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 .1العقيدة الإسلامية وأسسها – عبد الرحمن حبنكه الميداني
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 .1نـــــشـــأة الـــديــــن
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 .3علم الأديان( :تار يخه ،مكوناته ،مناهجه ،أعلامه ،حاضره،

 -علي سامي النشار

 -عبد الله سمك
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 .1فلسفة علم الكلام
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 .2المدخل إلى دراسة علم الكلام
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 .1الفلسفة في الإسلام :دراسة ونقد

 .2أفلاطون في الإسلام

 عرفان عبد الحميد .1موجز تاريخ العالم  -و يلز
 .2التاريخ الـكبير ومستقبل البشر ية  -فريد سباير

 -محمد سهيل طقوش

 .2التفسير والمفسرون  -الذهبي

 -الشر يف العوني

 .4التاريخ الإسلامي الوجيز
 -محمد سهيل طقوش

 -عبد الله الجديع

 -عبد الرحمن بدوي

.5حاضر العالم الإسلامي

.6المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام

 -لوثروب ستودارد

 -جواد علي

 .4العلمانيون والقرآن الـكريم – أحمد الطعان

 .2نور اليقين – الخضري
 .2تـحرير علوم الـحديث

 .4أفلوطين عند العرب

 -عبد الرحمن بدوي

 .3الإتقان  -السيوطي
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 .3الـشــمسـية في الـقواعد المنطـقية  -القزويني
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 .4نــقـض الـمنطق/الرد على المنطقيين -ابن تيمية

 .5جامع البيان – الطبري (نموذج تطبيقي)

.3كتابة السيرة النبو ية لدى العرب المحدثين -حسن بزاينية

 .3السنة ومكانتها في التشر يع

 .4الموطأ – مالك بن أنس

 -مصطفى السباعي

(أو) صحيح البخاري (نموذج تطبيقي)
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 .1تاريخ الفقه الإسلامي

 .2أصول الفقه الإسلامي

 -إلياس دردور

 -الزحيلي

 .3القراءات المعاصرة والفقه الإسلامي

 .4المستصفى في أصول الفقه

 .5الـــموافـــقات

 -عبد الولي الشلفي

 -الغزالي

 -الشاطبي
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 .1المزهر  -السيوطي
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 .4دلائل الإعجاز  -الجرجاني

 .1المدارس الأخلاقية
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في الفكر الإسلامي
 -مجموعة مؤلفين
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 .2تاريخ التصوف الإسلامي

 .3العـقـل الأخـلاقي العربي

 .4إحياء علوم الدين

 .5رسائل ابن عربي

 -عبد الرحمن بدوي

-محمد عابد الجابري

-الغزالي

-ابن عربي

-ابن الـخطيب

 .1فــــلسفة الغــــلاة

 .2مــعـمار الفكر المعتزلي

 .3الحركة الغنوصية

 -عبد الرزاق محمد

 -سعيد الغانمي

 -الخوري بولس الفغالي

-محمد إبراهيم الفيومي

 .5مقالات الإسلاميين  -الأشعري

 .6الفرق بين الفرق  -البغدادي

 .7الـفصل في الـملل والنحل  -ابن حزم

 .8الـملل والنحل  -الشهرستاني

 .1الكلام في التوحيد

 .2القضاء والقدر في الإسلام
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 -فاروق الدسوقي

 -عبد الرحمن بدوي

 الحبيب عياد .1أساس التقديس -الفخر الرازي

 .2الرسالة التدمرية -ابن تيمية

 .3شرح الأصول الخمسة
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 -المفيد
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 .2المدخل إلى الفلسفة – وليم إيرل
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 -هشام جعيط

 .4الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد

 .1أسس الفلسفة  -توفيق الطو يل
 .1مشكلة الشر ووجود الله

 .4الــفــتـــنـــة
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 )1تــهافت الفلاسفة -الغزالي
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الوطن العربي
 -مركز دراسات الوحدة العربية
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 .4الإصلاح السياسي في الفكر الإسلامي

 .5البهائية والنظام العالمي الجديد

– محمد محمد حسين

 -محمد أبو رمان

-أحمد سراج الدين

2

21

22
23
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 .5تجديد الفكر العربي
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 .6تجديد الفكر الديني

 .7مـفـهـوم الـعـقـل

 .8نقد العقل العربي

 -محمد إقبال

 -عبد الله العروي

 -الجابري

 .2الدين والتحليل النفسي

 .1عــلــم الــنفس الـدينــي
 سير يل بيرت .1اليهودية  -أحمد شلبي

-أر يك فروم

 .9تجديد المنهج
 .10روح الــــديــن
 .11روح الحداثة  -طه عبد الرحمن

 .12صونا للفلسفة والدين

 .13المنهج في فهم الإسلام

 -أبو يعرب المرزوقي

 -يحيى محمد

 .3علم الاجتماع الديني

 .4الأشكال الأولية للحياة الدينية

 .5المرجع في سيسيولوجيا الدين(كتاب أكسفورد)

 -سابينو أكوافيفا وبيس انزو

– دوركايم

 -تحرير :بيتر كلارك

 .2المسيحية  -أحمد شلبي

 .3الإسلام  -أحمد شلبي

 .4أديان الهند الـكبرى  -أحمد شلبي
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الاستشراق :أهدافه ووسائله
 -محمد فتح الله الز يادي

 -ساسي الحاج

 -يوهان فوك

للشرق  -إدوارد سعيد

مناهج البحث في الإسلاميات لدى المستشرقين  -محمد البشير مغلي

آلام العقل الغربي

تاريخ الفكر الغربي

 -تارناس

 -غنا سكيربك

الدراسات العربية

الاستشراق الفرنسي في المغرب والمشرق:

والإسلامية في الجامعات

من خلال المجلة الآسيو ية

الألمانية  -رودي بارت

 -محمد العربي معريش

تاريخ الفلسفة الحديثة:

تكوين العقل الحديث

 -يوسف كرم

 -جون راندل

الاستشراق الأمريكي
 -دوجلاس ليتل

تاريخ الفكر العربي والإسلامي
 -أورفوا

 -كروث ايرنانديث

العقيدة والشر يعة
 جولد تسيهرالقرآن في دراسات المستشرقين
 -مشتاق بشير الغزالي

المعاصر

– لخضر شايب

منهج في نقد العلم الحداثي
 -وائل حلاق

مناهج المستشرقين – مجموعة باحثين (اليونسكو)

تاريخ الفكر في العالم الإسلامي

نبوة محمد في الفكر الاستشراقي
8

نقد الخطاب الاستشراقي

تاريخ حركة الاستشراق

الاستشراق :المفاهيم الغربية

قصور الاستشراق:

تاريخ الفلسفة الغربية
 -برتراند رسل

موسوعة المستشرقين

المستشرقون

– عبد الرحمن بدوي

 -نجيب العقيقي

(مطالعة)

(مطالعة)

الإسلام دين المستقبل

الإسلام ومصير الإنسان

 -روجيه جارودي

 -شارلز إيتون

الدعوة إلى الإسلام

تاريخ علم الكلام الإسلامي

المرجع في علم الكلام

فلسفة المتكلمين

علم الكلام

 -توماس أرنولد

 -تيلمان ناغل

 -تحرير :شميتكه

 -ولفنسون

 -جوز يف فان إس

مذاهب التفسير الإسلامي

تاريخ القرآن

كتاب تاريخ القرآن لنولدكه (ترجمة وقراءة نقدية)

دفاعا عن القرآن

 -جولد تسيهر

 -نولدكه

 -رضا محمد الدقيقي

 -عبد الرحمن بدوي

مناهج تحليل الأحاديث
في الدراسات الغربية
 -هرلد موتسكي

النزاع على السنة
 -جوناثان براون

 محمد في مكة محمد في المدينة -مونتجمري وات

دفاع عن محمد
-عبد الرحمن بدوي

براهين النبوة

الوجود التار يخي للأنبياء

– سامي عامري

– سامي عامري
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افتراءات المستشرقين والحداثيين على أصول
الشر يعة  -هاني محمود حسن

مدخل إلى الفقه الإسلامي

أصول الفقه المحمدي

أصول الفقه المحمدي لشاخت

الشر يعة :النظر ية والممارسة

 -جوز يف شاخت

 -جوز يف شاخت

(دراسة نقدية)  -محمد الأعظمي

والتحولات  -وائل حلاق

روح الشر يعة الإسلامية  -جون بول شارناي
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المستشرقون ونظر ياتهم في نشأة الدراسات
اللغو ية

11

فلسفة الاستشراق وأثرها فى

التراث اليوناني في الحضارة

تاريخ الفلسفة الإسلامية
 -هنري كوربان

 -ت ج دي بور

 -آنا ماري شميل

وتار يخه

 -فرانز روزنتال

 -هودجسون

 -أيرا م .لابيدس

– لوثروب ستودارد

تعليم العلوم وتعلمها في المجتمعات الإسلامية

إسلام السوق

تاريخ الشعوب الإسلامية
-كارل بروكلمان

العلوم الإسلامية وقيام النهضة الأوروبية

نشأة الإنسانيات

نشأة الكليات

 -جورج صليبا

 -جورج مقدسي

 -جورج مقدسي

 -سونيا برينتيس

 -زجريد هونكه

آلام الحلاج
 -ماسينيون

 -نيكلسون

علم التأريخ عند المسلمين

 -عبد الله الوهيبي

ما بعد الاستشراق

هل يستطيع غير الأوروبي أن يفكر؟

 -حميد دباشي

 -حميد دباشي

هل يستطيع التابع أن يتكلم؟

-

غاياتري سبيفاك

تجربة الإسلام السياسي

الإسلام وخرافة المواجهة

الأمومة عند العرب

اشتهاء العرب

 -أوليفيه روا

 -فريد هاليداي

 -و يل كين

 -جوز يف مسعد

 باتر يك هاينيمعذبوا الأرض  -فانون
الثقافة والإمبر يالية – إدوارد سعيد

17

في التصوف الإسلامي

مغامرة الإسلام

العلم والتعليم:

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 -مايكل كوك

 -مجموعة مستشرقين

تاريخ الفلسفة في الإسلام

الاستشراق الجديد :مقدمات أولية
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 -مرجليوث

 -كارل بروكلمان

تاريخ المجتمعات الإسلامية

-فاروق فوزي
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أصول الشعر العربي

تاريخ الأدب العربي

حاضر العالم الإسلامي

الإسلامي

الغرب

العربي

أبعاد صوفية في الإسلام

الإسلامية  -بدوي

شمس العرب تسطع على

بحوث ألمانية في الأدب

 -كيس فيرستنغ

 -أحمد سمايلوفتش

الاستشراق والتاريخ
13

اللغة العربية

الأدب العربى المعاصر

 -إسماعيل عمايرة
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ديناميات الشر يعة الإسلامية والتحولات الاجتماعية السياسية  -تيموثي ب  .دانيالز

الدراسات الثقافية ودراسات ما بعد

بشرة سوداء وأقنعة بيضاء  -فانون

موقع الثقافة  -هومي بابا

مقدمة في علم الاستغراب – حسن حنفي

المركز ية الغربية  -عبد الله إبراهيم

الشرق في الغرب – جاك غودي

أديان قديمة وسياسة حديثة

الإسلام والرق

المرأة في العصور الوسطى الإسلامية

 -مايكل كوك

 -جوناثان براون

 -غافن هامبلي

ال كولونيالية – تحرير :مصلح النجار
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