
حياء التراث اإلسالمي خالل الفترة من إإنجازات مركز 

 هـ 1405 -هـ  1397عام 
 

 أحمد محمد نور سيف  -التاريخ ليحي بن معين تحقيق د كتاب – 1

 تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي تحقيق أ حمد محمد نور سيف  – 2

 سيف  نور محمد أحمد  -من كال م أبي زكريا يحيي بن معين في الرجال تحقيق د -3

 محمد الحبيب الهيلة  -اش ي تحقيق د برنامج ابن جابر الوادي -4

 فتحي أحمد مصطفى علي الدين  -ي محمد الصيمري  تحقيق دألب ةالتبصرة والتذكر  -5

 تحقيقات وتنبيهات في معجم لسان العرب لعبد السالم هارون  -6

 فقه إبراهيم النخعي للدكتور محمد رواس قلعه جي  -7

 العلمانية للدكتور سفر بن عبدالرحمن الحوالي  -8

 ماركس أحمد العواشة موقف اإلسالم من نظرية -9

 وص ي هللا عباس  -فضائل الصحابة لإلمام أحمد تحقيق د -10

 محمد رواس قلعه جي  -فقه عثمان بن عفان د -11

 فقه عمر بن الخطاب للدكتور رويعي بن راجح الر حيلي  -12

 في الشريعة اال سالمية للدكتور صالح بن عبد هللا بن حميد  جرفع الحر  -13

 باوي الز  مبالكريم إبراهي -غريب الحديث لإلمام الخطابي تحقيق د -14

     النبوية الواردة في املدونهة  للطاهر محمد الد رديري   ثاألحاديتخريج  -15

 0املرزوق شركة املساهمة في النظام السعودي للدكتور صالح بن زابن -16

 0رواس قلعه جي  -فقه ابن عباس د -17



 0تحقيق د االيضاح والتبيان في معرفة املكيال وامليزان لنجم الدين ابن الرفعة -18

 محمد إسماعيل الفاروق 

مجاهد الصداف  0تفسير ابيات املعاني من شعر أبي الطيب املتنبي تحقيق د -19

 ودكتور محسن فياض 

سيد  -د  بن دقماق تحقيق   0الجوهر الثمين في سير الخلفاء وامللوك والسالطين  -20

 عبد الفتاح عاشور 

 محمود محمد الطناحي  0ير تحقيق دمنال الطالب شرح طوال الغرائب البن االث -21

عبد  -الكواكب النيرات في معرفة اختلط من الرواة الثقات البن الكيال تحقيق د -22

 النبي  القيوم رب

 0بن سالم تحقيق عبد املجيد قطامش  مكتاب االمثال البي عبيد القاس -23

 0الدليل الشافي في املنهل الصافي البن تغري بردي تحقيق فهيم محمد شلتوت -24

 0الفوائد البن عقيل تحقيق محمد كامل بركات املساعد على تحصيل  -25

 0محمد وهبي الزحيلي 0د0شرح الكواكب املنير البن النجار تحقيق نزيه حماد و -26

 0املختصر في أصول الفقه البن اللحام تحقيق محمد مظهر -27

 0ياسين السواس  0في ترتيب اإلصالح على حروف املعجم تحقيق د ماملشوف املعل -28

 0عبداملجيد قطامش  -د االقناع في القراءات السبع البن البازش تحقيق   -29

 0معاني القران للنحاس تحقيق الشيخ محمد الصابوني  -30

 محمد حسن شلبي 0د 0دليل الرسائل الجامعية باللغة العربية إعداد  – 31

 زبير أحمد مقبول  0د0دليل الرسائل الجامعية باللغة اإلنجليزية إعداد  -32

 مظهر بقا املغني في أصول الفقه للخبا زي تحقيق محمد  -33

 0ابن حزم وموفقه من االلهيات للدكتور أحمد بن ناصر الحمد  -34



 0اللهجات في الكتاب لسيبويه لصالحة بنت راشد ال غنيم  -35

 0سليمان بن إبراهيم العايد  0إلبراهيم الحربي تحقيق دغريب الحديث  -36

 

 

إنجازات مركز إحياء التراث اإلسالمي خالل الفترة من 

 هـ  1410هـ الى  1406عام      
 

 تفسير ابن عباس من كتب السنة للدكتور عبد العال أحمد العال  0 37

 محمد إبراهيم  0التمهيد في أصول الفقه للكلوذاني تحقيق د 0 38

 عود الثبيتي س 0االستغناء في الفرق واالستثناء للبكري تحقيق د 0 39

 ب للكيش ي تحقيق عبدهللا البركاتي االرشاد الى علم االعراب االعرا 0 40

 عبد املنعم هريدي  0شرح الكافية الشافية البن مالك تحقيق د 0 41

 فهرسة علوم القران إعداد قسم الفهرسة باملعهد  0 42

 فهرس أصول الفقه إعداد قسم الفهرسة با ملعهد  0 43

 أحمد بن عبدهللا بن حميد  0لمقري تحقيق دالقواعد ل 0 44

 أحمد خان  0في توشيح الدريرية تحقيق د ةاملرتجل في شرح القالدة السمطي 0 45

 محمد أحمد العمري  0املنتخب من غريب الكالم العرب لكراع النمل تحقيق د 0 46

 محمد مظهر بقا  0بيان املختصر في األصول لألصفهاني تحقيق د 0 47

 عبد القيوم عبدرب النبي   0ذيل ميزان االعتدال للحافظ العراقي تحقيق د 0 48



الغرباوي البي موس ى  عبدالكريم تحقيقاملجموع املغيث في غريبي القران والحديث  0 49

 املديني 

 سلطنة البلد الحرام البن فهد املكي تحقيق فهيم محمد شلتوت  بأخبارغاية املرام  0 50

صول ومعاقد الفصول لصفي الدين بن كمال الدين عبد الحق قواعد األ  0 51

 علي عباس حكمي  0البغدادي تحقيق د

 مسفر الغامدي  0الزمان لسبط ابن الجوزي تحقيق د ةمرآ 0 52

 أم القرى للنجم ابن فهد تحقيق محمد فهيم شلتوت و بأخبارإتحاف الورى  0 53

 .عبد الكرد علي باز  0د

 بن نقطة تحقيق عبد القيوم عبد رب النبي تكملة االكمال ال  0 54

 ذيل التقييد ال بن فهد املكي تحقيق محمد صالح املراد  0 55

 

إنجازات مركز إحياء التراث اإلسالمي خالل             

 هـ  1415هـ الى  1411الفترة من عام 
 

 إيضاح الدالئل في الفرق بين املسائل تحقيق عمر بن محمد السبيل رحمه هللا  0 56

 فهارس كتاب املنتخب إعداد مصطفى عبد الحفيظ سالم  0 57

 عبد هللا املصري  تحقيق جميلللقضاعي  "تاريخ القضاعي" 0 58

 د أعالم الحديث في شرح صحيح البخاري للخطابي تحقيق محمد بن سعد ال سعو  0 59

 نجاة حسن لولي  0االلفاظ املختلفة في املعاني املؤتلفة البن مالك تحقيق د 0 60

 إكمال االعالم بتثليث الكالم البن مالك تحقيق سعد بن حمدان الغامدي    0 61

 



 

 

 

 

من  الفترةإنجازات مركز إحياء التراث اإلسالمي خالل 

 هـ 1420 -هـ 1416عام 
محسن بن سالم –د 0لصفوة الصفية في شرح الدرة األلفية للنيلي تحقيق اا-62

  العميري 

 مر يزن سعيد العسيري  -الرسالة األولى للخزرجي تحقيق د -63

 عبد القيوم رب النبي  -تحقيق د البن العمادية، تكملة االكمالذيل  -64

تحقيق محمد عبد  نيبردة للدارقطمسند بريد بن أبي كتاب فيه أربعون حديثا من  -65

 الكريم بز عبيد

 البديع في علم العربية ال بن االثير تحقيق فتحي على الدين ود صالح العا يد  -66

 باملعهد فهرسة مخطوطات الصرف إعداد قسم الفهرسة  -67

 إبراهيم الغامدي  -شرح الفصيح للزمخشري تحقيق د -68

 سعاد صالح بابقي -تحقيق د ،معاني مشكالت القران للنيسابوري هر البرهان فيبا -69

 سلو ى محمد عرب  -شرح جمل للزجاجي تحقيق د -70

سليمان بن  -ي من زهرياته تحقيق دمحدثا مع تحقيق الجز ء املتبقاالمام الذهلي  -71

 سعد العسيري 

 عثيمين تحقيق ال 1املقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية للشاطبي ج -72

تحقيق محمد إبراهيم  1املقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية للشاطبي ج -73

 البنا 



 يعياد الثبيت -تحقيق أد 3للشاطبي جاملقاصد الشافية في شرح الخالصة  -74

محمد  -تحقيق أد -4املقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية للشاطبي ج -75

 إبراهيم البنا 

عبداملجيد  -تحقيق أد -5الكافية للشاطبي جشافية في شرح الخالصة املقاصد ال -76

 قطامش 

عبد املجيد  -تحقيق أد 6املقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية للشاطبي ج -77

 قطامش

محمد إبراهيم –تحقيق أد  7املقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية للشاطبي ج-78

 السيد تقي عبد السيد  -د0أ سليمان العايد و -د0البنا وأ

محمد  -تحقيق أد– 8للشاطبي جاملقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية  -79

 إبراهيم البنا 

 ممحمد إبراهي 0تحقيق أد 9املقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية للشاطبي ج -80

  البنا 

عيادعيد 0صنعة أد  10املقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية للشاطبي ج -81

 الثبيتي 

 مشيخة املراغي ال بي بكر بن حسين املراغي تحقيق محمد صالح املراد -82

عبد القيوم عبد  -نهاية السول في رواة السنة اال صول لسبط ابن الجوزي تحقيق د -83

 رب النبي 

 قسم الفهرسة باملعهد إعداد فهرسة البالغة  -84

 فهرسة السيرة النبوية إعداد قسم الفهرسة باملعهد  -85

 فهرسة الفقه الحنبلي إعداد قسم الفهرسة باملعهد  -86



 فهرسة الفقه املالكي إعداد قسم الفهرسة باملعهد  -87

 فهرسة الفقه الشافعي إعداد قسم الفهرسة باملعهد  -88

ضيف هللا  -تحقيق دنصوص لم تحقق من كتاب أخبار البلدان البن الفقيه  -89

 مريزن عسير ي 0الزهراني ود

 0مريزن عسيري ود 0هبد هللا بن جميع تحقيق دطبع اإلسكندرية البي العشائر  -90

 سعد عبد هللا البشر 

 نهاية الوصول الى علم األصول للساعاتي تحقيق سعد بن غرير السلمي  -91

 يق مجموعة من الباحثين منائح الكرم في أخبار مكة والبيت ووالة الحرم تحق -92

 

 

هـ إلى 1421عام إنجازات مركز إحياء التراث من      

 هـ 1425
 

 العارف االدغام الكبير ال بي عمر والداني تحقيق عبدالرحمن  0

 بندر الهمزاني -املواكب اإلسالمية في املمالك الشامية ملحمد الحنبلي تحقيق د 0

 خالد الحازمي  -األخالق لعضد الدين األوبجي تحقيق  د 0

 معجم شيوخ اال مام السبكي للدكتور محمد بن عبد الكريم بن عبيد  0

 إبراهيم عبد هللا الغامدي  0البهار في للغة ال بي الحسن اال هوازي تحقيق د 0

 سليمان ال كمال  0نباللي  تحقيق دكرم ببناء بيت هللا املحرم للشر إسعاد ال عثمان امل 0

 البي عبد هللا اللخمي  لد السؤاإنشاد الضوال وإرشا 0

 أحمد محمد الدائم  0د0بنية اال فعال ال بي القطاع السعدي تحقيق أتهذيب أ 0



 محمد حسن العمري  0الجواب السامي ال عنقاء تحقيق د 0

 ناصر بن محمد الغامدي  –أصول املحا كمات القضائية في العهد النبوي للدكتور  0

 إبراهيم بن سعيد الدوسري  –ابراز املعاني باالداء القرآني للدكتور  0

عياد بن  0د0تحقيق ا ،الفصول والجمل في شرح ابيات الجمل البن هشام اللخمي 0

 عيد الثبيتي 

 عبدهللا عمر الحاج إبراهيم  0توجيه اللمع ال بن الخباز تحقيق د 0

 

 

إنجازات مركز احياء التراث اإلسالمي من عام         

 هـ  1430هـ الى  1426
 

 عبدهللا ناصر الشقاري  0سداسيات زاهر الشحامي تحقيق د 0

سليمان  0تحقيق دمسلم بن الحجاج للحافظ السخاوي  غنية املحتاج في ختم صحيح 0

 بن عبد العزيز العريني 

 عبد الكريم عوفي  0ودمصطفي سالم  0د لباب تحفة املجد الصريح للبلي تحقيق 0

 محسن العميري  0لالسفرييني تحقيق د الفاتحة بإعرابفاتحة اال عراب  0

 0عبد القيوم عبد رب النبي  0نهاية السول الجزء السابع تحقيق د 0

         


