قائمة املكتبة الشبابية
إعداد
وضاح بن هادي
مدير مشروع جليس الثقايف بالنادي األدبي جبدة
راجعها وأضاف عليها :
أ.د .عبدالواحد املزروع – عميد كلية الرتبية جبامعة الدمام
د .عبداهلل رفود السفياني – مدير املوسوعة العاملية للشعر العربي
د .خالد بن سعود احلليبي – رئيس جملس إدارة مركز التنمية األسرية باألحساء
د .علي بن حممد العمران – طالب العلم واحملقق املعروف
د .نايف بن حممد القرشي – حماضر كلية الرتبية جبامعة أم القرى
د .أمحد العجريي – عضو هيئة التدريس جبامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

قائمة املكتبة الشبابية ( 16سنة –  52سنة)
ّ
التفسري امليسر

املكتبة الشرعية

تيسري الكريم الرمحن

جممع امللك فهد

عبدالرمحن السعدي

زبدة التفسري
ّ
التفسري امليسر

عائض القرني

الرحيق املختوم

صفي الدين املباركفوري

قصة الرسالة

زاد املعاد يف هدي خري العباد

حممد األشقر

عائض القرني
ابن القيم
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جمموعة باحثني

قصص نبوية

عبدالوهاب الطريري

حبيب اهلل حممد صلى اهلل عليه وسلم
مع املصطفى

حممد حسني يعقوب
سلمان العودة

السرية النبوية كما جاء يف األحاديث الصحيحة

حممد الصوياني

السرية النبوية دروس وعرب

مصطفى السباعي

السرية النبوية الصحيحة

أكرم ضياء العمري

إنها النبوة – بصائر وعرب من سرية خري البشر

صاحل رضا

يتيم أسعد العامل

علي الشبيلي

لو كان بيننا

أمحد الشقريي

أسوة للعاملني

حممد كأنك تراه
اآلداب

راغب السرجاني
عائض القرني

فؤاد الشلهوب

املوسوعة امليسرة يف املذاهب واألديان

الندوة العاملية للشباب

امللخص الفقهي

صاحل الفوزان

أعالم السنة املنشورة

حافظ حكمي

خمتصر الفقه اإلسالمي
فقه العبادات

سلسلة العقيدة يف ضوء الكتاب والسنة (العقيدة يف اهلل)

حممد التوجيري

حممد العثيمني
حممد األشقر

سلسلة العقيدة يف ضوء الكتاب والسنة (عامل املالئكة األبرار)

حممد األشقر

سلسلة العقيدة يف ضوء الكتاب والسنة (عامل اجلن والشياطني)

حممد األشقر

سلسلة العقيدة يف ضوء الكتاب والسنة (القيامة الصغرى)

حممد األشقر

سلسلة العقيدة يف ضوء الكتاب والسنة (اجلنة والنار)

حممد األشقر

سلسلة العقيدة يف ضوء الكتاب والسنة (الرسل والرساالت)
سلسلة العقيدة يف ضوء الكتاب والسنة (القضاء والقدر)

سلسلة العقيدة يف ضوء الكتاب والسنة (القيامة الكربى)

حممد األشقر
حممد األشقر
حممد األشقر

سلسلة العقيدة يف ضوء الكتاب والسنة (العقيدة يف اهلل)

حممد األشقر

فتاوى أركان اإلسالم اخلمسة

حممد العثيمني

سلسلة العقيدة يف ضوء الكتاب والسنة (العقيدة يف اهلل)
ماذا حيب اهلل وماذا يبغض؟

حممد األشقر
عدنان الطرشة

ماذا حيب النبي حممد وماذا يبغض؟

عدنان الطرشة

صور من حياة الصحابة

عبدالرمحن رأفت الباشا

صور من حياة التابعني

عبدالرمحن رأفت الباشا

قصص الرسول وأصحابه يف احلديث النبوي

عمر األشقر

شباب الصحابة

حممد الدويش

شباب حول الرسول

فتحي فوزي

نهاية العامل – أشراط الساعة الصغرى والكربى

حممد العريفي

العامل األخري – أحداث القيامة الصغرى والكربى وما بعدها

حممد العريفي

اخلشوع يف الصالة يف ضوء الكتاب والسنة
ُ ّ
ملاذا نصلي؟

سعيد بن وهف
حممد املقدم

التجريد الصحيح خمتصر صحيح البخاري

أمحد الزبيدي

رياض الصاحلني

النووي

خمتصر صحيح مسلم

األلباني

جامع العلوم واحلكم

ابن رجب احلنبلي

الوابل الصيب من الكلم الطيب

ابن القيم اجلوزية

فقه األدعية واألذكار

عبدالرزاق البدر

صحيح األذكار النووية

سليم اهلاليل

صفة صالة النبي صلى اهلل عليه وسلم

عبدالعزيز الطريفي

فقه العبادات املصور

عبداهلل باهمام

صفة الصالة بالدليل والتعليل
هذا رسول اهلل

إىل اهلدى ائتنا

حممد اخلزيم

جمموعة علماء

حممد حسني يعقوب

قصة االلتزام والتخلص من رواسب اجلاهلية

حممد حسني يعقوب

أطلس القرآن

شوقي أبو خليل

أصول الوصول إىل اهلل تعاىل

حممد حسني يعقوب

أطلس احلديث النبوي

شوقي أبو خليل

أطلس تاريخ األنبياء والرسل

سامي املغلوث

أطلس السرية النبوية

شوقي أبو خليل

أطلس اخلليفة أبي بكر الصديق

سامي املغلوث

أطلس اخلليفة عثمان بن عفان

سامي املغلوث

أطلس اخلليفة عمر بن اخلطاب
أطلس علي بن أبي طالب
أطلس األديان

سامي املغلوث
سامي املغلوث
سامي املغلوث

موسوعة األخالق

الدرر السنية

أمسك لسانك

عمر عبدالكايف

خلق املسلم واملسلمة

عمر عبدالكايف

الصالة عبادة وأسرار

عمر عبدالكايف

خلق املسلم
الوعد احلق

أمراض القلوب

حممد الغزايل

عمر عبدالكايف
عمر عبدالكايف

اقرتب من اهلل

ناصر اجمليبل

نداء اهلل للمؤمنني

حممد راتب النابلسي

حقق حلمك يف الوصول إىل اجلنة

عبداهلل امللحم

ال تيأسوا من روح اهلل

فضل إهلي

إىل الذين أسرفوا على أنفسهم

عائض القرني

احفظ اهلل حيفظك

عائض القرني

مع اهلل

وجاءت سكرة املوت

سلمان العودة
عائض القرني

مكتبة تطوير الذات
ملاذا من حولك أغبياء؟

شريف عرفة

أن تكون نفسك

شريف عرفة

برمج عقلك

ختلص من عقلك

شريف عرفة
شريف عرفة

املفاتيح العشرة للنجاح

إبراهيم الفقي

سيطر على حياتك

إبراهيم الفقي

الطريق إىل االمتياز

إبراهيم الفقي

قوة الثقة بالنفس

إبراهيم الفقي

الثقة واالعتزاز بالنفس

إبراهيم الفقي

قوة التحكم يف الذات

إبراهيم الفقي

الطريق إىل النجاح

إبراهيم الفقي

أيقظ قدراتك واصنع مستقبلك

إبراهيم الفقي

قوة العقل الباطن

إبراهيم الفقي

قوة التفكري

قوة الذكاء الروحي

إبراهيم الفقي
إبراهيم الفقي

قوة احلب والتسامح

إبراهيم الفقي

ّ
غير حياتك يف  03يوم

إبراهيم الفقي

حلل شخصيتك بنفسك

إبراهيم الفقي

أسرار القوة الذاتية

إبراهيم الفقي

إدارة الوقت

أعرف نفسك

إبراهيم الفقي
إبراهيم الفقي

سحر الذكاء االجتماعي

إبراهيم الفقي

خطط حلياتك

إبراهيم الفقي

قوة الطاقة البشرية
حياة بال توتر

فن وأسرار اختاذ القرار
ّ
من قدراتك الذهنية

كيف تصبح جنما اجتماعيا
ال تغضب

إبراهيم الفقي
إبراهيم الفقي

إبراهيم الفقي
إبراهيم الفقي
إبراهيم الفقي
عائض القرني

ال تيأس

عائض القرني

ال حتزن

عائض القرني

إدارة الوقت

طارق السويدان

فن اإللقاء الرائع

طارق السويدان

صناعة الذكاء

طارق السويدان

صناعة الثقافة

طارق السويدان

مبادئ اإلبداع

طارق السويدان

صناعة النجاح

طارق السويدان

كيف تتخذ قراراتك

طارق السويدان

أسس العطاء

طارق السويدان

صناعة القائد

مرن عضالت خمك

طارق السويدان
طارق السويدان

مهارات التأثري

طارق السويدان

تواقيع

ياسر احلزميي

املتحدث البارع
قوة اإلقناع

شرارة اإلبداع

ياسر احلزميي
علي احلمادي
علي احلمادي

مهندسو احلياة وصناع التأثري  ..من هم؟

علي احلمادي
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علي احلمادي

عجائب التحفيز

علي احلمادي

قمم النجاح

حممد الزهريي

صنعة العظماء

إكسري احلياة

علي احلمادي

عالء نعمان

مهارات الذكاء والقدرات

أسامة فريد

الذكاء الوجداني

عثمان اخلضر

إدارة الذات

حممد العدلوني

قوانينك اخلاصة – قواعد وقوانني حلياة أفضل

إيالف الريش

القراءة الذكية

ساجد العبديل

اقرأ كيف جتعل القراءة جزء من حياتك

ساجد العبديل

كلمة وكلمتني – تأمالت وأفكار حول جوهر النجاح

ساجد العبديل

مهارات االتصال والتأثري

حممد عاشور

افعل شيئا خمتلفا

عبداهلل عبدالغني

القراءة التصويرية
اصنع أفكارك
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أفكار من ذهب

جاسم املال

عبداهلل العطية
عبداحملسن العصيمي
ّ
كفاح فياض

كراكيب احلياة – عوائق صغرية تقف دون حتقيق النجاح

رامي باعطية

الذكاء التواصلي

ميسون النحالوي

كيف ختتار ختصصك اجلامعي؟
عبقرينو

حسن يوسف

نبيل البحبوح

القفز خارج الصندوق

حممد املنصور

سوق نفسك

عبداهلل باهمام
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مجال املال

أفكار صغرية حلياة كبرية

كريم الشاذيل

القبعات السبع للتفكري

عثمان باعثمان

خطط ملستقبلك

جاسم املطوع

سوق فكرك

أفكار خمتلفة للنجاح
بوصلة التفكري

كيف ختطط حلياتك

عبداهلل باهمام
إميان العتيبي
عثمان باعثمان
صالح الراشد

الوقت عمار أو دمار

جاسم املطوع

إمالء قلب

عمر رزق اهلل

كيمياء القراءة

عبداجمليد متراز

استمتع حبياتك

حممد العريفي

لفوز مع الناس
ّ
الفشل البناء

جون ماكسويل
جون ماكسويل

اخترب حلمك  13أسئلة تساعدك على رؤية حلمك وحتقيقه

جون ماكسويل

لليوم أهميته – إجراءات يومية لضمان النجاح يف املستقبل

جون ماكسويل

قوة التوجه الذهني

جون ماكسويل

التغيري من الداخل

أمين عبده

املوهبة ال تكفي أبدا

قوة التفكري على مستوى أكرب
كيف يفكر الناجحون

ثق بنفسك وحقق ما تريد

جون ماكسويل
جون ماكسويل
جون ماكسويل
بول حنا

فجر طاقتك الكامنة يف األوقات الصعبة

ديفيد فيسكوت

أسرار القيادة والتأثري

سليمان قيمان

مقاالتي يف القراءة

وضاح بن هادي

دع القلق وابدأ احلياة

دايل كارنيجي

حياة أسهل

جتربتي يف القراءة

كيف تكسب األصدقاء

العادات العشر للشخصية الناجحة

سليمان قيمان

وضاح بن هادي
دايل كارنيجي

إبراهيم القعيد

العادات السبع للمراهقني األكثر فعالية

شني كويف

من أنت

عبدالرمحن الصبيحي

تعلم كيف حتيا

ابدأ مشروعك وال ترتد

عبداهلل النعيمي
نبيل شلبي

حديقة األلغاز متارين يف جوانب العقل املختلفة

حممد هيبة

موعد مع احلياة

خالد املنيف

أنا وأخواتها – رحلة يف أسرار الذات
افتح النافذة مثة ضوء

سلمان العودة
خالد املنيف

لون حياتك
َ
ولدت لتفوز

خالد املنيف
خالد املنيف

األسلوب األقوى واأللطف يف التغيري

نايف الزريق

علمتني أمي
ا
حىت ال تكون كال

طارق احلبيب

كيف حتاور

طارق احلبيب
عوض القرني

استيقظ مبكرا تكن مبدعا

أمحد بادويالن

اقتل اليأس وانطلق حنو احلياة
ّ
طور نفسك بنفسك
ّ
كيف تغير حياتك

أمحد بادويالن
أمحد بادويالن

خطوط خطوة حنو اهلدف

أمحد بادويالن

كيف تتغلب على النسيان وتقوي ذاكرتك؟

أمحد بادويالن

أسرار حفظ القرآن الكريم

أمحد بادويالن

اعرف نفسك

كيف تكون إنسانا رائعا؟

االبتسامة تصنع املعجزات

كيف تقرأ شخصا مثل الكتاب

أمحد بادويالن
أمحد بادويالن
أمحد بادويالن

أمحد بادويالن
جريارد آي

قصة حياتك وكيف تبتكر قصة جديدة

ستيف تشاندلر

عشرة أمور متنيت لو عرفتها قبل دخويل اجلامعة

ياسر بكار

اإلنسان الفعال

مجال مجال الدين

القرار يف يديك

جدد حياتك
متفائلون

ياسر بكار

حممد الغزايل

ّ

عبدالكريم القصير

ّ
من الذي حرك قطعة اجلنب اخلاصة بي؟

سبنسر جونسون

قوة الصرب

إم جيه رايان

أعظم  133فكرة لالتصاالت املذهلة

جون آدير

احلوار مع اآلخر

حممد عبداجلواد

وراء كل عظيم مهارة

حممد عبداجلواد

اتقن مهارة تتخطى عقبة

حممد عبداجلواد

البشر ألوان

حممد عبداجلواد

ظل رجل ال يكفي

قاوم األخطبوط بداخلك
قوة اهلدف

أول املشوار خطوة

حممد عبداجلواد
حممد عبداجلواد
حممد عبداجلواد
حممد فتحي

طموح بال حدود من هنا نبدأ

حممد فتحي

من أنت

حممد فتحي

لتكن لك حياتك اخلاصة

حممد فتحي

أقوال وقصص ملهمة

حممد فتحي

االبتكار واكتشاف املواهب

حممد فتحي

التغلب على احليل

حممد فتحي

صناعة القرار

حممد فتحي

ّ
غير تفكريك تتغري لك احلياة

حممد فتحي

ظاهرة الضعف النفسي

جمدي اهلاليل

 123قصة تضيء لك احلياة

حممد فتحي

اإلميان أوال فكيف نبدأ به؟
ّ
هيا بنا نؤمن ساعة

جمدي اهلاليل

ّ
حطم صنمك وكن عند نفسك صغريا

جمدي اهلاليل

جدد حياتك

حممد موسى الشريف

كيف ننتفع بالقرآن
أثر املرء يف دنياه

ظاهرة التهاون باملواعيد

جمدي اهلاليل
جمدي اهلاليل
حممد موسى الشريف
حممد موسى الشريف

الطرق اجلامعة إىل القراءة النافعة

حممد موسى الشريف

حصول الطلب بسلوك األدب

حممد موسى الشريف

الثقافة اآلمنة

حممد موسى الشريف

اهلمة طريق إىل القمة

فن التعامل مع اآلباء

كن أنت وال تكن غريك

حممد موسى الشريف

مجال ماضي
مجال ماضي

من املمكن أن تكون مبدعا

مجال ماضي

ثق بنفسك وانطلق

مجال ماضي

رحلة البحث عن صديق
احرتس من املراهقة

مجال ماضي
مجال ماضي

لست وحدك يف حبر احلياة

مجال ماضي

كيف تكسب األصدقاء

مجال ماضي

متتع باحلياة

مجال ماضي

ّ
قدم األهم رتب أفكارك وجدد أولوياتك

مجال ماضي

ابتسم لتكون أمجل

مريد الكالب

املربع الذهبي كيف تتأهل وتفوز
فن اإللقاء

 9مهارات لإلقناع باستخدام لغة اإلحياء

مجال ماضي
مريد الكالب
مريد الكالب

اكتشف شخصيتك وشخصيات من حولك

مريد الكالب

فن اإللقاء املتميز

عبدالرمحن العشماوي

ال ختف وال حتزن

عبداحلميد السحيباني

ذاتك عالمة جتارية

فهد الفهيد

حىت أكون أعلى من السحاب

علي الطويل

إىل أبنائي وبناتي  23مشعة إلضاءة دروبكم

عبدالكريم بكار

املتحدث اجليد مفاهيم وآليات

عبدالكريم بكار

وقفات للعقل والروح

عبدالكريم بكار

القراءة املثمرة
اكتشاف الذات

ّ
جدد عقلك –  52مفهوما لتحديث الذهنية

عبدالكريم بكار
عبدالكريم بكار
عبدالكريم بكار

عش هانئا –  66إضاءة يف السعادة وحكمة احلياة

عبدالكريم بكار

قطار التقدم – مبادئ وأساليب التغيري الشخصي

عبدالكريم بكار

املناعة الفكرية

عبدالكريم بكار

أفق أخضر للنجاح واإلجناز

عبدالكريم بكار

الوضوح حنو رؤية أفضل

عبدالكريم بكار

ابدأ كتابة حياتك

مشعل الفالحي

مشروع العمر

مشعل الفالحي

نهضة إنسان

أفكار تصنع احلياة

بندر آل جاللة

مشعل الفالحي

املشوق إىل القراءة وطلب العلم

علي العمران

كيف تبني ثقافتك

علي العمري

استمتع بفشلك وال تكن فاشال

سلوى العضيدان

حني تكبو انهض

سلوى العضيدان

من وحي الشباب
قلبي حيدثكم

ال تكن هامشيا يف احلياة

علي العمري
علي العمري

ناصر اجلفان

دع القلق
ّ
أمجل حياة – رتب ذاتك وارتق بعالقاتك
ّ
كن مفكرا – برنامج تدريبي لتعليم التفكري

سعد الرتكي

فن التفكري

أمحد األمريي

كن متفائال

سعد الشهراني
هدى الفريح

ماجد آل عوشن

كيف تعرض أفكارك بأسلوب حديث وفعال

جيمس كايلن

كيف تصبح بطال يف  13ساعات

يوسف احلزيم

شباب بال مشاكل – رحلة من الداخل

أكرم رضا

تقدير ممتاز مل جيعل أحد ثريا – دروس يف اإلجناز الشخصي

ويس روبرتس

أريد أن أطري ..ولكن

شهدي رجب

قوانني احلياة إياك أن تكسرها
قوة التطوع

هذه حياتك ال وقت للتجارب

آفاق بال حدود – حبث يف هندسة النفس اإلنسانية
احلياة روعة

يوسف احلزيم
يوسف احلزيم
جيم دونوفان
حممد التكريتي
أمحد الرويح

شبابنا واإلتيكيت – سلوكيات الشباب من األلف إىل الياء

أمرية الصايغ

أفعال قليلة بنتائج كبرية –  23نصيحة إلجناز أكرب

عبداهلل العثمان

قوة الروح

عبداهلل العثمان

فنون الذوقيات واإلتيكات اإلسالمي
افهم غضبك كي تتغلب عليه
هل جربت

عبداهلل البوسعيدي
عبداهلل العثمان
عبداهلل العثمان
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ّ
حسن حياتك

عبداهلل العثمان
عبداهلل العثمان

برمج عقلك للنجاح

وليد الرومي

كن إجيابيا

سامي أبو سريع

الوظيفة قبل التخرج

أمحد أبا اخليل

صناعة األفكار املبتكرة

كيف تبدأ مشروعك التطوعي؟

ماذا تقول لنفسك عندما ختلو بها؟

أمحد الضبع

عماد اجلريفاني

عبداهلل عبدالغني

نافذة التغيري – دليلك لتحسني حياتك واالرتقاء بذاتك

عبداهلل األكرمي

الرتفيه يف حياتنا

عادل العبدالعايل

الشباب والفنت املعاصرة

عادل العبدالعايل

القصص والسري الذاتية
كيف جنح هؤالء؟

وجهتي يف احلياة

حممد العجمي

عبدالكريم بكار

رحلة احلج إىل بيت اهلل احلرام

حممد األمني الشنقيطي

عصر العلم

أمحد زويل

رحلة حياة

رحالت أمحد زويل

حممد العريفي
هديل غنيم

عظماء بال مدارس
ّ
أيتام غيروا جمرى التاريخ

عبداهلل اجلمعة

طفولة قلب

سلمان العودة

حكايا سعودي يف أوروبا

عبداهلل اجلمعة
عبداهلل اجلمعة

مالكوم إكس – سرية ذاتية

أليكس هايل

قصة زعيم

رجب طيب أردوغان

حياة ستيف جوبز

ستيف جوبز

صخور النفط ورمال السياسة (عبداهلل الطريقي)

حممد السيف

قصص من التاريخ

علي الطنطاوي

ذكريات علي الطنطاوي –  6أجزاء
رجال من التاريخ
من أعالم اإلسالم
صور وخواطر

علي الطنطاوي
علي الطنطاوي
علي الطنطاوي
علي الطنطاوي

قصص من احلياة

علي الطنطاوي

سلسلة من أعالم اإلسالم 23/1

جمموعة من الكتاب

يف مسرية احلياة

أبو احلسن الندوي

قصة أيامي

عبداحلميد كشك

النهضة اإلسالمية يف سري أعالمها املعاصرين

حممد البيومي

صفحات من حياتي

فهد السنيدي

صفحات من حياتي

عمر األشقر

خواطر

أمحد الشقريي

أنا

قاهر املستحيل

عباس العقاد

عمار بوقس

ذكريات شاب

علي العمري

هكذا هزموا اليأس

سلوى العضيدان

رحالتي

عائض القرني

حياتي

إبراهيم الفقي

أعظم سجني يف التاريخ

عائض القرني

العلماء الذين مل يتجاوزا سن األشد

علي العمران

صفحات من صرب العلماء

عبدالفتاح أبو غدة

صاحل بن عبدالعزيز الراجحي – دروس مستفادة يف صناعة اخلري

حممد الراجحي

حمطات يف رحلة الربازيل

عبداهلل باجعمان

شباب عادوا إىل اهلل

جناحات عظيمة يومية
وبناء النجاح

مسافر بني الشرق والغرب

عشت سعيدا من الدراجة إىل الطائرة

عائض القرني

ستيفن كويف

عبداهلل القحطاني
عبداهلل السعدون

أماكن أعجبتني حول العامل
ّ
قصة احلياة والتدريب علمني

عبدالرمحن اجلميلي

رؤيتي

حممد بن راشد آل مكثوم

حكايات كفاح

ومضات من فكر

حممد اليامي
كفاح فياض

حممد بن راشد آل مكثوم

سلسلة ضحايا (ضحايا االنرتنت)

أمحد بادويالن

سلسلة ضحايا (أم الكبائر)

أمحد بادويالن

سلسلة ضحايا (املعاكسات)

أمحد بادويالن

سلسلة ضحايا (الفضائيات)

أمحد بادويالن

سلسلة ضحايا (اخلدم)

أمحد بادويالن

سلسلة ضحايا (اإليدز)

أمحد بادويالن

قصص مؤثرة للشباب

أمحد بادويالن

هكذا ظهر جيل صالح الدين وهكذا عادت القدس

ماجد الكيالني

عظماء منسيون يف التاريخ احلديث 1

حممد موسى الشريف

عظماء منسيون يف التاريخ احلديث 0

حممد موسى الشريف

جنوم حول الرسول

عظماء منسيون يف التاريخ احلديث 5

سعد حسن

حممد موسى الشريف

صفحات مشرقة من التاريخ اإلسالمي 5/1

علي الصالبي

عمر بن عبدالعزيز

علي الصالبي

معاوية بن أبي سفيان
عبداهلل بن الزبري

علي الصالبي
علي الصالبي

عبدامللك بن مروان

علي الصالبي

نور الدين حممود

علي الصالبي

عماد الدين زنكي

صالح الدين األيوبي
سيف الدين قطز

علي الصالبي
علي الصالبي
علي الصالبي

العز بن عبدالسالم

علي الصالبي

عبداحلميد الثاني

علي الصالبي

قصة اإلمام حممد بن عبدالوهاب

راغب السرجاني

قادة ال تنسى

تامر بدر

قصة أردوجان

راغب السرجاني

أيام ال تنسى – صفحات مهمة من التاريخ اإلسالمي

تامر بدر

قصص واقعية عرب وعظات

أمحد عبدالعال

دول ال تنسى

تامر بدر

قصص واقعية تزيل الوحشة وحتقق الراحة

أمحد متويل

سرية وحياة العالمة عبدالعزيز بن باز

إبراهيم احلازمي

مواقف اجتماعية من حياة العالمة عبدالرمحن بن ناصر السعدي

حممد السعدي

شذا الرياحني من سرية الشيخ أمحد ياسني

سيد العفاني

رهبان الليل

سيد العفاني

القصص الرمزي  573قصة رمزية

عبدالعزيز بن باز عامل فقدته األمة

أعجوبة العصر سرية العالمة عبداهلل بن عبدالرمحن اجلربين
صالح األمة يف علو اهلمة
فرسان النهار

مصطفى عوض

حممد الشويعر

عبدالرمحن اجلربين
سيد العفاني
سيد العفاني

زهرة البساتني يف مواقف العلماء والربانيني

سيد العفاني

جرأة األمل

باراك أوباما

أحالم من أبي

ذكريات مسني سابق

إمنا حنن جوقة العميان
ّ
العداء املعجزة
علماء رغم التحدي

باراك أوباما

تركي الدخيل
تركي الدخيل

أوسكار بيستوريوس
جاسم املطوع

غازي القصيبي

حياة يف اإلدارة
ّ
ّ
رحلة مني إيل

سلطان مهيوب

طريق النجاح

حممد مفرح

مشاهداتي يف رحلة االبتعاث

تركي الشهري

إنطباعات مسافر

إبراهيم الطخيس

رحالتي إىل مشرق الشمس
أسرار املبدعني

مازن مطبقاني
أمحد الضبع

قفزات التغيري – مذكرات مصورة ملغامر سعودي

عبداهلل احلسني

جتربتي يف املرحلة الثانوية

حسام الدين خليل

شباب يبحثون عن السعادة

عادل العبدالعايل

عظماء ومشاهري معاقون غريوا جمرى التاريخ
ّ
َ
من سير صناع احلياة

أمحد الشنواني

كيف أصبحوا عظماء

صفحات مضيئة من حياة السابقني
ّ
ابن القرية والكتاب 4/1

سعد الكريباني
جمدي سعيد

إبراهيم العلي
يوسف القرضاوي

من روائع حضارتنا

مصطفى السباعي

ملاذا اعتنقنا اإلسالم دينا – من أروع القصص لنخبة من رجال الفكر

سفر احلمداني

خواتيم  ...وخواتيم ( 77قصة حلسن وسوء اخلامتة)

أبو إسالم أمحد بن علي

نهاية الظاملني – قصص واقعية للمتقدمني واملتأخرين واملعاصرين
قصص ال أنساها

إبراهيم احلازمي

عبداحملسن األمحد

صرخة يف مطعم اجلامعة

حممد العريفي

يف بطن احلوت

حممد العريفي

حممد العريفي

عاشق يف غرفة العمليات

عبدامللك القاسم

الزمن القادم 0/1

قصص رائعة من األشرطة النافعة

مسمار جحا
وا إسالماه

حممد مفرح

الرواية

علي باكثري
علي باكثري

من فوق سبع مساوات

علي باكثري

سرية شجاع

علي باكثري

الفرعون املوعود

علي باكثري

هكذا لقي اهلل عمر

علي باكثري

عدالة السماء

حممود شيت خطاب

مهما غال الثمن

عبداهلل العريني

أبو دالمه

تدابري القدر

علي باكثري

حممود شيت خطاب

دفء الليايل الشاتية

عبداهلل العريني

أيامنا الصعبة

عبداهلل العريني

مثل كل األشياء الرائعة

عبداهلل العريني

من غري كالم

عبداهلل العريني

وانتهت املقابلة
لك يوم يا ظامل

عبداهلل العريني
عبداهلل العريني

أشياؤهم الصغرية

عبداهلل العريني

بائعة اخلبز

كزافيه دو مونتبان

حديث الشيخ

داود العبيدي

البؤساء
القرار

الرجال الثالثة

فيكتور هيجو

داود العبيدي
داود العبيدي

قادم من وراء السنني

داود العبيدي

عمر يظهر يف القدس

جنيب الكيالني

أبي امسه إبراهيم

أمحد خريي العمري

نور اهلل 5/1
ألواح ودسر

جنيب الكيالني
أمحد خريي العمري

حكومة الظل

منذر القباني

عودة الغائب

منذر القباني

فرسان وكهنة

منذر القباني

عائد إىل حيفا

غسان كنفاني

اليتيم

رجال يف الشمس

مصطفى املنفلوطي
غسان كنفاني

أرض الربتقال احلزين

غسان كنفاني

حكايا االغرتاب

منرية سليمان

رائحة اخلبز

مروان كجك

مازلت أحبث عن أبي
َ
ياسني قلب اخلالفة

ابتسام شاكوش

عبداإلله بن عرفة

زمن اخليول البيضاء

إبراهيم نصر اهلل

طيور احلذر

إبراهيم نصر اهلل

حبور

اليتيمان

جمرد  5فقط

طفل املمحاة

حتت مشس الضحى
الغريب

اجلنسية
الربزخ

خارج العامل

مجيلة البلوي

ابتسام شاكوش

إبراهيم نصر اهلل
إبراهيم نصر اهلل
إبراهيم نصر اهلل
ألبري كامو
ُ ّ
معتز قطينة

إبراهيم سنان

سعود الصاعدي

ساعة الرمل

سعود الصاعدي

الرهينة

زيد دماج

فوق الغيوم

مارك دوفان

عينان مطفأتان وقلب بصري
ُ
حب وقمامة

عبداهلل الطنطاوي
إيفان كليما

وحدها شجرة الرمان

سنان أنطون

ولدت هناك  ..ولدت هنا

مريد الربغوثي

ثالثية غرناطة

رضوى عاشور

رأيت رام اهلل
الطنطورية

مريد الربغوثي
رضوى عاشور

قدمي اليسرى

كرستي براون

ساق البامبو

سعود السنعوسي

مثانون عاما حبثا عن خمرج

صالح حسن

غريب

حممد جربوعة

خيول الشوق
اجملنون

حممد جربوعة
حممد جربوعة

أحدهم تسلل إىل دميونة

حممد جربوعة

اإلرهابي

حممد جربوعة

هشام وأليسا

يوسف النملة

ساق البامبو

سعود السنعوسي

عرسنا يف اجلنة

عزام حدبا

الفىت الذي صمد

حممد عبداحلميد

أوراق طالب سعودي يف اخلارج

حممد عبدالعزيز الداود

حممد بن عصبي الغامدي

ثوب اخلطيئة

حممد قبادو

أرض النفايات

الثقافة العامة

ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني
ملاذا تأخر املسلمون وتقدم غريهم؟
ماذا قدم املسلمون للعامل.
لعلم وبناء األمم

أبو احلسن الندوي
شكيب أرسالن

راغب السرجاني
راغب السرجني

القدس قضية كل مسلم

يوسف القرضاوي

اإلسالم حضارة الغد

يوسف القرضاوي

اإلسالم الذي ندعو إليه

يوسف القرضاوي

اإلسالم والعلمانية وجها لوجه

يوسف القرضاوي

تارخينا املفرتى عليه

يوسف القرضاوي

جيل النصر املنشود
صناعة احلياة
املنطلق

العوائق

يوسف القرضاوي
حممد أمحد الراشد
حممد أمحد الراشد
حممد أمحد الراشد

ذاكرة فلسطني  -حقائق عن القضية الفلسطينية

إمساعيل ياغى

دراسات يف النفس اإلنسانية

حممد قطب

عصرنا مالحمه وأوضاعه

عبدالكريم بكار

سلسلة مشروع النهضة 6/1
مغالطات

جاسم سلطان
حممد قطب

عصرنا والعيش يف زمانه الصعب

عبدالكريم بكار

هي هكذا – كيف نفهم األشياء من حولنا 5/1

عبدالكريم بكار

العوملة (طبيعتها  ,وسائلها  ,حتدياتها  ,التعامل معها)

عبدالكريم بكار

حاضر العامل اإلسالمي

علي خريشة

حنو فهم أعمق لواقع املسلمني
فصول يف التفكري املوضوعي
فكر االنتماء يف زمن العوملة

عبدالكريم بكار
عبدالكريم بكار
علي النملة

الصراع من أجل اإلميان

جيفري النغ

الفوائد

ابن القيم

صيد اخلاطر

متعة احلديث 5/1

ابن اجلوزي

عبداهلل الداود

هل يكذب التاريخ؟

عبداهلل الداود

هكذا علمتني احلياة

مصطفى السباعي

جواهر البالغة

أمحد اهلامشي

جواهر األدب

أمحد اهلامشي

أمجل مائة قصيدة

أمحد اجلدع

احلضارة اإلسالمية أسسها ومبادئها

أبو األعلى املودودي

حنن واحلضارة الغربية

أبو األعلى املودودي

هذه أخالقنا عندما نكون مؤمنني حقا

حممود اخلزندار

القاموس احمليط

القريوز أبادي

املعرفة قوة

املمانعة اجملتمعية

سلسلة إصدارات هيئة اإلعجاز العلمي
بروتوكالت حكماء صهيون
سقوط احلضارة الغربية

فهد احلارثي

حممد السعيدي

عبداجمليد الزنداني وآخرون
مرتجم

أمحد منصور

