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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

1
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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

10

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

14

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

12

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
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