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 الرحيمن ٰـ الرحمبسم الله 
 

محمد وعلى  نبينا ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،والعاقبة للمتقين ،الحمد لله رب العالمين

 بعد :أما  ،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،آله وصحبه أجمعين

التاريخ وما يُلحق المصنفة في كتب العوالي الذي يضم الفهرس  هذاالقيام ب –بمنه وفضله  –قد يسر الله ف

وقد  ،العلم الشرعي لطلبة العلم ودور النشر والمكتبات العامةفي تقريب وذلك مساهمة متواضعة مني  ،به

مع لتيسير الحصول على الكتاب من مصدره،  ،ذكرت مع اسم كل كتاب اسم المؤلف والمحقق ودار النشر

في الكتب القائمة أفضل طبعات الكتاب إخراجا ومضمونا، وذلك بانتقاء ر اختيا الوضع في االعتبار

والشريعة لح في العقيدة وطريقة السلف الصا ،على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلماالستدالل 

 .والسلوك

ى المعلومة ، لتقريب الوصول إلالفهرسوفي الصفحة التالية وضعُت ِفهرسا للمواضيع العلمية المندرجة تحت 

 المطلوبة.

وما كان من خطأ فبقصوري  ،فما كان من صواب فبتوفيق الله وحده ال شريك له ،جهد المقل: فهذا وبعد

 .في الحديثجاء كما فالدين النصيحة   ،خل علي بنصحهفمن كان عنده إضافة أو تصويب فال يب ،وتقصيري

فعلى من أراد أن يحصل على  ،مستمرةبصفة  هذا الـثـَّـبت؛ فإنه يتم تحديث المعلومات المحتواة في وللعلم

 www.saaid.net/kutobفي صفحتي الخاصة  الـثـَّـبتالنسخة الحديثة أن يرجع إلى موقع 

على آله وصحبه وسلم و  والله حسبي وعليه التكالن، وال حول وال قوة إال بالله، وصلى الله على نبينا محمد،

 هجري. ٢٨/٣/١٤٤٣وكتبه أبو سليمان / ماجد بن سليمان الرسي، في ،،، ومن تبعهم بإحسان

  majed.alrassi@gmail.com - 00966-505906761هاتف المملكة العربية السعودية، 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب

أصول كتب التاريخ :املوضوع 
27:الفئة  التاريخ وما يُلحق به

مع دراسة لتطور التدوين ومناهج املؤرخني- منهج كتابة التاريخ اإلسالمي 
حىت هناية القرن الثالث اهلجري

الدمام- دار ابن اجلوزي حممد بن صامل السلمي

سري امللوك منذ بدأ اخلليقة إىل مقتل يزدجرد بن هبرام اجور آخر ملوك
 م438العجم سنة 

عبد امللك بن قريب األصمعي
( هـ216)

الدار العربية للموسوعات
لبنان- 

حتقيق
خالد أمحد املال السويدي. د

عبد هللا بن مسلم, ابن قتيبةاملعارف
( هـ276)الدينوري 

مصر- دار املعارف  حتقيق
ثروت عكاشة

ابن جرير, حممد بن جرير الطربياتريخ األمم وامللوك
( هـ310)

-بيت األفكار الدولية 
الرايض

ابن جرير, حممد بن جرير الطربي13/1اتريخ الطربي - الصحيح والضعيف واملسكوت عنه 
( هـ310)

دمشق- دار ابن كثري  حتقيق
حممد بن طاهر الربزحبي

دمشق- دار ابن كثري 10/1 (قصص األنبياء واتريخ ما قبل البعثة)صحيح اتريخ الطربي  حتقيق
حممد بن طاهر الربزحبي

اجمللس األعلى للشئون( هـ334)يزيد بن حممد األزدي اتريخ املوصل
مصر- اإلسالمية 

حتقيق
علي حبيبة. د

بريوت- دار صادر ( هـ340)أمحد بن سهل البلخي كتاب البدء والتاريخ تقدمي
مسري مشس. د

ابن اجلوزي, عبد الرمحن بن علي18/1املنتظم يف اتريخ امللوك واألمم 
( هـ597)البغدادي 

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
حممد ومصطفى أبناء عبد القادر عطا

15   من 1صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
أصول كتب التاريخ :املوضوع 

27:الفئة  التاريخ وما يُلحق به

ابن اجلوزي, عبد الرمحن بن عليتلقيح فهوم أهل األثر يف عيون التاريخ والسري
( هـ597)البغدادي 

القاهرة- مكتبة اآلداب 

ابن األثري اجلزري, علي بن حممد11/1الكامل يف التاريخ 
( هـ630)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

مراجعة
حممد يوسف الدقاق

ابن العدمي, عمر بن أمحد بن أيب10/1بغية الطلب يف اتريخ حلب 
( هـ660)جرادة 

مؤسسة الفرقان للرتاث
لندن- اإلسالمي 

حتقيق
املهدي عيد الرواضيه

قطب الدين, موسى بن حممد( هـ711 - 697)ذيل مرآة الزمان 
( هـ726)اليونيين 

اإلمارات- اجملمع الثقايف  حتقيق
محزة عباس. د

مشس الدين الذهيب, حممد بن أمحد52/1اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم 
( هـ748)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
شعيب األرانؤوط

مشس الدين الذهيب, حممد بن أمحد17/1اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم 
( هـ748)

-دار الغرب اإلسالمي 
بريوت

حتقيق
بشار عواد معروف. د

-دار الغرب اإلسالمي بشار عواد معروف(اتريخ اإلسالم)الذهيب ومنهجه يف كتاب 
بريوت

اتريخ ا)الذهيب ومنهجه يف )نكت على كتاب - النكت الذهبية 
((إلسالم

-مكتبة اإلمام البخاري حسني بن عكاشة
مصر

تقدمي
بشار عواد معروف. د

مشس الدين الذهيب, حممد بن أمحدذيل اتريخ االسالم
( هـ748)

الرايض- دار املغين  عناية
مازن بن سامل ابوزير

15   من 2صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
أصول كتب التاريخ :املوضوع 

27:الفئة  التاريخ وما يُلحق به

مشس الدين الذهيب, حممد بن أمحد2/1دول اإلسالم 
( هـ748)

بريوت- دار صادر  حتقيق
حسن إمساعيل مروة

مشس الدين الذهيب, حممد بن أمحد( هجري700انتهى إىل عام )العرب يف خرب من غرب 
( هـ748)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
حممد السعيد زغلول

مشس الدين الذهيب, حممد بن أمحد( هجري740 - 701من عام ) 4/1ذيول العرب يف خرب من غرب 
( هـ748)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
حممد السعيد زغلول

تذييل الذيل, لعبد الغين بن عبد الواحد: الذيل على ذيل العرب, ويليه
( هـ833)املرشدي 

العراقي, عبد الرحيم بن احلسني
( هـ806)

القاهرة- دار الذخائر  تعليق
أمحد عبد الستار

774)ابن كثري, إمساعيل بن عمر 21/1البداية والنهاية 
(هـ

مصر- دار هجر  حتقيق
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي. د

774)ابن كثري, إمساعيل بن عمر 20/1البداية والنهاية 
(هـ

دمشق- دار ابن كثري  حتقيق
بشار عواد وعبد القادر األرانؤوط. د

ابن خلدون, عبد الرمحن بن حممدمقدمة ابن خلدون
( هـ808)

دمشق- دار يعرب  حتقيق وتعليق وختريج
عبد هللا بن حممد الدرويش

خمتصر مقدمة ابن خلدون, مع احملافظة على مجيع األفكار احلضارية
( شرح وتعليق700ويتضمن أكثر من )واالجتماعية واالفتصادية والرتبوية 

الرايض- دار قرطبة  تعليق/اختصار
عبد احملسن بن أمحد العصيمي. د

كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أايم العرب والعجم)اتريخ ابن خلدون 
(17/1والرببر , ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكرب 

ابن خلدون, عبد الرمحن بن حممد
( هـ808)

–دار القريوان للنشر 
تونس

حتقيق
إحسان الثامدي واملهدي عيد

15   من 3صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
أصول كتب التاريخ :املوضوع 

27:الفئة  التاريخ وما يُلحق به

ديوان املبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببر ومن)اتريخ ابن خلدون املسمى 
عاصرهم من ذوي الشأن األكرب

ابن خلدون, عبد الرمحن بن حممد
( هـ808)

لبنان- دار الفكر  حتقيق
خليل شحاط

اهليئة املصرية العامة(اتريخ ابن خلدون)املسمى  (ديوان املبتدأ واخلرب)خمتصر كتاب 
للرتاث

اختصار
إميان فؤاد اجلويلي. د

815)ابن الشحنة , حممد بن حممد (كتاب اتريخ ووفيات)روض املناظر يف علم األوائل واألواخر 
(هـ

-دار الكتب العلمية 
بريوت

حتقيق
سيد حممد مهنا

ابن خطيب الناصرية, علي بن حممدالدر املنتخب يف تكملة اتريخ حلب
( هـ843)احلليب 

مكة- جامعة أم القرى  دراسة/حتقيق
صاحل بن خمضور العطاوي السلمي

السخاوي, حممد بن عبد الرمحن7/1وجيز الكالم يف الذيل على دول اإلسالم 
( هـ902)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
بشار عواد معروف. د

جالل الدين السيوطي, عبدالرمحن(مكرر يف كتب الرتاجم) 2/1حسن احملاضرة يف أخبار مصر والقاهرة 
( هـ911)ابن الكمال 

القاهرة- مكتبة اخلاجني  حتقيق
علي حممد عمر. د

وهو كتاب جامع لتاريخ األنبياء واتريخ- التاريخ املعترب يف أنباء من غرب 
3/1اإلسالم وأئمته العظام 

جمري الدين العليمي, عبد الرمحن بن
( هـ928)حممد املقدسي 

دمشق- دار النوادر  حتقيق
جلنة إبشراف نور الدين طالب

 هـ إىل سنة1من سنة ) 11/1شذرات الذهب يف أخبار من ذهب 
( هـ1000

ابن العماد, عبد احلي بن أمحد
( هـ1089)العكري احلنبلي 

دمشق- دار ابن كثري  حتقيق
عبد القادر األرانؤوط وحممد األرانؤوط

بريوت- دار صادر ( هـ1335)عبد الرزاق البيطار حلية البشر يف اتريخ القرن الثالث عشر حتقيق
حممد هبجة البيطار

15   من 4صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
أصول كتب التاريخ :املوضوع 

27:الفئة  التاريخ وما يُلحق به

حممود شكري اآللوسي البغدادي(فيه بيان اتريخ العرب يف اجلاهلية)بلوغ اإلرب يف معرفة أحوال العرب 
( هـ1342)

-دار الكتب العلمية 
بريوت

شرح وتصحيح وضبط
حممد هبجة األثري

15   من 5صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
اتريخ اخللفاء الراشدين :املوضوع 

27:الفئة  التاريخ وما يُلحق به

وهو جملد مستقل يقع ضمن سري أعالم النبالء, ج)سري اخللفاء الراشدين 
28)

مشس الدين الذهيب, حممد بن أمحد
( هـ748)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
بشار عواد معروف

جالل الدين السيوطي, عبدالرمحناتريخ اخللفاء
( هـ911)ابن الكمال 

جدة- دار أمحد الغامدي  حتقيق
مصطفى عبد القادر عطا

-املكتب اإلسالمي ( هـ1418)حممود حممد شاكر 4/1اتريخ اخللفاء 
بريوت

ابن)عبد امللك بن حممد التونوري 3/1االكتفاء يف أخبار اخللفاء 
(الكردبوس

-اجلامعة اإلسالمية 
املدينة

حتقيق
صاحل بن عبد هللا الغامدي

دراسة جديدة تتضمن حتقيقا ملواقف الصحابة- اتريخ اخللفاء الراشدين 
وفق منهج احملدثني

الرايض- دار الفضيلة حممد بن إبراهيم أاب اخليل

ابن حزم األندلسي, علي بن أمحداخللفاء الراشدون واألئمة أمراء املؤمنني وأمساء الوالة وذكر ُمددهم
( هـ456)

بريوت- دار اجليل 

الثقبة- دار اهلجرة حيىي بن إبراهيم اليحىياخلالفة الراشدة والدولة األموية من فتح الباري, مجعا وتوثيقا تقدمي
أكرم ضياء العمري. د

الرايض- دار القاسم سعد بن موسى املوسىالنصوص التارخيية يف مسند اإلمام أمحد بن حنبل عن فرتة اخللفاء الراشدين

774)ابن كثري, إمساعيل بن عمر 1خالفة أبو بكر ج- البداية والنهاية 
(هـ

الرايض- مدار الوطن  عناية
حممد الصملي. د

15   من 6صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
اتريخ اخللفاء الراشدين :املوضوع 

27:الفئة  التاريخ وما يُلحق به

774)ابن كثري, إمساعيل بن عمر 2خالفة عمر ج - البداية والنهاية 
(هـ

الرايض- مدار الوطن  عناية
حممد الصملي. د

الرايض- مدار الوطن حممد بن صامل السلميخالفة عثمان بن عفان

-دار الكتب العلمية حممد رضارابع اخللفاء الراشدين- اإلمام علي بن أيب طالب كرم هللا وجهه 
بريوت

تصحيح
(من علماء األزهر)أمحد سعد علي 

الرايض- مكتبة العبيكان سامي بن عبد هللا املغلوثسلسلة أطلس اتريخ اخللفاء الراشدين

15   من 7صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث اترخيية متفرقة :املوضوع 

27:الفئة  التاريخ وما يُلحق به

القصيدة والشرح)شرح القصيدة الالمية يف أتريخ خلفاء الدولة اإلسالمية 
2/1 (للمؤلف

ابن أيب العز احلنفي, علي بن علي
( هـ792)

-مكتبة اإلمام البخاري 
مصر

حتقيق ودراسة
أشرف عبد املقصود

جالل الدين السيوطي, عبدالرمحنالشماريخ يف علم التاريخ
( هـ911)ابن الكمال 

الرايض- دار العقيدة  حتقيق
حسني بن مانع القحطاين

الطائف- مكتبة الصديق حممد بن صامل السلميمنهج نقد الرواايت التارخيية

املدينة- دار اإلمام مسلم عبد العزيز حممد نور ويلأثر التشيع على الرواايت التارخيية يف القرن األول اهلجري

الرايض- دار العاصمة حيىي بن إبراهيم اليحىيرسالة ماجستري– مروايت أيب خمنف يف اتريخ الطربي 

تقدم يف كتب الرد على)خياانت الشيعة وأثرها يف هزائم األمة اإلسالمية 
(الرافضة

اإلسكندرية- دار اإلميان حممود حممد عبد الرمحن

ما بني وفاة النيب عليه الصالة والسالم إىل مقتل احلسني)حـقبة من التاريخ 
(مكرر يف قسم الكتب املتعلقة ابلشيعة )( هـ61سنة 

-مكتبة اإلمام البخاري عثمان بن حممد اخلميس
مصر

مصر- مكتبة مدبويل أمحس حسن صبحيالدعوى الفاطمية

بريوت- مؤسسة الرسالة مصطفى اخلطيبمعجم املصطلحات واأللقاب التارخيية

15   من 8صفحة 



الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث اترخيية متفرقة :املوضوع 

27:الفئة  التاريخ وما يُلحق به

من عصر الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل)الفتوح اإلسالمية عرب العصور 
(أواخر العصر العثماين 

-دار كنوز أشبيليا عبد العزيز بن إبراهيم العمري
الرايض

الصراع العقائدي يف األندلس خالل مثانية قرون بني املسلمني والنصارى
 هـ897 هـ إىل سقوط غرانطة 92من الفتح اإلسالمي 

الرايض- مكتبة الكوثر خالد بن انصر الغامدي

جهود علماء األندلس يف الصراع مع النصارى خالل عصري املرابطني
( ه640-  هـ 483)واملوحدين 

-دار أصداء اجملتمع حممد بن إبراهيم أاب اخليل
بريدة

حسني ابسم النعيمي وحسني بن6/1استدراكات على اتريخ الرتاث العريب يف السرية والتاريخ 
حممد النعيمي

الدمام- دار ابن اجلوزي 

السخاوي, حممد بن عبد الرمحناإلعالن ابلتوبيخ ملن ذم أهل التأريخ
( هـ902)

بريوت- مؤسسة الرسالة  حتقيق
فرانز روزنثال

السخاوي, حممد بن عبد الرمحناإلعالن ابلتوبيخ ملن ذم أهل التوريخ
( هـ902)

الرايض- دار الصميعي  حتقيق
سامل بن غرت الظفريي

بريوت- عامل الكتب ( هـ245)حممد حبيب البغدادي املنمق يف أخبار قريش حتقيق
خورشيد أمحد فاروق

ابن قاسم, عبد الرمحن بن حممداشتمل على معارف وتراجم وسري مهمة - 4/1ملخص يف التأريخ 
( هـ1392)

الرايض- دار القاسم 

رسالة دكتوراه من)دراسة اترخيية عقدية - تعدد اخللفاء يف الزمن الواحد 
(جامعة امللك سعود

الرايض- دار قرطبة عبد هللا بن سعد أاب حسني
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
حبوث اترخيية متفرقة :املوضوع 

27:الفئة  التاريخ وما يُلحق به

الرايض- مكتبة العبيكان سامي بن عبد هللا املغلوثموسوعة األطالس اجلغرافية التارخيية

أخبارهم وأنساهبم ومنازهلم وأعالمهم والكالم على بعض- أخبار غسان 
الطوائف املنسوبة هلم

املدينة- دار النصيحة أمحد بن سليمان الرتابين
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
اتريخ جند والدولة السعودية :املوضوع 

27:الفئة  التاريخ وما يُلحق به

تقارير أمراء العثمانيني املعاصرين لظهور حممد بن عبد الوهاب- واثئق جند 
واستقرار أول دولة آلل سعود يف جند واحلجاز

-دار احملجة البيضاء علي موجاين
بريوت

تعريب
عقيل خورشا

روضة األفكار واألفهام ملراتد حال اإلمام وتعداد غزوات ذوي اإلسالم
2/1

شركة مطبعة ومطبعة( هـ1225)حسني بن غنام 
مصطفى الباين احلليب

مكة- دار سلف عصر حممد النصرقراءة يف إشكالية التأريخ واخلطاب- اتريخ ابن غنام والدعوة النجدية 

-دارة امللك عبد العزيز ( هـ1277)حممد بن عمر الفاخري اتريخ الفاخري
الرايض

تعليق/دراسة/حتقيق
عبد هللا بن يوسف الشبل. د

-دارة امللك عبد العزيز ( هـ1286)ضاري بن فهيد الرشيد نبذة اترخيية عن جند
الرايض

حتقيق
عبد هللا بن صاحل العثيمني. د

1290)عثمان بن عبد هللا بن بشر 2/1عنوان اجملد يف اتريخ جند 
(هـ

الرايض- دار احلبيب  حتقيق
حممد بن انصر الشثري. د

1290)عثمان بن عبد هللا بن بشر عنوان اجملد يف اتريخ جند
(هـ

-دارة امللك عبد العزيز 
الرايض

حتقيق
عبد الرمحن بن عبداللطيف آل الشيخ

1290)عثمان بن عبد هللا بن بشر سوابق عنوان اجملد يف اتريخ جند
(هـ

-دار البشائر اإلسالمية 
بريوت

تعليق/حتقيق
عبد هللا بن حممد املنيف

إبراهيم فصيح احليدري البغداديعنوان اجملد يف تبيان أحوال بغداد والبصرة وجند
( هـ1299)

الدار العربية للموسوعات
لبنان- 
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
اتريخ جند والدولة السعودية :املوضوع 

27:الفئة  التاريخ وما يُلحق به

حممود شكري اآللوسي البغداديويف آخره تتمة ونقد للشيخ سليمان بن سحمان رمحه هللا– اتريخ جند 
( هـ1342)

األردن- دار املعايل  حتقيق
حممد هبجة األثري

اتريخ بعض احلوادث الواقعة يف جند ووفيات بعض األعيان وأنساهبم وبناء
( هـ1340 هـ إىل 700من )بعض البلدان 

إبراهيم بن صاحل بن عيسى
( هـ1343)

الرايض- دار اليمامة  عناية
عبد هللا بن حممد املنيف

إبراهيم بن صاحل بن عيسىاتريخ بعض احلوادث الواقعة يف جند
( هـ1343)

الرايض- دار الثلوثية  حتقيق
خالد الوزان وعبد هللا البسيمي

إبراهيم بن صاحل بن عيسى( ه1341 - 850من عام ) 3/1اتريخ ابن عيسى 
( هـ1343)

املدينة- الناشر املتميز  دراسة وحتقيق
أمحد بن عبد العزيز البسام. د

عقد الدرر فيما وقع يف جند من احلوادث يف آخر القرن الثالث عشر وأول
الرابع عشر

إبراهيم بن صاحل بن عيسى
( هـ1343)

-دارة امللك عبد العزيز 
الرايض

-دارة امللك عبد العزيز ( هـ1346)عبد هللا بن حممد البسام حتفة املشتاق يف أخبار جند واحلجاز والعراق
الرايض

حتقيق
عارف أمحد عبد الغين

حممد بن عثمان بن صاحل القاضياملوسوعة يف اتريخ جند وحوادثها ووفيات أعياهنا
( هـ1346)

بريوت- دار اجليل ( م1940)أمني الرحياين اتريخ جند احلديث

الرايض- مكتبة العبيكان ( هـ1374)خالد بن حممد الفرج وهو شرح قصيدة اتريخ جند البائية- اخلرب والعيان يف اتريخ جند  دراسة/حتقيق
عبد الرمجن بن عبد هللا الشقري
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
اتريخ جند والدولة السعودية :املوضوع 

27:الفئة  التاريخ وما يُلحق به

-دار العلم للماليني ( هـ1396)خري الدين الزركلي 4/1شبه اجلزيرة يف عهد امللك عبد العزيز 
بريوت

عبد هللا بن عبد الرمحن البسام10/1خزانة التواريخ النجدية 
( هـ1423)

تذكرة أويل النهى والعرفان أبايم هللا الواحد الداين وذكر حوادث الزمان
8/1

إبراهيم بن عبيد آل عبد احملسن
( هـ1425)

الرايض- مكتبة الرشد 

الرايض- دار اخلضرمة ( هـ1432)عبد هللا بن مخيس 7/1 (مغاين الداير وما هلا من أخبار وآاثر)اتريخ اليمامة 

1436)عبد هللا بن صاحل العثيمني 2/1اتريخ اململكة العربية السعودية 
(هـ

-دارة امللك عبد العزيز 
الرايض

1436)عبد هللا بن صاحل العثيمني مراجعات يف مصادر التاريخ السعودي
(هـ

مطبوعات مكتبة امللك
الرايض- فهد الوطنية 

1349)اتريخ جند من خالل مؤلفات الشيخ سليمان بن سحمان رمحه هللا 
(هـ

الدار العربية للموسوعاتسليمان بن صاحل اخلراشي
لبنان- 

إمتاع السامر بتكملة متعة الناظر, ويليه ثالث مالحق أليب عبد الرمحن ابن
عقيل

-دارة امللك عبد العزيز شبيب الدوسري
الرايض

تقدمي
حممد احلميد وعبد الرمحن الرويشد

-دارة امللك عبد العزيز عبد الرمحن بن علي العرييناإلمام حممد بن سعود وجهوده يف أتسيس الدولة السعودية األوىل 
الرايض
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
اتريخ جند والدولة السعودية :املوضوع 

27:الفئة  التاريخ وما يُلحق به

معهد البحوثعبد الرحيم عبد الرمحن عبد الرحيم( هـ1233-  هـ 1158)الدولة السعودية األوىل 
-والدراسات العربية 

بريوت- دار جداول أخبار جند من جملة لغة العرب البغدادية من اجمللد األول إىل التاسع استدراك/تعليق/حتقيق
قاسم بن خلف الرويس

عبد هللا بن إبراهيم املربز ومحد ابناتريخ البلدان النجدية يف املصادر التارخيية
انصر الوهييب

دار الفيصل الثقافية

الدار العربية للموسوعاتألويس موسيلآل سعود, دراسة يف اتريخ الدولة السعودية
لبنان- 

ترمجة
سعيد بن فايز السعيد. د

بريوت- دار النفائس منري العجالين4/1اتريخ البالد العربية السعودية األوىل 

أول مذكرات يومية يف حروب امللك عبد العزيز لتوحيد- يوميات الدبدبة 
اململكة العربية السعودية

بريوت- دار جداول يوسف ايسني تعليق/إعداد
قاسم بن خلف الرويس

بريوت- دار جداول عبد العزيز بن حممد العيسى هـ1346 هـ إىل 1343أرشيف مملكة احلجاز وسلطنة جند وملحقاهتا من 

يف جملة الشرق األدىن ألمني سعد)أخبار مملكة احلجاز وجند وملحقاهتا 
2/1 ( م1929 - 1927الصادرة يف 

الرايض- دار الصميعي  دراسة وتوثيق
عبد الكرمي بن إبراهيم النعيمي. د
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الناشرنوع الدراسةاملؤلفاسم الكتاب
الدالئل لرتاث املسلمني :املوضوع 

27:الفئة  التاريخ وما يُلحق به

بريوت- عامل الكتب علي بن عبد هللا الدفاع. داملوجز يف الرتاث العلمي اإلسالمي

بريوت- مؤسسة الرسالة علي بن عبد هللا الدفاع. دروائع احلضارة العربية واإلسالمية يف العلوم

بريوت- مؤسسة الرسالة علي بن عبد هللا الدفاع. دأثر علماء العرب واملسلمني يف تطوير علم الفلك

بريوت- مؤسسة الرسالة علي بن عبد هللا الدفاع. درواد علم الطب يف احلضارة اإلسالمية

بريوت- مؤسسة الرسالة علي بن عبد هللا الدفاع. دإسهام علماء العرب واملسلمني يف علم النبات

بريوت- مؤسسة الرسالة علي بن عبد هللا الدفاع. دالعلوم البحتة يف احلضارة العربية

مؤسسة إقرأ للنشرراغب السرجاينإسهامات املسلمني يف احلضارة اإلنسانية- ماذا قدم املسلمون للعامل 
القاهرة- والتوزيع 
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