/06/25 216.75 1319 1319 
 العاصمي 
١١ مج  النجدیة األجوبة في السنیة الدرر  قاسم بن محمد بن عبدالرحمن النجدي السعودیة 1425   1432/06/25 218 1320 1320 
 العاصمي 
١٢ مج  النجدیة األجوبة في السنیة الدرر  قاسم بن محمد بن عبدالرحمن النجدي السعودیة 1425   1432/06/25 218 1321 1321 
 العاصمي 
١٣ مج  النجدیة األجوبة في السنیة الدرر  قاسم بن محمد بن عبدالرحمن النجدي السعودیة 1425   1432/06/25 212 1322 1322 
 العاصمي 
١٤ مج  النجدیة األجوبة في السنیة الدرر  قاسم بن محمد بن عبدالرحمن النجدي السعودیة 1425   1432/06/25 218 1323 1323 
 العاصمي 
١٥ مج  النجدیة األجوبة في السنیة الدرر  قاسم بن محمد بن عبدالرحمن النجدي السعودیة 1425   1432/06/25 218 1324 1324 
 العاصمي 
١٦ مج  النجدیة جوبةاأل في السنیة الدرر  قاسم بن محمد بن عبدالرحمن النجدي السعودیة 1425   1432/06/25 218 1325 1325 
 العاصمي 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٧٣  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  ــــفالمؤلـــــــــــ الناشـــــــــــــــر  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١ مج  الخیري السالم وقف السعودیة 1426  عبدالباري الشیخ عبدالمجید  الباري فتح في التفسیریة الروایات   1432/06/25 227.32 1326 1326 
٢ مج  الخیري السالم وقف السعودیة 1426  عبدالباري الشیخ عبدالمجید  الباري فتح في التفسیریة الروایات   1432/06/25 227.32 1327 1327 
٣ مج  الخیري السالم وقف السعودیة 1426  عبدالباري الشیخ عبدالمجید  الباري فتح في التفسیریة الروایات   1432/06/25 227.32 1328 1328 
١ مج  الخیري السالم وقف السعودیة 1425  عمر علي بشیر  األحادیث إعالل في أحمد اإلمام منھج   1432/06/25 231.3 1329 1329 
٢ مج  الخیري السالم وقف السعودیة 1425  عمر علي بشیر  األحادیث إعالل في أحمد اإلمام منھج   1432/06/25 231.3 1330 1330 
١ مج  الخیري السالم وقف السعودیة 1425  عبدالبر ابن   1331 1331 259 1432/06/25  كتاب من المستغربة لالمسائ عن األجوبة 
 البخاري 
١ مج  السلفیة المكتبة  المنورة المدینة 1383  النجدیة الحدیث مجموعة  رضا رشید محمد   1432/06/25 213 1332 1332 
١ مج  الحلبي البابي مصطفى مطبعة مصر 1352  علي بن عبدالرحمن الشیباني   1333 1333 213 1432/06/25  حدیث من األصول جامع إلى الوصول تیسیر 
 الرسول 
٢ مج  الحلبي البابي مصطفى مطبعة مصر 1352  علي بن عبدالرحمن الشیباني   1334 1334 213 1432/06/25  حدیث من األصول جامع إلى الوصول تیسیر 
 الرسول 
١ مج  السلفیة المطبعة  القاھرة 1343  الرازي عبدالرحمن محمد أبي  الحدیث علل   1432/06/25 213.13 1335 1335 
٢ مج  السلفیة المطبعة  القاھرة 1344  الرازي عبدالرحمن محمد أبي  الحدیث علل   1432/06/25 213.13 1336 1336 
١ مج  قدامة ابن  محمد مصطفى مطبعة مصر  الشرعیة األحكام بیان في الحدیث في المحرر   1432/06/26 213 1337 1337 
١ مج  اراآلث دار الیمن 1421  والغریب الحاضر أسئلة على المجیب تحفة  الوادعي ھادي بن مقبل   1432/06/26 213 1338 1338 
١ مج  والتوزیع للنشر الوسیلة دار  جدة 1420  حمید بن عبداهللا بن صالح  الرسول أخالق مكارم في النعیم نضرة موسوعة   1432/06/26 239.6 1339 1339 
الكریم    
٢ مج  والتوزیع للنشر لةالوسی دار  جدة 1420  حمید بن عبداهللا بن صالح  الرسول أخالق مكارم في النعیم نضرة موسوعة   1432/06/26 239.6 1340 1340 
الكریم    
٣ مج  والتوزیع للنشر الوسیلة دار  جدة 1420  حمید بن عبداهللا بن صالح  الرسول أخالق مكارم في النعیم نضرة موسوعة   1432/06/26 239.6 1341 1341 
الكریم    
٤ مج  والتوزیع للنشر الوسیلة دار  جدة 1420  حمید بن عبداهللا بن صالح  الرسول أخالق مكارم في النعیم نضرة موسوعة   1432/06/26 239.6 1342 1342 
الكریم    
٥ مج  والتوزیع للنشر الوسیلة دار  جدة 1420  حمید بن عبداهللا بن صالح  ولالرس أخالق مكارم في النعیم نضرة موسوعة   1432/06/26 239.6 1343 1343 
الكریم    
٦ مج  والتوزیع للنشر الوسیلة دار  جدة 1420  حمید بن عبداهللا بن صالح  الرسول أخالق مكارم في النعیم نضرة موسوعة   1432/06/26 239.6 1344 1344 
الكریم    



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٧٤  صفحة  لسعودیةا العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٧ مج  والتوزیع للنشر الوسیلة دار  جدة 1420  حمید بن عبداهللا بن صالح  الرسول أخالق مكارم في النعیم نضرة موسوعة   1432/06/26 239.6 1345 1345 
الكریم    
٨ مج  والتوزیع للنشر الوسیلة دار  جدة 1420  حمید بن عبداهللا بن صالح  الرسول أخالق مكارم في النعیم نضرة موسوعة   1432/06/26 239.6 1346 1346 
الكریم    
٩ مج  والتوزیع للنشر الوسیلة دار  جدة 1420  حمید بن عبداهللا بن صالح  الرسول أخالق مكارم في النعیم نضرة موسوعة   1432/06/26 239.6 1347 1347 
الكریم    
١٠ مج  والتوزیع للنشر الوسیلة دار  جدة 1420  حمید بن عبداهللا بن صالح  الرسول قأخال مكارم في النعیم نضرة موسوعة   1432/06/26 239.6 1348 1348 
الكریم    
١١ مج  والتوزیع للنشر الوسیلة دار  جدة 1420  حمید بن عبداهللا بن صالح  الرسول أخالق مكارم في النعیم نضرة موسوعة   1432/06/26 239.6 1349 1349 
الكریم    
١٢ مج  والتوزیع للنشر الوسیلة دار  جدة 1420  دحمی بن عبداهللا بن صالح  الرسول أخالق مكارم في النعیم نضرة موسوعة   1432/06/26 239.6 1350 1350 
الكریم    
١ مج  ناصر بن عبدالرحمن السعدي  وجماعة المؤلف نفقة على طبع السعودیة   1351 1351 213 1432/06/26  في الزاھرة النیرة والحدائق الناضرة الریاض 
المحسنین من  اخرةالف المتنوعة والفنون العقائد   
٤ مج  متنوعة ومقاالت فتاوى مجموع  باز بن عبداهللا بن عبدالعزیز  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1416   1432/06/26 258.4 1352 1352 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٥ مج  متنوعة ومقاالت فتاوى مجموع  باز بن عبداهللا بن عبدالعزیز  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1416   1432/06/26 258.4 1353 1353 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٦ مج  متنوعة ومقاالت فتاوى مجموع  باز بن عبداهللا بن عبدالعزیز  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1414   1432/06/26 258.4 1354 1354 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
رشادواال   
٧ مج  متنوعة ومقاالت فتاوى مجموع  باز بن عبداهللا بن عبدالعزیز  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1415   1432/06/26 258.4 1355 1355 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٨ مج  متنوعة ومقاالت فتاوى مجموع  باز بن عبداهللا بن عبدالعزیز  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1420   1432/06/26 258.4 1356 1356 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
١ مج  بمكة الحكومة مطبعة  المكرمة مكة 1399  عبداللطیف بن إبراھیم بن محمد الشیخ آل  ورسائل فتاوى   1432/06/26 258 1357 1357 
٢ مج  بمكة الحكومة مطبعة  المكرمة مكة 1399  عبداللطیف بن إبراھیم بن محمد الشیخ آل  ورسائل فتاوى   1432/06/26 258 1358 1358 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٧٥  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  ـــــــــرالناشــــــ  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١ مج  سعد بن ناصر الرشید  مكة دار  المكرمة مكة 1400  اإلسالمي والتراث العلمي البحث مجلة   1432/06/26 218.49 1359 1359 
١ مج  االستقامة مطبعة  اھرةالق 1373  السندوبى حسن   1360 1360 811 1432/06/26  المراقسة أخبار ومعھ القیس امرئ دیوان شرح 
 وأشعارھم 
١ مج  السلفیة المطبعة  القاھرة 1378  دحالن الشیخ وسوسة عن اإلنسان صیانة  السھسوانى بشیر محمد الھندي   1432/06/26 215 1361 1361 
١ مج  الحج في اإلسالمیة للتوعیة العامة األمانة  اإلسالمیة للتوعیة العامة األمانة  مةالمكر مكة 1402  اإلسالمیة التوعیة مجلة   1432/06/26 210.5 1362 1362 
الحج في   
٢ مج  الحج في اإلسالمیة للتوعیة العامة األمانة  اإلسالمیة للتوعیة العامة األمانة  المكرمة مكة 1402  میةاإلسال التوعیة مجلة   1432/06/26 218 1363 1363 
الحج في   
١ مج  الحج في اإلسالمیة للتوعیة العامة األمانة  اإلسالمیة للتوعیة العامة األمانة  المكرمة مكة 1399  اإلسالمیة التوعیة مجلة   1432/06/26 218 1364 1364 
الحج في   
١ مج  الحج في اإلسالمیة للتوعیة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة  المكرمة مكة 1406  اإلسالمیة التوعیة مجلة   1432/08/05 210.5 1365 1365 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
١ مج  السعادة مطبعة مصر 1367  علي بن الحسین بن علي المسعودي  الجوھر ومعادن الذھب مروج   1432/06/26 210.1 1366 1366 
١ مج  الكاتب الدین سیف  للطباعة زالدینع مؤسسة بیروت 1401  الصحابة أعالم   1432/06/26 210.1 1367 1367 
 والنشر 
١ مج  البصائر دار دمشق 1403  الجامعیة الرسائل دلیل  حسن محمد الشلبي   1432/06/26 218 1368 1368 
١ مج  المنھاج دار بیروت 1426  الحسین بن عبدالرحیم الدین زین العراقي  نبویةال السیرة ألفیة   1432/06/26 219 1369 1369 
١ مج   1370 1370 250.9 1432/06/26  عبدالعزیز الملك أبناء عھد في اإلسالمي الفقھ  حمود بن عبداهللا بن سلیمان الخیل أبا  سعود بن محمد اإلمام جامعة السعودیة 1420 
ھـ ١٤١٩ عام حتى ھـ١٣٧٣ عام من  اإلسالمیة   
١ مج  بمصر الحلبي مطبعة مصر 1368  غنام بن حسین   1371 1371 210.1 1432/06/26  )واألفھام األفكار روضة ( نجد تاریخ 
١ مج  اإلحسان مكتبة دمشق 1394  الخطاب بن عمر تاریخ  الجوزي ابن   1432/06/26 210.1 1372 1372 
١ مج  للمالیین العلم دار بیروت 1972  سید عبدالعزیز األھدل  زیزعبدالع بن عمر الزاھد الخلیفة   1432/06/26 210.1 1373 1373 
٢ مج  معین بن یحیى  عبدالعزیز الملك جامعة السعودیة 1399   1374 1374 213.3 1432/06/26 التاریخ 
١ مج  اإلحسان مطبعة دمشق 1396  عطار عبدالغفور أحمد   1375 1375 219 1432/06/27  في والحج والعمرة الحج وأحكام النبي حجة 
األخرى والدیانات اإلسالم   
١ مج  الشریف دار الریاض 1419   1376 1376 920 1432/06/27  والخامس عشر الرابع القرن أعالم موسوعة  عبداهللا بن إبراھیم الحازمي 
واإلسالمي العربي العالم في عشر   



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٧٦  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي مداح الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٢ مج  الشریف دار الریاض 1419   1377 1377 920 1432/06/27  والخامس عشر الرابع القرن أعالم موسوعة  عبداهللا بن مإبراھی الحازمي 
واإلسالمي العربي العالم في عشر   
٣ مج  الشریف دار الریاض 1419   1378 1378 920 1432/06/27  والخامس عشر الرابع القرن أعالم موسوعة  عبداهللا بن إبراھیم الحازمي 
سالميواإل العربي العالم في عشر   
١ مج  عید بن سلیم الھاللي  األثریة الغرباء مكتبة  المنورة المدینة 1413  النووي لإلمام وضعیفھ األذكار كتاب صحیح   1432/06/27 213 1379 1379 
٢ مج  عید بن سلیم الھاللي  األثریة الغرباء مكتبة  المنورة المدینة 1413  النووي لإلمام وضعیفھ األذكار كتاب صحیح   1432/06/27 213 1380 1380 
١ مج  المحمد عبدالعزیز السلمان  من جماعة نفقة على طبع السعودیة 1420  الزمان لدروس الظمآن موارد   1432/06/27 218.1 1381 1381 
 المحسنین 
٢ مج  المحمد عبدالعزیز السلمان  من جماعة نفقة على طبع السعودیة 1420  الزمان لدروس الظمآن موارد   1432/06/27 218.1 1382 1382 
 المحسنین 
٣ مج  المحمد عبدالعزیز السلمان  من جماعة نفقة على طبع السعودیة 1420  الزمان لدروس الظمآن موارد   1432/06/27 218.1 1383 1383 
 المحسنین 
٤ مج  المحمد عبدالعزیز السلمان  من جماعة نفقة على طبع السعودیة 1420  الزمان لدروس الظمآن موارد   1432/06/27 218.1 1384 1384 
 المحسنین 
٥ مج  المحمد عبدالعزیز السلمان  من جماعة نفقة على طبع السعودیة 1420  الزمان لدروس الظمآن موارد   1432/06/27 218.1 1385 1385 
 المحسنین 
٦ مج  المحمد عبدالعزیز السلمان  من جماعة نفقة على طبع السعودیة 1420  نالزما لدروس الظمآن موارد   1432/06/27 218.1 1386 1386 
 المحسنین 
١ مج  العلیان دار القصیم 1416  عثمان بن إبراھیم بن عبداهللا القرعاوي  حنبل بن أحمد اإلمام لمسند المحصل   1432/06/27 236.8 1387 1387 
١ مج  الصدیق مكتبة الطائف 1412  بكر أبي بن علي الھیثمي  المعجمین وزوائد البحرین مجمع   1432/06/27 213 1388 1388 
١ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1401  حسام بن المتقي علي الدین عالء الھندي  واألفعال األقوال سنن في العمال كنز   1432/06/27 213.6 1389 1389 
٢ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1399  حسام بن المتقي علي الدین عالء الھندي  واألفعال األقوال سنن في العمال كنز   1432/06/27 213.6 1390 1390 
٣ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1399  حسام بن المتقي علي الدین عالء الھندي  واألفعال األقوال سنن في العمال كنز   1432/06/27 213.6 1391 1391 
٤ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1399  حسام بن المتقي علي الدین عالء الھندي  واألفعال األقوال سنن في العمال كنز   1432/06/27 213.6 1392 1392 
٥ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1399  حسام بن المتقي علي الدین عالء الھندي  واألفعال األقوال سنن في العمال كنز   1432/06/27 213.6 1393 1393 
٦ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1399  حسام بن المتقي علي الدین عالء الھندي  الواألفع األقوال سنن في العمال كنز   1432/06/27 213.6 1394 1394 
٧ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1399  حسام بن المتقي علي الدین عالء الھندي  واألفعال األقوال سنن في العمال كنز   1432/06/27 213.6 1395 1395 
٨ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1399  حسام بن المتقي علي الدین عالء الھندي  ألفعالوا األقوال سنن في العمال كنز   1432/06/27 213.6 1396 1396 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٧٧  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  ــــــــــــوانالعنـــ المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الورود بیانات  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٩ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1399  حسام بن المتقي علي الدین عالء الھندي  واألفعال األقوال سنن في العمال كنز   1432/06/27 213.6 1397 1397 
١٠ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1399  حسام بن المتقي علي الدین عالء الھندي  واألفعال األقوال سنن في العمال كنز   1432/06/27 213.6 1398 1398 
١١ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1399  حسام بن المتقي علي الدین عالء الھندي  واألفعال األقوال سنن في العمال كنز   1432/06/27 213.6 1399 1399 
١٢ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1399  حسام بن المتقي علي الدین عالء لھنديا  واألفعال األقوال سنن في العمال كنز   1432/06/27 213.6 1400 1400 
١٣ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1399  حسام بن المتقي علي الدین عالء الھندي  واألفعال األقوال سنن في العمال كنز   1432/06/27 213.6 1401 1401 
١٤ مج  سالةالر مؤسسة بیروت 1399  حسام بن المتقي علي الدین عالء الھندي  واألفعال األقوال سنن في العمال كنز   1432/06/27 213.6 1402 1402 
١٥ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1399  حسام بن المتقي علي الدین عالء الھندي  واألفعال األقوال سنن في العمال كنز   1432/06/27 213.6 1403 1403 
١٦ مج  الرسالة سةمؤس بیروت 1399  حسام بن المتقي علي الدین عالء الھندي  واألفعال األقوال سنن في العمال كنز   1432/06/27 213.6 1404 1404 
١ مج  الوعى دار  القاھرة ـ  القاھرة 1412  الحسین بن أحمد بكر أبي البیھقي  واآلثار السنن معرفة   1432/06/27 213.66 1405 1405 
٢ مج  الوعى دار  ھرةالقا ـ  القاھرة 1411  الحسین بن أحمد بكر أبي البیھقي  واآلثار السنن معرفة   1432/06/27 213.66 1406 1406 
٣ مج  الوعى دار  القاھرة ـ  القاھرة 1411  الحسین بن أحمد بكر أبي البیھقي  واآلثار السنن معرفة   1432/06/27 213.66 1407 1407 
٤ مج  الوعى دار  القاھرة ـ  القاھرة 1411  الحسین بن أحمد بكر أبي لبیھقيا  واآلثار السنن معرفة   1432/06/27 213.66 1408 1408 
٥ مج  الوعى دار  القاھرة ـ  القاھرة 1411  الحسین بن أحمد بكر أبي البیھقي  واآلثار السنن معرفة   1432/06/27 213.66 1409 1409 
٦ مج  الوعى دار  القاھرة ـ  القاھرة 1411  الحسین بن حمدأ بكر أبي البیھقي  واآلثار السنن معرفة   1432/06/27 213.66 1410 1410 
٧ مج  الوعى دار  القاھرة ـ  القاھرة 1411  الحسین بن أحمد بكر أبي البیھقي  واآلثار السنن معرفة   1432/06/27 213.66 1411 1411 
٨ مج  الوعى دار  القاھرة ـ  القاھرة 1411  الحسین بن أحمد بكر أبي البیھقي  واآلثار السنن رفةمع   1432/06/27 213.66 1412 1412 
٩ مج  الوعى دار  القاھرة ـ  القاھرة 1411  الحسین بن أحمد بكر أبي البیھقي  واآلثار السنن معرفة   1432/06/27 213.66 1413 1413 
١٠ مج  الوعى دار  القاھرة ـ  القاھرة 1411  الحسین بن أحمد بكر أبي البیھقي  ارواآلث السنن معرفة   1432/06/27 213.66 1414 1414 
١١ مج  الوعى دار  القاھرة ـ  القاھرة 1411  الحسین بن أحمد بكر أبي البیھقي  واآلثار السنن معرفة   1432/06/27 213.66 1415 1415 
١٢ مج  الوعى دار  القاھرة ـ  القاھرة 1411  الحسین بن أحمد بكر أبي البیھقي  واآلثار السنن معرفة   1432/06/27 213.66 1416 1416 
١٣ مج  الوعى دار  القاھرة ـ  القاھرة 1411  الحسین بن أحمد بكر أبي البیھقي  واآلثار السنن معرفة   1432/06/27 213.66 1417 1417 
١٤ مج  الوعى دار  القاھرة ـ  القاھرة 1411  الحسین بن أحمد بكر أبي البیھقي  واآلثار السنن معرفة   1432/06/27 213.66 1418 1418 
١٥ مج  الوعى دار  القاھرة ـ  القاھرة 1411  الحسین بن أحمد بكر أبي البیھقي  واآلثار السنن معرفة   1432/06/27 213.66 1419 1419 
١ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1422  شعیب بن أحمد النسائي  الكبرى السنن   1432/06/27 213.49 1420 1420 
٢ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1421  شعیب بن أحمد النسائي  الكبرى السنن   1432/06/27 213.49 1421 1421 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٧٨  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  ـــــــــــفالمؤلــــ الناشـــــــــــــــر  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٣ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1421  شعیب بن أحمد النسائي  الكبرى السنن   1432/06/27 213.49 1422 1422 
٤ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1421  شعیب بن أحمد النسائي  الكبرى نالسن   1432/06/27 213.49 1423 1423 
٥ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1421  شعیب بن أحمد النسائي  الكبرى السنن   1432/06/27 213.49 1424 1424 
٦ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1421  شعیب بن أحمد النسائي  الكبرى السنن   1432/06/27 213.49 1425 1425 
٧ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1421  شعیب بن أحمد نسائيال  الكبرى السنن   1432/06/27 213.49 1426 1426 
٨ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1421  شعیب بن أحمد النسائي  الكبرى السنن   1432/06/27 213.49 1427 1427 
٩ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1421  شعیب بن أحمد النسائي  الكبرى السنن   1432/06/27 213.49 1428 1428 
١٠ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1421  شعیب بن أحمد النسائي  الكبرى السنن   1432/06/27 213.49 1429 1429 
١١ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1421  شعیب بن أحمد النسائي  الكبرى السنن   1432/06/27 213.49 1430 1430 
١٢ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1421  شعیب بن أحمد النسائي  الكبرى السنن   1432/06/27 213.49 1431 1431 
١ مج  حراء دار السعودیة 1406  الملقن ابن  المنھاج أدلة إلى المحتاج تحفة   1432/06/28 213 1432 1432 
٢ مج  حراء دار السعودیة 1406  الملقن ابن  المنھاج أدلة إلى المحتاج تحفة   1432/06/28 213 1433 1433 
١ مج  الشریف دار الریاض 1420  السبعة علیھا اتفق التي األحادیث بیان في المتعة داهللاعب بن إبراھیم الحازمي   1432/06/28 232.2 1434 1434 

٢ مج  الشریف دار الریاض 1420  السبعة علیھا اتفق التي األحادیث بیان في المتعة عبداهللا بن إبراھیم الحازمي   1432/06/28 232.2 1435 1435 

١ مج  والتوزیع للنشر غراس مؤسسة  الكویت 1423  الدین ناصر محمد األلباني  داود أبي سنن صحیح   1432/06/28 213.47 1436 1436 
٢ مج  والتوزیع للنشر غراس مؤسسة  الكویت 1423  الدین ناصر محمد األلباني  داود أبي سنن صحیح   1432/06/28 213.47 1437 1437 
٣ مج  والتوزیع للنشر غراس مؤسسة  الكویت 1423  نالدی ناصر محمد األلباني  داود أبي سنن صحیح   1432/06/28 213.47 1438 1438 
٤ مج  والتوزیع للنشر غراس مؤسسة  الكویت 1423  الدین ناصر محمد األلباني  داود أبي سنن صحیح   1432/06/28 213.47 1439 1439 
٥ مج  والتوزیع للنشر غراس مؤسسة  الكویت 1423  الدین ناصر محمد األلباني  داود أبي سنن صحیح   1432/06/28 213.47 1440 1440 
٦ مج  والتوزیع للنشر غراس مؤسسة  الكویت 1423  الدین ناصر محمد األلباني  داود أبي سنن صحیح   1432/06/28 213.47 1441 1441 
٧ مج  والتوزیع للنشر غراس مؤسسة  الكویت 1423  الدین ناصر محمد األلباني  داود أبي سنن صحیح   1432/06/28 213.47 1442 1442 
٨ مج  والتوزیع للنشر غراس مؤسسة  الكویت 1423  الدین ناصر محمد األلباني  داود أبي سنن صحیح   1432/06/28 213.47 1443 1443 
٩ مج  والتوزیع للنشر غراس مؤسسة  الكویت 1423  الدین ناصر محمد األلباني  داود أبي سنن صحیح   1432/06/28 213.47 1444 1444 
١٠ مج  والتوزیع للنشر غراس ةمؤسس  الكویت 1423  الدین ناصر محمد األلباني  داود أبي سنن صحیح   1432/06/28 213.47 1445 1445 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٧٩  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر نمكا تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١١ مج  والتوزیع للنشر غراس مؤسسة  الكویت 1423  الدین ناصر محمد األلباني  داود أبي سنن صحیح   1432/06/28 213.47 1446 1446 
١ مج  والتوزیع للنشر المعارف مكتبة الریاض 1427  األشعث بن سلیمان سجستاني  داود أبي سنن   1432/06/28 235.4 1447 1447 
١ مج  والتوزیع للنشر المعارف مكتبة الریاض 1417  یزید بن محمد القزویني  ماجھ ابن سنن   1432/06/28 213.48 1448 1448 
١ مج  والتوزیع للنشر عارفالم مكتبة الریاض 1417  علي بن شعیب بن أحمد النسائي  النسائي سنن   1432/06/28 213.49 1449 1449 
١ مج  والتوزیع للنشر المعارف مكتبة الریاض 1417  سورة بن عیسى بن محمد الترمذي  الترمذي سنن   1432/06/28 213.45 1450 1450 
١ مج  الخلیج لدول العربي التربیة مكتب الریاض 1408  الدین ناصر محمد لبانياأل  الترمذي سنن صحیح   1432/06/28 213.45 1451 1451 

٢ مج  الخلیج لدول العربي التربیة مكتب الریاض 1408  الدین ناصر محمد األلباني  الترمذي سنن صحیح   1432/06/28 213.45 1452 1452 

١ مج  الخلیج لدول العربي التربیة مكتب الریاض 1408  الدین ناصر محمد األلباني  ماجھ ابن سنن صحیح   1432/06/28 213.48 1453 1453 

٢ مج  الخلیج لدول العربي التربیة مكتب الریاض 1408  الدین ناصر محمد األلباني  ماجھ ابن سنن صحیح   1432/06/28 213.48 1454 1454 

١ مج  الخلیج لدول العربي التربیة مكتب الریاض 1408  الدین ناصر محمد األلباني  ماجھ ابن نسن ضعیف   1432/06/28 213.48 1455 1455 

١ مج  الخلیج لدول العربي التربیة مكتب الریاض 1409  الدین ناصر محمد األلباني  النسائي سنن صحیح   1432/06/28 213.49 1456 1456 

٢ مج  الخلیج لدول العربي التربیة مكتب الریاض 1409  الدین ناصر محمد األلباني  النسائي سنن صحیح   1432/06/28 213.49 1457 1457 

٣ مج  الخلیج لدول العربي التربیة مكتب الریاض 1409  الدین ناصر محمد األلباني  النسائي سنن صحیح   1432/06/28 213.49 1458 1458 

١ مج  الخلیج لدول العربي التربیة مكتب الریاض 1411  الدین ناصر محمد األلباني  النسائي سنن ضعیف   1432/06/28 213.49 1459 1459 

١ مج  الخلیج لدول العربي التربیة مكتب الریاض 1409  الدین ناصر محمد األلباني  داود أبي سنن صحیح   1432/06/28 213.47 1460 1460 

٢ مج  الخلیج لدول العربي التربیة مكتب الریاض 1409  الدین ناصر محمد األلباني  داود أبي سنن صحیح   1432/06/28 213.47 1461 1461 

١ مج  والتوزیع للنشر المعارف مكتبة الریاض 1420  الدین ناصر محمد األلباني   1462 1462 232.9 1432/06/28  وأثرھا والموضوعة الضعیفة األحادیث سلسلة 
األمة في السیئ   



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٨٠  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٢ مج  والتوزیع للنشر المعارف مكتبة الریاض 1420  الدین ناصر محمد ياأللبان   1463 1463 232.9 1432/06/28  وأثرھا والموضوعة الضعیفة األحادیث سلسلة 
األمة في السیئ   
٣ مج  والتوزیع للنشر المعارف مكتبة الریاض 1420  الدین ناصر محمد األلباني   1464 1464 232.9 1432/06/28  وأثرھا والموضوعة الضعیفة األحادیث سلسلة 
ةاألم في السیئ   
٤ مج  والتوزیع للنشر المعارف مكتبة الریاض 1420  الدین ناصر محمد األلباني   1465 1465 232.9 1432/06/28  وأثرھا والموضوعة الضعیفة األحادیث سلسلة 
األمة في السیئ   
٥ مج  والتوزیع للنشر المعارف مكتبة الریاض 1420  الدین ناصر محمد األلباني   1466 1466 232.9 1432/06/28  وأثرھا موضوعةوال الضعیفة األحادیث سلسلة 
األمة في السیئ   
٦ مج  والتوزیع للنشر المعارف مكتبة الریاض 1420  الدین ناصر محمد األلباني   1467 1467 232.9 1432/06/28  وأثرھا والموضوعة الضعیفة األحادیث سلسلة 
األمة في السیئ   
٧ مج  وزیعوالت للنشر المعارف مكتبة الریاض 1420  الدین ناصر محمد األلباني   1468 1468 232.9 1432/06/28  وأثرھا والموضوعة الضعیفة األحادیث سلسلة 
األمة في السیئ   
٨ مج  والتوزیع للنشر المعارف مكتبة الریاض 1420  الدین ناصر محمد األلباني   1469 1469 232.9 1432/06/28  وأثرھا والموضوعة الضعیفة األحادیث سلسلة 
األمة في لسیئا   
٩ مج  والتوزیع للنشر المعارف مكتبة الریاض 1420  الدین ناصر محمد األلباني   1470 1470 232.9 1432/06/28  وأثرھا والموضوعة الضعیفة األحادیث سلسلة 
األمة في السیئ   
١٠ مج  والتوزیع للنشر المعارف مكتبة الریاض 1420  الدین ناصر محمد األلباني   1471 1471 232.9 1432/06/28  وأثرھا والموضوعة الضعیفة ثاألحادی سلسلة 
األمة في السیئ   
١١ مج  والتوزیع للنشر المعارف مكتبة الریاض 1420  الدین ناصر محمد األلباني   1472 1472 232.9 1432/06/28  وأثرھا والموضوعة الضعیفة األحادیث سلسلة 
األمة في السیئ   
١٢ مج  والتوزیع للنشر عارفالم مكتبة الریاض 1420  الدین ناصر محمد األلباني   1473 1473 232.9 1432/06/28  وأثرھا والموضوعة الضعیفة األحادیث سلسلة 
األمة في السیئ   
١٣ مج  والتوزیع للنشر المعارف مكتبة الریاض 1420  الدین ناصر محمد األلباني   1474 1474 232.9 1432/06/28  وأثرھا والموضوعة الضعیفة األحادیث سلسلة 
األمة في السیئ   
١٤ مج  والتوزیع للنشر المعارف مكتبة الریاض 1420  الدین ناصر محمد األلباني   1475 1475 232.9 1432/06/28  وأثرھا والموضوعة الضعیفة األحادیث سلسلة 
األمة في السیئ   
١٥ مج  والتوزیع للنشر المعارف مكتبة الریاض 1420  دینال ناصر محمد األلباني   1476 1476 232.9 1432/06/28  وأثرھا والموضوعة الضعیفة األحادیث سلسلة 
األمة في السیئ   
١٦ مج  والتوزیع للنشر المعارف مكتبة الریاض 1420  الدین ناصر محمد األلباني   1477 1477 232.9 1432/06/28  وأثرھا والموضوعة الضعیفة األحادیث سلسلة 
األمة في السیئ   



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٨١  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام قمالر   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١٧ مج  والتوزیع للنشر المعارف مكتبة الریاض 1420  الدین ناصر محمد األلباني   1478 1478 232.9 1432/06/28  وأثرھا والموضوعة الضعیفة األحادیث سلسلة 
األمة في السیئ   
١٨ مج  والتوزیع للنشر المعارف مكتبة الریاض 1420  الدین ناصر محمد األلباني   1479 1479 232.9 1432/06/28  وأثرھا والموضوعة الضعیفة األحادیث سلسلة 
األمة في السیئ   
١٩ مج  والتوزیع للنشر المعارف مكتبة الریاض 1420  الدین ناصر محمد األلباني   1480 1480 232.9 1432/06/28  وأثرھا والموضوعة الضعیفة األحادیث سلسلة 
األمة في السیئ   
٢٠ مج  والتوزیع للنشر المعارف مكتبة الریاض 1420  الدین ناصر محمد األلباني   1481 1481 232.9 1432/06/28  وأثرھا والموضوعة الضعیفة األحادیث سلسلة 
األمة في السیئ   
١ مج  الفكر دار مطابع دمشق 1379  الدین ناصر محمد األلباني   1482 1482 232.9 1432/06/28  وأثرھا والموضوعة الضعیفة األحادیث سلسلة 
األمة في السیئ   
١ مج  الدین ناصر محمد األلباني  اإلسالمي المكتب بیروت 1405   1483 1483 232.9 1432/06/28  وأثرھا والموضوعة الضعیفة األحادیث سلسلة 
األمة في السيء   
١ مج  والتوزیع للنشر المعارف مكتبة الریاض 1415  نالدی ناصر محمد األلباني   1484 1484 232.2 1432/06/28  فقھھا من وشيء الصحیحة األحادیث سلسلة 
 وفوائدھا 
٢ مج  والتوزیع للنشر المعارف مكتبة الریاض 1415  الدین ناصر محمد األلباني   1485 1485 232.2 1432/06/28  فقھھا من وشيء الصحیحة األحادیث سلسلة 
 وفوائدھا 
٣ مج  والتوزیع للنشر المعارف مكتبة الریاض 1415  الدین ناصر محمد األلباني   1486 1486 232.2 1432/06/28  فقھھا من وشيء الصحیحة األحادیث سلسلة 
 وفوائدھا 
٤ مج  والتوزیع للنشر المعارف مكتبة الریاض 1415  الدین ناصر محمد األلباني   1487 1487 232.2 1432/06/28  فقھھا من وشيء الصحیحة األحادیث سلسلة 
ائدھاوفو   
٥ مج  والتوزیع للنشر المعارف مكتبة الریاض 1415  الدین ناصر محمد األلباني   1488 1488 232.2 1432/06/28  فقھھا من وشيء الصحیحة األحادیث سلسلة 
 وفوائدھا 
٦ مج  والتوزیع للنشر المعارف مكتبة الریاض 1415  الدین ناصر محمد األلباني   1489 1489 232.2 1432/06/28  فقھھا من وشيء الصحیحة األحادیث سلسلة 
 وفوائدھا 
٧ مج  والتوزیع للنشر المعارف مكتبة الریاض 1417  الدین ناصر محمد األلباني   1490 1490 232.2 1432/06/28  فقھھا من وشيء الصحیحة األحادیث سلسلة 
 وفوائدھا 
٨ مج  والتوزیع للنشر المعارف مكتبة الریاض 1417  الدین ناصر محمد األلباني   1491 1491 232.2 1432/06/28  فقھھا من وشيء الصحیحة األحادیث سلسلة 
 وفوائدھا 
٩ مج  والتوزیع للنشر المعارف مكتبة الریاض 1422  الدین ناصر محمد األلباني   1492 1492 232.2 1432/06/28  فقھھا من وشيء الصحیحة األحادیث سلسلة 
 وفوائدھا 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة ریةق  ١٣٢ من ٨٢  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١٠ مج  والتوزیع للنشر المعارف مكتبة الریاض 1422  الدین ناصر محمد األلباني   1493 1493 232.2 1432/06/28  فقھھا من وشيء الصحیحة األحادیث سلسلة 
 وفوائدھا 
١١ مج  والتوزیع للنشر المعارف مكتبة الریاض 1422  الدین ناصر محمد األلباني   1494 1494 232.2 1432/06/28  فقھھا من وشيء الصحیحة حادیثاأل سلسلة 
 وفوائدھا 
١ مج  والتوزیع للنشر المعارف مكتبة الریاض 1425  الدین ناصر محمد األلباني  الصحیحة األحادیث سلسلة   1432/06/29 232.2 1495 1495 
١ مج  الدین ناصر محمد األلباني  اإلسالمي المكتب بیروت 1388  وزیادتھ الصغیر معالجا صحیح   1432/06/29 213 1496 1496 
٢ مج  الدین ناصر محمد األلباني  اإلسالمي المكتب بیروت 1399  وزیادتھ الصغیر الجامع صحیح   1432/06/29 213 1497 1497 
٣ مج  الدین ناصر محمد األلباني  اإلسالمي المكتب بیروت 1399  وزیادتھ الصغیر الجامع صحیح   1432/06/29 213 1498 1498 
١ مج  الدین ناصر محمد األلباني  اإلسالمي المكتب بیروت 1399  وزیادتھ الصغیر الجامع صحیح   1432/06/29 213 1499 1499 
١ مج  عبدالقوي بن عبدالعظیم المنذري  المعارف مكتبة الریاض 1424  والترھیب الترغیب   1432/06/29 237.3 1500 1500 
٢ مج  عبدالقوي بن عبدالعظیم المنذري  رفالمعا مكتبة الریاض 1424  والترھیب الترغیب   1432/06/29 237.3 1501 1501 
٣ مج  عبدالقوي بن عبدالعظیم المنذري  المعارف مكتبة الریاض 1424  والترھیب الترغیب   1432/06/29 237.3 1502 1502 
٤ مج  عبدالقوي بن عبدالعظیم المنذري  المعارف مكتبة الریاض 1424  والترھیب الترغیب   1432/06/29 237.3 1503 1503 
١ مج  الدین ناصر محمد األلباني  اإلسالمي المكتب بیروت 1406  والترھیب الترغیب صحیح   1432/06/29 232.3 1504 1504 
١ مج  الدین ناصر محمد األلباني  اإلسالمي المكتب بیروت 1399  السبیل منار أحادیث تخریج في الغلیل إرواء   1432/06/29 213 1505 1505 
٢ مج  الدین ناصر محمد األلباني  اإلسالمي المكتب بیروت 1399  السبیل منار أحادیث تخریج في الغلیل إرواء   1432/06/29 213 1506 1506 
٣ مج  الدین ناصر محمد األلباني  اإلسالمي المكتب بیروت 1399  السبیل منار أحادیث تخریج في الغلیل إرواء   1432/06/29 213 1507 1507 
٤ مج  الدین ناصر محمد األلباني  اإلسالمي المكتب بیروت 1399  السبیل منار أحادیث تخریج في الغلیل إرواء   1432/06/29 213 1508 1508 
٥ مج  الدین ناصر محمد األلباني  اإلسالمي المكتب بیروت 1399  السبیل منار أحادیث تخریج في الغلیل إرواء   1432/06/29 213 1509 1509 
٦ مج  الدین ناصر محمد األلباني  اإلسالمي المكتب بیروت 1399  السبیل منار أحادیث تخریج في الغلیل إرواء   1432/06/29 213 1510 1510 
٧ مج  الدین ناصر محمد األلباني  اإلسالمي المكتب بیروت 1399  السبیل منار أحادیث تخریج في الغلیل إرواء   1432/06/29 213 1511 1511 
٨ مج  الدین ناصر محمد األلباني  اإلسالمي المكتب بیروت 1399  السبیل منار أحادیث تخریج في الغلیل إرواء   1432/06/29 213 1512 1512 
١ مج  األقصى دار مكتبة  الكویت 1405  محمود بن طالب عبداهللا أبو  الغلیل ارواء وآثار احادیث ترتیب في الدلیل   1432/06/29 213 1513 1513 
١ مج  الغلیل إرواء من تخریجھ فات لما التكمیل  محمد بن عبدالعزیز بن صالح الشیخ آل  العاصمة دار  العربیة المملكة 1417   1432/06/29 213 1514 1514 
 السعودیة 
١ مج  الصدیق دار السعودیة 1415  الدین ناصر محمد األلباني  البخاري لإلمام المفرد األدب صحیح   1432/06/29 213 1515 1515 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٨٣  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص رقمال  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١ مج  الصدیق دار السعودیة 1414  الدین ناصر محمد األلباني  البخاري لإلمام المفرد األدب ضعیف   1432/06/29 213 1516 1516 
١ مج  الدین ناصر محمد األلباني  اإلسالمي المكتب بیروت 1405  السنة تخریج يف الجنة ضالل ومعھ السنة كتاب   1432/06/29 213 1517 1517 
١ مج  األباطیل من الكوثري تأنیب في بما التنكیل  بن علي بن یحیى بن عبدالرحمن الیماني  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1403   1432/06/29 213 1518 1518 
بكر أبي  والدعوة واالفتاء العلمیة   
 واالرشاد 
٢ مج  ةالسعودی 1403  األباطیل من الكوثري تأنیب في بما التنكیل  بن علي بن یحیى بن عبدالرحمن الیماني  البحوث الدارات العامة الرئاسة   1432/06/29 213 1519 1519 
بكر أبي  والدعوة واالفتاء العلمیة   
 واالرشاد 
١ مج  والتوزیع للنشر المعارف مكتبة الریاض 1427  الدین ناصر محمد األلباني  النبي صالة صفة أصل   1432/06/29 252.2 1520 1520 
٢ مج  والتوزیع للنشر المعارف مكتبة الریاض 1427  الدین ناصر محمد األلباني  النبي صالة صفة أصل   1432/06/29 252.2 1521 1521 
٣ مج  والتوزیع للنشر المعارف مكتبة الریاض 1427  الدین ناصر محمد األلباني  النبي صالة صفة أصل   1432/06/29 252.2 1522 1522 
١ مج  الدین ناصر محمد األلباني   والتوزیع للنشر الرایة دار الریاض 1422  السنة فقھ على التعلیق في المنة تمام   1432/06/29 237.3 1523 1523 
١ مج  عفان ابن دار مصر 1421  الدین ناصر محمد األلباني  ) عبدالمنان ابن (تخریب من بالتحذیر النصیحة   1432/06/29 213 1524 1524 
  األحادیث لمئات وتضعیفھ الرجیحة األئمة لكتب 
 الصحیحة 
١ مج  عفان ابن دار مصر 1421  الدین ناصر محمد األلباني  ) عبدالمنان ابن (تخریب من بالتحذیر النصیحة   1432/06/29 213 1525 1525 
  األحادیث لمئات وتضعیفھ الرجیحة األئمة لكتب 
 الصحیحة 
١ مج  الدلیل مكتبة السعودیة 1416  الدین ناصر محمد األلباني  الطرب آالت تحریم   1432/06/29 295.72 1526 1526 
١ مج  الدین ناصر محمد األلباني  تیمیة ابن مكتبة مصر 1422  الطرب آالت تحریم   1432/06/29 295.72 1527 1527 
١ مج  والتوزیع للنشر المعارف مكتبة الریاض 1420  أحمد محمد عبداللطیف ربیع أبو  فوائد من االلباني سلسلتي في مما الفرائد نظم   1432/06/29 237.3 1528 1528 
١ مج  والتوزیع للنشر المعارف مكتبة الریاض 1417  الدین ناصر محمد األلباني  النبي صالة صفة   1432/06/29 252.2 1529 1529 
١ مج  عثمان بن دأحم بن محمد الذھبي  اإلسالمي المكتب دمشق 1401  الغفار للعلي العلق مختصر   1432/06/29 213 1530 1530 
١ مج  الدین ناصر محمد األلباني  اإلسالمي المكتب دمشق 1380   1531 1531 213 1432/06/29  فقھھا من وشيء الصحیحة األحادیث سلسلة 
النافعة األجوبة رسالة + وفوائدھا   
١ مج  علیھ العلماء وثناء وآثاره األلباني حیاة  إبراھیم بن محمد الشیباني  ثوالترا المخطوطات مركز  الكویت 1425   1432/06/29 213 1532 1532 
 والوثائق 
١ مج  الصالح السلف دار  جدة  سلیم عبدالمنعم عمرو  األلباني الدین ناصر الشیخ عند السلفي المنھج   1432/06/29 218 1533 1533 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
امیةالنج قریة  ١٣٢ من ٨٤  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
جھةال النشر   التاریخ الرقم 
١ مج  النفائس دار األردن 1424  عوده حسن بن عوده   1534 1534 213 1432/06/29  المحدث العالمة عنھا تراجع مما حدیث ٥٠٠ 
كتبھ في األلباني   
١ مج  اإلسالمیة المكتبة األردن 1421  الدین ناصر محمد األلباني  الصالة علیھ عیسى ونزول الدجال المسیح قصة   1432/06/29 213 1535 1535 
والسالم    
١ مج  األمیر إسماعیل بن محمد الصنعاني  اإلسالمي المكتب بیروت 1405  النار بفناء القائلین أدلة إلبطال األستار رفع   1432/06/29 213 1536 1536 
١ مج  أطلس دار السعودیة 1421  طالب الدین نور  األلباني مقاالت   1432/06/29 213 1537 1537 
١ مج  الدین ناصر محمد األلباني  اإلسالمي المكتب بیروت 1406  وبدعھا الجنائز أحكام   1432/06/29 213 1538 1538 
١ مج  الصدیق دار  العربیة المملكة 1420  الدین ناصر محمد األلباني  أحمد اإلمام مسند عن األحمد الذب   1432/06/29 213 1539 1539 
 السعودیة 
١ مج  اإلسالمیة المكتبة األردن 1421  ھادي موسى عصام   1540 1540 213 1432/06/29  من األلباني صححھ فیما البحرین مجمع 
الشیخین شرط على األحادیث   
١ مج  مسفر ابن نعمان اآللوسي  اإلسالمي المكتب بیروت 1405   1541 1541 213 1432/06/29  عند األموات سماع عدم في البینات اآلیات 
السادات الحنفیة   
١ مج  شیبة أبي بن محمد بن عبداهللا العبسي  األرقم دار  الكویت 1405  اإلیمان كتاب   1432/06/29 213 1542 1542 
١ مج  والتوزیع للنشر المعارف مكتبة الریاض 1422  الدین ناصر محمد األلباني  مساجد القبور اتخاذ من الساجد تحذیر   1432/07/03 212.3 1543 1543 
١ مج  اإلسالمیة بةالمكت األردن 1404  الدین ناصر محمد األلباني  رمضان قیام   1432/07/03 213 1544 1544 
١ مج  اإلسالمیة المكتبة األردن 1421  الدین ناصر محمد األلباني  إلیھما المسلمین وحاجة والتربیة التصفیة   1432/07/03 218 1545 1545 
١ مج  ثابت بن علي بن أحمد البغدادي  اإلسالمي المكتب بیروت 1397  العمل العلم إقتضاء   1432/07/03 213 1546 1546 
١ مج  الدین ناصر محمد األلباني  اإلسالمي المكتب بیروت 1398  مساجد القبور اتخاذ من الساجد تحذیر   1432/07/03 212.3 1547 1547 
١ مج  الدین ناصر محمد األلباني  اإلسالمي المكتب بیروت 1397  وأحكامھ أنواعھ التوسل   1432/07/03 218 1548 1548 
١ مج  الدین ناصر محمد األلباني  اإلسالمي المكتب بیروت 1397  جابر عنھ رواھا كما النبي حجة   1432/07/03 219 1549 1549 
١ مج  الدین ناصر محمد األلباني  اإلسالمي المكتب دمشق 1381   1550 1550 219 1432/07/03  الخلفاء نصرة زعم من إلى اإلصابة تسدید 
  + النبي صالة صفة + والصحابة الراشدین 
  الخلفاء نصرة زعم من إلى االصابة تسدید 
 الراشدي 
١ مج  والتوزیع للنشر الشریف دار السعودیة 1412  التقریب على التھذیب زوائد  عبداهللا بن إبراھیم الحازمي   1432/07/03 213 1551 1551 
١ مج  الجریسي مؤسسة الریاض 1412  التھذیب تھذیب على التذنیب  عبداهللا بن اھیمإبر الحازمي   1432/07/03 213 1552 1552 
١ مج  الكتب عالم بیروت 1404  إسماعیل بن محمد البخاري  الصغیر الضعفاء   1432/07/03 213.41 1553 1553 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٨٥  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١ مج  المعلمي یحیى بن عبدالرحمن الیماني   زیعوالتو للنشر الرایة دار الریاض 1417  وأھمیتھ الرجال علم   1432/07/03 213 1554 1554 
١ مج  والتوزیع لإلنتاج الھدى مجالس الجزائر  عمر بن أحمد بازمول   1555 1555 213.28 1432/07/03  األئمة تصرفات من المجموعة التحریرات 
  المرفوعة األحادیث تعارض عند المكنونة 
قوفةبالمو   
١ مج  إسحاق بن إسماعیل القاضي  اإلسالمي المكتب دمشق 1383  النبي على الصالة فضل   1432/07/03 213 1556 1556 
١ مج  الحدیث ألھل االنتصار  سالم بن عمر بن محمد بازمول  أحمد اإلمام دار  القاھرة 1427   1432/07/03 213.17 1557 1557 
١ مج  الحدیثة أبھا مكتبة أبھا 1412  عبداهللا بن عائض القرني  التقریب تقریب   1432/07/03 213.2 1558 1558 
١ مج  موسى بن آدم بن علي محمد اإلتیوبي   الوطن دار الریاض 1415   1559 1559 213.13 1432/07/03  الحدیث علل الفیة العلمیة والمتون الرسائل 
الخلل مزیل شرحھا مع الغلل شافیة   
١ مج   1560 1560 213.13 1432/07/03 العلل  السعدي جعفر بن عبداهللا بن علي المدیني  إلسالميا المكتب بیروت 1980 

١ مج  السلف أضواء مكتبة الریاض 1418  محمد بن محمود بن إسالم النجار  الحدیث وعلوم والتعدیل الجرح في وقواعد فوائد   1432/07/03 213.31 1561 1561 

١ مج  األسدي مكتبة  المكرمة مكة 1420   1562 1562 213.2 1432/07/03  كل أسانید من المقاصید ومظفر األسانید مجمع  عبداهللا بن أمین محمد الھرري 
 الفنون 
١ مج  والتوزیع للنشر طویق دار الریاض 1415  سعد بن اللحیدان،صالح  والتعدیل الجرح بین الرجال تراجم كتب   1432/07/03 234 1563 1563 
١ مج  عثمان بن أحمد بن محمد الذھبي  فرقانال دار األردن 1404  المحدثین طبقات في المعین   1432/07/03 213.33 1564 1564 
١ مج  السلفیة المطبعة  القاھرة 1401  یوسف بن محمد بن أحمد بن محمد الذھبي   1565 1565 213.3 1432/07/03  الرواة من اختلط من معرفة في النیرات الكواكب
 الثقات 
١ مج  تبیرو 1404  الرسالة مؤسسة  عمر بن علي الدارقطني  والمتروكین الضعفاء   1432/07/03 213.26 1566 1566 
١ مج   1567 1567 213 1432/07/03 المراسیل  حاتم أبي بن عبدالرحمن الرازي  العلمیة الكتب دار بیروت 1403 
١ مج  الكتب عالم بیروت 1404  عزالدین السیروان،عبدالعزیز  والمفسرین الحفاظ طبقات معجم   1432/07/03 213.33 1568 1568 
١ مج  إسماعیل بن مصطفى الحسن أبي  تیمیة ابن مكتبة  القاھرة 1411  والتعدیل الجرح وقواعد بألفاظ العلیل شفاء   1432/07/03 213.31 1569 1569 
١ مج  بحلب اإلسالمیة المطبوعات مكتب حلب 1407  اللكنوي عبدالحي محمد الھندي  والتعدیل الجرح في میلوالتك الرفع   1432/07/03 213.31 1570 1570 

١ مج  المنھاج دار مكتبة الریاض 1426  الحسین بن عبدالرحیم العراقي   1571 1571 230 1432/07/03  في والتذكرة التبصرة: ب المسماة العراقي ألفیة 
الحدیث علوم   
١ مج  المحمدیة السنة مطبعة  القاھرة 1380  الموضوعة األحادیث في المجموعة الفوائد  علي بن محمد الشوكاني   1432/07/03 213.26 1572 1572 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٨٦  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  ــــــرالناشـــــــــ  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١ مج  القاھرة مكتبة  القاھرة 1378  عراق بن محمد بن علي الكناني   1573 1573 213.26 1432/07/03  الشنیعة األخبار عن المرفوعة الشریعة تنزیھ 
 الموضوعة 
٢ مج  القاھرة مكتبة  القاھرة 1378  عراق بن محمد بن علي الكناني   1574 1574 213.26 1432/07/03  الشنیعة األخبار عن المرفوعة الشریعة تنزیھ 
 الموضوعة 
١ مج  بغداد ـ مصر 1375  عبدالرحمن بن محمد السخاوي  الخانجى مكتبة   1575 1575 213 1432/07/03  ثاألحادی من كثیر بیان في الحسنة المقاصد 
األلسنة على المشتھرة   
١ مج  سلطان بن محمد بن علي القاري  والتوزیع للنشر الباز دار  المكرمة مكة 1405  الموضوعة األخبار في المرفوعة األسرار   1432/07/03 213.26 1576 1576 
١ مج  علي بن حمنعبدالر الجوزي  والتوزیع للنشر الباز دار  المكرمة مكة 1403  الواھیة األحادیث في المتناھیة العلل   1432/07/03 213.13 1577 1577 
٢ مج  علي بن عبدالرحمن الجوزي  والتوزیع للنشر الباز دار  المكرمة مكة 1403  الواھیة األحادیث في المتناھیة العلل   1432/07/03 213.13 1578 1578 
١ مج   1579 1579 213 1432/07/03  من اشتھر عما اإللباس ومزیل الخفاء كشف  محمد بن إسماعیل لعجلونيا  العربي التراث إحیاء دار بیروت 1351 
الناس ألسنة على األحادیث   
٢ مج   1580 1580 213 1432/07/03  من اشتھر عما اإللباس ومزیل الخفاء كشف  محمد بن إسماعیل العجلوني  العربي التراث إحیاء دار بیروت 1351 
الناس ألسنة على األحادیث   
١ مج  باألزھر المصریة الحسینیة المكتبة مصر  عبدالرحمن الدین جالل السیوطي  الموضوعة األحادیث في المصنوعة الآللى   1432/07/04 213.26 1581 1581 

١ مج  بیروت ـ دمشق 1401  عثمان حسن بن فالتھ،عمر  الغزالي مكتبة  الحدیث في الوضع   1432/07/04 213.26 1582 1582 
٢ مج  بیروت ـ دمشق 1401  عثمان حسن بن فالتھ،عمر  الغزالي مكتبة  الحدیث في الوضع   1432/07/04 213.26 1583 1583 
٣ مج  بیروت ـ دمشق 1401  عثمان حسن بن فالتھ،عمر  الغزالي مكتبة  الحدیث في الوضع   1432/07/04 213.26 1584 1584 
١ مج  حمدأ الھاشمي  العلمیة الكتب دار بیروت  المحمدیة والحكم النبویة األحادیث مختار   1432/07/04 213 1585 1585 
١ مج  القدسیة األحادیث  العربي الكتاب دار بیروت 1402   1432/07/04 213.4 1586 1586 
١ مج  الموارد وأعذب الفوائد جمع  الیماني ھاشم عبداهللا المدني للمؤلف  المنورة المدینة 1381   1432/07/04 213 1587 1587 
٢ مج  الموارد وأعذب الفوائد جمع  الیماني ھاشم عبداهللا المدني للمؤلف  المنورة المدینة 1381   1432/07/04 213 1588 1588 
١ مج  الحدیثة النھضة مكتبة  المكرمة مكة 1410  بن أحمد بن عبدالواحد بن محمد المقدسي  المختارة األحادیث   1432/07/04 213.4 1589 1589 
رحمنعبدال    
٢ مج  الحدیثة النھضة مكتبة  المكرمة مكة 1410  بن أحمد بن عبدالواحد بن محمد المقدسي  المختارة األحادیث   1432/07/04 213.4 1590 1590 
عبدالرحمن    
٣ مج  الحدیثة النھضة مكتبة  المكرمة مكة 1411  بن أحمد بن عبدالواحد بن محمد المقدسي  المختارة األحادیث   1432/07/04 213.4 1591 1591 
عبدالرحمن    



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٨٧  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  ـــــوانالعنــــــــــ المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الورود بیانات  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٤ مج  الحدیثة النھضة مكتبة  المكرمة مكة 1410  بن أحمد بن عبدالواحد بن محمد المقدسي  المختارة األحادیث   1432/07/04 213.4 1592 1592 
عبدالرحمن    
٥ مج  الحدیثة النھضة مكتبة  المكرمة مكة 1410  بن أحمد بن عبدالواحد بن محمد المقدسي  المختارة األحادیث   1432/07/04 213.4 1593 1593 
عبدالرحمن    
٦ مج  الحدیثة النھضة مكتبة  المكرمة مكة 1410  بن أحمد بن عبدالواحد بن محمد المقدسي  المختارة األحادیث   1432/07/04 213.4 1594 1594 
عبدالرحمن    
٦ مج  الحدیثة النھضة مكتبة  المكرمة مكة 1410  بن أحمد بن عبدالواحد بن محمد المقدسي  المختارة األحادیث   1432/07/04 213.4 1595 1595 
عبدالرحمن    
٨ مج  الحدیثة النھضة مكتبة  المكرمة مكة 1410  بن أحمد بن عبدالواحد بن محمد المقدسي  المختارة األحادیث   1432/07/04 213.4 1596 1596 
الرحمنعبد    
٩ مج  الحدیثة النھضة مكتبة  المكرمة مكة 1410  بن أحمد بن عبدالواحد بن محمد المقدسي  المختارة األحادیث   1432/07/04 213.4 1597 1597 
عبدالرحمن    
١٠ مج  الحدیثة النھضة مكتبة  المكرمة مكة 1410  بن أحمد بن عبدالواحد بن المقدسي،محمد  المختارة األحادیث   1432/07/04 213.4 1598 1598 
عبدالرحمن    
١ مج  بیروت ـ الھند 1403   1599 1599 213 1432/07/04  النكت  +  األطراف بمعرفة األشراف تحفة  بن عبدالرحمن الزكي بن المزي،یوسف  القیمة الدار 
األطراف على الظراف یوسف   
٢ مج  بیروت ـ الھند 1403   1600 1600 213 1432/07/04  النكت  +  األطراف بمعرفة األشراف تحفة  بن رحمنعبدال الزكي بن المزي،یوسف  القیمة الدار 
األطراف على الظراف یوسف   
٣ مج  بیروت ـ الھند 1403   1601 1601 213 1432/07/04  النكت  +  األطراف بمعرفة األشراف تحفة  بن عبدالرحمن الزكي بن المزي،یوسف  القیمة الدار 
رافاألط على الظراف یوسف   
٤ مج  بیروت ـ الھند 1403   1602 1602 213 1432/07/04  النكت  +  األطراف بمعرفة األشراف تحفة  بن عبدالرحمن الزكي بن المزي،یوسف  القیمة الدار 
األطراف على الظراف یوسف   
٥ مج  بیروت ـ الھند 1403   1603 1603 213 1432/07/04  النكت  +  األطراف فةبمعر األشراف تحفة  بن عبدالرحمن الزكي بن المزي،یوسف  القیمة الدار 
األطراف على الظراف یوسف   
٦ مج  بیروت ـ الھند 1403   1604 1604 213 1432/07/04  النكت  +  األطراف بمعرفة األشراف تحفة  بن عبدالرحمن الزكي بن المزي،یوسف  القیمة الدار 
األطراف على الظراف یوسف   
٧ مج  وتبیر ـ الھند 1403   1605 1605 213 1432/07/04  النكت  +  األطراف بمعرفة األشراف تحفة  بن عبدالرحمن الزكي بن المزي،یوسف  القیمة الدار 
األطراف على الظراف یوسف   
٨ مج  بیروت ـ الھند 1403   1606 1606 213 1432/07/04  النكت  +  األطراف بمعرفة األشراف تحفة  بن عبدالرحمن الزكي بن المزي،یوسف  القیمة الدار 
األطراف على الظراف یوسف   



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٨٨  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  ـــفالمؤلــــــــــــ الناشـــــــــــــــر  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٩ مج  بیروت ـ الھند 1403   1607 1607 213 1432/07/04  النكت  +  األطراف بمعرفة األشراف تحفة  بن عبدالرحمن الزكي بن المزي،یوسف  القیمة الدار 
طرافاأل على الظراف یوسف   
١٠ مج  بیروت ـ الھند 1403   1608 1608 213 1432/07/04  النكت  +  األطراف بمعرفة األشراف تحفة  بن عبدالرحمن الزكي بن المزي،یوسف  القیمة الدار 
األطراف على الظراف یوسف   
١١ مج  بیروت ـ الھند 1403   1609 1609 213 1432/07/04  النكت  +  األطراف معرفةب األشراف تحفة  بن عبدالرحمن الزكي بن المزي،یوسف  القیمة الدار 
األطراف على الظراف یوسف   
١٢ مج  بیروت ـ الھند 1403   1610 1610 213 1432/07/04  النكت  +  األطراف بمعرفة األشراف تحفة  بن عبدالرحمن الزكي بن المزي،یوسف  القیمة الدار 
األطراف على الظراف یوسف   
١٣ مج  بیروت ـ الھند 1403   1611 1611 213 1432/07/04  النكت  +  األطراف بمعرفة األشراف تحفة  بن عبدالرحمن الزكي بن المزي،یوسف  القیمة الدار 
األطراف على الظراف یوسف   
١٤ مج  بیروت ـ الھند 1403   1612 1612 213 1432/07/04  النكت  +  األطراف بمعرفة األشراف تحفة  بن عبدالرحمن الزكي بن المزي،یوسف  القیمة الدار 
األطراف على الظراف یوسف   
١ مج  الجزري األثیر ابن  العلمیة الكتب دار بیروت 1418  الرسول أحادیث في األصول جامع   1432/07/04 213 1613 1613 
٢ مج  الجزري األثیر ابن  العلمیة الكتب دار بیروت 1418  الرسول أحادیث في األصول جامع   1432/07/04 213 1614 1614 
٣ مج  الجزري األثیر ابن  العلمیة الكتب دار بیروت 1418  الرسول أحادیث في األصول جامع   1432/07/04 213 1615 1615 
٤ مج  الجزري األثیر ابن  العلمیة الكتب دار بیروت 1418  الرسول أحادیث في األصول جامع   1432/07/04 213 1616 1616 
٥ مج  الجزري األثیر ابن  لعلمیةا الكتب دار بیروت 1418  الرسول أحادیث في األصول جامع   1432/07/04 213 1617 1617 
٦ مج  الجزري األثیر ابن  العلمیة الكتب دار بیروت 1418  الرسول أحادیث في األصول جامع   1432/07/04 213 1618 1618 
٧ مج  الجزري األثیر ابن  العلمیة الكتب دار بیروت 1418  الرسول أحادیث في األصول جامع   1432/07/04 213 1619 1619 
٨ مج  الجزري األثیر ابن  العلمیة الكتب دار بیروت 1418  الرسول أحادیث في األصول جامع   1432/07/04 213 1620 1620 
٩ مج  الجزري األثیر ابن  العلمیة الكتب دار بیروت 1418  الرسول أحادیث في األصول جامع   1432/07/04 213 1621 1621 
١٠ مج  الجزري األثیر ابن  العلمیة الكتب دار بیروت 1418  الرسول أحادیث في األصول جامع   1432/07/04 213 1622 1622 
١١ مج  الجزري األثیر ابن  العلمیة الكتب دار بیروت 1418  الرسول أحادیث في األصول جامع   1432/07/04 213 1623 1623 
١٢ مج  الجزري األثیر بنا  العلمیة الكتب دار بیروت 1418  الرسول أحادیث في األصول جامع   1432/07/04 213 1624 1624 
١٣ مج  الجزري األثیر ابن  العلمیة الكتب دار بیروت 1418  الرسول أحادیث في األصول جامع   1432/07/04 213 1625 1625 
١٤ مج  الجزري األثیر ابن  العلمیة الكتب دار بیروت 1418  الرسول أحادیث في األصول جامع   1432/07/04 213 1626 1626 
١٥ مج  الجزري األثیر ابن  العلمیة الكتب دار بیروت 1418  الرسول أحادیث في األصول جامع   1432/07/04 213 1627 1627 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٨٩  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١ مج  السنة شرح  اءالفر مسعود بن البغوي،الحسین  اإلسالمي المكتب بیروت 1403   1432/07/04 213 1628 1628 
٢ مج  السنة شرح  الفراء مسعود بن البغوي،الحسین  اإلسالمي المكتب بیروت 1403   1432/07/04 213 1629 1629 
٣ مج  السنة شرح  الفراء مسعود بن البغوي،الحسین  اإلسالمي المكتب بیروت 1403   1432/07/04 213 1630 1630 
٤ مج  السنة شرح  الفراء مسعود بن البغوي،الحسین  اإلسالمي المكتب بیروت 1403   1432/07/04 213 1631 1631 
٥ مج  السنة شرح  الفراء مسعود بن البغوي،الحسین  اإلسالمي المكتب بیروت 1403   1432/07/04 213 1632 1632 
٦ مج  ةالسن شرح  الفراء مسعود بن البغوي،الحسین  اإلسالمي المكتب بیروت 1403   1432/07/04 213 1633 1633 
٧ مج  السنة شرح  الفراء مسعود بن البغوي،الحسین  اإلسالمي المكتب بیروت 1403   1432/07/04 213 1634 1634 
٨ مج  السنة شرح  الفراء مسعود بن البغوي،الحسین  اإلسالمي المكتب بیروت 1403   1432/07/04 213 1635 1635 
٩ مج  السنة شرح  الفراء مسعود بن البغوي،الحسین  مياإلسال المكتب بیروت 1403   1432/07/04 213 1636 1636 
١٠ مج  السنة شرح  الفراء مسعود بن البغوي،الحسین  اإلسالمي المكتب بیروت 1403   1432/07/04 213 1637 1637 
١١ مج  السنة شرح  الفراء مسعود بن البغوي،الحسین  اإلسالمي المكتب بیروت 1403   1432/07/04 213 1638 1638 
١٢ مج  السنة شرح  الفراء مسعود بن البغوي،الحسین  اإلسالمي المكتب بیروت 1403   1432/07/04 213 1639 1639 
١٣ مج  السنة شرح  الفراء مسعود بن البغوي،الحسین  اإلسالمي المكتب بیروت 1403   1432/07/04 213 1640 1640 
١٤ مج  السنة شرح  الفراء مسعود بن بغوي،الحسینال  اإلسالمي المكتب بیروت 1403   1432/07/04 213 1641 1641 
١٥ مج  السنة شرح  الفراء مسعود بن البغوي،الحسین  اإلسالمي المكتب بیروت 1403   1432/07/04 213 1642 1642 
١٦ مج  السنة شرح  الفراء مسعود بن البغوي،الحسین  اإلسالمي المكتب بیروت 1403   1432/07/04 213 1643 1643 
١ مج  المصریة النھضة مكتبة مصر 1964  حسن إبراھیم حسن   1644 1644 210.1 1432/07/05  والثقافي والدیني السیاسي اإلسالم تاریخ 
 واالجتماعي 
٢ مج  المصریة النھضة مكتبة مصر 1964  حسن إبراھیم حسن   1645 1645 210.1 1432/07/05  والثقافي والدیني السیاسي اإلسالم تاریخ 
 واالجتماعي 
٣ مج  المصریة النھضة مكتبة مصر 1964  حسن إبراھیم حسن   1646 1646 210.1 1432/07/05  والثقافي والدیني السیاسي اإلسالم تاریخ 
 واالجتماعي 
٤ مج  المصریة النھضة مكتبة مصر 1964  حسن إبراھیم حسن   1647 1647 210.1 1432/07/05  والثقافي والدیني السیاسي اإلسالم تاریخ 
 واالجتماعي 
١ مج  إسحاق بن الفاكھي،محمد  خضر دار بیروت 1414  وحدیثھ الدھر قدیم في مكة أخبار   1432/07/05 210.1 1648 1648 
٢ مج  إسحاق بن الفاكھي،محمد  خضر دار بیروت 1414  وحدیثھ الدھر قدیم في مكة أخبار   1432/07/05 210.1 1649 1649 
٣ مج  إسحاق بن الفاكھي،محمد  ضرخ دار بیروت 1414  وحدیثھ الدھر قدیم في مكة أخبار   1432/07/05 210.1 1650 1650 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٩٠  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  لناشـــــــــــــــرا  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١ مج  األندلس دار 1385  أحمد بن عبداهللا بن األزرق،محمد  اآلثار من فیھا جاء وما مكة أخبار   1432/07/05 210.1 1651 1651 
١ مج  السالم بباب الثقافة مكتبة  المكرمة مكة 1373  طاھر بن عوض باوزیر،سعید   1652 1652 956 1432/07/05  الوفاء إتمام  +    العربیة الجزیرة تاریخ معالم 
الخلفاء سیرة في   
١ مج  عثمان بن أحمد بن الذھبي،محمد  العربي الكتاب دار بیروت 1407  ألعالموا المشاھیر ووفیات اإلسالم تاریخ   1432/07/05 219 1653 1653 
١ مج  الرسالة مكتبة األردن  بك الخضري،محمد  المرسلین سید سیرة في الیقین نور   1432/07/05 219 1654 1654 
١ مج  بن محمد بن محمد فھد بن الھاشمي،عمر  الخانجى مكتبة  القاھرة 1403  القرى أم بأخبار الورى إتحاف   1432/07/05 210.1 1655 1655 
   محمد  
١ مج  الكتب عالم بیروت  بوكیع المعروف \ حیان بن خلف بن محمد  القضاة أخبار   1432/07/05 210.1 1656 1656 

٢ مج  الكتب عالم بیروت  بوكیع المعروف \ حیان بن خلف بن محمد  القضاة أخبار   1432/07/05 210.1 1657 1657 

٣ مج  الكتب عالم بیروت  بوكیع روفالمع \ حیان بن خلف بن محمد  القضاة أخبار   1432/07/05 210.1 1658 1658 

١ مج  الجدیدة األفاق دار بیروت  العماد ابن الحنبلي،عبدالحي  ذھب من أخبار في الذھب شذرات   1432/07/05 210.1 1659 1659 
٢ مج  الجدیدة األفاق دار بیروت  العماد ابن الحنبلي،عبدالحي  ذھب من أخبار في الذھب شذرات   1432/07/05 210.1 1660 1660 
٣ مج  الجدیدة األفاق دار بیروت  العماد ابن الحنبلي،عبدالحي  ذھب من أخبار في الذھب شذرات   1432/07/05 210.1 1661 1661 
٤ مج  الجدیدة األفاق دار بیروت  العماد ابن الحنبلي،عبدالحي  ذھب من أخبار في الذھب شذرات   1432/07/05 210.1 1662 1662 
١ مج  تبیرو  حبان بن البستى،محمد  العلمیة الكتب دار  األمصار علماء مشاھیر   1432/07/05 817.0092 1663 1663 
١ مج  المدینة منشورات بیروت 1407   1664 1664 817.0092 1432/07/05 اإلكلیل  یعقوب بن أحمد بن الھمداني،الحسن 
١ مج  نشيكر الدین محیى  الجاللة صاحب نفقة على طبع السعودیة 1362  السعودیة العربیة المملكة لعرض األوقات تقویم   1432/07/05 529 1665 1665 
عبدالعزیز الملك   
١ مج  سمرة بن علي بن الجعدي،عمر  العلمیة الكتب دار بیروت 1401  الیمن فقھاء طبقات   1432/07/05 210.1 1666 1666 
١ مج  المیسرة دار بیروت 1399  یحیى بن الصولي،محمد  األوراق كتاب من هللا والمتقي باهللا ضيالرا أخبار  1432/07/05 210.1 1667 1667 

١ مج  السابع القرن بعد من بمحاسن الطالع البدر  علي بن الشوكاني،محمد  المعرفة دار بیروت 1348   1432/07/05 210.1 1668 1668 
٢ مج  السابع القرن بعد نم بمحاسن الطالع البدر  علي بن الشوكاني،محمد  المعرفة دار بیروت 1348   1432/07/05 210.1 1669 1669 
١ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1422  عثمان بن أحمد بن الذھبي،محمد  النبالء أعالم سیر   1432/07/06 920.9 1670 1670 
٢ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1422  عثمان بن أحمد بن الذھبي،محمد  النبالء أعالم سیر   1432/07/06 920.9 1671 1671 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٩١  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص مالرق  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٣ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1422  عثمان بن أحمد بن الذھبي،محمد  النبالء أعالم سیر   1432/07/06 920.9 1672 1672 
٤ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1422  عثمان بن أحمد بن الذھبي،محمد  النبالء أعالم سیر   1432/07/06 920.9 1673 1673 
٥ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1422  عثمان بن أحمد بن الذھبي،محمد  النبالء أعالم سیر   1432/07/06 920.9 1674 1674 
٦ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1422  عثمان بن أحمد بن الذھبي،محمد  النبالء أعالم سیر   1432/07/06 920.9 1675 1675 
٧ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1422  عثمان بن أحمد بن حمدالذھبي،م  النبالء أعالم سیر   1432/07/06 920.9 1676 1676 
٨ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1422  عثمان بن أحمد بن الذھبي،محمد  النبالء أعالم سیر   1432/07/06 920.9 1677 1677 
٩ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1422  عثمان بن أحمد بن الذھبي،محمد  النبالء أعالم سیر   1432/07/06 920.9 1678 1678 
١٠ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1422  عثمان بن أحمد بن الذھبي،محمد  النبالء أعالم سیر   1432/07/06 920.9 1679 1679 
١١ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1422  عثمان بن أحمد بن الذھبي،محمد  النبالء أعالم سیر   1432/07/06 920.9 1680 1680 
١٢ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1422  عثمان بن أحمد بن الذھبي،محمد  النبالء أعالم سیر   1432/07/06 920.9 1681 1681 
١٣ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1422  عثمان بن أحمد بن الذھبي،محمد  النبالء أعالم سیر   1432/07/06 920.9 1682 1682 
١٤ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1422  عثمان بن أحمد بن الذھبي،محمد  النبالء مأعال سیر   1432/07/06 920.9 1683 1683 
١٥ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1422  عثمان بن أحمد بن الذھبي،محمد  النبالء أعالم سیر   1432/07/06 920.9 1684 1684 
١٦ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1422  عثمان بن أحمد بن الذھبي،محمد  النبالء أعالم سیر   1432/07/06 920.9 1685 1685 
١٧ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1422  عثمان بن أحمد بن الذھبي،محمد  النبالء أعالم سیر   1432/07/06 920.9 1686 1686 
١٨ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1422  عثمان بن أحمد بن الذھبي،محمد  النبالء أعالم سیر   1432/07/06 920.9 1687 1687 
١٩ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1422  عثمان بن دأحم بن الذھبي،محمد  النبالء أعالم سیر   1432/07/06 920.9 1688 1688 
٢٠ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1422  عثمان بن أحمد بن الذھبي،محمد  النبالء أعالم سیر   1432/07/06 920.9 1689 1689 
٢١ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1422  عثمان بن أحمد بن الذھبي،محمد  النبالء أعالم سیر   1432/07/06 920.9 1690 1690 
٢٢ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1422  عثمان بن أحمد بن الذھبي،محمد  النبالء أعالم سیر   1432/07/06 920.9 1691 1691 
٢٣ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1422  عثمان بن أحمد بن الذھبي،محمد  النبالء أعالم سیر   1432/07/06 920.9 1692 1692 
٢٤ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1422  عثمان بن أحمد بن الذھبي،محمد  النبالء أعالم سیر   1432/07/06 920.9 1693 1693 
٢٥ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1422  عثمان بن أحمد بن الذھبي،محمد  النبالء أعالم سیر   1432/07/06 920.9 1694 1694 
٢٦ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1422  عثمان بن أحمد بن الذھبي،محمد  ءالنبال أعالم سیر   1432/07/06 920.9 1695 1695 
٢٧ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1422  عثمان بن أحمد بن الذھبي،محمد  النبالء أعالم سیر   1432/07/06 920.9 1696 1696 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٩٢  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان قةمنط 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٢٨ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1422  عثمان بن أحمد بن الذھبي،محمد  النبالء المأع سیر   1432/07/06 920.9 1697 1697 
١ مج  عبدالوھاب بن محمد اإلمام  سعود بن محمد اإلمام جامعة السعودیة  والفتاوى الرسول سیرة مختصر   1432/07/06 219 1698 1698 
  اإلسالمیة 
١ مج  المحمد السلمان،عبدالعزیز  من جماعة نفقة على طبع السعودیة 1412  الجلیة لفرائضا في الملیة الكنوز   1432/07/06 216.4 1699 1699 
 المحسنین 
١ مج  العلماء من مجموعة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1413  الصالة في رسائل مجموعة   1432/07/06 216.22 1700 1700 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
١ مج  السعودیة اإلفتاء دار السعودیة 1389  البغدادي ثابت بن علي بن أحمدالخطیب،  والمتفقھ الفقیھ   1432/07/06 216 1701 1701 
١ مج  عتین عمر بن محمد  اإلسالمي الفقھ في الخلع   1432/07/06 216.51 1702 1702 
١ مج  والتعلیم التربیة وزارة الیمن 1399  العلماء من مجموعة  والسنة الكتاب من المنتخب المدرسي الفقھ   1432/07/06 216 1703 1703 
١ مج  عبدالوھاب بن محمد اإلمام  سعود بن محمد اإلمام جامعة السعودیة 1398  الكبیر والشرح اإلنصاف مختصر   1432/07/06 216 1704 1704 
  اإلسالمیة 
١ مج  عبدالوھاب بن محمد اإلمام  سعود بن محمد اإلمام جامعة السعودیة 1398   1705 1705 216 1432/07/06  نبذة   اویلیھ  علیھا األحكام تدور قواعد أربع 
  مبحث + العلماء احترام مع النصوص اتباع في  اإلسالمیة 
  +الطھارة كتاب + والخالف اإلجتھاد 
١ مج  عبدالوھاب بن محمد اإلمام  سعود بن محمد اإلمام جامعة السعودیة 1398  المعاد زاد مختصر + القرآن فضائل   1432/07/06 213 1706 1706 
  سالمیةاإل 
١ مج  عبدالوھاب بن محمد اإلمام  سعود بن محمد اإلمام جامعة السعودیة 1398  والحوادث الفتن أحادیث   1432/07/06 213 1707 1707 
  اإلسالمیة 
١ مج  األحكام عمدة شرح العالم تیسیر  صالح بن عبدالرحمن بن البسام،عبداهللا  سعود بن محمد اإلمام جامعة السعودیة 1406   1432/07/06 213 1708 1708 
  اإلسالمیة 
١ مج  عبداللطیف آل إبراھیم بن عبداللطیف  اإلسالمیة الجامعة  المنورة المدینة 1397  رشد ابن بدایة أحادیث تخریج إلى الرشد طریق   1432/07/06 213 1709 1709 
١ مج  باألزھر المنیریة المطبعة مصر 1372  البنا عبدالرحمن أحمد   1710 1710 213.47 1432/07/06  أبي الطیالسى مسند ترتیب في المعبود منحة 
المعبود منحة على المحمود بالتعلیق مذیًال داود   
١ مج  الحلبي البابي مصطفى مطبعة مصر 1356  سورة بن عیسى بن الترمذي،محمد  الترمذي سنن وھو الصحیح الجامع   1432/07/06 213.45 1711 1711 
٢ مج  الحلبي البابي فىمصط مطبعة مصر 1356  سورة بن عیسى بن الترمذي،محمد  الترمذي سنن وھو الصحیح الجامع   1432/07/06 213.45 1712 1712 
١ مج  السلفیة المكتبة  المنورة المدینة 1387  الترمذي جامع شرح األحوذى تحفة مقدمة  بن عبدالرحمن المباركفورى،محمد   1432/07/06 213.45 1713 1713 
 عبدالرحیم 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٩٣  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٢ مج  السلفیة المكتبة  المنورة المدینة 1387  الترمذي جامع شرح األحوذى تحفة مقدمة  بن عبدالرحمن المباركفورى،محمد   1432/07/06 213.45 1714 1714 
 عبدالرحیم 
١ مج  السلفیة المكتبة  المنورة المدینة 1383  الترمذي جامع بشرح األحوذي تحفة  بن عبدالرحمن ،محمدالمباركفورى   1432/07/06 213.45 1715 1715 
 عبدالرحیم 
٢ مج  السلفیة المكتبة  المنورة المدینة 1384  الترمذي جامع بشرح األحوذي تحفة  بن عبدالرحمن المباركفورى،محمد   1432/07/06 213.45 1716 1716 
 عبدالرحیم 
٣ مج  السلفیة المكتبة  منورةال المدینة 1384  الترمذي جامع بشرح األحوذي تحفة  بن عبدالرحمن المباركفورى،محمد   1432/07/07 213.45 1717 1717 
 عبدالرحیم 
٤ مج  السلفیة المكتبة  المنورة المدینة 1385  الترمذي جامع بشرح األحوذي تحفة  بن عبدالرحمن المباركفورى،محمد   1432/07/07 213.45 1718 1718 
 عبدالرحیم 
٥ مج  السلفیة المكتبة  المنورة المدینة 1384  الترمذي جامع بشرح األحوذي تحفة  بن عبدالرحمن المباركفورى،محمد   1432/07/07 213.45 1719 1719 
 عبدالرحیم 
٦ مج  السلفیة المكتبة  المنورة المدینة 1385  الترمذي جامع بشرح األحوذي تحفة  بن عبدالرحمن المباركفورى،محمد   1432/07/07 213.45 1720 1720 
 عبدالرحیم 
٧ مج  السلفیة المكتبة  المنورة المدینة 1387  الترمذي جامع بشرح األحوذي تحفة  بن عبدالرحمن المباركفورى،محمد   1432/07/07 213.45 1721 1721 
 عبدالرحیم 
٨ مج  السلفیة المكتبة  المنورة المدینة 1387  الترمذي جامع بشرح األحوذي تحفة  بن الرحمنعبد المباركفورى،محمد   1432/07/07 213.45 1722 1722 
 عبدالرحیم 
٩ مج  السلفیة المكتبة  المنورة المدینة 1384  الترمذي جامع بشرح األحوذي تحفة  بن عبدالرحمن المباركفورى،محمد   1432/07/07 213.45 1723 1723 
 عبدالرحیم 
١٠ مج  السلفیة لمكتبةا  المنورة المدینة 1384  الترمذي جامع بشرح األحوذي تحفة  بن عبدالرحمن المباركفورى،محمد   1432/07/07 213.45 1724 1724 
 عبدالرحیم 
١ مج  سورة بن عیسى بن الترمذي،محمد  العلمیة الكتب دار بیروت 1407  الترمذي سنن فھارس   1432/07/07 210.16 1725 1725 
١ مج  ةالرسال مؤسسة بیروت 1413  الرجال أسماء في الكمال تھذیب  بن عبدالرحمن الزكي بن المزي،یوسف   1432/07/07 213.35 1726 1726 
 یوسف 
٢ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1413  الرجال أسماء في الكمال تھذیب  بن عبدالرحمن الزكي بن المزي،یوسف   1432/07/07 213.35 1727 1727 
 یوسف 
٣ مج  ةالرسال مؤسسة بیروت 1413  الرجال أسماء في الكمال تھذیب  بن عبدالرحمن الزكي بن المزي،یوسف   1432/07/07 213.35 1728 1728 
 یوسف 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٩٤  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
یختار مالحظات  النشر مكان  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٤ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1408  الرجال أسماء في الكمال تھذیب  بن عبدالرحمن الزكي بن المزي،یوسف   1432/07/07 213.35 1729 1729 
 یوسف 
٥ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1413  الرجال أسماء في الكمال تھذیب  بن عبدالرحمن الزكي بن المزي،یوسف   1432/07/07 213.35 1730 1730 
 یوسف 
٦ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1413  الرجال أسماء في الكمال تھذیب  بن عبدالرحمن الزكي بن المزي،یوسف   1432/07/07 213.35 1731 1731 
 یوسف 
٧ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1413  الرجال أسماء في الكمال تھذیب  بن عبدالرحمن الزكي بن المزي،یوسف   1432/07/07 213.35 1732 1732 
 یوسف 
٨ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1413  الرجال أسماء في الكمال تھذیب  بن عبدالرحمن الزكي بن المزي،یوسف   1432/07/07 213.35 1733 1733 
 یوسف 
٩ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1413  الرجال أسماء في الكمال تھذیب  بن عبدالرحمن الزكي بن المزي،یوسف   1432/07/07 213.35 1734 1734 
 یوسف 
١٠ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1413  الرجال أسماء في الكمال تھذیب  بن عبدالرحمن الزكي بن المزي،یوسف   1432/07/07 213.35 1735 1735 
 یوسف 
١١ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1413  الرجال أسماء في الكمال تھذیب  بن عبدالرحمن الزكي بن المزي،یوسف   1432/07/07 213.35 1736 1736 
 یوسف 
١٢ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1413  الرجال أسماء في الكمال تھذیب  بن عبدالرحمن الزكي بن المزي،یوسف   1432/07/07 213.35 1737 1737 
 یوسف 
١٣ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1413  الرجال أسماء في الكمال تھذیب  بن عبدالرحمن الزكي بن المزي،یوسف   1432/07/07 213.35 1738 1738 
 یوسف 
١٤ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1413  الرجال أسماء في الكمال تھذیب  بن عبدالرحمن الزكي بن المزي،یوسف   1432/07/07 213.35 1739 1739 
 یوسف 
١٥ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1413  الرجال أسماء في الكمال تھذیب  بن عبدالرحمن الزكي بن المزي،یوسف   1432/07/07 213.35 1740 1740 
 یوسف 
١٦ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1413  الرجال أسماء في الكمال تھذیب  بن عبدالرحمن الزكي بن المزي،یوسف   1432/07/07 213.35 1741 1741 
 یوسف 
١٧ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1413  الرجال أسماء في الكمال تھذیب  بن عبدالرحمن الزكي بن المزي،یوسف   1432/07/07 213.35 1742 1742 
 یوسف 
١٨ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1413  الرجال أسماء في الكمال تھذیب  بن عبدالرحمن الزكي بن المزي،یوسف   1432/07/07 213.35 1743 1743 
 یوسف 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٩٥  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  ـــــــــــوانالعنــــ المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الورود بیانات  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١٩ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1413  الرجال أسماء في الكمال تھذیب  بن عبدالرحمن الزكي بن المزي،یوسف   1432/07/07 213.35 1744 1744 
 یوسف 
٢٠ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1413  الرجال أسماء في الكمال تھذیب  بن عبدالرحمن الزكي بن فالمزي،یوس   1432/07/07 213.35 1745 1745 
 یوسف 
٢١ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1413  الرجال أسماء في الكمال تھذیب  بن عبدالرحمن الزكي بن المزي،یوسف   1432/07/07 213.35 1746 1746 
 یوسف 
٢٢ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1413  الرجال أسماء في الكمال تھذیب  بن عبدالرحمن الزكي بن وسفالمزي،ی   1432/07/07 213.35 1747 1747 
 یوسف 
٢٣ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1413  الرجال أسماء في الكمال تھذیب  بن عبدالرحمن الزكي بن المزي،یوسف   1432/07/07 213.35 1748 1748 
 یوسف 
٢٤ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1413  الرجال أسماء في الكمال تھذیب  بن عبدالرحمن الزكي بن ،یوسفالمزي   1432/07/07 213.35 1749 1749 
 یوسف 
٢٥ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1413  الرجال أسماء في الكمال تھذیب  بن عبدالرحمن الزكي بن المزي،یوسف   1432/07/07 213.35 1750 1750 
 یوسف 
٢٦ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1413  الرجال أسماء في الكمال تھذیب  بن عبدالرحمن الزكي بن زي،یوسفالم   1432/07/07 213.35 1751 1751 
 یوسف 
٢٧ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1413  الرجال أسماء في الكمال تھذیب  بن عبدالرحمن الزكي بن المزي،یوسف   1432/07/07 213.35 1752 1752 
 یوسف 
٢٨ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1413  الرجال أسماء في الكمال تھذیب  بن عبدالرحمن الزكي بن لمزي،یوسفا   1432/07/07 213.35 1753 1753 
 یوسف 
٢٩ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1413  الرجال أسماء في الكمال تھذیب  بن عبدالرحمن الزكي بن المزي،یوسف   1432/07/07 213.35 1754 1754 
 یوسف 
٣٠ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1413  الرجال أسماء في الكمال تھذیب  بن عبدالرحمن الزكي بن المزي،یوسف   1432/07/07 213.35 1755 1755 
 یوسف 
٣١ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1413  الرجال أسماء في الكمال تھذیب  بن عبدالرحمن الزكي بن المزي،یوسف   1432/07/07 213.35 1756 1756 
 یوسف 
٣٢ مج  لةالرسا مؤسسة بیروت 1413  الرجال أسماء في الكمال تھذیب  بن عبدالرحمن الزكي بن المزي،یوسف   1432/07/07 213.35 1757 1757 
 یوسف 
٣٣ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1413  الرجال أسماء في الكمال تھذیب  بن عبدالرحمن الزكي بن المزي،یوسف   1432/07/07 213.35 1758 1758 
 یوسف 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة ریةق  ١٣٢ من ٩٦  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٣٤ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1413  الرجال أسماء في الكمال تھذیب  بن عبدالرحمن الزكي بن المزي،یوسف   1432/07/07 213.35 1759 1759 
 یوسف 
٣٥ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1413  الرجال أسماء في الكمال تھذیب  بن عبدالرحمن الزكي بن المزي،یوسف   1432/07/07 213.35 1760 1760 
 یوسف 
١ مج  العتكي عبدالخالق بن عمرو بن البزار،أحمد  والحكم العلوم مكتبة  المنورة المدینة 1424  البزار بمسند المعروف الزخار البحر   1432/07/07 213.6 1761 1761 

٢ مج  العتكي القعبدالخ بن عمرو بن البزار،أحمد  والحكم العلوم مكتبة  المنورة المدینة 1424  البزار بمسند المعروف الزخار البحر   1432/07/07 213.6 1762 1762 

٣ مج  العتكي عبدالخالق بن عمرو بن البزار،أحمد  والحكم العلوم مكتبة  المنورة المدینة 1424  البزار بمسند المعروف الزخار البحر   1432/07/07 213.6 1763 1763 

٤ مج  العتكي عبدالخالق بن عمرو بن البزار،أحمد  والحكم العلوم مكتبة  المنورة المدینة 1424  البزار بمسند المعروف الزخار البحر   1432/07/07 213.6 1764 1764 

٥ مج  العتكي عبدالخالق بن عمرو بن البزار،أحمد  والحكم العلوم مكتبة  المنورة المدینة 1424  البزار بمسند المعروف الزخار البحر   1432/07/07 213.6 1765 1765 

٦ مج  العتكي عبدالخالق بن عمرو بن البزار،أحمد  والحكم العلوم مكتبة  المنورة المدینة 1424  البزار بمسند المعروف الزخار البحر   1432/07/07 213.6 1766 1766 

٧ مج  العتكي عبدالخالق بن عمرو بن البزار،أحمد  والحكم العلوم مكتبة  المنورة المدینة 1415  البزار بمسند المعروف لزخارا البحر   1432/07/07 213.6 1767 1767 

٨ مج  العتكي عبدالخالق بن عمرو بن البزار،أحمد  والحكم العلوم مكتبة  المنورة المدینة 1416  البزار بمسند المعروف الزخار البحر   1432/07/07 213.6 1768 1768 

٩ مج  العتكي عبدالخالق بن عمرو بن زار،أحمدالب  والحكم العلوم مكتبة  المنورة المدینة 1418  البزار بمسند المعروف الزخار البحر   1432/07/07 213.6 1769 1769 

١٠ مج  العتكي عبدالخالق بن عمرو بن البزار،أحمد  والحكم العلوم مكتبة  المنورة المدینة 1424  البزار بمسند المعروف الزخار البحر   1432/07/07 213.6 1770 1770 

١١ مج  العتكي عبدالخالق بن عمرو بن البزار،أحمد  والحكم العلوم مكتبة  المنورة المدینة 1424  البزار بمسند المعروف الزخار البحر   1432/07/07 213.6 1771 1771 

١٢ مج  العتكي عبدالخالق بن عمرو بن البزار،أحمد  والحكم العلوم مكتبة  المنورة المدینة 1424  البزار مسندب المعروف الزخار البحر   1432/07/07 213.6 1772 1772 

١٣ مج  العتكي عبدالخالق بن عمرو بن البزار،أحمد  والحكم العلوم مكتبة  المنورة المدینة 1424  البزار بمسند المعروف الزخار البحر   1432/07/07 213.6 1773 1773 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٩٧  صفحة  السعودیة عربیةال المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١ مج  سعودیةال 1425  الخراساني الحسین بن البیھقي،أحمد  الرشد مكتبة  الكبرى السنن   1432/07/07 213.66 1774 1774 
٢ مج  الخراساني الحسین بن البیھقي،أحمد  الرشد مكتبة السعودیة 1425  الكبرى السنن   1432/07/07 213.66 1775 1775 
٣ مج  الخراساني الحسین بن البیھقي،أحمد  الرشد مكتبة السعودیة 1425  الكبرى السنن   1432/07/07 213.66 1776 1776 
٤ مج  الخراساني الحسین بن البیھقي،أحمد  الرشد مكتبة السعودیة 1425  الكبرى السنن   1432/07/07 213.66 1777 1777 
٥ مج  الخراساني الحسین بن البیھقي،أحمد  الرشد مكتبة السعودیة 1425  الكبرى السنن   1432/07/07 213.66 1778 1778 
٦ مج  الخراساني الحسین بن البیھقي،أحمد  الرشد مكتبة السعودیة 1425  الكبرى السنن   1432/07/07 213.66 1779 1779 
٧ مج  الخراساني الحسین بن البیھقي،أحمد  الرشد مكتبة السعودیة 1425  الكبرى السنن   1432/07/07 213.66 1780 1780 
٨ مج  الخراساني الحسین بن البیھقي،أحمد  الرشد مكتبة السعودیة 1425  الكبرى السنن   1432/07/07 213.66 1781 1781 
٩ مج  الخراساني الحسین بن البیھقي،أحمد  الرشد مكتبة السعودیة 1425  الكبرى السنن   1432/07/07 213.66 1782 1782 
١٠ مج  الخراساني الحسین بن البیھقي،أحمد  الرشد مكتبة السعودیة 1425  لكبرىا السنن   1432/07/07 213.66 1783 1783 
١ مج  شعبة بن منصور بن الخرساني،سعید  والتوزیع للنشر الباز دار  ـ  المكرمة مكة 1405  منصور بن سعید سنن   1432/07/07 213.6 1784 1784 
 بیروت 
٢ مج  شعبة بن منصور بن الخرساني،سعید  والتوزیع للنشر الباز دار  ـ  المكرمة مكة 1405  منصور بن سعید نسن   1432/07/07 213.6 1785 1785 
 بیروت 
١ مج  شعبة بن منصور بن الخرساني،سعید  الصمیعي دار السعودیة 1414  منصور بن سعید سنن   1432/07/10 213.6 1786 1786 
٢ مج  شعبة بن منصور بن الخرساني،سعید  الصمیعي دار السعودیة 1414  منصور بن سعید سنن   1432/07/10 213.6 1787 1787 
٣ مج  شعبة بن منصور بن الخرساني،سعید  الصمیعي دار السعودیة 1414  منصور بن سعید سنن   1432/07/10 213.6 1788 1788 
٤ مج  شعبة بن منصور بن الخرساني،سعید  الصمیعي دار السعودیة 1414  منصور بن سعید سنن   1432/07/10 213.6 1789 1789 
٥ مج  شعبة بن منصور بن الخرساني،سعید  صمیعيال دار السعودیة 1414  منصور بن سعید سنن   1432/07/10 213.6 1790 1790 
١ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1424  عمر بن الدارقطني،علي   1791 1791 213.4 1432/07/10  على المغني التعلیق وبذیلھ الدارقطني سنن 
 الدارقطني 
٢ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1424  عمر بن ليالدارقطني،ع   1792 1792 213.4 1432/07/10  على المغني التعلیق وبذیلھ الدارقطني سنن 
 الدارقطني 
٣ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1424  عمر بن الدارقطني،علي   1793 1793 213.4 1432/07/10  على المغني التعلیق وبذیلھ الدارقطني سنن 
 الدارقطني 
٤ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1424  عمر بن قطني،عليالدار   1794 1794 213.4 1432/07/10  على المغني التعلیق وبذیلھ الدارقطني سنن 
 الدارقطني 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٩٨  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر كانم تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٥ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1424  عمر بن الدارقطني،علي   1795 1795 213.4 1432/07/10  على المغني التعلیق وبذیلھ الدارقطني سنن 
 الدارقطني 
٦ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1424  عمر بن الدارقطني،علي   1796 1796 213.4 1432/07/10  على المغني التعلیق وبذیلھ الدارقطني سنن 
 الدارقطني 
١ مج  اآلثار دار  صنعاء 1420  ھادي بن الوادعي،مقبل  قطني الدار رجال تراجم   1432/07/10 213.4 1797 1797 
١ مج  والتوزیع للنشر المغني دار  المنورة المدینة 1427  أدم علي األثیوبي،محمد   1798 1798 235.6 1432/07/10  األسرار ومطالع الوھاجة األنوار مشارق 
ماجھ ابن اإلمام سنن شرح في البھاجة   
٢ مج  والتوزیع للنشر المغني دار  المنورة المدینة 1427  أدم علي األثیوبي،محمد   1799 1799 235.6 1432/07/10  األسرار ومطالع الوھاجة األنوار مشارق 
ماجھ ابن اإلمام سنن شرح في البھاجة   
٣ مج  والتوزیع للنشر المغني دار  المنورة المدینة 1427  أدم علي األثیوبي،محمد   1800 1800 235.6 1432/07/10  األسرار ومطالع الوھاجة األنوار مشارق 
ماجھ ابن اإلمام سنن شرح في البھاجة   
٤ مج  والتوزیع للنشر المغني دار  المنورة المدینة 1427  أدم علي األثیوبي،محمد   1801 1801 235.6 1432/07/10  األسرار ومطالع الوھاجة األنوار مشارق 
ماجھ ابن اإلمام سنن شرح في البھاجة   
١ مج  لیمانس بن بكر أبي بن الھیثمي،علي  العربي الكتاب دار بیروت 1402  الفوائد ومنبع الزوائد مجمع   1432/07/10 213 1802 1802 
٢ مج  سلیمان بن بكر أبي بن الھیثمي،علي  العربي الكتاب دار بیروت 1402  الفوائد ومنبع الزوائد مجمع   1432/07/10 213 1803 1803 
٣ مج  سلیمان بن بكر أبي بن الھیثمي،علي  العربي الكتاب دار بیروت 1402  الفوائد ومنبع وائدالز مجمع   1432/07/10 213 1804 1804 
٤ مج  سلیمان بن بكر أبي بن الھیثمي،علي  العربي الكتاب دار بیروت 1402  الفوائد ومنبع الزوائد مجمع   1432/07/10 213 1805 1805 
٥ مج  سلیمان بن بكر أبي بن الھیثمي،علي  العربي الكتاب دار بیروت 1402  وائدالف ومنبع الزوائد مجمع   1432/07/10 213 1806 1806 
١ مج  والكنى األسامي  بن أحمد بن محمد بن النیسابوري،محمد  األثریة الغرباء مكتبة  المنورة المدینة 1414   1432/07/10 213.35 1807 1807 
 إسحاق 
٢ مج  والكنى سامياأل  بن أحمد بن محمد بن النیسابوري،محمد  األثریة الغرباء مكتبة  المنورة المدینة 1414   1432/07/10 213.35 1808 1808 
 إسحاق 
١ مج  الكریم القرآن دار بیروت 1401  الطحان محمود  الحدیث علوم في وأثره البغدادي الخطیب الحافظ   1432/07/10 213 1809 1809 

١ مج  المنار مكتبة األردن 1406  عثمان بن أحمد بن الذھبي،محمد  موثوق وھو فیھ تكلم من أسماء ذكر   1432/07/10 213.31 1810 1810 
١ مج  القرى أم جامعة  المكرمة مكة 1409  محمد بن الخطابي،حمد  البخاري صحیح شرح في الحدیث أعالم   1432/07/10 213.41 1811 1811 
١ مج  علي بن البیضاني،محمد  الباز مصطفى نزار مكتبة السعودیة 1427   1812 1812 213 1432/07/10  الدرر المسمى البیقونیة المنظومة شرح 
البیقونیة المنظومة على البیضانیة   



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ٩٩  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  ـــــــــــفالمؤلــــ الناشـــــــــــــــر  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١ مج  الثقافیة الكتب مؤسسة بیروت 1416   1813 1813 213 1432/07/10  مقدمة من وأغلق أطلق لما واإلیضاح التقیید  الحسین بن العراقي،عبدالرحیم 
صالح ابن مقدمة الحدیث علوم شرح الصالح ابن   

١ مج  إسماعیل بن السلیماني،مصطفى  الفرقان مكتبة عجمان 1421  والعلل الحدیث علوم أسئلة بأجوبة النبیل إتحاف   1432/07/10 213.31 1814 1814 
والتعدیل والجرح    
٢ مج  إسماعیل بن السلیماني،مصطفى  الفرقان مكتبة عجمان 1421  والعلل الحدیث علوم أسئلة بأجوبة النبیل إتحاف   1432/07/10 213.31 1815 1815 
والتعدیل والجرح    
١ مج  والتوزیع للنشر العاصمة دار السعودیة 1413  والتعدیل الجرح وقواعد التخریج ألصول التأصیل زید أبو عبداهللا بن بكر   1432/07/10 213.31 1816 1816 

١ مج  الفكر نخبة توضیح في النظر نزھة على النكت  بن علي بن حسن بن ي،علياألثر  الجوزي ابن دار السعودیة 1419   1432/07/10 213 1817 1817 
الحلبي عبدالحمید   
١ مج  الفكر نخبة توضیح في النظر نزھة على النكت  بن علي بن حسن بن األثري،علي  الجوزي ابن دار السعودیة 1419   1432/07/10 213 1818 1818 
الحلبي عبدالحمید   
١ مج  الفكر نخبة توضیح في النظر نزھة على النكت  بن علي بن حسن بن األثري،علي  الجوزي ابن دار السعودیة 1419   1432/07/10 213 1819 1819 
الحلبي عبدالحمید   
١ مج  محمد بن عادل العباس أبي 1423   1820 1820 231 1432/07/10  والفتاوى النخبة شرح على العلمیة التنبیھات 
حدیثیةال   
١ مج  عبدالھادي بن حسن بن یوسف  العاصمة دار الریاض 1408  رجب ابن طبقات على عبدالھادي ابن ذیل   1432/07/11 213.33 1821 1821 
١ مج  والتوزیع للنشر الحرمین مكتبة  المكرمة مكة ـ دبي 1425  أمین محمد بن مرغوب بن خالد  محدثًا المقدسي عبدالغني الحافظ   1432/07/11 213.12 1822 1822 
١ مج  قتیبة بن مسلم بن الدینوري،عبداهللا  العربي الكتاب دار بیروت  الحدیث مختلف تأویل   1432/07/11 213 1823 1823 
١ مج  سھل بن عبداهللا بن العسكري،الحسن  العلمیة الكتب دار بیروت 1408  المحدثین تصحیفات   1432/07/11 213 1824 1824 
١ مج  النجدي علي بن القصیمي،عبداهللا  القلم دار بیروت 1405  وبیانھا النبویة األحادیث مشكالت   1432/07/11 213 1825 1825 
١ مج  الكتب عالم بیروت 1405  فورك بن الحسن بن األصبھاني،محمد  وبیانھ الحدیث مشكل   1432/07/11 213 1826 1826 
١ مج  القرى أم جامعة  المكرمة مكة 1402  الحدیث غریب  إبراھیم بن محمد بن الخطابي،حمد   1432/07/11 213.16 1827 1827 
٢ مج  القرى أم جامعة  المكرمة مكة 1402  الحدیث غریب  إبراھیم بن محمد بن الخطابي،حمد   1432/07/11 213.16 1828 1828 
١ مج  بحلب اإلسالمیة مطبوعات مكتبة حلب 1405  عثمان بن أحمد بن الذھبي،محمد  الحدیث حمصطل علم في الموقظة   1432/07/11 213.1 1829 1829 
١ مج   1830 1830 213.31 1432/07/11  بن لعلي شیبة أبي بن عثمان بن محمد سؤاالت  بن محمد بن عثمان بن العبسي،محمد  المعارف مكتبة الریاض 1404 
عثمان بن أبراھیم  والتعدیل الجرح في المدیني   



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ١٠٠  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١ مج  السلف علماء دار 1410  أدم علي األثیوبي،محمد  نظم في النفیس الجوھر شرح في األمین الجلیس  1432/07/11 213.17 1831 1831 
  " بالتدلیس الموصوفین ومراتب أسماء  
  "األولى الرسالة 
٢ مج  السلف علماء دار 1410  أدم علي األثیوبي،محمد  نظم في النفیس الجوھر حشر في األمین الجلیس  1432/07/11 213.17 1832 1832 
  " بالتدلیس الموصوفین ومراتب أسماء  
  "الثانیة الرسالة 
١ مج  السلفیة الدار  الكویت  الدین كمال بن السیوطي،عبدالرحمن   1833 1833 213 1432/07/11  الى المدرج \ الحدیث في رسائل مجموعة 
  االمراء من لینالمق مسند \ للسیوطي المدرج 
الرازي لتمام والسالطین   
١ مج  أطلس دار الریاض 1417  یحیى بن المعلمي،عبدالرحمن   1834 1834 213 1432/07/11  بحث في مسلم بھا استشھد التي األحادیث 
باللقاء العلم اشتراط في الخالف   
١ مج  زھو أبو محمد محمد  البحوث الدارات العامة الرئاسة  العربیة المملكة 1404   1835 1835 213 1432/07/11  اإلسالمیة األمة عنایة أو والمحدثون الحدیث 
النبویة بالسنة  والدعوة واالفتاء العلمیة السعودیة   
 واالرشاد 
١ مج  والتوزیع للنشر العطاء دار  ـ السعودیة 1426  الجماعیلي أحمد بن الصالحي،محمد  الحدیث في المحرر   1432/07/11 213 1836 1836 
 السعودیة 
١ مج  بیروت ـ السعودیة 1422  الخراز دار  سالم بن عمر بن بازمول،أحمد  المضطرب بیان في المقترب   1432/07/11 213 1837 1837 
١ مج  الفكر دار بیروت 1401  الصالح ابن مقدمة شرح واإلیضاح التقیید  الحسین بن العراقي،عبدالرحیم   1432/07/11 213 1838 1838 
١ مج  المنیریة الطباعة إدارة مصر 1346  الحازمي موسى بن الھمداني،محمد  األثار من والمنسوخ الناسخ في اإلعتبار   1432/07/12 213.14 1839 1839 
١ مج  الحدیث من والمنسوخ الناسخ  \ عثمان بن أحمد بن البغدادي،عمر  العلمیة الكتب دار بیروت 1412   1432/07/12 213.14 1840 1840 
شاھین بابن فالمعرو   
١ مج  صالح ابن كتاب على النكت  بن محمد بن علي بن العسقالني،أحمد  اإلسالمیة الجامعة  المنورة المدینة 1404   1432/07/12 213 1841 1841 
الكناني أحمد بن علي   
٢ مج  صالح ابن تابك على النكت  بن محمد بن علي بن العسقالني،أحمد  اإلسالمیة الجامعة  المنورة المدینة 1404   1432/07/12 213 1842 1842 
الكناني أحمد بن علي   
١ مج  بحلب اإلسالمیة المطبوعات مكتب حلب 1404  العثماني أحمد التھانوي،ظفر  الحدیث علوم في قواعد   1432/07/12 213 1843 1843 

١ مج  عبدالكافي ابن علي بن السبكي،عبدالوھاب   اإلسالمیة المطبوعات مكتب حلب 1404   1844 1844 213.31 1432/07/12  المؤرخین في وقاعدة والتعدیل الجرح في قاعدة
  من ذكر ویلیھ الرجال في المتكلمون ویلیھ 
والتعدیل الجرح في قولھ یعتمد   



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ١٠١  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١ مج  حسن بن مشھور عبیدة سلمان،أبو آل  الصمیعي دار الریاض 1417   1845 1845 213 1432/07/12  الصحیح في ومنھجھ الحجاج بن مسلم اإلمام 
  الفوائد غرر ویلیھ الحدیث علم في وأثره 
مسلم صحیح في وقع ما بیان في المجموعة   
١ مج   1846 1846 213.31 1432/07/12  للدارقطني السھمي یوسف بن حمزة سؤاالت  بن إبراھیم ابن یوسف بن السھمي،حمزة  المعارف مكتبة الریاض 1404 
المشایخ من وغیره محمد   
١ مج  للنشر فواز دار اإلحساء 1413  أحمد بن علي بن األنصاري،عمر  الحدیث علوم في المقنع   1432/07/13 213 1847 1847 
٢ مج  للنشر فواز دار اإلحساء 1413  أحمد بن علي بن األنصاري،عمر  الحدیث علوم في المقنع   1432/07/13 213 1848 1848 
١ مج  المعارف وزارة السعودیة 1402  القشیري الحجاج بن النیسابوري،مسلم   1849 1849 213 1432/07/13 التمییز 
١ مج  الفوائد عالم دار  المكرمة مكة 1416  عبدالرحمن بن الجبرین،عبداهللا  النبوي الحدیث في اآلحاد أخبار   1432/07/13 232.21 1850 1850 
١ مج  الدار مكتبة  المنورة ینةالمد 1408  ھادي بن المدخلي،ربیع   1851 1851 213 1432/07/13  الصحیح كتابھ ترتیب في مسلم اإلمام منھج 
حولھ شبھات ودحض   
١ مج  اإلسالمي للكتاب الخلفاء دار  الكویت 1401   1852 1852 213.67 1432/07/13  المعجم في الطبراني أحادیث ترتیب في التیسیر  بن فرحان بن مصبح بن العازمي،مبارك 
 الصغیر فھید 
١ مج  الحدیثیة األجزاء  زید أبو عبداهللا بن بكر  العاصمة دار  العربیة المملكة 1416   1432/07/13 213 1853 1853 
 السعودیة 
١ مج  بغداد-بیروت ـ بیروت 1981  العلي صالح العزي،عبدالمنعم  القلم دار  ھریرة أبي عن دفاع   1432/07/13 213.31 1854 1854 

١ مج  الفضیلة دار الریاض 1419  الدین محیي صالح بن عبدالرحمن  وانفرد الترمذي عیسى أبو حسنھا التي األحادیث   1432/07/13 213 1855 1855 
الستة الكتب أصحاب عن بإخراجھا    
١ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1406  شعیب بن النسائي،أحمد  واللیلة الیوم عمل   1432/07/13 213 1856 1856 
١ مج  والتوزیع للنشر أطلس دار الریاض 1418  األحكام بأحادیث اإللمام شرح  \ وھب بن علي ابن القشیري،محمد   1432/07/13 213 1857 1857 
العید دقیق بابن الشھیر   
٢ مج  والتوزیع للنشر أطلس دار الریاض 1418  األحكام بأحادیث اإللمام شرح  \ وھب بن علي ابن القشیري،محمد   1432/07/13 213 1858 1858 
العید دقیق بابن الشھیر   
١ مج  یزید بن جریر بن الطبري،محمد  سعود بن محمد اإلمام جامعة  العربیة المملكة 1402   1859 1859 213 1432/07/13  من اهللا رسول عن الثابت وتفصیل اآلثار تھذیب 
البط أبي بن علي مسند األخبار  اإلسالمیة السعودیة   
١ مج  یزید بن جریر بن الطبري،محمد  سعود بن محمد اإلمام جامعة  العربیة المملكة 1402   1860 1860 213 1432/07/13  من اهللا رسول عن الثابت وتفصیل اآلثار تھذیب 
الخطاب بن عمر مسند األخبار  اإلسالمیة السعودیة   



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ١٠٢  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
خالتاری الرقم الجھة النشر   
١ مج  یزید بن جریر بن الطبري،محمد  الجاللة صاحب نفقة على طبع  العربیة المملكة 1403   1861 1861 213 1432/07/13  رسول عن الثابت معاني وتفصیل اآلثار تھذیب 
سعود آل عبدالعزیز بن فھد الملك السعودیة    أمیر مسند األخبار من وسلم علیھ اهللا صلى اهللا 
الخطاب بن عمر المؤمنین   
٢ مج  یزید بن جریر بن الطبري،محمد  الجاللة صاحب نفقة على طبع  العربیة المملكة 1403   1862 1862 213 1432/07/13  رسول عن الثابت معاني وتفصیل اآلثار تھذیب 
سعود آل عبدالعزیز بن فھد الملك السعودیة    أمیر مسند األخبار من وسلم علیھ اهللا صلى اهللا 
الخطاب بن رعم المؤمنین   
١ مج  یزید بن جریر بن الطبري،محمد  سعود بن محمد اإلمام جامعة  العربیة المملكة 1402   1863 1863 213 1432/07/13  من اهللا رسول عن الثابت وتفصیل اآلثار تھذیب 
عباس بن عبداهللا مسند األخبار  اإلسالمیة السعودیة   
٢ مج  یزید بن جریر بن الطبري،محمد  سعود بن حمدم اإلمام جامعة  العربیة المملكة 1402   1864 1864 213 1432/07/13  من اهللا رسول عن الثابت وتفصیل اآلثار تھذیب 
عباس بن عبداهللا مسند األخبار  اإلسالمیة السعودیة   
١ مج  اآلثار معاني شرح  بن سالمة بن محمد بن األزدي،أحمد  العلمیة الكتب دار بیروت 1399   1432/07/13 213 1865 1865 
سلمة بن عبدالملك   
٢ مج  اآلثار معاني شرح  بن سالمة بن محمد بن األزدي،أحمد  العلمیة الكتب دار بیروت 1399   1432/07/13 213 1866 1866 
سلمة بن عبدالملك   
٣ مج  اآلثار معاني شرح  بن سالمة بن محمد بن األزدي،أحمد  العلمیة الكتب دار بیروت 1399   1432/07/13 213 1867 1867 
سلمة بن عبدالملك   
٤ مج  اآلثار معاني شرح  بن سالمة بن محمد بن األزدي،أحمد  العلمیة الكتب دار بیروت 1399   1432/07/13 213 1868 1868 
سلمة بن عبدالملك   
١ مج  دمشق جامعة مطبعة دمشق 1379   1869 1869 216.11 1432/07/13  واالستحسان أيوالر القیاس إبطال ملخص  حزم بن سعید بن أحمد بن األندلسي،علي 
  اإلسالمي الشرع في القیاس + والتعلیل والتقلید الظاھري 
النبوي الحدیث عن دفاع+    
١ مج  المحمدیة السنة مطبعة مصر 1375  سلیمان بن عبدالوھاب بن التمیمي،محمد  الرسول سیرة مختصر   1432/07/13 219 1870 1870 
١ مج  الخیریة طبعةالم مصر 1323  عبداهللا بن الخزرجي،أحمد  الرجال أسماء في الكمال تذھیب خالصة   1432/07/13 213 1871 1871 
١ مج  الفكر دار بیروت 1398   1872 1872 213 1432/07/14  تلخیص وبذیلھ الصحیحین على المستدرك  المعروف \ عبداهللا بن النیسابوري،محمد 
النیسابوري بالحاكم   المستدرك 
٢ مج  الفكر دار بیروت 1398   1873 1873 213 1432/07/14  تلخیص وبذیلھ الصحیحین على المستدرك  المعروف \ عبداهللا بن النیسابوري،محمد 
النیسابوري بالحاكم   المستدرك 
٣ مج  الفكر دار بیروت 1398   1874 1874 213 1432/07/14  تلخیص وبذیلھ الصحیحین على المستدرك  المعروف \ عبداهللا بن النیسابوري،محمد 
النیسابوري بالحاكم   المستدرك 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ١٠٣  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  ــــــــفالمؤلـــــــ الناشـــــــــــــــر  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٤ مج  الفكر دار بیروت 1398   1875 1875 213 1432/07/14  تلخیص وبذیلھ الصحیحین على المستدرك  المعروف \ عبداهللا بن النیسابوري،محمد 
النیسابوري بالحاكم  ركالمستد   
١ مج  السلفیة المطبعة  القاھرة 1380  حجر بن علي بن العسقالني،أحمد   1876 1876 213.41 1432/07/14  عبداهللا ابي اإلمام صحیح بشرح الباري فتح 
البخاري اسمعیل بن محمد   
٢ مج  السلفیة المطبعة  القاھرة 1380  حجر بن علي بن العسقالني،أحمد   1877 1877 213.41 1432/07/14  عبداهللا ياب اإلمام صحیح بشرح الباري فتح 
البخاري اسمعیل بن محمد   
٣ مج  السلفیة المطبعة  القاھرة 1380  حجر بن علي بن العسقالني،أحمد   1878 1878 213.41 1432/07/14  عبداهللا ابي اإلمام صحیح بشرح الباري فتح 
البخاري اسمعیل بن محمد   
٤ مج  السلفیة المطبعة  القاھرة 1380  حجر بن علي بن العسقالني،أحمد   1879 1879 213.41 1432/07/14  عبداهللا ابي اإلمام صحیح بشرح الباري فتح 
البخاري اسمعیل بن محمد   
٥ مج  السلفیة المطبعة  القاھرة 1380  حجر بن علي بن العسقالني،أحمد   1880 1880 213.41 1432/07/14  عبداهللا ابي اإلمام صحیح بشرح الباري فتح 
البخاري اسمعیل بن محمد   
٦ مج  السلفیة المطبعة  القاھرة 1380  حجر بن علي بن العسقالني،أحمد   1881 1881 213.41 1432/07/14  عبداهللا ابي اإلمام صحیح بشرح الباري فتح 
البخاري اسمعیل بن محمد   
٧ مج  السلفیة المطبعة  القاھرة 1380  حجر بن علي بن العسقالني،أحمد   1882 1882 213.41 1432/07/14  عبداهللا ابي اإلمام صحیح بشرح ريالبا فتح 
البخاري اسمعیل بن محمد   
٨ مج  السلفیة المطبعة  القاھرة 1380  حجر بن علي بن العسقالني،أحمد   1883 1883 213.41 1432/07/14  عبداهللا ابي اإلمام صحیح بشرح الباري فتح 
البخاري اسمعیل بن محمد   
٩ مج  السلفیة المطبعة  قاھرةال 1380  حجر بن علي بن العسقالني،أحمد   1884 1884 213.41 1432/07/14  عبداهللا ابي اإلمام صحیح بشرح الباري فتح 
البخاري اسمعیل بن محمد   
١٠ مج  السلفیة المطبعة  القاھرة 1380  حجر بن علي بن العسقالني،أحمد   1885 1885 213.41 1432/07/14  عبداهللا ابي اإلمام صحیح بشرح الباري فتح 
البخاري اسمعیل بن محمد   
١١ مج  السلفیة المطبعة  القاھرة 1380  حجر بن علي بن العسقالني،أحمد   1886 1886 213.41 1432/07/14  عبداهللا ابي اإلمام صحیح بشرح الباري فتح 
البخاري اسمعیل بن محمد   
١٢ مج  السلفیة المطبعة  القاھرة 1380  حجر بن علي بن مدالعسقالني،أح   1887 1887 213.41 1432/07/14  عبداهللا ابي اإلمام صحیح بشرح الباري فتح 
البخاري اسمعیل بن محمد   
١٣ مج  السلفیة المطبعة  القاھرة 1380  حجر بن علي بن العسقالني،أحمد   1888 1888 213.41 1432/07/14  عبداهللا ابي اإلمام صحیح بشرح الباري فتح 
البخاري معیلاس بن محمد   
١ مج  وشركاه االصفھاني دار مطابع  جدة 1380  أحمد بن السفاریني،محمد   1889 1889 213 1432/07/14  األثریة األسرار وسواطع البھیة األنوار لوامع 
المرضیة الفرقة عقد في المضیة الدرة لشح   



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ١٠٤  صفحة  السعودیة عربیةال المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١ مج  روتبی 1970  دمج أمین محمد  العلماء من مجموعة  المنیریة الرسائل مجموعة   1432/07/14 213 1890 1890 
٢ مج  دمج أمین محمد بیروت 1970  العلماء من مجموعة  المنیریة الرسائل مجموعة   1432/07/14 213 1891 1891 
١ مج  بیروت و دمشق 1399  للتراث المأمون دار  الغرائب طوال شرح في الطالب منال  بن مدمح بن محمد بن الشیباني،المبارك   1432/07/14 213.16 1892 1892 
عبدالواحد بن عبدالكریم   
١ مج  االستقامة مطبعة مصر 1352  أحمد بن محمد بن عثمان بن العذرى،علي   1893 1893 211.82 1432/07/14  المنتھى المقرئ وتذكار المبتدئ القارئ سراج 
القاصح الحسن بن   السبع القراآت في النفع ثغی وبذیلھ   
١ مج  ناصر بن السعدي،عبدالرحمن  وجماعة المؤلف نفقة على طبع السعودیة 1368  القرآن تفسیر خالصة في المنان اللطیف تیسیر   1432/07/14 212 1894 1894 
المحسنین من   
١ مج  سالم بن القاسم عبید أبي 1353   1895 1895 213 1432/07/14 األموال 
١ مج  والتوزیع للنشر العاصمة دار الریاض 1422  المرام بلوغ إلى الموصلة السالم سبل  األمیر إسماعیل بن الصنعاني،محمد   1432/07/14 213 1896 1896 
٢ مج  والتوزیع للنشر العاصمة دار الریاض 1422  المرام بلوغ إلى الموصلة السالم سبل  األمیر إسماعیل بن الصنعاني،محمد   1432/07/14 213 1897 1897 
٣ مج  والتوزیع للنشر العاصمة دار الریاض 1422  المرام بلوغ إلى الموصلة السالم سبل  األمیر إسماعیل بن الصنعاني،محمد   1432/07/14 213 1898 1898 
٤ مج  والتوزیع للنشر العاصمة دار الریاض 1422  مرامال بلوغ إلى الموصلة السالم سبل  األمیر إسماعیل بن الصنعاني،محمد   1432/07/14 213 1899 1899 
٥ مج  والتوزیع للنشر العاصمة دار الریاض 1422  المرام بلوغ إلى الموصلة السالم سبل  األمیر إسماعیل بن الصنعاني،محمد   1432/07/14 213 1900 1900 
١ مج  الجیل دار بیروت 1407  المرام بلوغ شرح السالم سبل  األمیر إسماعیل بن الصنعاني،محمد   1432/07/17 213 1901 1901 
٢ مج  الجیل دار بیروت 1407  المرام بلوغ شرح السالم سبل  األمیر إسماعیل بن الصنعاني،محمد   1432/07/17 213 1902 1902 
١ مج  األحكام لةأد من المرام بلوغ شرح السالم سبل  األمیر إسماعیل بن الصنعاني،محمد  سعود بن محمد اإلمام جامعة  العربیة المملكة 1400   1432/07/17 213 1903 1903 
  اإلسالمیة السعودیة 
٢ مج  األحكام أدلة من المرام بلوغ شرح السالم سبل  األمیر إسماعیل بن الصنعاني،محمد  سعود بن محمد اإلمام جامعة  العربیة المملكة 1400   1432/07/17 213 1904 1904 
  اإلسالمیة السعودیة 
٣ مج  األحكام أدلة من المرام بلوغ شرح السالم سبل  األمیر إسماعیل بن الصنعاني،محمد  سعود بن محمد اإلمام جامعة  ربیةالع المملكة 1405   1432/07/17 213 1905 1905 
  اإلسالمیة السعودیة 
١ مج  األحكام أدلة من المرام بلوغ شرح السالم سبل  األمیر إسماعیل بن الصنعاني،محمد  التجاریةالكبرى المكتبة مصر 1353   1432/07/17 213 1906 1906 
٢ مج  األحكام أدلة من المرام بلوغ شرح السالم سبل  األمیر إسماعیل بن الصنعاني،محمد  التجاریةالكبرى المكتبة مصر 1353   1432/07/17 213 1907 1907 
٣ مج  األحكام أدلة من المرام بلوغ شرح لسالما سبل  األمیر إسماعیل بن الصنعاني،محمد  التجاریةالكبرى المكتبة مصر 1353   1432/07/17 213 1908 1908 
٤ مج  األحكام أدلة من المرام بلوغ شرح السالم سبل  األمیر إسماعیل بن الصنعاني،محمد  التجاریةالكبرى المكتبة مصر 1354   1432/07/17 213 1909 1909 
١ مج  السلفیة المطبعة مصر  األحكام عمدة شرح األحكام إحكام على العدة  میراأل إسماعیل بن الصنعاني،محمد   1432/07/17 213 1910 1910 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ١٠٥  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  ــــــــرالناشـــــــ  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٢ مج  السلفیة المطبعة مصر  األحكام عمدة شرح األحكام إحكام على العدة  األمیر إسماعیل بن الصنعاني،محمد   1432/07/17 213 1911 1911 
٣ مج  السلفیة المطبعة مصر  األحكام عمدة شرح األحكام إحكام على العدة  األمیر إسماعیل بن الصنعاني،محمد   1432/07/17 213 1912 1912 
١ مج   1913 1913 213 1432/07/17  ویلیھ مالك اإلمام موطأ شرح الحوالك تنویر  إبي بن عبدالرحمن الدین السیوطي،جالل  التجاریةالكبرى المكتبة مصر 1356 
الموطأ برجال المبطأ إسعاف بكر   
١ مج  عامر أبي بن مالك بن أنس بن مالك  المعرفة دار بیروت 1418   1914 1914 213 1432/07/17 الموطأ 
١ مج   1915 1915 218 1432/07/17  اناإلیم + النجدیة والمسائل الرسائل مجموعة  بن محمد ابن حسن بن عبدالرحمن  الجاللة صاحب نفقة على طبع  العربیة المملكة 1345 
عبدالعزیز الملك السعودیة  البدع أھل على والرد عبدالوھاب   
١ مج  حمد البنا،عبدالرحمن   المؤلف نفقة على طبع مصر 1369   1916 1916 213.55 1432/07/17  الشافعي مسند وترتیب جمع في المنن بدائع 
المنن بدائع شرح الحسن القول بـ مذیًال والسنن   

٢ مج  حمد البنا،عبدالرحمن   المؤلف نفقة على طبع مصر 1369   1917 1917 213.55 1432/07/17  الشافعي مسند وترتیب جمع في المنن بدائع 
المنن بدائع شرح الحسن القول بـ مذیًال والسنن   

١ مج  بیروت ـ بیروت 1376  المثنى مكتبة  رضا كحالة،عمر  المؤلفین معجم   1432/07/18 210.92 1918 1918 
٢ مج  بیروت ـ بیروت 1376  المثنى مكتبة  رضا كحالة،عمر  المؤلفین معجم   1432/07/18 210.92 1919 1919 
٣ مج  بیروت ـ بیروت 1376  المثنى مكتبة  رضا كحالة،عمر  المؤلفین معجم   1432/07/18 210.92 1920 1920 
٤ مج  بیروت ـ بیروت 1376  المثنى مكتبة  رضا كحالة،عمر  مؤلفینال معجم   1432/07/18 210.92 1921 1921 
٥ مج  بیروت ـ بیروت 1376  المثنى مكتبة  رضا كحالة،عمر  المؤلفین معجم   1432/07/18 210.92 1922 1922 
٦ مج  بیروت ـ بیروت 1376  المثنى مكتبة  رضا كحالة،عمر  المؤلفین معجم   1432/07/18 210.92 1923 1923 
٧ مج  بیروت ـ بیروت 1376  مثنىال مكتبة  رضا كحالة،عمر  المؤلفین معجم   1432/07/18 210.92 1924 1924 
٨ مج  بیروت ـ بیروت 1376  المثنى مكتبة  رضا كحالة،عمر  المؤلفین معجم   1432/07/18 210.92 1925 1925 
٩ مج  بیروت ـ بیروت 1376  المثنى مكتبة  رضا كحالة،عمر  المؤلفین معجم   1432/07/18 210.92 1926 1926 
١٠ مج  بیروت ـ بیروت 1376  المثنى مكتبة  رضا كحالة،عمر  المؤلفین معجم   1432/07/18 210.92 1927 1927 
١١ مج  بیروت ـ بیروت 1376  المثنى مكتبة  رضا كحالة،عمر  المؤلفین معجم   1432/07/18 210.92 1928 1928 
١٢ مج  بیروت ـ بیروت 1376  المثنى مكتبة  رضا كحالة،عمر  المؤلفین معجم   1432/07/18 210.92 1929 1929 
١٣ مج  بیروت ـ بیروت 1376  المثنى مكتبة  رضا كحالة،عمر  المستدرك  المؤلفین معجم   1432/07/18 210.92 1930 1930 
١٤ مج  بیروت ـ بیروت 1376  المثنى مكتبة  رضا كحالة،عمر  اإلحاالت المؤلفین معجم   1432/07/18 210.92 1931 1931 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ١٠٦  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم  لمسلس   
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١٥ مج  بیروت ـ بیروت 1376  المثنى مكتبة  رضا كحالة،عمر  المؤلفین معجم   1432/07/18 210.92 1932 1932 
١ مج  صادر دار بیروت  العرب لسان  منظور ابن مكرم بن المصري،محمد   1432/07/18 413.123 1933 1933 
 األفریقي 
٢ مج  صادر دار بیروت  العرب لسان  منظور ابن مكرم بن مدالمصري،مح   1432/07/18 413.123 1934 1934 
 األفریقي 
٣ مج  صادر دار بیروت  العرب لسان  منظور ابن مكرم بن المصري،محمد   1432/07/18 413.123 1935 1935 
 األفریقي 
٤ مج  صادر دار بیروت  العرب لسان  منظور ابن مكرم بن المصري،محمد   1432/07/18 413.123 1936 1936 
 األفریقي 
٥ مج  صادر دار بیروت  العرب لسان  منظور ابن مكرم بن المصري،محمد   1432/07/18 413.123 1937 1937 
 األفریقي 
٦ مج  صادر دار بیروت  العرب لسان  منظور ابن مكرم بن المصري،محمد   1432/07/18 413.123 1938 1938 
 األفریقي 
٧ مج  صادر دار بیروت  العرب لسان  منظور ابن مكرم بن المصري،محمد   1432/07/18 413.123 1939 1939 
 األفریقي 
٨ مج  صادر دار بیروت  العرب لسان  منظور ابن مكرم بن المصري،محمد   1432/07/18 413.123 1940 1940 
 األفریقي 
٩ مج  صادر دار بیروت  العرب لسان  منظور ابن مكرم بن المصري،محمد   1432/07/18 413.123 1941 1941 
 األفریقي 
١٠ مج  صادر دار بیروت  العرب لسان  منظور ابن مكرم بن المصري،محمد   1432/07/18 413.123 1942 1942 
 األفریقي 
١١ مج  صادر دار بیروت  العرب لسان  منظور ابن مكرم بن المصري،محمد   1432/07/18 413.123 1943 1943 
 األفریقي 
١٢ مج  صادر دار بیروت  العرب لسان  منظور ابن مكرم بن دالمصري،محم   1432/07/18 413.123 1944 1944 
 األفریقي 
١٣ مج  صادر دار بیروت  العرب لسان  منظور ابن مكرم بن المصري،محمد   1432/07/18 413.123 1945 1945 
 األفریقي 
١٤ مج  صادر دار بیروت  العرب لسان  منظور ابن مكرم بن المصري،محمد   1432/07/18 413.123 1946 1946 
 األفریقي 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ١٠٧  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  وانالعنـــــــــــــــ المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الورود بیانات  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١٥ مج  صادر دار بیروت  العرب لسان  منظور ابن مكرم بن المصري،محمد   1432/07/18 413.123 1947 1947 
 األفریقي 
١ مج  الرشید دار  ـ بیروت - دمشق 1406  عبدالرحیم صافي،محمود  وصرفھ رآنالق إعراب في الجدول   1432/07/18 415 1948 1948 
 بیروت 
٢ مج  الرشید دار  ـ بیروت - دمشق 1406  عبدالرحیم صافي،محمود  وصرفھ القرآن إعراب في الجدول   1432/07/18 415 1949 1949 
 بیروت 
٣ مج  الرشید دار  ـ بیروت - دمشق 1406  عبدالرحیم صافي،محمود  وصرفھ القرآن إعراب في الجدول   1432/07/18 415 1950 1950 
 بیروت 
٤ مج  الرشید دار  ـ بیروت - دمشق 1406  عبدالرحیم صافي،محمود  وصرفھ القرآن إعراب في الجدول   1432/07/18 415 1951 1951 
 بیروت 
٥ مج  الرشید دار  ـ بیروت - دمشق 1406  عبدالرحیم صافي،محمود  وصرفھ القرآن إعراب في الجدول   1432/07/18 415 1952 1952 
 بیروت 
٦ مج  الرشید دار  ـ بیروت - دمشق 1406  عبدالرحیم صافي،محمود  وصرفھ القرآن إعراب في الجدول   1432/07/18 415 1953 1953 
 بیروت 
٧ مج  الرشید دار  ـ بیروت - دمشق 1406  عبدالرحیم صافي،محمود  وصرفھ القرآن إعراب في الجدول   1432/07/18 415 1954 1954 
 بیروت 
٨ مج  الرشید دار  ـ بیروت - دمشق 1406  عبدالرحیم صافي،محمود  وصرفھ القرآن إعراب في الجدول   1432/07/18 415 1955 1955 
 بیروت 
٩ مج  الرشید دار  ـ بیروت - دمشق 1406  عبدالرحیم صافي،محمود  وصرفھ القرآن إعراب في الجدول   1432/07/18 415 1956 1956 
 بیروت 
١٠ مج  الرشید دار  ـ وتبیر - دمشق 1406  عبدالرحیم صافي،محمود  وصرفھ القرآن إعراب في الجدول   1432/07/18 415 1957 1957 
 بیروت 
١١ مج  الرشید دار  ـ بیروت - دمشق 1406  عبدالرحیم صافي،محمود  وصرفھ القرآن إعراب في الجدول   1432/07/18 415 1958 1958 
 بیروت 
١٢ مج  یدالرش دار  ـ بیروت - دمشق 1406  عبدالرحیم صافي،محمود  وصرفھ القرآن إعراب في الجدول   1432/07/18 415 1959 1959 
 بیروت 
١٣ مج  الرشید دار  ـ بیروت - دمشق 1406  عبدالرحیم صافي،محمود  وصرفھ القرآن إعراب في الجدول   1432/07/18 415 1960 1960 
 بیروت 
١ مج  القرى أم جامعة  المكرمة مكة 1402  األندلسي مالك بن عبداهللا بن دالجیاني،محم  الشافیة الكافیة شرح   1432/07/18 415 1961 1961 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ١٠٨  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  ـــــــــــرالناشــــ  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٢ مج  القرى أم جامعة  المكرمة مكة 1402  األندلسي مالك بن عبداهللا بن الجیاني،محمد  الشافیة الكافیة شرح   1432/07/18 415 1962 1962 

٣ جم  القرى أم جامعة  المكرمة مكة 1402  األندلسي مالك بن عبداهللا بن الجیاني،محمد  الشافیة الكافیة شرح   1432/07/18 415 1963 1963 

٤ مج  القرى أم جامعة  المكرمة مكة 1402  األندلسي مالك بن عبداهللا بن الجیاني،محمد  الشافیة الكافیة شرح   1432/07/18 415 1964 1964 

٥ مج  القرى أم جامعة  المكرمة مكة 1402  األندلسي مالك بن عبداهللا بن الجیاني،محمد  الشافیة الكافیة شرح   1432/07/18 415 1965 1965 

١ مج  الندیم ابن \ إسحاق بن الندیم،محمد  المعرفة دار بیروت 1398   1966 1966 415 1432/07/18 الفھرست 
١ مج   1967 1967 415 1432/07/18  كتاب ومعھ مالك ابن ألفیة إلى المسالك أوضح  یوسف بن الدین جمال نصاري،عبداهللاأل  التجاریةالكبرى المكتبة مصر 1365 
ھشام بن عبداهللا بن أحمد ابن  المسالك أوضح تحقیق إلى السالك ھدایة   
١ مج  صالح بن العثیمین،محمد  الرشد مكتبة الریاض 1426  اآلجرومیة شرح   1432/07/18 415 1968 1968 
١ مج  رجاء سالم السحیمي،سلمان  األثریة الغرباء مكتبة  المنورة المدینة 1415  خالل من العربیة اللھجات في والتعویض الحذف   1432/07/18 415 1969 1969 
للجوھري الصحاح معجم    
١ مج  المصریة الكتب دار مطبعة مصر 1372  البالغة أساس  بن محمد بن عمر بن الزمخشري،محمود   1432/07/18 413.112 1970 1970 
 أحمد 
١ مج  الدعوة دار تركیا 1392  مصطفى إبراھیم  الوسیط المعجم   1432/07/18 413.112 1971 1971 
١ مج  الھنائي حسن بن األزدي،علي  اللغة في المنجد   1432/07/18 413.112 1972 1972 
١ مج  عبدالقادر بن بكر أبي بن الرازي،محمد  مصطفى ومطبعة مكتبة شركة مصر 1369  الصحاح مختار   1432/07/18 413.112 1973 1973 
  بمصر واوالده الحلبي البابي 
١ مج  خلدون بن محمد بن الحضرمي،عبدالرحمن  التجاریةالكبرى المكتبة مصر  خلدون ابن مقدمة   1432/07/19 900 1974 1974 

١ مج  عقیل بن عبدالرحمن بن العقیلي،عبداهللا  عبدالعزیز الملك جامعة السعودیة 1400  الفوائد تسھیل على المساعد   1432/07/19 415 1975 1975 
٢ مج  عقیل بن عبدالرحمن بن العقیلي،عبداهللا  عبدالعزیز الملك جامعة السعودیة 1402  الفوائد تسھیل على المساعد   1432/07/19 415 1976 1976 
١ مج  لبنان-بیروت 1404  مالك بن هللاعبدا بن األندلسي،محمد  القلم دار  مالك إبن الفیة   1432/07/19 415 1977 1977 
١ مج  عبداهللا أمین الھرري،محمد  الصفا مطابع  المكرمة مكة 1405  األفعال المیة على األطفال تحنیك   1432/07/19 415 1978 1978 
١ مج  بحلب اإلسالمیة المطبوعات مكتب حلب 1407  عبداهللا بن إبراھیم بن زكي باشا،أحمد  العربیة اللغة في وعالماتھ قیمالتر   1432/07/19 415 1979 1979 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ١٠٩  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  ـــــــــــــفالمؤلــ الناشـــــــــــــــر  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١ مج  الحدیث دار  القاھرة 1382  عبدالخالق عضیمة،محمد   1980 1980 415 1432/07/19  من اللباب ویلیھ األفعال تصریف في المغني 
األفعال تصریف   
١ مج   1981 1981 415 1432/07/19    ومعھ   العرب كالم معرفة في الذھب شذور  یوسف بن الدین جمال ،عبداهللاألنصاري 
ھشام ابن  الذھب شذور شرح بتحقیق األرب منتھى   
١ مج   1982 1982 415 1432/07/19  بكتا ومعھ  مالك ابن ألیفة إلى المسالك أوضح  یوسف بن الدین جمال األنصاري،عبداهللا  التجاریةالكبرى المكتبة مصر 1368 
ھشام ابن  المسالك أوضح تحقیق إلى السالك ھدایة    
١ مج  العصریة المكتبة صیدا  ھشام بن الدین جمال األنصاري،عبداهللا   1983 1983 415 1432/07/19  سبیل  كتاب ومعھ  الصدى وبل الندى قطر 
الندى قطر شرح بتحقیق الھدى   
١ مج  الةالرس مؤسسة بیروت 1406   1984 1984 415 1432/07/19  فائت  ویلیھ  والضاد الظاء نظائر في األعتماد  مالك بن عبداهللا بن الجیاني،محمد 
والضاد الظاء نظائر   
١ مج  عبداهللا أمین الھرري،محمد  الصفا مطابع  المكرمة مكة 1404   1985 1985 415 1432/07/19  معاني بلبان األطفال ومراضع الرجال مناھل 
األفعال المیة   
١ مج  عبدالرحمن بن الجرجاني،عبدالقاھر  المعارف مكتبة الریاض 1401  البیان علم في البالغة اسرار   1432/07/19 414.2 1986 1986 
١ مج  الجازم علي  بمصر المعارف دار مصر 1373  الواضحة البالغة دلیل   1432/07/19 414.2 1987 1987 
١ مج  محمد بن الجرجاني،علي  العلمیة كتبال دار  مكة ـ بیروت 1403   1988 1988 413.112 1432/07/19 التعریفات 
  المكرمة 
١ مج  اللفظیة المناھي معجم  زید أبو عبداهللا بن بكر  الجوزي ابن دار  العربیة المملكة 1410   1432/07/19 413.112 1989 1989 
 السعودیة 
١ مج  الشعب مطابع مصر 1378  يعبدالباق فؤاد محمد  الكریم القرآن أللفاظ المفھرس المعجم   1432/07/19 413.112 1990 1990 
١ مج  ھارون محمد عبدالسالم  عبدالعزیز الملك جامعة  العربیة المملكة 1399  العرب لسان معجم في وتنبیھات تحقیقات   1432/07/19 413.112 1991 1991 
 السعودیة 
١ مج   1992 1992 415 1432/07/20  السجاعى العالمة حاشیة القطر على السجاعى  یوسف بن الدین جمال األنصاري،عبداهللا  ةالعربی الكتب احیاء دار  القاھرة 1344 
ھشام بن عبداهللا بن أحمد ابن    +المذكور الشرح  وبالھامش القطر شرح على 
الطالب تمرین المسمى االلفیة اعراب    
١ مج  علي بن ،محمدالصبان  التجاریةالكبرى المكتبة مصر 1354   1993 1993 415 1432/07/20  علي شرح على الصبان علي بن محمد حاشیة 
مالك ابن أللفیة األشموني محمد بن   
٢ مج  علي بن الصبان،محمد  التجاریةالكبرى المكتبة مصر 1354   1994 1994 415 1432/07/20  علي شرح على الصبان علي بن محمد حاشیة 
مالك ابن أللفیة األشموني محمد بن   
١ مج  المحققین خاتمة حاشیة وبھامشھ اللبیب مغنى  یوسف بن الدین جمال األنصاري،عبداهللا  التجاریةالكبرى المكتبة مصر 1372   1432/07/20 415 1995 1995 
ھشام بن عبداهللا بن أحمد ابن   



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ١١٠  صفحة  عودیةالس العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١ مج  عبداهللا أمین الھرري،محمد  الصفا مطابع  المكرمة مكة 1404  األجرومیة إعراب قطاف من الجنیة الباكورة   1432/07/20 415 1996 1996 
١ مج  المحسنین بعض نفقة على طبع السعودیة 1420  ھادي بن محمد بن المدخلي،زید  الملیح والدیوان الحسان المنظومات   1432/07/20 811 1997 1997 
١ مج  سحمان بن سلیمان  اإلسالمیة الدعوة ةمؤسس السعودیة  الحسان المنضدة الجواھر عقود دیوان   1432/07/20 811 1998 1998 
 الصحفیة 
١ مج  أحمد بن الحكمي،حافظ  صبیح علي محمد مطبعة مصر 1392   1999 1999 811 1432/07/20  + األصول علم إلى الوصول سلم أرجوزة 
  العلمیة بواآلدا الوصایا في المیمیة المنظومة 
السبل + األصول مھمات إلى الحصول وسیلة+    

١ مج  بیروت ـ بیروت 1392  والنشر للطباعة الزعبي مؤسسة  إدریس بن الشافعي،محمد  الشافعي اإلمام دیوان   1432/07/20 811 2000 2000 
والتوزیع    
١ مج  اإلسالمیة البشائر دار بیروت 1418  الحاصرة األدبیة األبیات  بن برجس بن عبدالكریم،عبدالسالم آل   1432/07/20 811 2001 2001 
 ناصر 
١ مج  تركي بن محمد بن الماضي،تركي  السمو صاحب نفقة على طبع  العربیة المملكة 1417   2002 2002 327 1432/07/20  الماضي تركي بن محمد بن تركي مذكرات من 
الیمنیة السعودیة العالقات عن  بن سلمان األمیر الملكي السعودیة   
سعود آل عبدالعزیز   
١ مج  المحسنین أحد نفقة على طبع السعودیة 1416  جردي أحمد بن المدخلي،عمر   2003 2003 953.15 1432/07/20  العربیة المملكة جنوب في اإلصالحیة النھضة 
المحمد عبداهللا الشیخ فضیلة لصاحبھا السعودیة   
القرعاوي    
١ مج  المحسنین أحد ةنفق على طبع السعودیة 1416  جردي أحمد بن المدخلي،عمر   2004 2004 953.15 1432/07/20  العربیة المملكة جنوب في اإلصالحیة النھضة 
المحمد عبداهللا الشیخ فضیلة لصاحبھا السعودیة   
القرعاوي    
١ مج  الریاض مطابع الریاض 1376  مراد كامل محمد   2005 2005 810.93 1432/07/20  األمویة الدولة في مذكرة + الراشدون الخلفاء 
  باألندلس األمویة الدولة و العباسیة الخالفة+  
وتاریخھ العربي األدب في مذكرة+    
١ مج  أحمد بن حاسر بن السھلي،موسى للمؤلف السعودیة 1413   2006 2006 953.15 1432/07/20  في ودعوتھ القرعاوي محمد بن عبداهللا الشیخ 
لسعودیةا العربیة المملكة جنوب   
١ مج  قادري األھدل،عبداهللا  والتوزیع للنشر المجتمع دار السعودیة 1420  الیتیمة الدرة بشرح الدیمة غیث   1432/07/20 415 2007 2007 
١ مج  الحدیثة المطبوعات دار  جدة 1407  العربیة اللغة علماء من مجموعة  والصرف النحو علوم متون أمھات   1432/07/20 415 2008 2008 
١ جم  المحسنین أحد نفقة على طبع السعودیة 1416  جردي أحمد بن المدخلي،عمر   2009 2009 953.15 1432/07/20  العربیة المملكة جنوب في اإلصالحیة النھضة 
المحمد عبداهللا الشیخ فضیلة لصاحبھا السعودیة   
القرعاوي    



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ١١١  صفحة  السعودیة العربیة لكةالمم   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١ مج  الھالل ارد  محمود العقاد،عباس  محمد عبقریة   1432/07/21 219 2010 2010 
١ مج  والتوزیع للنشر إشبیلیا كنوز الریاض 1426  عوض بن رزیق بن سالم  اإلبداع جدول   1432/07/21 811 2011 2011 
١ مج  عمر بن علي بن الضمدي،محمد للمحقق السعودیة 1411  االستسقاء في الضمدي عمر ابن المیة   1432/07/21 811 2012 2012 
١ مج  للطباعة مازن أبھا 1405  یحیى أحمد النجمي،حسین  وأمل ألھ   1432/07/21 811 2013 2013 
١ مج  للطباعة مازن أبھا 1405  یحیى أحمد النجمي،حسین  وأمل ألھ   1432/07/21 811 2014 2014 
١ مج  الھدایة دار مكتبة الریاض 1421  عتیق بن سعد بن إسماعیل  الجیل وحبر األمة فقید في الرثاء واندی   1432/07/21 811.03 2015 2015 
١ مج  اآلثار دار  صنعاء 1421  الذاھري أبكر بن عیسى بن الموري،عبداهللا  بالقریض السنة أھل عن الذب في العریض النھر   1432/07/21 811 2016 2016 

١ مج  الثقافي مكة نادي مطبوعات  المكرمة مكة 1402  حسن ودزیني،محم  اإلسالمیة الدعوة أدب في دراسات   1432/07/21 810 2017 2017 
١ مج  جدة مكتبة  جدة 1402  سالم بن البیحاني،محمد  والمعاني العبر في مقتطفات البیحاني رباعیات   1432/07/21 811 2018 2018 
١ مج  الصنعاني یراألم دیوان  األمیر إسماعیل بن الصنعاني،محمد  المدني مطبعة  القاھرة 1384   1432/07/21 811 2019 2019 
١ مج  بكر أبي بن الجوزیة،محمد القیم ابن  المعرفة دار بیروت 1345   2020 2020 811 1432/07/21  االنتصار في الشافیة الكافیة النونیة القصیدة 
الناجیة للفرقة   
١ مج  قاسم بن الفیفي،علي للمؤلف السعودیة 1403  العابر الطیف دیوان   1432/07/21 811 2021 2021 
١ مج  والنشر للطباعة الفتح دار بیروت 1398  بلیق عزالدین  الصالحین منھاج   1432/07/21 213 2022 2022 
١ مج  االستقامة مطبعة  القاھرة 1353  عنبر الطھطاوي،عبدالرحیم  البخاري أحادیث ترتیب إلى الباري ھدایة   1432/07/21 213.41 2023 2023 
٢ مج  االستقامة مطبعة  اھرةالق 1353  عنبر الطھطاوي،عبدالرحیم  البخاري أحادیث ترتیب إلى الباري ھدایة   1432/07/21 213.41 2024 2024 
١ مج  السلفیة الدار الھند 1404  جماعة بن الدین بدر  البخاري تراجم مناسبات   1432/07/21 920 2025 2025 
١ مج  التازیھ المطبعة مصر  یلإسماع بن البخاري،محمد  المفرد األدب   1432/07/24 213 2026 2026 
١ مج  الحدیث أھل مكتبة البحرین 1417  عبداهللا بن األثري،فوزي  المرسلین خاتم صالة صفة في المتقین سراج   1432/07/24 213 2027 2027 
١ مج  سعید بن أحمد بن حزم،علي ابن  المنیریة الطباعة ادارة مصر 1350  الثامن الجزء  المحلى   1432/07/24 216 2028 2028 
١ مج  اإلعتدال مطبعة دمشق 1349  الدارمي سنن  الفضل بن عبدالرحمن بن الدارمي،عبداهللا   1432/07/24 213.4 2029 2029 
بھرام بن   
١ مج  دمشقیھ عبدالرحمن  الرشد مكتبة الریاض 1407  الدارمي سنن وآثار أحادیث ترتیب   1432/07/24 213.4 2030 2030 
١ مج  حجر ابن علي بن العسقالني،أحمد  اإلسالمي المكتب  ـ دمشق - بیروت 1405  البخاري صحیح على التعلیق تغلیق   1432/07/24 213.41 2031 2031 
 األردن 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ١١٢  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  ازانج منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٢ مج  جرح ابن علي بن العسقالني،أحمد  اإلسالمي المكتب  ـ دمشق - بیروت 1405  البخاري صحیح على التعلیق تغلیق   1432/07/24 213.41 2032 2032 
 األردن 
٣ مج  حجر ابن علي بن العسقالني،أحمد  اإلسالمي المكتب  ـ دمشق - بیروت 1405  البخاري صحیح على التعلیق تغلیق   1432/07/24 213.41 2033 2033 
 األردن 
٤ مج  حجر ابن علي بن لعسقالني،أحمدا  اإلسالمي المكتب  ـ دمشق - بیروت 1405  البخاري صحیح على التعلیق تغلیق   1432/07/24 213.41 2034 2034 
 األردن 
٥ مج  حجر ابن علي بن العسقالني،أحمد  اإلسالمي المكتب  ـ دمشق - بیروت 1405  البخاري صحیح على التعلیق تغلیق   1432/07/24 213.41 2035 2035 
 األردن 
١ مج  یروتب و دمشق 1412  العربیة الثقافة دار  المثنى بن علي بن التمیمي،أحمد  الموصلي یعلى أبي مسند   1432/07/24 213.6 2036 2036 
٢ مج  بیروت و دمشق 1412  العربیة الثقافة دار  المثنى بن علي بن التمیمي،أحمد  الموصلي یعلى أبي مسند   1432/07/24 213.6 2037 2037 
٣ مج  بیروت و دمشق 1412  العربیة لثقافةا دار  المثنى بن علي بن التمیمي،أحمد  الموصلي یعلى أبي مسند   1432/07/24 213.6 2038 2038 
٤ مج  بیروت و دمشق 1412  العربیة الثقافة دار  المثنى بن علي بن التمیمي،أحمد  الموصلي یعلى أبي مسند   1432/07/24 213.6 2039 2039 
٥ مج  بیروت و دمشق 1412  ربیةالع الثقافة دار  المثنى بن علي بن التمیمي،أحمد  الموصلي یعلى أبي مسند   1432/07/24 213.6 2040 2040 
٦ مج  بیروت و دمشق 1412  العربیة الثقافة دار  المثنى بن علي بن التمیمي،أحمد  الموصلي یعلى أبي مسند   1432/07/24 213.6 2041 2041 
٧ مج  بیروت و دمشق 1412  العربیة الثقافة دار  المثنى بن علي بن مي،أحمدالتمی  الموصلي یعلى أبي مسند   1432/07/24 213.6 2042 2042 
٨ مج  بیروت و دمشق 1412  العربیة الثقافة دار  المثنى بن علي بن التمیمي،أحمد  الموصلي یعلى أبي مسند   1432/07/24 213.6 2043 2043 
٩ مج  بیروت و دمشق 1412  العربیة الثقافة دار  المثنى بن علي بن التمیمي،أحمد  الموصلي یعلى أبي مسند   1432/07/24 213.6 2044 2044 
١٠ مج  بیروت و دمشق 1412  العربیة الثقافة دار  المثنى بن علي بن التمیمي،أحمد  الموصلي یعلى أبي مسند   1432/07/24 213.6 2045 2045 
١١ مج  بیروت و دمشق 1412  العربیة الثقافة دار  المثنى بن علي بن التمیمي،أحمد  الموصلي یعلى أبي مسند   1432/07/24 213.6 2046 2046 
١٢ مج  بیروت و دمشق 1412  العربیة الثقافة دار  المثنى بن علي بن التمیمي،أحمد  الموصلي یعلى أبي مسند   1432/07/24 213.6 2047 2047 
١٣ مج  بیروت و دمشق 1412  العربیة الثقافة دار  المثنى بن علي بن التمیمي،أحمد  الموصلي یعلى أبي سندم   1432/07/24 213.6 2048 2048 
١ مج  بیروت و دمشق 1410  للتراث المأمون دار  المثنى بن علي بن التمیمي،أحمد  الوصلي یعلى أبي مسند فھارس   1432/07/24 210.16 2049 2049 
١ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1415  سالمة بن محمد بن الطحاوي،أحمد  اآلثار مشكل شرح   1432/07/24 213 2050 2050 
٢ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1415  سالمة بن محمد بن الطحاوي،أحمد  اآلثار مشكل شرح   1432/07/24 213 2051 2051 
٣ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1415  سالمة بن محمد بن الطحاوي،أحمد  اآلثار مشكل شرح   1432/07/24 213 2052 2052 
٤ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1415  سالمة بن محمد بن الطحاوي،أحمد  اآلثار مشكل شرح   1432/07/24 213 2053 2053 
٥ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1415  سالمة بن محمد بن الطحاوي،أحمد  اآلثار مشكل شرح   1432/07/24 213 2054 2054 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ١١٣  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٦ مج  لةالرسا مؤسسة بیروت 1415  سالمة بن محمد بن الطحاوي،أحمد  اآلثار مشكل شرح   1432/07/24 213 2055 2055 
٧ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1415  سالمة بن محمد بن الطحاوي،أحمد  اآلثار مشكل شرح   1432/07/24 213 2056 2056 
٨ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1415  سالمة بن محمد بن الطحاوي،أحمد  اآلثار مشكل شرح   1432/07/24 213 2057 2057 
٩ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1415  سالمة بن محمد بن الطحاوي،أحمد  اآلثار مشكل شرح   1432/07/24 213 2058 2058 
١٠ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1415  سالمة بن محمد بن الطحاوي،أحمد  اآلثار مشكل شرح   1432/07/24 213 2059 2059 
١١ مج  لةالرسا مؤسسة بیروت 1415  سالمة بن محمد بن الطحاوي،أحمد  اآلثار مشكل شرح   1432/07/24 213 2060 2060 
١٢ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1415  سالمة بن محمد بن الطحاوي،أحمد  اآلثار مشكل شرح   1432/07/24 213 2061 2061 
١٣ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1415  سالمة بن محمد بن الطحاوي،أحمد  اآلثار مشكل شرح   1432/07/24 213 2062 2062 
١٤ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1415  سالمة بن محمد بن الطحاوي،أحمد  اآلثار مشكل شرح   1432/07/24 213 2063 2063 
١٥ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1415  سالمة بن محمد بن الطحاوي،أحمد  اآلثار مشكل شرح   1432/07/24 213 2064 2064 
١٦ مج  رسالةال مؤسسة بیروت 1415  سالمة بن محمد بن الطحاوي،أحمد  اآلثار مشكل شرح   1432/07/24 213 2065 2065 
١ مج  الخراساني الحسین بن البیھقي،أحمد  العلمیة الكتب دار بیروت 1405  الشریعة صاحب أحوال ومعرفة النبوة دالئل   1432/07/24 219 2066 2066 
٢ مج  الخراساني الحسین بن مدالبیھقي،أح  العلمیة الكتب دار بیروت 1405  الشریعة صاحب أحوال ومعرفة النبوة دالئل   1432/07/24 219 2067 2067 
٣ مج  الخراساني الحسین بن البیھقي،أحمد  العلمیة الكتب دار بیروت 1405  الشریعة صاحب أحوال ومعرفة النبوة دالئل   1432/07/24 219 2068 2068 
٤ مج  الخراساني الحسین بن البیھقي،أحمد  العلمیة الكتب دار بیروت 1405  الشریعة صاحب أحوال ومعرفة النبوة دالئل   1432/07/24 219 2069 2069 
٥ مج  الخراساني الحسین بن البیھقي،أحمد  العلمیة الكتب دار بیروت 1405  الشریعة صاحب أحوال ومعرفة النبوة دالئل   1432/07/24 219 2070 2070 
٦ مج  الخراساني الحسین بن البیھقي،أحمد  العلمیة الكتب دار بیروت 1405  الشریعة صاحب أحوال ومعرفة النبوة دالئل   1432/07/24 219 2071 2071 
٧ مج  الخراساني الحسین بن البیھقي،أحمد  العلمیة الكتب دار بیروت 1405  الشریعة صاحب أحوال ومعرفة النبوة دالئل   1432/07/24 219 2072 2072 
١ مج  والتوزیع للنشر العاصمة دار  العربیة كةالممل 1412  النبوة دالئل  الفضل بن محمد بن األصبھاني،إسماعیل   1432/07/24 219 2073 2073 
 التیمي السعودیة 
٢ مج  والتوزیع للنشر العاصمة دار  العربیة المملكة 1412  النبوة دالئل  الفضل بن محمد بن األصبھاني،إسماعیل   1432/07/24 219 2074 2074 
 التیمي السعودیة 
٣ مج  والتوزیع للنشر العاصمة دار  العربیة المملكة 1412  النبوة دالئل  الفضل بن محمد بن األصبھاني،إسماعیل   1432/07/24 219 2075 2075 
 التیمي السعودیة 
٤ مج  والتوزیع للنشر العاصمة دار  العربیة المملكة 1412  النبوة دالئل  الفضل بن محمد بن األصبھاني،إسماعیل   1432/07/24 219 2076 2076 
 التیمي السعودیة 
١ مج  عاصم أبي بن عمرو بن الشیباني،أحمد  القلم دار دمشق 1409  الجھاد كتاب  أحادیث تخریج إلى الھاد السبیل   1432/07/24 213 2077 2077 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ١١٤  صفحة  السعودیة ةالعربی المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٢ مج  عاصم أبي بن عمرو بن الشیباني،أحمد  القلم ارد دمشق 1409  الجھاد كتاب  أحادیث تخریج إلى الھاد السبیل   1432/07/24 213 2078 2078 
١ مج  عاصم أبي بن عمرو بن الشیباني،أحمد  والحكم العلوم مكتبة  المنورة المدینة 1409  الجھاد كتاب  أحادیث تخریج إلى الھاد السبیل   1432/07/24 213 2079 2079 
٢ مج  عاصم أبي بن عمرو بن الشیباني،أحمد  والحكم العلوم مكتبة  المنورة المدینة 1409  الجھاد كتاب  أحادیث تخریج إلى الھاد السبیل   1432/07/24 213 2080 2080 
١ مج  المحمدیة السنة مكتبة  القاھرة 1367   2081 2081 213.47 1432/07/24   +السنن معالم  +  وددا أبي اإلمام سنن تھذیب  بن عبدالقوي بن المنذري،عبدالعظیم 
سعد بن سالمة بن عبداهللا  السنن تھذیب     
٢ مج  المحمدیة السنة مكتبة  القاھرة 1367   2082 2082 213.47 1432/07/24   +السنن معالم  +  داود أبي اإلمام سنن تھذیب  بن عبدالقوي بن المنذري،عبدالعظیم 
سعد نب سالمة بن عبداهللا  السنن تھذیب     
٣ مج  المحمدیة السنة مكتبة  القاھرة 1367   2083 2083 213.47 1432/07/24   +السنن معالم  +  داود أبي اإلمام سنن تھذیب  بن عبدالقوي بن المنذري،عبدالعظیم 
سعد بن سالمة بن عبداهللا  السنن تھذیب     
٤ مج  المحمدیة السنة مكتبة  القاھرة 1367   2084 2084 213.47 1432/07/24   +السنن معالم  +  داود أبي اإلمام سنن تھذیب  بن عبدالقوي بن عبدالعظیمالمنذري، 
سعد بن سالمة بن عبداهللا  السنن تھذیب     
٥ مج  المحمدیة السنة مكتبة  القاھرة 1367  +  السنن معالم  +  داود أبي اإلمام سنن تھذیب  بن عبدالقوي بن المنذري،عبدالعظیم   1432/07/25 213.47 2085 2085 
سعد بن سالمة بن عبداهللا  السنن تھذیب     
٦ مج  المحمدیة السنة مكتبة  القاھرة 1367   2086 2086 213.47 1432/07/25   +السنن معالم  +  داود أبي اإلمام سنن تھذیب  بن عبدالقوي بن المنذري،عبدالعظیم 
سعد بن سالمة بن عبداهللا  السنن تھذیب     
٧ مج  المحمدیة السنة مكتبة  القاھرة 1367   2087 2087 213.47 1432/07/25   +السنن معالم  +  داود أبي اإلمام سنن تھذیب  بن عبدالقوي بن المنذري،عبدالعظیم 
سعد بن سالمة بن عبداهللا  السنن تھذیب     
٨ مج  المحمدیة السنة مكتبة  القاھرة 1367   2088 2088 213.47 1432/07/25   +السنن معالم  +  داود أبي اإلمام سنن تھذیب  بن يعبدالقو بن المنذري،عبدالعظیم 
سعد بن سالمة بن عبداهللا  السنن تھذیب     
١ مج  العظیم الحق شمس آبادي،محمد  والنشر للطباعة الفكر دار بیروت 1399   2089 2089 213.47 1432/07/25  شرح مع داود أبي سنن شرح المعبود عون 
لتوزیعوا  الجوزیة القیم ابن الحافظ   
٢ مج  العظیم الحق شمس آبادي،محمد  والنشر للطباعة الفكر دار بیروت 1399   2090 2090 213.47 1432/07/25  شرح مع داود أبي سنن شرح المعبود عون 
الجوزیة القیم ابن الحافظ والتوزیع   
٣ مج  العظیم الحق شمس آبادي،محمد  والنشر للطباعة الفكر دار بیروت 1399   2091 2091 213.47 1432/07/25  شرح مع داود أبي سنن شرح المعبود عون 
الجوزیة القیم ابن الحافظ والتوزیع   
٤ مج  العظیم الحق شمس آبادي،محمد  والنشر للطباعة الفكر دار بیروت 1399   2092 2092 213.47 1432/07/25  شرح مع داود أبي سنن شرح المعبود عون 
وزیعوالت  الجوزیة القیم ابن الحافظ   
٥ مج  العظیم الحق شمس آبادي،محمد  والنشر للطباعة الفكر دار بیروت 1399   2093 2093 213.47 1432/07/25  شرح مع داود أبي سنن شرح المعبود عون 
الجوزیة القیم ابن الحافظ والتوزیع   



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ١١٥  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٦ جم  العظیم الحق شمس آبادي،محمد  والنشر للطباعة الفكر دار بیروت 1399   2094 2094 213.47 1432/07/25  شرح مع داود أبي سنن شرح المعبود عون 
الجوزیة القیم ابن الحافظ والتوزیع   
٧ مج  العظیم الحق شمس آبادي،محمد  والنشر للطباعة الفكر دار بیروت 1399   2095 2095 213.47 1432/07/25  شرح مع داود أبي نسن شرح المعبود عون 
الجوزیة القیم ابن الحافظ والتوزیع   
٨ مج  العظیم الحق شمس آبادي،محمد  والنشر للطباعة الفكر دار بیروت 1399   2096 2096 213.47 1432/07/25  شرح مع داود أبي سنن شرح المعبود عون 
الجوزیة القیم ابن الحافظ والتوزیع   
٩ مج  العظیم الحق شمس آبادي،محمد  والنشر للطباعة الفكر دار بیروت 1399   2097 2097 213.47 1432/07/25  شرح مع داود أبي سنن شرح المعبود عون 
الجوزیة القیم ابن الحافظ والتوزیع   
١٠ مج  العظیم الحق شمس آبادي،محمد  والنشر للطباعة الفكر دار بیروت 1399   2098 2098 213.47 1432/07/25  شرح مع داود أبي سنن شرح المعبود عون 
الجوزیة القیم ابن الحافظ والتوزیع   
١١ مج  العظیم الحق شمس آبادي،محمد  والنشر للطباعة الفكر دار بیروت 1399   2099 2099 213.47 1432/07/25  شرح مع داود أبي سنن شرح المعبود عون 
الجوزیة القیم ابن الحافظ والتوزیع   
١٢ مج  العظیم الحق شمس آبادي،محمد  والنشر للطباعة الفكر دار بیروت 1399   2100 2100 213.47 1432/07/25  شرح مع داود أبي سنن شرح المعبود عون 
الجوزیة القیم ابن الحافظ والتوزیع   
١٣ مج  العظیم الحق شمس آبادي،محمد  والنشر للطباعة الفكر دار بیروت 1399   2101 2101 213.47 1432/07/25  شرح مع داود أبي نسن شرح المعبود عون 
الجوزیة القیم ابن الحافظ والتوزیع   
١ مج  الفكر دار بیروت 1393  المصطفى أخبار من المنتقى  أبي بن عبداهللا بن الحراني،عبدالسالم   1432/07/25 213 2102 2102 
تیمیة بن محمد بن القاسم   
٢ مج  الفكر دار بیروت 1393  المصطفى أخبار من المنتقى  أبي بن عبداهللا بن عبدالسالمالحراني،   1432/07/25 213 2103 2103 
تیمیة بن محمد بن القاسم   
١ مج  علي بن العسقالني،أحمد حجر ابن  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1415   2104 2104 234.6 1432/07/25  أطراف من المبتكرة بالفوائد المھرة إتحاف 
 العشرة  واألوقاف 
٢ مج  علي بن العسقالني،أحمد حجر ابن  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1415   2105 2105 234.6 1432/07/25  أطراف من المبتكرة بالفوائد المھرة إتحاف 
 العشرة  واألوقاف 
٣ مج  علي بن العسقالني،أحمد حجر ابن  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1415   2106 2106 234.6 1432/07/25  أطراف من المبتكرة الفوائدب المھرة إتحاف 
 العشرة  واألوقاف 
٤ مج  علي بن العسقالني،أحمد حجر ابن  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1415   2107 2107 234.6 1432/07/25  أطراف من المبتكرة بالفوائد المھرة إتحاف 
 العشرة  واألوقاف 
٥ مج  علي بن العسقالني،أحمد حجر ابن  اإلسالمیة الشؤون ةوزار السعودیة 1416   2108 2108 237.4 1432/07/25  أطراف من المبتكرة بالفوائد المھرة إتحاف 
 العشرة  واألوقاف 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ١١٦  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان طقةمن 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٦ مج  علي بن العسقالني،أحمد حجر ابن  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1415   2109 2109 237.4 1432/07/25  أطراف من المبتكرة بالفوائد المھرة إتحاف 
 العشرة  واألوقاف 
٧ مج  علي بن العسقالني،أحمد حجر ابن  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1417   2110 2110 237.4 1432/07/25  أطراف من المبتكرة بالفوائد المھرة إتحاف 
 العشرة  واألوقاف 
٨ جم  علي بن العسقالني،أحمد حجر ابن  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1417   2111 2111 237.4 1432/07/25  أطراف من المبتكرة بالفوائد المھرة إتحاف 
 العشرة  واألوقاف 
٩ مج  علي بن العسقالني،أحمد حجر ابن  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1417   2112 2112 237.4 1432/07/25  أطراف من مبتكرةال بالفوائد المھرة إتحاف 
 العشرة  واألوقاف 
١٠ مج  علي بن العسقالني،أحمد حجر ابن  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1417   2113 2113 237.4 1432/07/25  أطراف من المبتكرة بالفوائد المھرة إتحاف 
 العشرة  واألوقاف 
١١ مج  علي بن العسقالني،أحمد حجر ابن  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1417   2114 2114 237.4 1432/07/25  أطراف من المبتكرة بالفوائد المھرة إتحاف 
 العشرة  واألوقاف 
١٢ مج  علي بن العسقالني،أحمد حجر ابن  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1418   2115 2115 237.4 1432/07/25  أطراف من المبتكرة بالفوائد المھرة إتحاف 
 العشرة  واألوقاف 
١٣ مج  علي بن العسقالني،أحمد حجر ابن  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1418   2116 2116 237.4 1432/07/25  أطراف من المبتكرة بالفوائد المھرة إتحاف 
 العشرة  واألوقاف 
١٤ مج  علي بن ،أحمدالعسقالني حجر ابن  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1418   2117 2117 237.4 1432/07/25  أطراف من المبتكرة بالفوائد المھرة إتحاف 
 العشرة  واألوقاف 
١٥ مج  علي بن العسقالني،أحمد حجر ابن  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1419   2118 2118 237.4 1432/07/25  أطراف من المبتكرة بالفوائد المھرة إتحاف 
شرةالع  واألوقاف   
١٦ مج  علي بن العسقالني،أحمد حجر ابن  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1420   2119 2119 237.4 1432/07/25  أطراف من المبتكرة بالفوائد المھرة إتحاف 
 العشرة  واألوقاف 
١٧ مج  علي بن العسقالني،أحمد حجر ابن  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1420   2120 2120 237.4 1432/07/25  أطراف من المبتكرة فوائدبال المھرة إتحاف 
 العشرة  واألوقاف 
١٨ مج  علي بن العسقالني،أحمد حجر ابن  اإلسالمیة الشؤون وزارة السعودیة 1421   2121 2121 237.4 1432/07/25  أطراف من المبتكرة بالفوائد المھرة إتحاف 
 العشرة  واألوقاف 
١٩ مج  علي بن العسقالني،أحمد حجر ابن  اإلسالمیة الشؤون ةوزار السعودیة 1423   2122 2122 237.4 1432/07/25  أطراف من المبتكرة بالفوائد المھرة إتحاف 
 العشرة  واألوقاف 
١ مج  علي بن العسقالني،أحمد حجر ابن  الجوزي ابن دار  العربیة المملكة 1414  الباري فتح باختصار القاري أتحاف   1432/07/25 213 2123 2123 
 السعودیة 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ١١٧  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  وانالعنـــــــــــــــ المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الورود بیانات  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٢ مج  علي بن العسقالني،أحمد حجر ابن  الجوزي ابن دار  العربیة المملكة 1414  الباري فتح باختصار القاري أتحاف   1432/07/25 213 2124 2124 
 السعودیة 
٣ مج  علي بن العسقالني،أحمد حجر ابن  زيالجو ابن دار  العربیة المملكة 1414  الباري فتح باختصار القاري أتحاف   1432/07/25 213 2125 2125 
 السعودیة 
٤ مج  علي بن العسقالني،أحمد حجر ابن  الجوزي ابن دار  العربیة المملكة 1414  الباري فتح باختصار القاري أتحاف   1432/07/25 213 2126 2126 
 السعودیة 
٥ مج  علي بن العسقالني،أحمد حجر ابن  الجوزي ابن دار  العربیة ملكةالم 1414  الباري فتح باختصار القاري أتحاف   1432/07/25 213 2127 2127 
 السعودیة 
١ مج  الفاسي أحمد بن المالكي،محمد المكي  العلمیة الكتب دار بیروت 1410  والمسانید السنن رواة في التقیید ذیل   1432/07/25 213.3 2128 2128 
٢ مج  الفاسي أحمد بن المالكي،محمد المكي  العلمیة الكتب دار بیروت 1410  والمسانید السنن رواة في التقیید ذیل   1432/07/25 213.3 2129 2129 
١ مج  المأمون دار مطبعة مصر 1357  یوسف بن الزیلعي،عبداهللا   2130 2130 213 1432/07/25  بغیة حاشیة مع الھدایة ألحادیث الرایة نصب 
الزیلعي تخریج في األلمعي   
٢ مج  المأمون دار مطبعة مصر 1357  یوسف بن الزیلعي،عبداهللا   2131 2131 213 1432/07/25  بغیة حاشیة مع الھدایة ألحادیث الرایة نصب 
الزیلعي تخریج في األلمعي   
٣ مج  المأمون دار مطبعة مصر 1357  یوسف بن الزیلعي،عبداهللا   2132 2132 213 1432/07/25  بغیة حاشیة مع الھدایة ألحادیث الرایة نصب 
الزیلعي تخریج في األلمعي   
٤ مج  المأمون دار مطبعة مصر 1357  یوسف بن الزیلعي،عبداهللا   2133 2133 213 1432/07/25  بغیة حاشیة مع الھدایة ألحادیث الرایة نصب 
الزیلعي تخریج في األلمعي   
١ مج  حمدویھ بن عبداهللا بن النیسابوري،محمد  الفرقان مكتبة عجمان 1421   2134 2134 213.22 1432/07/25  والتوضیح التكمیل مع  الصحیح إلى المدخل 
الصحیح إلى للمدخل   
٢ مج  حمدویھ بن عبداهللا بن النیسابوري،محمد  الفرقان مكتبة عجمان 1421   2135 2135 213.22 1432/07/25  والتوضیح التكمیل مع  الصحیح إلى المدخل 
الصحیح إلى للمدخل   
٣ مج  حمدویھ بن عبداهللا بن النیسابوري،محمد  الفرقان مكتبة عجمان 1421   2136 2136 213.22 1432/07/25  والتوضیح التكمیل مع  الصحیح إلى المدخل 
الصحیح إلى للمدخل   
٤ مج  حمدویھ بن عبداهللا بن النیسابوري،محمد  الفرقان مكتبة عجمان 1421   2137 2137 213.22 1432/07/25  والتوضیح التكمیل مع  الصحیح إلى المدخل 
الصحیح إلى للمدخل   
١ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1404  حمدویھ بن عبداهللا بن النیسابوري،محمد  الصحیح إلى المدخل   1432/07/25 213.22 2138 2138 
١ مج  المحجة دار اإلمارات 1424  محمد بن اهللا عوض بن طارق   2139 2139 213.2 1432/07/25  وأھلھ الحدیث صیانة ومعھ اإلسناد فقھ طلیعة 
األلباني على المتعدي الجاني ردع ومعھما   



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ١١٨  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
ظاتمالح  النشر مكان تاریخ  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١ مج  العلمیة المكتبة  المنورة المدینة 1379  بكر أبي بن السیوطي،عبدالرحمن  ألفیھ مع  النواني بتقری شرح في الراوي تدریب  1432/07/25 213 2140 2140 
العراقي    
١ مج  الكبرى النبھانیة المكتبة جاوى 1352  عبداهللا بن محفوظ الترمسي،محمد   2141 2141 213 1432/07/25  علم منظومة شرح  ومعھ  النظر ذوى منھج 
 األثر 
١ مج  األثیر ابن مدمح بن الجزري،المبارك  العربیة الكتب إحیاء دار مصر 1383  واألثر الحدیث غریب في النھایة   1432/07/25 213.16 2142 2142 
٢ مج  األثیر ابن محمد بن الجزري،المبارك  العربیة الكتب إحیاء دار مصر 1383  واألثر الحدیث غریب في النھایة   1432/07/25 213.16 2143 2143 
٣ مج  األثیر ابن محمد بن ركالجزري،المبا  العربیة الكتب إحیاء دار مصر 1383  واألثر الحدیث غریب في النھایة   1432/07/25 213.16 2144 2144 
٤ مج  األثیر ابن محمد بن الجزري،المبارك  العربیة الكتب إحیاء دار مصر 1383  واألثر الحدیث غریب في النھایة   1432/07/25 213.16 2145 2145 
٥ مج  األثیر ابن محمد بن ري،المباركالجز  العربیة الكتب إحیاء دار مصر 1383  واألثر الحدیث غریب في النھایة   1432/07/25 213.16 2146 2146 
١ مج  یوسف بن علي بن الشیرازي،إبراھیم  مصطفى ومطبعة مكتبة شركة مصر 1379   2147 2147 217.3 1432/07/25  النظم  وبذیلھ  الشافعي اإلمام فقھ في المھذب 
المھذب غریب شرح في المستعذب  مصرب واوالده الحلبي البابي   
٢ مج  یوسف بن علي بن الشیرازي،إبراھیم  مصطفى ومطبعة مكتبة شركة مصر 1379   2148 2148 217.3 1432/07/25  النظم  وبذیلھ  الشافعي اإلمام فقھ في المھذب 
المھذب غریب شرح في المستعذب  بمصر واوالده الحلبي البابي   
١ مج  القوي عبد بن المنذري،عبدالعظیم  العربي التراث حیاءإ دار بیروت 1388  الشریف الحدیث من والترھیب الترغیب   1432/07/26 213 2149 2149 
٢ مج  القوي عبد بن المنذري،عبدالعظیم  العربي التراث إحیاء دار بیروت 1388  الشریف الحدیث من والترھیب الترغیب   1432/07/26 213 2150 2150 
٣ مج  وتبیر 1388  القوي عبد بن المنذري،عبدالعظیم  العربي التراث إحیاء دار  الشریف الحدیث من والترھیب الترغیب   1432/07/26 213 2151 2151 
٤ مج  القوي عبد بن المنذري،عبدالعظیم  العربي التراث إحیاء دار بیروت 1388  الشریف الحدیث من والترھیب الترغیب   1432/07/26 213 2152 2152 
١ مج  المحمدیة السنة مطبعة مصر 1369  البركــات أبي مجدالدین اإلمام   2153 2153 217.4 1432/07/26  بن أحمد اإلمام مذھب على الفقھ في المحرر 
السنیة والفوائد النكت  ومعھ  حنبل   
١ مج  بیروت ـ السعودیة 1421  الخراز دار  قادر غالم بن الباكستاني،زكریا  الفقھ في الصحابة آثار من صح ما   1432/07/26 216 2154 2154 
٢ مج  بیروت ـ السعودیة 1421  الخراز دار  قادر غالم بن الباكستاني،زكریا  الفقھ في الصحابة آثار من صح ما   1432/07/26 216 2155 2155 
٣ مج  بیروت ـ السعودیة 1421  الخراز دار  قادر غالم بن الباكستاني،زكریا  الفقھ في الصحابة آثار من صح ما   1432/07/26 216 2156 2156 
١ مج  بكر أبي بن السیوطي،عبدالرحمن  العربي الكتاب دار بیروت  للفتاوي ألحاوي   1432/07/26 216.11 2157 2157 
٢ مج  بكر أبي بن السیوطي،عبدالرحمن  العربي الكتاب دار بیروت  للفتاوي ألحاوي   1432/07/26 216.11 2158 2158 
١ مج  القیم ابن دار  ھرةالقا ـ الریاض 1426  األخبار منتقى أسرار من األوطار نیل  علي بن الشوكاني،محمد   1432/07/26 213 2159 2159 
٢ مج  القیم ابن دار  القاھرة ـ الریاض 1426  األخبار منتقى أسرار من األوطار نیل  علي بن الشوكاني،محمد   1432/07/26 213 2160 2160 
٣ مج  القیم ابن ارد  القاھرة ـ الریاض 1426  األخبار منتقى أسرار من األوطار نیل  علي بن الشوكاني،محمد   1432/07/26 213 2161 2161 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ١١٩  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٤ مج  القیم ابن دار  القاھرة ـ الریاض 1426  األخبار منتقى أسرار من األوطار نیل  علي بن الشوكاني،محمد   1432/07/26 213 2162 2162 
٥ مج  القیم ابن دار  القاھرة ـ الریاض 1426  األخبار منتقى أسرار من األوطار نیل  علي بن الشوكاني،محمد   1432/07/26 213 2163 2163 
٦ مج  القیم ابن دار  القاھرة ـ الریاض 1426  األخبار منتقى أسرار من األوطار نیل  علي بن الشوكاني،محمد   1432/07/26 213 2164 2164 
٧ مج  القیم ابن دار  القاھرة ـ الریاض 1426  األخبار منتقى أسرار من األوطار نیل  علي بن الشوكاني،محمد   1432/07/26 213 2165 2165 
٨ مج  القیم ابن دار  القاھرة ـ الریاض 1426  األخبار منتقى أسرار من األوطار نیل  علي بن الشوكاني،محمد   1432/07/26 213 2166 2166 
٩ مج  القیم ابن دار  القاھرة ـ الریاض 1426  األخبار منتقى أسرار من األوطار نیل  علي بن الشوكاني،محمد   1432/07/26 213 2167 2167 
١٠ مج  القیم ابن دار  القاھرة ـ الریاض 1426  األخبار منتقى أسرار من األوطار نیل  علي بن الشوكاني،محمد   1432/07/26 213 2168 2168 
١١ مج  القیم ابن دار  القاھرة ـ الریاض 1426  األخبار منتقى أسرار من األوطار نیل  علي بن الشوكاني،محمد   1432/07/26 213 2169 2169 
١٢ مج  القیم ابن دار  القاھرة ـ الریاض 1426  األخبار منتقى أسرار من األوطار نیل  علي بن الشوكاني،محمد   1432/07/26 213 2170 2170 
١ مج  المصریة العثمانیة المطبعة مصر 1357   2171 2171 213 1432/07/26  أحادیث من األخبار منتقى شرح األوطار نیل  علي بن الشوكاني،محمد 
األخیار سید   
٢ مج  المصریة العثمانیة المطبعة مصر 1357   2172 2172 213 1432/07/26  أحادیث من األخبار منتقى شرح األوطار نیل  علي بن الشوكاني،محمد 
األخیار سید   
٣ مج  المصریة العثمانیة المطبعة مصر 1357   2173 2173 213 1432/07/26  أحادیث من األخبار منتقى شرح األوطار نیل  علي بن الشوكاني،محمد 
األخیار سید   
١ مج  الفكر دار بیروت 1398  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/07/26 213.56 2174 2174 
٢ مج  الفكر دار بیروت 1398  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/07/26 213.56 2175 2175 
٣ مج  الفكر دار بیروت 1398  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/07/26 213.56 2176 2176 
٤ مج  الفكر دار بیروت 1398  لحنب بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/07/26 213.56 2177 2177 
٥ مج  الفكر دار بیروت 1398  حنبل بن أحمد اإلمام  حنبل بن أحمد اإلمام مسند   1432/07/26 213.56 2178 2178 
١ مج  زغلول السعید محمد  العلمیة الكتب دار بیروت 1405  حنبل بن أحمد اإلمام مسند أحادیث فھرس   1432/07/26 213.56 2179 2179 
١ مج  الحسیني المشھد ومطبعة مكتبة مصر  بكر أبي بن السیوطي،عبدالرحمن  الشافعیة فقھ وفروع قواعد في والنظائر األشباه   1432/07/26 217.3 2180 2180 

١ مج  العلمیة المكتبة  المكرمة مكة 1370  أمان الشیخ ابن یحیى محمد  المشتاق نزھة   1432/07/26 216 2181 2181 
١ مج  والنشر للطباعة اإلسالمي المكتب دمشق 1380  الخطیب عبداهللا بن التبریزي،محمد العمري  المصابیح مشكاة   1432/07/27 213 2182 2182 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ١٢٠  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  زانجا منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٢ مج  والنشر للطباعة اإلسالمي المكتب دمشق 1381  الخطیب بداهللاع بن التبریزي،محمد العمري  المصابیح مشكاة   1432/07/27 213 2183 2183 

٣ مج  والنشر للطباعة اإلسالمي المكتب دمشق 1381  الخطیب عبداهللا بن التبریزي،محمد العمري  المصابیح مشكاة   1432/07/27 213 2184 2184 

١ مج  علي بن العسقالني،أحمد حجر ابن  المنیریة الطباعة ادارة مصر 1347  الباري فتح مقدمة اريالس ھدي   1432/07/27 213 2185 2185 
١ مج  المأمون دار مطبعة مصر 1357  الفیروز الدین آبادي،مجد  المحیط القاموس   1432/07/27 413 2186 2186 
١ مج  ناصف علي منصور  العربیة الكتب إحیاء دار مصر 1351   2187 2187 213 1432/07/27   الرسول أحادیث في لألصول الجامع التاج 
لألصول الجامع التاج شرح المأمول غایة  وعلیھ   

٢ مج  ناصف علي منصور  العربیة الكتب إحیاء دار مصر 1351   2188 2188 213 1432/07/27   الرسول أحادیث في لألصول الجامع التاج 
لألصول الجامع التاج شرح المأمول غایة  وعلیھ   

٣ مج  ناصف علي نصورم  العربیة الكتب إحیاء دار مصر 1351   2189 2189 213 1432/07/27   الرسول أحادیث في لألصول الجامع التاج 
لألصول الجامع التاج شرح المأمول غایة  وعلیھ   

٤ مج  ناصف علي منصور  العربیة الكتب إحیاء دار مصر 1351   2190 2190 213 1432/07/27   الرسول أحادیث في لألصول الجامع التاج 
لألصول الجامع التاج شرح لمأمولا غایة  وعلیھ   

٥ مج  ناصف علي منصور  العربیة الكتب إحیاء دار مصر 1351   2191 2191 213 1432/07/27   الرسول أحادیث في لألصول الجامع التاج 
لألصول الجامع التاج شرح المأمول غایة  وعلیھ   

١ مج  ومكتبتھا السلفیة المطبعة  القاھرة 1400  إسماعیل بن البخاري،محمد  الصحیح الجامع   1432/07/27 213.41 2192 2192 
٢ مج  ومكتبتھا السلفیة المطبعة  القاھرة 1403  إسماعیل بن البخاري،محمد  الصحیح الجامع   1432/07/27 213.41 2193 2193 
٣ مج  ومكتبتھا السلفیة المطبعة  القاھرة 1400  إسماعیل بن البخاري،محمد  الصحیح الجامع   1432/07/27 213.41 2194 2194 
٤ مج  ومكتبتھا السلفیة المطبعة  القاھرة 1400  إسماعیل بن البخاري،محمد  الصحیح الجامع   1432/07/27 213.41 2195 2195 
١ مج  اآلثار دار  صنعاء 1421  ھادي بن الوادعي،مقبل  الصحة ظاھرھا معلة أحادیث   1432/07/27 213.13 2196 2196 
١ مج  باسع ابن مكتبة مصر 1421  ھادي بن الوادعي،مقبل  الصحة ظاھرھا معلة أحادیث   1432/07/27 213.13 2197 2197 
١ مج  والنشر للطباعة المعرفة دار بیروت  درویش السید بن الحوت،محمد  وخبر حدیث من واختالف ضعف فیما األثر حسن  1432/07/28 213.26 2198 2198 
واثر    
١ مج  زیعوالتو للنشر أطلس دار الریاض 1420  عبداهللا بن سعود بن السالمة،ناصر  النووي اإلمام علیھا حكم التي واآلثار األحادیث   1432/07/28 213 2199 2199 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ١٢١  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
حظاتمال  النشر مكان تاریخ  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١ مج  المصریة األوقاف وزارة  القاھرة 1423  العلماء من مجموعة  القدسیة األحادیث   1432/07/28 213.7 2200 2200 
١ مج  الحلبي البابي مصطفى مطبعة مصر 1346  والحكم العلوم جامع  شھاب بن الحنبلي،عبدالرحمن رجب ابن   1432/07/28 213 2201 2201 
أحمد بن الدین   
١ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1419  والحكم العلوم جامع  شھاب بن الحنبلي،عبدالرحمن رجب ابن   1432/07/28 213 2202 2202 
أحمد بن لدینا   
٢ مج  الرسالة مؤسسة بیروت 1419  والحكم العلوم جامع  شھاب بن الحنبلي،عبدالرحمن رجب ابن   1432/07/28 213 2203 2203 
أحمد بن الدین   
١ مج  والحكم العلوم جامع  شھاب بن الحنبلي،عبدالرحمن رجب ابن  المعرفة دار بیروت   1432/07/28 213 2204 2204 
أحمد بن الدین   
١ مج  والتوزیع للنشر لینة مكتبة  دمنھور 1412  جابر الجزائري،أبوبكر  المسلم وبیت المسجد   1432/07/28 213 2205 2205 
١ مج  العتیقة المكتبة  القاھرة ـ تونس  اآلثار صحاح على األنوار مشارق  بن موسى بن السبتي،عیاض الیحصبي   1432/07/28 213 2206 2206 
 عیاض 
١ مج  منالی 1428  والتوزیع للنشر اآلثار دار  علي بن الحجوري،یحیى   2207 2207 213 1432/07/28 التبیین 
١ مج  اآلثار دار  صنعاء 1422  علي بن الحجوري،یحیى  المسافرین وآداب أحكام في السالكین ضیاء   1432/07/28 213 2208 2208 
١ مج  والتوزیع للنشر شرقین دار  صنعاء 1423  يعل بن الحجوري،یحیى  وبدعھا الجمعة أحكام   1432/07/28 216.216 2209 2209 
١ مج  والسنة الكتاب دار  القاھرة 2007  علي بن الحجوري،یحیى  شتى دول من الواردة األسئلة على اإلفتاء   1432/07/28 216.11 2210 2210 
١ مج  عفان ابن دار السعودیة 1415  حسن بن مشھور عبیدة سلمان،أبو آل  اوخوارمھ المروءة   1432/07/28 218 2211 2211 
١ مج  والتفجیر التكفیر وخطورة حكم في التقریر  اهللا عبد بن سلیمان ، الخیل أبا 1427   1432/07/28 240 2212 2212 
١ مج  والتفجیر التكفیر وخطورة حكم في التقریر  اهللا عبد بن سلیمان ، الخیل أبا 1427   1432/07/28 240 2213 2213 
١ مج   2214 2214 218 1432/07/28  : اإلرھاب من السعودیة العربیة المملكة موقف  اهللا عبد بن سلیمان ، الخیل أبا 1424 
وثائقیة علمیة شرعیة دراسة   
٢ مج   2215 2215 218 1432/07/28  : اإلرھاب من السعودیة العربیة المملكة موقف  اهللا عبد بن سلیمان ، الخیل أبا 1424 
ثائقیةو علمیة شرعیة دراسة   
١ مج   2216 2216 218 1432/07/28  : اإلرھاب من السعودیة العربیة المملكة موقف  اهللا عبد بن سلیمان ، الخیل أبا 1424 
وثائقیة علمیة شرعیة دراسة   
٢ مج   2217 2217 218 1432/07/28  : اإلرھاب من السعودیة العربیة المملكة موقف  اهللا عبد بن سلیمان ، الخیل أبا 1424 
وثائقیة علمیة شرعیة دراسة   
١ مج   2218 2218 218 1432/07/28  : اإلرھاب من السعودیة العربیة المملكة موقف  اهللا عبد بن سلیمان ، الخیل أبا 1424 
وثائقیة علمیة شرعیة دراسة   



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ١٢٢  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٢ مج   2219 2219 218 1432/07/28  : اإلرھاب من السعودیة العربیة المملكة موقف  اهللا بدع بن سلیمان ، الخیل أبا 1424 
وثائقیة علمیة شرعیة دراسة   
١ مج   2220 2220 218 1432/07/28  : اإلرھاب من السعودیة العربیة المملكة موقف  اهللا عبد بن سلیمان ، الخیل أبا 1424 
وثائقیة علمیة شرعیة دراسة   
٢ مج   2221 2221 218 1432/07/28  : اإلرھاب من السعودیة العربیة المملكة موقف  اهللا عبد بن سلیمان ، الخیل باأ 1424 
وثائقیة علمیة شرعیة دراسة   
١ مج  والتوزیع للنشر العاصمة دار  العربیة المملكة 1424  تأصیلیة نظرات  اهللا عبد بن سلیمان ، الخیل أبا   1432/07/28 210.8 2222 2222 
 السعودیة 
١ مج  الصیام شھر مع وقفات  اهللا عبد بن سلیمان ، الخیل أبا 1425   1432/07/28 252.3 2223 2223 
١ مج  العلم لطالب وتوجیھات وصایا  اهللا عبد بن سلیمان ، الخیل أبا 1425   1432/07/28 219.7 2224 2224 
١ مج  العلم البلط وتوجیھات وصایا  اهللا عبد بن سلیمان ، الخیل أبا 1425   1432/07/28 219.7 2225 2225 
١ مج  العلم لطالب وتوجیھات وصایا  اهللا عبد بن سلیمان ، الخیل أبا 1425   1432/07/28 219.7 2226 2226 
١ مج  جدة مكتبة  جدة   2227 2227 216.4 1432/07/28   الترتیب كتاب بشرح المجیب القریب فتح  عبداهللا بن محمد ابن الشنشوري،عبداهللا 
الرحبیة شرح  وبھامشھ   
١ مج  الكتب عالم بیروت 1405  علي الصابوني،محمد  اإلسالمیة الشریعة في المواریث   1432/07/28 216.4 2228 2228 
١ مج  أحمد بن الحكمي،حافظ  الملك جاللة نفقة على طبع  العربیة المملكة 1373   2229 2229 216.4 1432/07/28  علم في الوحي شمس من الفائض النور رسالة 
بمبئي ـ السعودیة  سعود آل عبدالعزیز بن سعود  الصالح ابن مقدمة + الفرائض   
١ مج  والتوزیع للنشر العاصمة دار  العربیة المملكة 1425  سبط محمد بن الماردیني،محمد  األمة مواریث في المھمة الفصول شرح   1432/07/28 253.901 2230 2230 
 السعودیة 
١ مج  ةالسعودی 1421  المحمد السلمان،عبدالعزیز  من جماعة نفقة على طبع  الجلیة الفرائض في الملیة الكنوز   1432/07/29 216.4 2231 2231 
 المحسنین 
١ مج  السلفیة المطبعة مصر 1378  المخالفي غالب بن الیمني،سعید  المنتھى وتذكرة المبتدى تحفة   1432/07/29 216.4 2232 2232 
١ مج  ناصر بن الرشید،عبدالعزیز  التوارث أحكام في الباحث عدة   1432/07/29 216.4 2233 2233 
١ مج  الرشید مطابع  المنورة المدینة 1402  شیبة الحمد،عبدالقادر  األحكام أدلة جمع من المرام بلوغ شرح   1432/07/29 213 2234 2234 
٢ مج  الرشید مطابع  المنورة المدینة 1401  شیبة الحمد،عبدالقادر  األحكام أدلة جمع من المرام غبلو شرح   1432/07/29 213 2235 2235 
٣ مج  الرشید مطابع  المنورة المدینة 1402  شیبة الحمد،عبدالقادر  األحكام أدلة جمع من المرام بلوغ شرح   1432/07/29 213 2236 2236 
٤ مج  الرشید مطابع  المنورة المدینة 1402  شیبة الحمد،عبدالقادر  األحكام أدلة جمع نم المرام بلوغ شرح   1432/07/29 213 2237 2237 
٥ مج  الرشید مطابع  المنورة المدینة 1402  شیبة الحمد،عبدالقادر  األحكام أدلة جمع من المرام بلوغ شرح   1432/07/29 213 2238 2238 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ١٢٣  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٦ مج  لرشیدا مطابع  المنورة المدینة 1402  شیبة الحمد،عبدالقادر  األحكام أدلة جمع من المرام بلوغ شرح   1432/07/29 213 2239 2239 
٦ مج  الرشید مطابع  المنورة المدینة 1402  شیبة الحمد،عبدالقادر  األحكام أدلة جمع من المرام بلوغ شرح   1432/07/29 213 2240 2240 
١ مج  اإلسالمیة الثقافة دار الریاض 1383  وھب بن علي بن القشیري،محمد يالمصر  األحكام بأحادیث اإللمام   1432/07/29 213 2241 2241 

١ مج  سالم بن عمر بن بازمول،محمد  أحمد اإلمام دار  القاھرة 1426   2242 2242 218 1432/08/01  العظیم القرآن تفسیر في الشرعیة الحقیقة 
النبویة والسنة   
١ مج  والتوزیع نشرلل الھجرة دار السعودیة 1415  سالم بن عمر بن بازمول،محمد   2243 2243 218 1432/08/01  العظیم القرآن تفسیر في الشرعیة الحقیقة 
النبویة والسنة   
١ مج  المنھاج دار مصر 1424   2244 2244 216.11 1432/08/01  األجوبة حق نصرة في المتوائمة التنبیھات  بن علي بن حسن بن األثري،علي الحلبي 
الحمیدعبد  الدائمة اللجنة فتوى على المتالئمة   
١ مج  المحمدیة السنة مطبعة  القاھرة 1374  المنھاجي أحمد بن األسیوطي،محمد  والشھود والموقعین القضاة ومعین العقود جواھر  1432/08/01 216 2245 2245 

١ مج  جابر الجزائري،أبوبكر للمؤلف 1389  المسلم منھاج   1432/08/01 218 2246 2246 
١ مج  وفضلھ العلم بیان جامع  عبدالبر ابن القرطبي،یوسف النمري  العلمیة الكتب دار بیروت 1398   1432/08/01 210.7 2247 2247 
١ مج  السلفیة المكتبة  المنورة المدینة 1388  وفضلھ العلم بیان جامع  عبدالبر ابن القرطبي،یوسف النمري   1432/08/01 210.7 2248 2248 
١ مج  النبویة السنة إحیاء دار 1974  ثابت بن علي بن البغدادي،أحمد الخطیب  العلم تقیید   1432/08/01 210.7 2249 2249 
١ مج  اإلمام خلف بالقراءة یتعلق فیما الكالم إمام  محمد بن عبدالحي اللكنوي،محمد  السوادي مكتبة  جدة 1411   1432/08/01 216.21 2250 2250 
 عبدالحلیم 
١ مج  یروتب 1405  إسماعیل بن البخاري،محمد  العلمیة الكتب دار  اإلمام خلف القراءة في الكالم خیر   1432/08/01 216.21 2251 2251 
١ مج  اإلسالمیة التوعیة مكتبة  القاھرة ـ  القاھرة 1408  تیمیة ابن   2252 2252 216.21 1432/08/01  عما والجواب اإلمام خلف القراءة بحكم اإللمام 
البخاري بھ احتج   
١ مج  مصلح بن سحمان بن النجدي،سلیمان  العاصمة دار الریاض 1407   2253 2253 216.21 1432/08/01  بعد بالذكر الجھر مشروعیة في الكالم تحقیق 
 السالم 
١ مج  بكر أبي بن الجوزیة،محمد القیم ابن  المنیریة الطباعة ادارة مصر  الفوائد بدائع   1432/08/01 218 2254 2254 
١ مج  بغداد ـ  المكرمة مكة 1414  المكیة المكتبة  عبدالقادر بن عبداهللا بن موفق  وضبطھا النصوص توثیق   1432/08/01 218 2255 2255 

١ مج  الصدیق مكتبة الطائف 1410  عبدالفتاح بن القارئ،عبدالعزیز  للمتفقھین عملي برنامج   1432/08/01 210.73 2256 2256 
١ مج  ومكتبتھا الخافقین مؤسسة 1402  الحسین بن الخرقي،عمر  الحنبلي المذھب في الخرقي مختصر   1432/08/01 217.4 2257 2257 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ١٢٤  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
لنشرا مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١ مج  اإلسالمیة الجامعة مطابع  المنورة المدینة 1409  صالح بن العثیمین،محمد  وصالتھ المریض طھارة   1432/08/01 216.21 2258 2258 
٢ مج  اإلسالمیة الثقافة دار الریاض 1380  القعود حسن بن عبداهللا  الجمعة أحادیث   1432/08/02 218.37 2259 2259 
١ مج  أحمد محمد عاشور،   االعتصام دار مصر 1405  ووصایاه الخطاب بن عمر المؤمنین أمیر خطب   1432/08/02 218.37 2260 2260 
١ مج  سلیمان بن عبدالرحمن الرویشد،   الشبل دار الریاض 1416   2261 2261 350.0035 1432/08/02  الحرمین خادم خطب من منتقاه كلمات 
فھد الملك الشریفین   
١ مج  الشریف دار الریاض 1414  محمد بن فالح المدني، الظاھري   2262 2262 258 1432/08/02  السامع صفتي بین الجمع في المساعي أنجح 
 والواعي 
١ مج  إبراھیم محمد سید  الحدیثة الریاض مكتبة الریاض 1400  السعودیة العربیة المملكة تاریخ   1432/08/02 900 2263 2263 
١ مج  عبدالمحسن بن التركي،عبداهللا  اإلسالمیة الشؤون وزارة  العربیة المملكة 1420  رجل في أمة سعود آل عبدالعزیز الملك   1432/08/03 953.1 2264 2264 
  األوقافو السعودیة 
١ مج  العلماء من مجموعة  اإلسالمیة الشؤون وزارة  العربیة المملكة 1421  عبدالعزیز الملك عھد في الدعوة ندوة بحوث   1432/08/03 953.105 2265 2265 
  واألوقاف السعودیة 
١ مج  الثقافي مكة نادي مطبوعات  المكرمة مكة 1405  الحرام اهللا بیت بتاریخ األنام إعالم  زین بن أحمد بن صالح محمد الشیبي،   1432/08/03 210.1 2266 2266 
 العابدین 
١ مج  الجدیدة األفاق دار بیروت 1400  محمد بن محمد بن محمد الناس، سید ابن  السیر والشمائل المغازي فنون في األثر عیون   1432/08/03 219 2267 2267 
یحیى بن محمد بن عبداهللا بن    
١ مج  الخطیب عبدالحمید  الدینیة الشؤون قةنف على طبع قطر  الخطیب تائیة  آدم ولد سید سیرة   1432/08/03 219 2268 2268 
قطر بدولة   
١ مج  سلیمان بن عبدالوھاب بن التمیمي،محمد  بلنسیة دار الریاض 1416  النبویة السیرة من مواضع ستة شرح   1432/08/03 239 2269 2269 
١ مج  سلیمان بن عبدالوھاب بن التمیمي،محمد  بلنسیة دار الریاض 1416  النبویة السیرة من مواضع ستة شرح   1432/08/03 239 2270 2270 
١ مج  سلیمان بن عبدالوھاب بن التمیمي،محمد  بلنسیة دار الریاض 1416  النبویة السیرة من مواضع ستة شرح   1432/08/03 239 2271 2271 
١ مج  سلیمان بن عبدالوھاب بن مدالتمیمي،مح  بلنسیة دار الریاض 1416  النبویة السیرة من مواضع ستة شرح   1432/08/03 239 2272 2272 
١ مج  الفكر دار بیروت 1400  رمضان سعید محمد البوطي،  السیرة فقھ   1432/08/03 219 2273 2273 
١ مج  المحمدیة السنة مطبعة مصر 1375  سلیمان بن عبدالوھاب بن التمیمي،محمد  سولالر سیرة مختصر   1432/08/03 219 2274 2274 
١ مج  الحلبي البابي مصطفى مطبعة مصر 1355  ھشام البن النبویة السیرة  یوسف بن الدین جمال األنصاري،عبداهللا   1432/08/03 219 2275 2275 
ھشام بن عبداهللا بن أحمد ابن   
١ مج  المنارة دار  جدة 1406  البراء أحمد األمیري،  الكریم القرآن في دعوتھو السالم علیھ إبراھیم   1432/08/03 210.92 2276 2276 
١ مج  والتوزیع للنشر السلف دار الریاض 1415  حنبل بن أحمد بن صالح  حنبل بن أحمد اإلمام سیرة   1432/08/03 210.92 2277 2277 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ١٢٥  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١ مج  الجوزي بن دالرحمنعب القرشي،  اإلمام مطبعة مصر  عبدالعزیز بن عمر سیرة   1432/08/03 210.92 2278 2278 
١ مج  العربي الفكر دار  القاھرة  زھرة أبو محمد  تیمیة ابن   1432/08/03 210.92 2279 2279 
١ مج  العربي الفكر دار  القاھرة 1960  زھرة أبو محمد  حنیفة أبو   1432/08/03 210.92 2280 2280 
١ مج  عبدالغفور أحمد عطار، للمؤلف  المكرمة مكة 1392  عبدالوھاب بن محمد   1432/08/03 210.92 2281 2281 
١ مج  محمد بن حجر بن أحمد طامي، أبو آل  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1393   2282 2282 210.92 1432/08/03  السلفیة عقیدتھ عبدالوھاب بن محمد الشیخ 
اإلصالحیة ودعوتھ  دعوةوال واالفتاء العلمیة   
 واالرشاد 
١ مج  السلفیة المطبعة مصر 1378  مراد كامل محمد   2283 2283 956 1432/08/04  الجامعة دول العربي اإلسالمي العالم حاضر 
 العربیة 
١ مج  معین بن یحیى  عبدالعزیز الملك جامعة السعودیة 1399   2284 2284 213.3 1432/08/04 التاریخ 
١ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1413  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2285 2285 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٢ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1413  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2286 2286 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٣ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1413  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2287 2287 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٤ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1413  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2288 2288 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٥ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1413  اإلسالمیة ثالبحو مجلة   1432/08/04 210.5 2289 2289 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٦ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1413  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2290 2290 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٧ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1413  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2291 2291 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ١٢٦  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٨ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث اتالدار العامة الرئاسة السعودیة 1413  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2292 2292 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٩ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1413  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2293 2293 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
١٠ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1413  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2294 2294 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
١١ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث داراتال العامة الرئاسة السعودیة 1413  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2295 2295 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
١٢ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1413  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2296 2296 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
١٣ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1413  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2297 2297 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
١٤ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات ةالعام الرئاسة السعودیة 1413  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2298 2298 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
١٥ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1413  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2299 2299 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
١٦ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1413  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2300 2300 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
١٧ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات لعامةا الرئاسة السعودیة 1413  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2301 2301 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ١٢٧  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١٨ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1413  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2302 2302 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
١٩ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1413  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2303 2303 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٢٠ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1413  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2304 2304 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٢١ مج  العلماء كبار لھیئة العامة انةاألم  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1413  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2305 2305 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٢٢ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1413  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2306 2306 
  والدعوة واالفتاء میةالعل 
 واالرشاد 
٢٣ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1413  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2307 2307 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٢٤ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1413  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2308 2308 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٢٥ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1413  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2309 2309 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٢٦ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1413  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2310 2310 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٢٧ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  وثالبح الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1413  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2311 2311 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ١٢٨  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٢٨ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1413  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2312 2312 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٢٩ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1413  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2313 2313 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٣٠ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1413  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2314 2314 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٣١ مج  العلماء بارك لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1413  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2315 2315 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
١ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1408  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2316 2316 
  ةوالدعو واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٢ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1409  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2317 2317 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٣ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1409  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2318 2318 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٤ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1409  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2319 2319 
  وةوالدع واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٥ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1410  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2320 2320 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٦ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1410  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2321 2321 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ١٢٩  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
اریخت مالحظات  النشر مكان  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف الناشـــــــــــــــر  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٧ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1411  میةاإلسال البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2322 2322 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٨ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1412  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2323 2323 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٩ مج  دیةالسعو 1412  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2324 2324 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
١٠ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1412  سالمیةاإل البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2325 2325 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
١١ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1412  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2326 2326 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
١٢ مج  لسعودیةا 1412  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2327 2327 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
١٣ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1413  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2328 2328 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
١٤ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1413  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2329 2329 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
١٥ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1413  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2330 2330 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
١٦ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1414  اإلسالمیة بحوثال مجلة   1432/08/04 210.5 2331 2331 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ١٣٠  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  ـــــــــــــــرالناش  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان المؤلـــــــــــــــف  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
١٧ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1414  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2332 2332 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
١٨ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1414  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2333 2333 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
١٩ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1415  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2334 2334 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٢٠ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1415  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2335 2335 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٢١ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1415  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2336 2336 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٢٢ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات عامةال الرئاسة السعودیة 1415  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2337 2337 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٢٣ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1415  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2338 2338 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٢٤ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1416  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2339 2339 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٢٥ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة ةالرئاس السعودیة 1416  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2340 2340 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٢٦ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1416  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2341 2341 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 



الرحیم الرحمن اهللا بسم   
النجامیة قریة  ١٣٢ من ١٣١  صفحة  السعودیة العربیة المملكة   
النجمي احمد الشیخ مكتبة  جازان منطقة 1433/05/06   

  
النشر مكان تاریخ مالحظات  لمؤلـــــــــــــــفا الناشـــــــــــــــر  الورود بیانات العنـــــــــــــــوان  الخاص الرقم  العام الرقم   مسلسل 
 التاریخ الرقم الجھة النشر 
٢٧ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1418  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2342 2342 
  والدعوة واالفتاء یةالعلم 
 واالرشاد 
٢٨ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1418  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2343 2343 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٢٩ مج  العلماء كبار لھیئة العامة ألمانةا  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1420  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2344 2344 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٣٠ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1421  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2345 2345 
  والدعوة واالفتاء لعلمیةا 
 واالرشاد 
٣١ مج  العلماء كبار لھیئة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1423  اإلسالمیة البحوث مجلة   1432/08/04 210.5 2346 2346 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
١ مج  الحج في اإلسالمیة للتوعیة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة السعودیة 1410  اإلسالمیة التوعیة مجلة   1432/08/05 210.5 2347 2347 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
٢ مج  الحج في اإلسالمیة للتوعیة العامة األمانة  البحوث الدارات العامة الرئاسة  المكرمة مكة 1406  اإلسالمیة التوعیة مجلة   1432/08/05 218 2348 2348 
  والدعوة واالفتاء العلمیة 
 واالرشاد 
١ مج  الحج في اإلسالمیة التوعیة  واألوقاف اإلسالمیة الشؤون وزارة  اإلسالمیة الشؤون وزارة  العربیة المملكة 1415   1432/08/05 210.5 2349 2349 
  واألوقاف السعودیة 
١ مج  اإلسالمیة التوعیة مجلة  واألوقاف اإلسالمیة الشؤون وزارة  سالمیةاإل الشؤون وزارة  العربیة المملكة 1419   1432/08/05 210.5 2350 2350 
  واألوقاف السعودیة 
١ مج  اإلسالمیة التوعیة مجلة  واألوقاف اإلسالمیة الشؤون وزارة  اإلسالمیة الشؤون وزارة  العربیة المملكة 1419   1432/08/05 210.5 2351 2351 
  واألوقاف السعودیة 
١ مج  األثریة األصالة مكتبة  جدة  رمضاني أحمد بن عبدالمالك الجزائري،   2352 2352 215 1432/08/06  إلى الداعي القتاد أبي وحشیة من العباد تخلیص 
األكباد وفلذات النسوان قتل   
١ مج  والتوزیع للنشر ھجر دار أبھا 1419  الدین نور مجاھد محمد  تارایتلاو بھاذملا في ودراسات بحوث   1432/08/06 320.5 2353 2353 



میحرلا نمحرلا هللا مسب   
ةیماجنلا ةیرق  ١٣٢ نم ١٣٢  ةحفص  ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا   
يمجنلا دمحا خیشلا ةبتكم  نازاج ةقطنم 1433/05/06   

  
تاظحالم  خیرات  رشنلا ناكم  رـــــــــــــــشانلا  فـــــــــــــــلؤملا  ناوـــــــــــــــنعلا  دورولا تانایب  صاخلا مقرلا  ماعلا مقرلا  لسلسم   
رشنلا  ةھجلا  مقرلا  خیراتلا   
١ جم  ضایرلا 1424  ءایفوألا راد ةكرش  ةیعادلا داز  نب نیسح نب دمحم ،يناطحقلا نارفس لآ   1432/08/06 214 2354 2354 
دیعس   
١ جم  میصقلا 1426  عیزوتلاو رشنلل مالسإلا ءادن راد  دومح نب دمحم ،نازوفلا   2355 2355 252.5 1432/08/06  هرعاشمو جحلا رئاعش يف نامیإلا رھاظم 
اھیف فارحنإلا رھاوظو   
١ جم  مساقلا نب دمحم نب ىیحی ،يملیدلا  رشنلاو عبطلل نامیإلا راد  ةرھاقلا ـ  ةرھاقلا 1424  ریوصتلا ةنتف نم ریذحتلا   1432/08/06 214 2356 2356 
عیزوتلاو   
١ جم  ضایرلا 1425  فیرشلا راد  دمحأ نب ظفاح،يمكحلا  ةدیقعلا قیقحت يف ةدیرفلا ةرھوجلا   1432/08/06 240 2357 2357 
١ جم  دمحأ نب ظفاح،يمكحلا  ةیمالسإلا نوؤشلا ةرازو  ةیبرعلا ةكلمملا 1420   2358 2358 240 1432/08/06  ةیجانلا ةفئاطلا داقتعال ةروشنملا ةنسلا مالعأ 
ةیدوعسلا  ةروصنملا  فاقوألاو   
١ جم  جاھنملا راد  ةرھاقلا 1424  حلاص نب دمحم،نیمیثعلا  ىنسحلا ھئامسأو هللا تافص يف ىلثملا دعاوقلا   1432/08/06 214 2359 2359 
١ جم  فلؤملل  ةیبرعلا ةكلمملا 1422  دیحوتلا ةوعد ةمئأ لئاسر  نب دوعس نب لعشم نب لصیف ،دوعس لآ   1432/08/06 240 2360 2360 
ةیدوعسلا  زیزعلادبع   
١ جم  جاھنملا راد  ةرھاقلا 1423  ناخ نسح قیدص دمحم ،يجونقلا  رثألا لھأ ةدیقع نایب يف رمثلا فطق   1432/08/06 214 2361 2361 
١ جم  ضایرلا 1418  ىلاعت هللا فقو  دمحملا زیزعلادبع،ناملسلا   2362 2362 214 1432/08/06  دیقعلا ىلع ةیلوصألا ةبوجألاو ةلئسألا رصتخم 
ةیطساولا   
١ جم  تارامإلا 1420  ةیملعلا نیرمعلا ةبتكم  يناضمر دمحأ نب كلاملادبع ،يرئازجلا  رثألا لھأ لوصأ نم ررد تس   1432/08/06 214 2363 2363 
١ جم  ةیدوعسلا 1420  نب میلحلادبع نب دمحأ ،ينارحلا ةیمیت نبا  ثوحبلا تارادال ةماعلا ةسائرلا  ةلیسولاو لسوتلا يف ةلیلج ةدعاق   1432/08/06 240 2364 2364 
مالسلادبع   ةوعدلاو ءاتفالاو ةیملعلا   
داشرالاو   
١ جم  توریب 1416  ةیمالسإلا رئاشبلا راد  هللا الإ ھلإ ال لضف و دیحوتلا يف ةلأسم  يداھلادبع نب نسح نب فسوی ،يسدقملا   1432/08/06 214 2365 2365 

١ جم  جاھنملا راد  ةرھاقلا 1424  رصان نب نمحرلادبع،يدعسلا   2366 2366 214 1432/08/06  ءایبنألا دیحوت حرش يف نیبملا حضاولا قحلا 
ةیفاشلا ةیفاكلا  نم نیلسرملاو   
١ جم  تارامإلا 1401  ةیترامإلا لدعلا ةرازو  ةمالس نب دمحم نب دمحأ،يواحطلا  ةیمالسإلا ةدیقعلا لوصأ   1432/08/06 214 2367 2367 
١ جم  رئازجلا 1424  فلؤملل  ىیحی نب دمحأ ،ينارھزلا   2368 2368 214 1432/08/06  ةمئأل ةیواحطلا ةدیقعلا ىلع ةیرثألا تاقیلعتلا 
ةیفلسلا ةوعدلا   
١ جم  ةیدوعسلا 1419  نمحرلادبع نب دمحم ،سیمخلا  ةیمالسإلا نوؤشلا ةرازو  رسیملا ةیواحطلا ةدیقعلا حرش   1432/08/06 240 2369 2369 
  فاقوألاو 
١ جم  نمیلا 1425  داشرإلا ةبتكم  نب باھولادبع نب دمحم ،يلدبعلا يباصولا  دیحوتلا ةلدأ يف دیفملا لوقلا   1432/08/08 214 2370 2370 
ينمیلا يلع    


