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 قائمة بالمراجع العربية بمكتبة أ. د عبد الوهاب السنباطي

R الرقم العنوان المؤلف 

 / ك11 اٌزوثخ وفىاصهب اٌطجيعيخ  1111

 / ك11 اٌىيّيبء اٌعبِخ  1111

 / ك21 ِنووح ِفىو ثيىٌىعً  1101

 / ك9 َِبئً ورّبهيٓ فً اٌىيّيبء اٌزؾٍيٍيخ ا. يبهو ٍالفيف 1110

اثواهيُ عجل اٌمبكه  1121

 ؽَٓ

 / ك11 يبٔخ االصبهوٍبئً واٍبٌيت روِيُ وص

 / ك40 كهاٍبد فً عالط وصيبٔخ االصبه اٌؾغويخ اثواهيُ ِؾّل عجل اٌٍخ 1119

 / ك11 ِجبكي روِيُ االصبه اثواهيُ ِؾّل عجل اٌٍخ 1122

 / ك16 كيبٔخ ِصو اٌمليّخ اكوٌف اهِبْ 1114

 / ك10 هنا هى عٍُ اٌجيىٌىعيب اهَٔذ ِبيو 1119

 / ك91 االَٔبْاٌفٕىْ و  أهويٓ اكِبْ 1161

 / ك11 اٌّىاك واٌصٕبعبد عٕل للِبء اٌّصوييٓ أٌفويل ٌىوبً 1111

 / ك11 اٌؾضبهح اٌطجيخ فً ِصو اٌمليّخ ثىي غٍيىٔغً 1111

 / ك11 اٌّلْ اٌزبهيقيخ طوق اٌؾفبظ عٍيهب واؽيبئهب رىَِالف 1112

 / ك66 اٌفٓ واٌّليٕخ فً االٌفيخ اٌضبٌضخ عبِعخ إٌّيب  1164

 / ك69 اٌفٓ واٌّليٕخ فً االٌفيخ اٌضبٌضخ عبِعخ إٌّيب  1160

 / ك09 كهاٍبد وثؾىس عبِعخ ؽٍىاْ 1100

 / ك1 ِعغُ اٌؾضبهح اٌّصويخ اٌمليّخ عىهط ٍىٔووْ  1111

 / ك29 رشقيص اٌّووجبد اٌعضىيخ عىهط يىٔبصبْ 1120

 / ك41 اٌنوثبٔيخ واٌّنيجبد عىهعيى رىهاوب 1112

 / ك11 اٌىيّيبء اٌفيييبئيخ عىهكْ َ.ثبوه 1111

 / ك14 اٌعٍُ واٌّشزغٍىْ ثبٌجؾش اٌعًٍّ فً اٌّغزّع اٌؾليش عىْ . ة  كيىَٕىْ 1116

 / ك111 اٌّيىووثبد واالَٔبْ عىْ يىٍزغيذ 1192

 / ك61 ِؾبضواد فً ربهيـ االيىثيٓ و اٌّّبٌيه  ؽبِل ىيبْ غبُٔ 1111

 / ك21 خ وروِيُ اٌّمزٕيبد اٌضمبفيخ رىٕىٌىعيب صيبٔ ؽَبَ اٌليٓ عجل اٌؾّيل 1121

 / ك46 إٌّهظ اٌعًٍّ ٌعالط وصيبٔخ اٌّقطىطبد واالفشبة االصويخ ؽَبَ اٌليٓ عجل اٌؾّيل 1144

إٌّهظ اٌعًٍّ ٌعالط وصيبٔخ اٌّقطىطبد واالفشبة  ؽَبَ اٌليٓ عجل اٌؾّيل 1121

 وإٌَّىعبد

 / ك11

 / ك20  ِلفً اًٌ االصبه االٍالِيخ ؽَٓ اٌجبشب 1109

 / ك49 اٌضووح إٌجبريخ فً ِصو اٌمليّخ ؽَٓ عجل اٌوؽّٓ 1140

ؽَٓ عجل اٌوؽّٓ  1111

 فطبة

 / ك12 اٌيهاعخ واٌّغزّع اٌويفً فً ِصو االٍالِيخ

 / ك11 ِىاك اٌجٕبء ؽَيٓ ِؾّل صبٌؼ 1112

 / ك14 اٌّصويىْ واٌؾضبهح ؽَيٓ ِؤٌٔ 1116

 / ك19 اٌفىو اٌّقزبه ِٓ عبٌُ ؽّل يىٍف اٌووًِ 1110

 / ك16 اٌجزووي ثيٓ إٌظويخ واٌزطجيك ؽّلي اٌجٕجً 1114

 / ك112 عٍُ االصبه وصيبٔخ االكواد واٌّىالع االصويخ وروِيّهب فبٌل غٕيُ 1191

 / ك06 ويّيبء اٌغييئبد اٌىجيوح مٔىْ ِؾّل عييي 1104
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 / ك111 اٌّيىووثيىٌىعيب اٌعبِخ ههضب ط 1111

 / ك26 االصبه اٌغبهلخ هوثود ٍيٍفو ثوط 1124

 / ك02 ِجبكي ويّيبء اٌجىٌيّزواد ٍزوثيقجيف 1101

 / ك16 اٌفٕىْ االٍالِيخ ٍعبك ِبهو 1114

 / ك44 اثى اٌهىي ربهيقخ فً ضىء اٌىشىف اٌؾليضخ ٍٍيُ ؽَٓ 1116

 / ك01 كٌيً اٌّىاك اٌىيّيبئيخ اٌقطوح ٍّيو هعت ٍٍيُ 1141

 / ك91 فً واكي إٌيً االصبه اٌمجطيخ ٍىِوى والهن 1191

 / ك21 ِصو رؾذ ؽىُ االغويك واٌووِبْ ٍيل اؽّل عًٍ 1121

 / ك94 ربهؿ اٌعّبهح فً ِصو اٌمليُ االلصو ٍيل رىفيك 1166

 / ك91 ِعبٌُ ربهيـ وؽضبهح ِصو اٌفوعىٔيخ ٍيل رىفيك 1162

 / ك96 اٌؾوف واٌصٕبعبد فً ِصو االٍالِيخ اٌَيل طخ اٌَيل 1194

 / ك01 رمٕيخ االفشبة ل عيد لٕليً اٌَي 1141

 / ك01 اٌّيىووثيىٌىعيب اٌعبِخ  اٌشؾبد ِؾّل هِضبْ 1101

 / ك10 إٌجبربد اٌعطويخ اٌشؾبد ٔصو اثى ىيل 1129

 / ك61 هوِب ٍيف ولبٔىْ شؾبرخ ِؾّل اٍّبعيً 1161

 / ك62 اٌّقً اًٌ ربهيـ االغويك شؾبرخ ِؾّل اٍّبعيً 1161

 / ك99 اٌىيّبويبد اٌَىيَويخ زغبهحشووخ إٌيً ٌٍ 1190

 / ك11 عبٌّيخ اٌؾضبهح االٍالِيخ وِظبهوهب فً اٌفٕىْ صالػ اٌليٓ اٌجؾيوي 1111

 / ك11 ِواوي اٌصٕبعخ فً ِصو االٍالِيخ عبصُ ِؾّل هىق 1111

 / ك11 رىٕىٌىعيب اٌّىاك عجل اٌغىاك ِؾّل اؽّل 1111

 / ك21 واٌؾيىأيخاالفبد اٌؾشويخ  عجل اٌعييي إٌّشبوي 1102

 / ك114 وزبٌىط اٌمطع اٌّهلاح ِٓ ِٓ فقبِخ اٌوئيٌ عًٍ عجل هللا عجل اٌعييي ؽّىك 1116

 / ك14 اٌزوثيخ واٌزعٍيُ فً ِصو اٌمليّخ عجل اٌعييي صبٌؼ 1116

 / ك10 االٌٍ اٌعٍّيخ ٌعالط وصيبٔخ اٌىزت واٌّقطىطبد واٌىصبئك  عجل اٌّعي شبهيٓ  1119

 / ك111 روِيُ وصيبٔخ اٌّجبًٔ االصويخ عجل اٌّعي شبهيٓ 1191

 / ك11 طوق صيبٔخ وروِيُ االصبه واٌّمزٕيبد اٌفٕيخ عجل اٌّعي شبهيٓ 1111

 / ك12 اٍبٍيبد عٍىَ االشغبه عضّبْ علًٌ ثلهاْ 1111

 / ك41 ظبهوح اٌىزبثخ عًٍ اٌعٍّخ اٌىهليخ عًٍ اٌّىبوي 1111

 / ك21 اِواض إٌجبربد عٍُ عًٍ وبًِ اٌغّواوي 1101

 / ك91 ؽضبهح اٌعوة غىٍزبف ٌىثىْ 1161

 / ك61 فٓ إٌؾذ واالٍزَٕبؿ فبهوق شوف 1111

 / ك6 اعالَ اٌعوة فً اٌىيّيبء فبضً اؽّل اٌطبئً  1114

 / ك1 رجَيظ اٌىيّيبء فوك ً. هيٌ 991

 / ك 10 اٌٍىؽبد اٌّصىهح ثبٌّزؾف اٌمجطً  فيىزىه عوعٌ 1119

 / ك60 اٌفيييبء اٌعٍّيخ خ اٌهٕلٍخ وٍي 1119

 / ك41 رىٕىٌىعيب اٌقشت ٌطيف ؽبعً ؽَٓ 1111

 / ك11 ِملِخ فً ِيىووثيىٌىعيب اٌزوثخ ِبهرٓ اٌىَٕله 1111

 / ك19 اٌَّىَ اٌفطويخ ِغلي ِؾت اٌليٓ 1110

 / ك0 اٌلهاٍبد اٌَّزمجٍيخ ِغّىعخ عٍّبء 999

 / ك4 ٌَيو اٌشعجيخعبٌُ اٌفىو اٌّالؽُ وا ِغّىعخ عٍّبء 996

 / ك2 عبٌُ اٌفىو وزبثبد فً اٌؾضبهح ِغّىعخ عٍّبء 1111
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 / ك1 عبٌُ اٌفىو ِٕبهظ اٌجؾش اٌعًٍّ  ِغّىعخ عٍّبء 1111

 / ك24 رّبهيٓ ِعٍّيخ فً ِيىووثيىٌىعيب اٌزوثخ ِؾّل اؽّل اٌؾبط  1106

 / ك16 االشغبه اٌقشجيخ فً ِصو ِؾّل اٌَعيل اِبَ 1114

 / ك91 اٌيّٓ واٌظىاهو اٌطجيعيخ  اٌشعيجًِؾّل  1191

 / ك01 ربهيـ ِصو االٍالِيخ ِؾّل اِيٓ صبٌؼ 1142

 / ك04 كهاٍبد الزصبكيخ فً ربهيـ ِصو االٍالِيخ ِؾّل اِيٓ صبٌؼ 1146

 / ك61 اٌفٓ اٌّصوي اٌمليُ ِؾّل أىه شىوي 1112

 / ك11 اٌزعليٓ فً ِصو لليّب وؽليضب ِؾّل ٍّيؼ عبفيخ 1112

 / ك64 كهاٍخ ٌّغّىعخ ِٓ شىاهل اٌمجىه ثغجبٔخ ِليٓ ٍعلح ثبٌيّٓ ِؾّل ٍيف إٌصو 1116

 / ك42 ٔظوح عبِخ اًٌ اٌّلاهً اٌيّٕيخ ِؾّل ٍيف إٌصو 1141

 / ك41 ٔظوح عبِخ اًٌ اٌّلاهً اٌيّٕيخ ِؾّل ٍيف إٌصو 1141

 / ك90 أصبه االلصو ِؾّل عجل اٌمبكه 1169

 / ك11 هاٍبد عٍّيخ فً روِيُ وصيبٔخ االصبه غيو اٌعضىيخك ِؾّل عجل اٌهبكي 1111

 / ك01 اٌىيّيبء اٌَويويخ ِؾّل فزؾً اٌهىاهي 1101

 / ك22 ٔغبهح اٌعّبهح ِؾّل ِوًٍ اٍّبعيً 1121

 / ك11 ِزؾف اٌفٓ االٍالًِ ِؾّل ِصطفً 1111

 / ك1 أٌٍ افزجبه ورؾٍيً اٍزقلاَ ِجيلاد االفبد ِؾّىك ىيل 991

 / ك41 اٌٍ افزجبه ورؾٍيً واٍزقلاَ ِجيلاد االفبد ىك ىيلِؾّ 1141

 / ك12 وىَ اِجى ِؾً اٌليٓ عجل اٌٍطيف 1111

 / ك19 ِلفً ٌٍعّبهح واٌفٕىْ االٍالِيخ فً اٌغّهىهيخ اٌيّٕيخ ِصطفً شيؾخ  1110

 / ك14 ؽفع االفشبة اٌّزعلكح االٌىاْ وروِيّهب اٌّعهل اٌعًٍّ اٌفؤًَ 1126

 / ك111 ِزبؽف اٌّىأً اٌيىَٔىىِٕظّخ  1191

 / ك111 اٌّزؾف ِٕظّخ اٌيىَٔىى 1112

 / ك111 اٌّزؾف ِٕظّخ اٌيىَٔىى 1111

 / ك111 اٌّزؾف اٌعوثً ِٕظّخ اٌيىَٔىى 1191

 / ك114 اٌّزؾف اٌعوثً ِٕظّخ اٌيىَٔىى 1196

 / ك110 اٌّزؾف اٌعوثً ِٕظّخ اٌيىَٔىى 1199

 / ك112 عوثًاٌّزؾف اٌ ِٕظّخ اٌيىَٔىى 1111

 / ك111 اٌّزؾف اٌعوثً ِٕظّخ اٌيىَٔىى 1111

 / ك111 اٌّزؾف اٌعوثً ِٕظّخ اٌيىَٔىى 1111

 / ك116 اٌّزؾف اٌعوثً ِٕظّخ اٌيىَٔىى 1114

 / ك119 اٌّزؾف اٌعوثً ِٕظّخ اٌيىَٔىى 1110

 / ك19 اٌزٍىس اٌجيئً واٌزّٕيخ االلزصبكيخ ًِٕ لبٍُ 1110

 / ك110 ٕبعخ اٌىهقص ٔعيُ اكيت فضً 1121

اٌّغزّع فً ِصو االٍالِيخ ِٓ اٌفزؼ اٌعوثً اًٌ اٌعصو  هىيلا عجل اٌعظيُ 1161

 اٌفبطًّ

 / ك61

 / ك00 ِصو فً اٌعصو اٌعزيك و.ة.اِوي 1149

 / ك11 ِصو وثالك إٌىثخ وكٌزو اِوي 1111

 / ك12 اٌّىهك وىاهح اٌضمبفخ اٌعواليخ 1111

 / ك92 بريخ عٕل للِبء اٌّصوييٓاٌضووح إٌج وٌيُ ٔظيو 1191

 / ك11 ِٕظىهاد ربهيقيخ فً اٌعٍُ اٌيىَٔىى 1111


