الئحة كتب مكتبة جمعية آفـاق
فئة الكتب اإلسالمية »«IS
عنوان الكتاب

ر .ت

اسم المؤلف

المصدر

1

التعريف يف اختالف الرواة عن نافع

عثمان بن سعيد الداين

وزارة األوقاف

2

البيعة واخلالفة يف اإلسالم

ندوة

وزارة األوقاف

جزئني

3

أم سلمة أم املؤمنني

أمينة أمزيان

وزارة األوقاف

جزئني

4

مفهوم التسامح يف البناء احلضاري اإلسالمي

ندوة

وزارة األوقاف

5

مس ط اوجورر الفاخر من مفاخر الن ي األو واخآخر

حممد علي الفاسي

وزارة األوقاف

6

اإلسالم واألصولية وخيانة املوروث اإلسالمي

جمموعة من الباحثني

وزارة األوقاف

7

املنح البادية يف األسانيد العالية

عبد اهلل حممد الفاسي

وزارة األوقاف

8

استدعاءات اإلجازة

ابن رشيد السبيت

وزارة األوقاف

9

عثمان السالوجي ومذربيته األشعرية

مجا عال البخيت

وزارة األوقاف

10

الوسطية لتدبري االختالف عند أيب احلسن األشعري جمموعة من الباحثني

الرابطة احملمدية للعلماء

11

سؤا األخالق والقيم يف عاملنا املعاصر

جمموعة من الباحثني

الرابطة احملمدية للعلماء

12

الرياضة يف اإلسالم

حممد بن أمحد الكانوين الرابطة احملمدية للعلماء

13

أجوبة وتقاييد يف تفسري الكتاب العزيز

حممد الطيب بن عبد
اجمليد الفاسي

الرابطة احملمدية للعلماء

14

احلمرياء عائشة أم املؤمنني

بدر العمراين

الرابطة احملمدية للعلماء

15

اإلشادة واملنة لعناية الصوفية بعلم احلديث والسنة

املصطفى بوزغيبة

الرابطة احملمدية للعلماء

16

الفصو يف أركان اإلسالم

ناصر الدين اللقاين

الرابطة احملمدية للعلماء

17

مناسك احلج

خليل بن إسحاق

الرابطة احملمدية للعلماء

18

العلل البينة يف وجه حذف األلف اللينة

عبد الرحيم النابلسي

الرابطة احملمدية للعلماء

19

جهود املغاربة يف خدمة املذرب األشعري

جمموعة من الباحثني

الرابطة احملمدية للعلماء

20

اإلعالم بأن التصوف من شريعة اإلسالم

عبد اهلل بن الصديق

الرابطة احملمدية للعلماء
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مالحظات

 3أجزاء
جزئني

21

منظومة القيم املرجعية يف اإلسالم

22

قراء وقراءات صور من علو اهلمة عند قرائنا يف الطلب عبد اهلادي محيتو
والرحلة العلمية

23

البستان يف جتويد القرآن

الرابطة احملمدية للعلماء

حممد الكتاين

الرابطة احملمدية للعلماء

حممد بن يوسف اوجنايت الرابطة احملمدية للعلماء

24

حق الزوجة يف الكد والسعاية

امللود كعواس

الرابطة احملمدية للعلماء

25

نداء احلب سبيل النور

حممد واحي

الرابطة احملمدية للعلماء

26

منارج التخريج عند احملدثني

الدكتور حممد اخلرشايف

27

زوارر الفكر وجوارر الفقر

الدكتور امحد املصباحي

28

ترمجة معاين القران الكرمي

اهليئة
العلمية

29

املالية اإلسالمية وحتديت التنمية

جمموعة من الباحثني

30

االجتهاد والتجديد يف الشريعة اإلسالمية والتحديات
املعاصرة

مركز الدراسات والبحوث
اإلنسانية واالجتماعية وجدة

31

التواصل يف الرؤية املعرفية االسالمية

مركز الدراسات والبحوث
اإلنسانية واالجتماعية وجدة

االستشارية

وزارة األوقاف

جزئني

مركز الدراسات والبحوث
اإلنسانية واالجتماعية وجدة
مركز الدراسات والبحوث
اإلنسانية واالجتماعية وجدة

32

العمل االجتماعي يف االسالم

مصطفى بن محزة

مركز الدراسات والبحوث
اإلنسانية واالجتماعية وجدة

33

اهلوية القرآنية وصواب التأويل

الدكتور أمحد العلوي

مركز الدراسات والبحوث
اإلنسانية واالجتماعية وجدة

34

حواشي اليوسي على شرح كربى السنوسي

أبو املوارب احلسن بن
مسعود اليوسي

35

الصفوة
يف رحاب الصحب الكرام (رض اهلل عنهم) دالالت ومعان

36

كيف نرتقي بأنفسنا

37

نداء احلب سبيل النور

38

مداخالت اليوم الدراسي حل البيئة من منظور
اسالمي

39

أخذ اوجنة عن اشكا نعيم اوجنة

40

صور حممد (ص) واإلسالم عند بعض املفكرين الدكتور
الرمضاين
الغربيني

نسختني

الرابطة احملمدية للعلماء

الدكتور عبد احلميد
عشاق
حممد واحي

الرابطة احملمدية للعلماء
الرابطة احملمدية للعلماء
مركز الدراسات والبحوث
اإلنسانية واالجتماعية وجدة

أبو املوارب احلسن بن
مسعود اليوسي
عبد

اهلل
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 10نسخ

41

آداب الدارس واملدرس

جمموعة من املؤلفني

جملة الوعي اإلسالمي
الكويتة

42

املنتخب من كتاب األربعني يف شعب الدين اليب جمموعة من املؤلفني
القاسم الصفار

جملة الوعي اإلسالمي
الكويتية

43

شرح انفاس السحريف أقسام احلديث واالثر

جمموعة من املؤلفني

جمللة الوعي اإلسالمي
الكويتية

44

جواب العالمة السفاربين على من زعم ان العمل غري جائز جمموعة من املؤلفني

بكتب الفقه الرا حمدثة

جملة الوعي اإلسالمي
الكويتية

45

حتفة األمني فيمن يقبل قوله بالمين

جمموعة من املؤلفني

جملة الوعي اإلسالمي
الكويتية

46

اخلطب اوجمعة خلطباء اوجمعة

47

قصص األنبياء لالمام احلافظ ابن كثري

مجعية آفاق

48

املخاطر اليت تواجه الشباب املسلم

مجعية آفاق

49

صفوة التفاسري

مجعية آفاق

50

األحاديث القدسية الصحيحة وشروحها

51

منهج مسلم عقائد وآداب وأخالق وعبادات
ومعامالت

52

الغنية املمارسة التقريبية يف العلوم االسالمية

وزارة األوقاف

د .حممد أمحد تامر
د .عبد العزيز مصطفى

 3أجزاء

مجعية آفاق
مجعية آفاق
وزارة األوقاف

53

سلسلة القادة العسكريني :صالح الدين االيويب

جمدي بكر

مجعية آفاق

54

سلسلة القادة العسكريني :عبد القادر اوجزائري

جمدي بكر

مجعية آفاق

55

سلسلة القادة العسكريني :نور الدين حممود

جمدي بكر

مجعية آفاق

56

سلسلة القادة العسكريني :عمر ملختار

جمدي بكر

مجعية آفاق

57

سلسلة القادة العسكريني :سيف الدين قطز

جمدي بكر

مجعية آفاق

58

سلسلة القادة العسكريني :عبد اهلل بن سعد بن ايب جمدي بكر
السرح

مجعية آفاق

59

سلسلة القادة العسكريني :عبد الرمحان الغافقي

جمدي بكر

مجعية آفاق

60

سلسلة القادة العسكريني :أسامة بن زيد

جمدي بكر

مجعية آفاق

61

سلسلة القادة العسكريني :يوسف بن تاشفني

جمدي بكر

مجعية آفاق

62

سلسلة القادة العسكريني :سعد بن ايب وقاص

جمدي بكر

مجعية آفاق

63

سلسلة السرية النبوية

عزة سليمان

مجعية آفاق

64

سلسلة االبطا الفاحتني :حممد الفاتح

جمدي بكر

مجعية آفاق

جمعية آفــاق ،مركز بني حذيفة ،إقليم الحسيمة الهاتف25.20.02.25.60 – 25.50.20.06.00 :
الموقع اإللكتروني www.hadifa.net :البريد اإللكترونيasso.afaq@gmail.com :

عشر قصص

65

سلسلة االبطا الفاحتني :طارق بن زياد

جمدي بكر

مجعية آفاق

66

سلسلة االبطا الفاحتني :قتيبة بن مسلم

جمدي بكر

مجعية آفاق

67

سلسلة االبطا الفاحتني :سد بن لفرات

جمدي بكر

مجعية آفاق

68

سلسلة االبطا الفاحتني :عمرو بن العاص

جمدي بكر

مجعية آفاق

69

سلسلة االبطا الفاحتني :أبو اللمتوين

جمدي بكر

مجعية آفاق

70

سلسلة االبطا الفاحتني :خالد بن الوليد

جمدي بكر

مجعية آفاق

71

سلسلة االبطا الفاحتني :حممد بن القاسم

جمدي بكر

مجعية آفاق

72

سلسلة االبطا الفاحتني :عقبة بن نافع

جمدي بكر

مجعية آفاق

73

سلسلة االبطا الفاحتني :موسى بن نصري

جمدي بكر

مجعية آفاق
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