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  بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات مدرس

  أسیوطجامعة -كلیة اآلداب 
 

التعرف على واقع مجموعات مكتبة الملك فاروق بجامعة  إلى هدفت هذه الدراسة  
ي الببليومتري، وقد اعتمدت الدراسة على قائمة ببليوجرافية لتلك ، باستخدام المنهج الببليوجرافأسيوط

المجموعات؛ لدراسة االتجاهات العددية، والنوعية، والموضوعية لها، والوقوف على أبرز النتائج، 
والتي كان من أهمها أن بلغ عدد مجموعة مكتبة الملك فاروق أو "مكتبة القبة" بجامعة أسيوط 

) وعاء معلومات؛ توزعت على ثالثة أشكال (الكتب، المخطوطات، ٤٦٣( أربعمائة وثالثة وستين
%، وجاءت "الديانات" على قمة الموضوعات التي ٩٤الدوريات)، وكانت معظمها من الكتب بنسبة 

%، كما أن هذه ٢٣،٧%، تليها "العلوم االجتماعية" بنسبة ٦٥،٣تشملها هذه المجموعة بنسبة 
مكان خاص، أو قسم مميز يليق بمحتوياتها، وإنما توزعت ضمن  المجموعة لم تستقل بذاتها في

مجموعات مكتبات الجامعة؛ ولذلك توصي الدراسة بتمييز هذه المجموعة في مكان خاص بها داخل 
الجامعة، وإعادة ترميمها، وتجليدها بما يليق بها، وبمحتوياتها القيمة، وكذلك تقديم خدمات مميزة لها؛ 

ي خاص بها على شبكة اإلنترنت، واالرتقاء بمستوى العاملين القائمين على كإنشاء موقع إلكترون
  خدمات هذه المجموعة.

الملك فاروق .  Personal Library. المكتبات الخاصة  Royal Libraryمكتبات الملوك مفتاحية: كلمات 
King Farouk.  

  
 مقدمة:
لملك فاروق هو وكان ا ،حكمت أسرة محمد على ما يقرب من مائة وخمسين عاما  

انتقل نظام الحكم في  ،م١٩٥٢ قيام ثورة يوليوآخر ملوك مصر، وبتنازله عن العرش بعد 
مصر من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري، وبذلك يعد الملك فاروق نقطة فاصلة في 
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تاريخ مصر الحديثة، "والملك فاروق هو ابن الملك فؤاد األول ابن الخديوي إسماعيل ابن 
الي إبراهيم باشا ابن محمد على باشا؛ حيث تولى والده السلطان فؤاد األول حكم الو

م كتاسع حكام مصر من أسرة محمد علي بعد وفاة ١٩١٧أكتوبر  ٩السلطة المصرية يوم 
م أعلن فؤاد األول مصر مملكة مستقلة ذات ١٩٢٢أخيه السلطان حسين كامل، وفي عام 

ول، وظل يحكم مصر تسعة وعشرين عاماً حتى توفى سيادة، وأصبح اسمه الملك فؤاد األ
  .)١(م"١٩٣٦عام 

ظل ووشهرين ونصف الشهر،  عندما كان عمره ستة عشر عامابدأ حكم فاروق   
عندما رحل "فاروق" آخر أحفاد الجد األكبر . وم١٩٥٢يوليو  ٢٦يحكم مصر حتى يوم 

مصرية التي استمرت محمد على إلى منفاه، وانطوت صفحة طويلة من تاريخ الملكية ال
تم التعتيم فيها  يقرب من مائة وسبعة وأربعين عاما،م، فيما ١٩٥٢م حتى ١٨٠٥من عام 

. ومن أهم تلك الفترات هي فترة حكم )٢(على فترات من تاريخ الملكية المصرية وأحداثها
الملك فاروق، ومعظم ما كتب عنه، وعن فترة حكمه اصطبغ بالصبغة الشخصية 

همال المتعمد من الكتاب، والمؤلفين، حتى من قبل الكثير من باحثي الموجهة، واإل
من الحديث، فإن التاريخ؛ على الرغم من أن الملك فاروق هو صاحب القدر األكبر 

 على سلوكه الشخصي، وتصرفاته بحياته الشخصية، أو بحياة الحديث كان منصبًا
في حياته، وحكمه، ومنها: "حرص النقاط المضيئة  لىع المحيطين به، ولكن لم ينصب أبدا

والده الملك فؤاد على االهتمام بتربيته وتعليمه تربية شاملة، ورغبة جاللته في أن ينشئه 
على سعة االطالع، ورجاحة العقل، ووافر الثقافة، ومعرفة جميع العلوم التي تأخذ بها 

  . )٣(األمم الراقية"
حبه لالطالع والقراءة؛ حيث كان ومن النقاط المضيئة في حياة الملك فاروق هي "  
صر القبة مكتبة خاصة تشغل وتمأل رفوف عدد من الحجرات من األرض إلى له في ق

لسكناه مثل والده الملك  قصر القبة الذي اتخذه الملك مقرًاالسقف، ومكتبة القبة هي مكتبة 
إلى الملك فاروق ، وهي المكتبة الخاصة التي اشتملت على الهدايا الرائعة المهداة )٤(فؤاد"

ألف مجلد من الكتب النادرة التي  ١٥٠غرفة، وضمت أكثر من  ٢٧ووالده، وتكونت من 
، وقد )٥(قلما يوجد لها مثيل، وتولى أمر هذه المكتبة "جاك تاجر" واآلنسة "سلفانا توريني"

كان لفاروق غرفة للدراسة في صغره ال تختلف في شيء عن أي غرفة في مدرسة، 
غير  الثاني للمدرس، وضمت مكتبته عددامن مكتبين؛ أحدهما لسموه،  و وكانت تتألف
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 ءقليل من المجلدات في مختلف الفنون، والنماذج الجغرافية، ملحق بها معمل للكيميا
  .)٦( والطبيعة، وجدير بالذكر أن مكتبة قصر القبة ليست هي نفسها مكتبة عابدين الرسمية

ع ولده على اقتناء الكتب، وكانت أكثر وكان للملك فؤاد دور رئيس في تشجي  
"لتكن هذه  الهدايا التي يبعث بها إليه في األعياد مجموعات من الكتب النفيسة، ويقول:

شغف الملك  . وتجلى)٧(لوجوب طلب العلم، فاحرص عليها" الهدية يا بني تذكارا جميال
لكتب من كل مكان فاروق بالكتب منذ أن كان في إنجلترا، وينفق جل ماله على اقتناء ا

يزوره في العالم، وتكونت لديه مكتبة خاصة كبيرة أخذت في التنامي على مر األيام، 
ومألت عدة حجرات كبيرة في الجناح الذي أفرده لها في قصر القبة، وتولى بعض 
الموظفين تنسيقها، وتبويبها، وكان للكتب العربية فيها نصيب كبير؛ حيث كان يقوم 

تب التي تصل إلى المكتبات الكبرى في مصر، ويتلقى أشهر ما يرد من باختيار أحسن الك
الصحف والمجالت الكبيرة بتدقيق،  - أيضا- لخارج من المقاالت، ويطالع دور النشر في ا

ويطلع على عدد من الصحف، والمجالت الغربية، واألخبار التي تنشر عن مصر في 
  .     )٨(الخارج

  مشكلة الدراسة وأهميتها: -
دور موضوع الدراسة حول مجموعات مكتبة القبة أو مكتبة الملك فاروق، والتي ي    

وإشكالية تشتت تلك المجموعات م، ١٩٥٢تعرضت لعشوائية المصادرة عقب ثورة يوليو 
ما بين ثالث محافظات في صعيد مصر، وهي: (أسيوط، وسوهاج، وقنا) على جامعاتها 

ف تنمية مجموعات مكتبات تلك الجامعات، ؛ بهدجنوب الوادي) -سوهاج - الثالث (أسيوط
فضالً عن إمكانية احتواء هذه المكتبة على مجموعات قيمة، ونادرة من المطبوعات، أو 
المخطوطات، أو الدوريات، وهذا ما أكده شعبان خليفة في افتتاحية "المجلة الدولية لعلوم 

 ١٩٥٢يوليو  ٢٣م) تحت عنوان "ثورة ٢٠١٥يوليو -بريلأالمكتبات والمعلومات" (
وعشوائية مصادرة المكتبات الملكية واألميرية"، وحديثه عن أن تلك المكتبة تضم ذخائر 
فكرية لو طرحت لالستخدام العام لغيرت وجه التاريخ المصري، ولبرزت أحداث، واختفت 

؛ األمر الذي دفعني إلى إعداد تلك الدراسة؛ حيث لم تمتد إليها يد، إضافة )٩(أحداث أخرى
كوني أحد أعضاء هيئة التدريس بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات بجامعة أسيوط،  إلى

ومن ثم كانت فكرة البحث، والحصر لهذه المجموعات، والتطرق إلى الوقوف على نصيب 
  جامعة أسيوط من مكتبة الملك فاروق بالبحث والدراسة.  

          



   دراسة ببلیوجرافیة ببلومتریة مكتبة الملك فاروق بجامعة أسیوط : 

٢٧٢ 

  أهداف الدراسة: -
 :اط اآلتيةتمثلت أهداف الدراسة في النق  

 .اكتشاف نصيب جامعة أسيوط من مجموعات مكتبة الملك فاروق 
 .التعرف على الوضع الحالي لمجموعات مكتبة الملك فاروق في جامعة أسيوط 
 .دراسة االتجاهات العددية والنوعية لمجموعات مكتبة الملك فاروق بجامعة أسيوط 
 اروق في جامعة أسيوط.السبل واالقتراحات للحفاظ على مجموعات مكتبة الملك ف 
 .الخروج بقائمة ببليوجرافية بمجموعات مكتبة الملك فاروق في جامعة أسيوط 

 بعض التساؤالت وهي: ومن خالل تلك األهداف تنبثق
  ؟أعداد مجموعات مكتبة الملك فاروق في جامعة أسيوطما 
 ؟طمدى توافر قسم أو مكان خاص لمجموعات مكتبة الملك فاروق في جامعة أسيو ما 
  ما خدمات المعلومات التي تقدم من واقع مجموعات مكتبة الملك فاروق في جامعة

 أسيوط؟
  (مكتبة القبة) ما السبل واالقتراحات نحو جمع شتات مجموعات مكتبة الملك فاروق

 وصيانتها؟
 :هاحدودمجال الدراسة و -

فقاً تتناول الدراسة نصيب جامعة أسيوط من مكتبة الملك فاروق (مكتبة القبة) و
 للحدود اآلتية:

 :مجموعات مكتبة الملك فاروق في  واقع تركز الدراسة على الحدود الموضوعية
 .جامعة أسيوط، إضافة إلى دراسة االتجاهات العددية والنوعية لتلك المجموعات

 :تنصب الدراسة على الكتب المطبوعة بمجموعات مكتبة الملك  الحدود النوعية
  اختلفت أحجامها، وفئاتها، وموضوعاتها. فاروق في جامعة أسيوط، مهما

 تقتصر الدراسة على نصيب جامعة أسيوط من مكتبة الملك فاروق  :حدود المكانيةال
(مكتبة القبة) سواء أكانت موزعة على مكتبات الجامعة، أم موجودة في مكتبة كلية 

 .طواحدة، أم مجمعة في مكان واحد داخل جامعة أسيو
  :تدخل ضمن مجموعة الملك لدراسة الكتب المطبوعة، والتي تحصر االحدود الزمنية

كان تاريخ نشرها، والتي أتت إلى جامعة أسيوط منذ مصادرتها؛ لتكون  فاروق أيًا
 م.١٩٥٧نواة تأسيس مكتبات الجامعة منذ نشأتها عام 
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 :تضم الدراسة جميع الكتب المطبوعة سواء أكانت أحادية اللغة، أم  الحدود اللغوية
  اللغة، أم متعددة اللغات.  ثنائية

  منهج الدراسة، وأدوات جمع البيانات: -
إن طبيعة الموضوع وبنية الدراسة فرضت على الباحثة اتباع المنهج   

الببليوجرافي الببليومتري بصفة أساسية؛ لتوافقه مع طبيعة الدراسة؛ هذا إلى جانب المنهج 
وق داخل مكتبات جامعة أسيوط، وقد المسحي الميداني؛ لحصر مجموعات مكتبة الملك فار

مرت الدراسة بعدة مراحل الستقاء البيانات والمعلومات لتحقيق أهدافها، والخروج بأبرز 
  المؤشرات والنتائج:

المراحل التي مر بها البحث؛ وهذه المرحلة كانت من أصعب مرحلة الحصر:  -أوال
في بداية  حصرمختلفة؛ فقد لتشتت المجموعات في مكتبات ومباني جامعة أسيوط ال نظرا

األمر مجموعات مكتبة الملك فاروق الموجودة داخل الجامعة بشكل عام، ثم حصت كافة ر
كان حجمها، وفئاتها، ومكان نشرها، وسنة نشرها بشكل خاص،  الكتب المطبوعة أيا
ث المجموعات؛ حي رصعلى "الختم الملكي لمكتبة القبة" في ح اعتمدوجدير بالذكر أنه 

  بشعار الملكية ضمن نطاق الدراسة. ختمتُأدرجت جميع الكتب المطبوعة، والتي 
إلجراء المقابالت الشخصية مع المسئولين،  يعسإجراء المقابالت الشخصية:  - ثانياً

وموظفي المكتبات بجامعة أسيوط؛ بهدف التعرف على أماكن وجود المجموعات؛ ألنه 
إال من خالل تلك المقابالت؛ حيث أسفرت نتائج  ليس باإلمكان معرفة أماكن وجودها

المسح إلى عدم وجود مكان مخصص داخل الجامعة لتلك المجموعات، وال أماكن 
مخصصة بها داخل كل كلية على حدة، وإنما كانت تندرج داخل مجموعات مكتبة كل 

 م٢٠٠١كلية، أو مكتبة قسم كل حسب تخصصها؛ ولذلك يجب التنويه إلى أنه "في عام 
أثناء زيارة الكاتب "صالح منتصر" لجامعة أسيوط، ومعرفته بوجود مقتنيات مكتبة القبة 

ه من عدم توفير الجامعة لمكان مخصص بتلك ءداخل جامعة أسيوط، قد أبدى استيا
المجموعات الملكية، وتنظيمها، وعرضها للمستفيدين بالشكل الذي يليق بقيمتها، وقيمة ما 

مر الذي دفعه لكتابة ذلك في عموده بجريدة األهرام، ولفت انتباه بها من ذخائر فكرية؛ األ
الرئاسة إلى هذه المجموعات القيمة؛ مما كان سبباً في تشكيل لجنة مشكلة من أعضاء 
مندوبين عن قصر عابدين؛ إلعادة الجزء األكبر من مجموعات مكتبة القبة إلى المكتبة 

  .     )١٠(الرسمية في قصر عابدين"
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كافة المجموعات التي ال تتفق  توفي هذه المرحلة استبعدمرحلة االستبعاد:  - ثالثا
مع حدود الدراسة سالفة الذكر، وقامت الباحثة بتصوير نسخة ضوئية من صفحة العنوان، 

والتي يبلغ عددها  - مجتمع الدراسة–وبعض الصفحات من داخل كافة الكتب المطبوعة 
؛ بهدف إعداد تسجيالت ببليوجرافية لتلك مطبوعا) كتابا ٤٣٥ة وخمسة وثالثين (أربعمائ

المجموعات؛ تمهيداً إلنشاء قاعدة بيانات بها، ودراسة االتجاهات العددية والموضوعية 
لها؛ للوقوف على أبرز النتائج التي آلت إليها الدراسة، فضالً عن الخروج بقائمة 

ؤلف، وإذا لم يوجد المؤلف باسم الم رتبت ترتيبا هجائيًا ببليوجرافية بتلك المجموعات
  ). ١نظر الملحق رقم ايكون ذلك بالعنوان. (

أبرز مؤشرات االتجاهات العددية  ضرِوفي هذه المرحلة ع تحليل البيانات: -رابعا
من خالل جداول إحصائية، والقيام بالتحليل،  -محل الدراسة - والنوعية للمجموعات

  سب المئوية.والتعليق عليها باستخدام نسب التكرار والن
 التي آلت إليها الدراسة. النتائج والتوصياتالخروج بأهم وأبرز  - خامسا

  :والمثيلة الدراسات السابقة
للدراسات السابقة والمثيلة في أدوات حصر اإلنتاج الفكري  امسح ةالباحث تجرأ

لمراجعة األدب المنشور في موضوع  ؛في مجال المكتبات والمعلومات ، واألجنبيالعربي
مراجعة  عن فضال، واألجنبية عدد من قواعد البيانات العربية بمسح حيث قامت ؛لدراسةا

مراجعة كذلك كشافات بعض الدوريات العربية المتخصصة في المكتبات والمعلومات، و
بحوث  إضافة إلى ،)١١(دليل اإلنتاج الفكري العربي في مجال المكتبات والمعلومات

إلى أنه ال توجد دراسة أكاديمية عربية  ةلباحثا وقد توصلتالمؤتمرات المتخصصة، 
تناولت مجموعات مكتبة الملك فاروق بجامعة أسيوط، وإنما هناك دراسة مثيلة قيد البحث 
والدراسة بجامعة جنوب الوادي بقنا، والتي تعدها الباحثة دعاء عبد الراضي عبد اللطيف 

) ١٢(الوادي بقنا: دراسة حالة"بعنوان: "مجموعات الملك فاروق المصادرة بجامعة جنوب 

  وهى أقرب الدراسات المثيلة للدراسة الحالية.  
دراسة ومن الدراسات التي تناولت المكتبات الخاصة الملكية بدار الكتب القومية، ال

مكتبات أسرة محمد علي م) بعنوان: "٢٠١٠(زينب محمد إسماعيل المقدم ها تالتي أعد
تناولت الدراسة ترجمة لمحمد علي  ،)١٣"(تحليلية بدار الكتب القومية: دراسة وصفية

باشا، واألحوال الشخصية ألسرته، ونبذة مختصرة عن أصحاب المكتبات الملكية بدار 
الكتب عن كل مكتبة، واستعرضت االتجاهات العددية، والنوعية للمجموعات المختارة 



  

٢٧٥ 

مكتبة مصطفى وللدراسة، والتي تمثلت في خمس مكتبات كبيرة، وهي: (مكتبة قولة، 
مكتبة عالء الدين مختار)، وتناولت ومكتبة يوسف كمال، و، السلطانة ملك مكتبةوفاضل، 

اإلجراءات الفنية التي تتم على تلك المجموعات الملكية، ثم خلصت الباحثة إلى مجموعة 
    من النتائج، والتوصيات المستقبلية التي تساعد على اإلفادة من هذه المجموعات. 

التي تناولت المكتبات الخاصة بالملوك، والتأريخ لها عبر األجنبية دراسات أما عن ال
  :وأماكن متفرقة، فتتمثل في الدراسات اآلتية ،عصور وحقب مختلفة

 م)٢٠١٢( Scot, Mckendrick, Loweden, John, and Doyle, Kathleen دراسة  
سعت هذه الدراسة إلى و ،(١٤) "Royal manuscripts: the genius of illumination"بعنوان:

التأريخ للمخطوطات الملكية الخاصة بالملك "إدوارد الرابع" خالل القرون الرابع عشر، 
والخامس عشر، والسادس عشر الميالدي، وأغلب تلك المخطوطات فرنسية، وبلجيكية، 
إضافة إلى بعض المخطوطات اإلنجليزية، وذيلت الدراسة بقائمة ببليوجرافية أعدها 

   تسجيلة ببليوجرافية رتبت بالموضوع.     ١٥٤ثون تشتمل على الباح
 ,Carleyدراسة  - أيضا-ت المجموعات الخاصة بالملوكومن الدراسات التي تناول  

James P. )١٥(م) بعنوان:٢٠٠٥("Royal taste in reading: the books of Henry VIII and 

his wives" ، هنري الثامن"، وصفاته الشخصية،  عمدت الدراسة إلى التعريف بالملكوقد"
ألف  ٢٠ومواقفه القيادية الحاسمة، وتناولت مكتبته الزاخرة التي اشتملت على أكثر من 

كتاب بعضها متوارث عن أبيه الملك "هنري السابع"، وهذه المجموعة كانت تعكس 
ة، االتجاهات الفكرية في عصره، وتركت أثرها عليه، وعلى فكره، وعلى سماته الشخصي

كما تحدثت الدراسة عن األماكن المتعددة التي تنقل بينها الملك "هنري الثامن"، والتي 
امتألت بالكتب في مناطق ريتشموند، وجرينويتش، وويستمنستر، وهامبتون كورت، وكان 
الملك يقرأ الكتب، ويدون عليها تعليقاته، ومالحظاته، واختتمت الدراسة بقائمة تتضمن 

صة بالملك "هنري الثامن"، والتي عدت أكبر مكتبة خاصة بالمكتبة أسماء الكتب الخا
  البريطانية.             

  :مجموعات مكتبة الملك فاروق بجامعة أسيوط -
وفي هذا الجزء تتناول الدراسة واقع مجموعات مكتبة الملك فاروق بجامعة   

  أسيوط من حيث االتجاهات العددية والنوعية لتلك المجموعات.
  جاهات العددية والنوعية للمجموعاتاالت -



   دراسة ببلیوجرافیة ببلومتریة مكتبة الملك فاروق بجامعة أسیوط : 

٢٧٦ 

تُعد مقتنيات المكتبات الشخصية للملوك من العناصر المهمة التي تميزها عن غيرها   
من المكتبات األخرى؛ حيث تعكس الميول القرائية، واالهتمامات الموضوعية والثقافية 

في أحجام  وتاياتها، وقد أظهرت الدراسة تفاألصحاب تلك المكتبات، وينعكس ذلك على مقتن
  ).١( رقم وأشكال مجموعات مكتبة الملك فاروق بجامعة أسيوط، يوضحها جدول

  ) التوزيع النوعي لمجموعات مكتبة الملك فاروق بجامعة أسيوط  ١( رقم جدول
  النسبة المئوية %  التكرار  أوعية المعلومات

  %٩٣.٩٥  ٤٣٥  المطبوعات
 %٥.٤٠  ٢٥ المخطوطات

  %٠.٦٥  ٣ الدوريات
  %١٠٠  ٤٦٣ جمالياإل

امعة أسيوط، قد يتضح من الجدول السابق أن مجموعات مكتبة الملك فاروق بج  
توزعت على ثالثة أشكال، هي: (المطبوعات، والمخطوطات،  ) كتابا مطبوعا٤٦٣بلغت (

صدرا ) م٤٣٥% بواقع (٩٣,٩٥والدوريات)، وكانت معظمها في شكلها المطبوع بنسبة 
% ٥,٤٠وعات المكتبة، في حين بلغت نسبة عدد المخطوطات ، تمثل غالبية مجممطبوعا
من حيث االتجاهات الموضوعية لتلك المخطوطات؛  تدرس) مخطوطاً، لم ٢٥بواقع (

نظراً لضآلة أعدادها؛ وعدم اكتمال صفحاتها؛ كما أن معظمها يحتاج إلى ترميم؛ وبالتالي 
كر أن معظمها باللغة التركية على عنوانها و/أو موضوعاتها، وجدير بالذ فرعتَيلم 

العثمانية، واللغة الفارسية، ومن أشهر تلك المخطوطات الموجودة ضمن المقتنيات 
مخطوط "كليلة ودمنة"، ومخطوط "الدر المنثور في التفسير بالمأثور" لجالل الدين 

) دوريات فقط، غير مكتملة ٣% بواقع (٠,٦٥السيوطي، أما عن الدوريات فتبلغ نسبتها 
) نسبة التوزيع النوعي ١دراستها. ويوضح الشكل رقم ( تعداد؛ ومن ثم تم استبعداأل

  لمجموعات مكتبة الملك فاروق بجامعة أسيوط. 



  

٢٧٧ 

  
  ) التوزيع النوعي لمجموعات مكتبة الملك فاروق بجامعة أسيوط١شكل رقم (

 أما إذا أمعنا النظر لتوزيع المجموعات المطبوعة بمكتبة الملك فاروق بجامعة
أسيوط وفقاً لتصنيف ديوي العشري، وهو التصنيف الذي تعتمد عليه مكتبات جامعة 
أسيوط في تصنيف مجموعاتها المطبوعة، ومن ضمنها مجموعة مكتبة الملك فاروق ، 

  ).٢فيوضحه جدول رقم (
  

  توزيع المجموعات المطبوعة بمكتبة الملك فاروق بجامعة أسيوط  )٢ول رقم (جد
  العشري.لتصنيف ديوي  وفقا

  النسبة المئوية %  التكرار  المجاالت الموضوعية
  %١.٤  ٦  المعارف العامة

  %٠.٢  ١  الفلسفة وعلم النفس
  %٦٥.٣  ٢٨٤  الديانات

  %٢٣.٧  ١٠٣  العلوم االجتماعية
  %١.٦  ٧  اللغات

  %٠.٢  ١  العلوم البحتة
  %٠.٢  ١  العلوم التطبيقية

  %١.١  ٥  الفنون
  %١.٦  ٧  اآلداب

  %٤.٦  ٢٠  لتراجم والتاريخالجغرافيا وا
 %١٠٠  ٤٣٥  اإلجمالي



   دراسة ببلیوجرافیة ببلومتریة مكتبة الملك فاروق بجامعة أسیوط : 

٢٧٨ 

) المجاالت الموضوعية التي تشملها مكتبة الملك فاروق ٢ويوضح الجدول رقم (  
لنظام تصنيف ديوي العشري؛ حيث يتضح أن المجاالت وزعت وفقا بجامعة أسيوط 

 لتصنيف ديوي ةالموضوعية التي تشملها المجموعات قد غطت كافة الموضوعات العشر
العشري، ولكن بأعداد ونسب مختلفة، أما عن ترتيب الموضوعات من حيث عدد 

  ).٣المجموعات التي تغطيها من األكبر إلى األصغر، فيوضحه الجدول رقم (
  التوزيع الموضوعي لمجموعات مكتبة الملك فاروق بجامعة أسيوط. )٣ول رقم (جد

  النسبة المئوية %  التكرار  الموضوعات
  %٦٥.٣  ٢٨٤  الديانات

  %٢٣.٧  ١٠٣  العلوم االجتماعية
  %٤.٦  ٢٠  الجغرافيا والتراجم والتاريخ

  %١.٦  ٧  اللغات
  %١.٦  ٧  اآلداب

  %١.٤  ٦  المعارف العامة
  %١.١  ٥  الفنون

  %٠.٢  ١  الفلسفة وعلم النفس
  %٠.٢  ١  العلوم البحتة

  %٠.٢  ١  العلوم التطبيقية
 %١٠٠  ٤٣٥  اإلجمالي

قمة الموضوعات نجد أن "الديانات" قد جاءت على  ،وبدراسة الجدول السابق  
) ١٠٣%، تليها "العلوم االجتماعية" بواقع (٦٥,٣؛ أي بنسبة ) كتابا مطبوعا٢٨٤بواقع (

% من إجمالي عدد ٨٩%، وإذا أمعنا النظر نجد أن نسبة ٢٣,٧؛ أي بنسبة ةكتب مطبوع
العلوم االجتماعية"، مجموعات المكتبة موزعة بين موضوعين فقط، وهما: "الديانات و

أن "جاللة الملك فؤاد األول كان قد وضع أسساً بنيت عليها تربية بويمكن تفسير ذلك 
الفاروق، شاملة جميع عناصر التعليم، والتهذيب التي أخذت بها األمم الراقية، وهي: 
(علوم الدين، وعلوم التعارف اإلنساني، وعلوم الطبيعيات)، ويدخل تحت هذه العلوم 

تاب المقدس وما يتعلق به، وعلوم الجغرافيا والتاريخ، والرياضة، واللغة، واآلداب، الك
. أما عن النسبة المتبقية )١٦(والكيمياء، والبيولوجيا، وعلوم الطبيعة، والفنون الجميلة"



  

٢٧٩ 

%، تليها ٤,٦ألعداد المجموعات فقد وزعت على "الجغرافيا، والتراجم، والتاريخ" بنسبة 
%، و"الفنون" ١,٤%، ثم "المعارف العامة" بنسبة ١,٦و"اآلداب" بنسبة كل من "اللغات" 

تساوت نسبة "الفلسفة"، و"العلوم البحتة"، و"العلوم التطبيقية" بواقع  %، وأخيرا١,١بنسبة 
٠,٢ .%  

يوط، من المالحظ أن ما يقرب من ثلثي مجموعات مكتبة الملك فاروق بجامعة أس
%، من إجمالي أعداد المجموعات كانت ٦٥,٣؛ أي بنسبة عا) كتابا مطبو٢٨٤وتحديدا بواقع (

  ).٤تغطي "الديانات" وخاصة الدين اإلسالمي بكافة فروعه المختلفة، ويوضح ذلك جدول رقم (
  ) توزيع الموضوعات الفرعية للديانات.٤جدول رقم (

  النسبة المئوية %  التكرار  الموضوع
  %١٤.٨  ٤٢ التفسير
  %١٤.٤  ٤١ الفقه

  %١٠.٩  ٣١ الحديث
  %٩.٩  ٢٨ المذاهب الفقهية
  %٦.٣  ١٨  العقيدة اإلسالمية

  %٦.٣  ١٨ التصوف
  %٤.٦  ١٣ العبادات

  %٤.٦  ١٣ اآلداب اإلسالمية
  %٤.٢  ١٢ السيرة النبوية

  %٣.٩  ١١ الفتاوى واألحكام
  %٣.٢  ٩ علوم القرآن

  %٣.٢  ٩ القضايا اإلسالمية
  %٢.١  ٦ المعامالت
  %١.٨  ٥ المواعظ

  %١.٨  ٥ اجدالمس
  %١.٤  ٤ فقه القرآن

  %١.٤  ٤ تدريس الدين
  %١.١  ٣ النظم اإلسالمية
  %٠.٧  ٢ الدعوات الدينية
  %٠.٧  ٢ الثقافة اإلسالمية

  %٠.٧  ٢ شريعة اإلسالميةال
  %٠.٧  ٢ التوحيد وأصول الدين

  %٠.٤  ١ الرقية الشرعية
  %٠.٤  ١ المباحث اإلسالمية

  %٠.٤  ١ بالغة القرآن
  %٠.٤  ١ ات الدينيةالمؤتمر

  %١٠٠  ٢٨٤  اإلجمالي



   دراسة ببلیوجرافیة ببلومتریة مكتبة الملك فاروق بجامعة أسیوط : 

٢٨٠ 

) ٢٦علقة بالديانات تغطي (وباستعراض الجدول السابق نجد أن المجموعات المت 
ينصب جميعها على علوم الدين اإلسالمي؛ وقد وزع عدد نصف  موضوعا فرعيا

الفقه، و) موضوعات أساسية، هي: (التفسير، ٤%، على (٥٠المجموعات؛ أي بنسبة 
%، والفقه ١٤,٨من كتب التفسير  المذاهب الفقهية)؛ حيث بلغت نسبة كلٍٍّو الحديث،و

%. أما بالنسبة للنصف اآلخر من ٩,٩%، والمذاهب الفقهية ١٠,٩%، والحديث ١٤,٤
) موضوعاً فرعياً متعلقاً بـ (العقيدة اإلسالمية، ٢٢عدد المجموعات فقد وزع على (

علوم والفتاوى واألحكام، والسيرة الذاتية، و اآلداب اإلسالمية،والعبادات، والتصوف، و
القضايا اإلسالمية...إلخ من الموضوعات؛ وقد يرجع ذلك إلى عناية والده والقرآن، 

بتربيته تربية دينية، حرص فيها على تلقيه علوم الدين اإلسالمي، وحفظه للقرآن الكريم، 
لق الشعب على الملك سماع خطبة الجمعة أسبوعياً، حتى أطوكان فاروق حريصاً على 

الشاب لقب "الملك الصالح"، وكان فاروق يولي عناية خاصة نحو نشر الثقافة اإلسالمية، ومنها 
مشاركة مصر في إنشاء معهد الدراسات اإلسالمية في مدريد، والجزائر، وكذلك إقامة معهد 

لنشر الثقافة  الثقافة اإلسالمية في مسجد لندن وواشنطن، وموافاتهم بالكتب، ورجال الدين؛
   .)١٧(الدينية بينهم هناك

% من إجمالي عدد مجموعات المكتبة موزعة بين ٨٩سبق وأن أشرنا أن نسبة   
% كما ذكرنا آنفاً، تليها العلوم االجتماعية ٦٥,٣موضوعين فقط، هما: "الديانات بنسبة 

ملك فاروق %"، ومن المالحظ أن ما يقرب من ربع مجموعات مكتبة ال٢٣,٧بنسبة 
%، من إجمالي ٢٣,٧؛ أي بنسبة ة) كتب مطبوع١٠٣بواقع ( بجامعة أسيوط، وتحديدا

أعداد المجموعات كانت تغطي "العلوم االجتماعية" موزعة على موضوعات فرعية، 
  ).٥ويوضح ذلك جدول رقم (
  ) توزيع الموضوعات الفرعية للعلوم االجتماعية.٥جدول رقم (
  النسبة المئوية %  التكرار  الموضوع

 ٥٦.٣١%  ٥٨  القانون
 %٢٦.٢١  ٢٧ اإلدارة العامة

 %٩.٧١  ١٠  السياسة
 %٤.٨٥  ٥ االقتصاد

 %١.٩٤  ٢  الخدمات االجتماعية
 %٠.٩٧  ١ التربية والتعليم

 %١٠٠  ١٠٣ اإلجمالي



  

٢٨١ 

على ستة  وزعتيفيد الجدول السابق أن المجموعات المتعلقة بالعلوم االجتماعية   
) كتابا ٥٨% بواقع (٥٦,٣١ت نسبته القانون" والذي بلغ) موضوعات فرعية، وهي: "٦(

، ثم "السياسة" ) كتابا مطبوعا٢٧% بواقع (٢٦,٢١" بنسبة ، تليه "اإلدارة العامةمطبوعا
) ٥% بواقع (٤,٨٥) كتب مطبوعة، يليها "االقتصاد" بنسبة ١٠% بواقع (٩,٧١بنسبة 

 قع كتابين مطبوعين، وأخيرا% بوا١,٩٤كتب مطبوعة، ثم "الخدمات االجتماعية" بنسبة 
  % بواقع كتاب مطبوع واحد فقط.  ٠,٩٧"التربية والتعليم" بنسبة 

وجدير بالذكر أن أكثر من نصف أعداد مجموعات مكتبة الملك فاروق بجامعة   
أسيوط المتعلقة بـ "العلوم االجتماعية" كانت في مجال "القانون"؛ مما يشير إلى مدى 

راءة في القانون، وأحكامه، والنواحي المتعلقة به، وألن الظروف اهتمام الملك فاروق بالق
على سد هذه الثغرة، ويبذل أقصى ما في  استكمال دراسته؛ فكان يعمل جاهداحرمته من 

، )١٨(وسعه من الوقت والجهد للقراءة واالطالع في مختلف المجاالت من بينها "القانون"
  ) يوضح ذلك. ٦جدول رقم (و

  زيع الموضوعات الفرعية للقانون.) تو٦جدول رقم (
  النسبة المئوية %  التكرار  الموضوع

 %٥٠  ٢٩ القانون

 %٢٢.٤١  ١٣ القانون الخاص

 %٨.٦٢  ٥ القانون العام

 %٦.٩٠  ٤ القانون الجنائي

 %٥.١٧  ٣ القانون المدني

 %٣.٤٥  ٢ الجريمة وعلم اإلجرام

 %١.٧٢  ١ القانون الدولي

 %١.٧٢  ١ القانون الدستوري

 %١٠٠  ٥٨  اإلجمالي
لقة بالقانون قد باستقراء الجدول السابق، يتضح لنا أن أعداد الكتب المطبوعة المتع  
، موزعة على موضوعات فرعية مختلفة؛ حيث بلغت نسبة ) كتابا مطبوعا٥٨بلغت (

، يليها "القانون ) كتابا مطبوعا٢٩% بواقع (٥٠م مجموعات كتب "القانون" بشكل عا
% ٨,٦٢، ثم "القانون العام" بنسبة ) كتابا مطبوعا١٣% بواقع (٢٢,٤١ " بنسبةالخاص



   دراسة ببلیوجرافیة ببلومتریة مكتبة الملك فاروق بجامعة أسیوط : 

٢٨٢ 

) كتب مطبوعة، ٣% بواقع (٥,١٧) كتب مطبوعة، يليه "القانون المدني" بنسبة ٤بواقع (
تساوت نسبة كل من  قط، وأخيرا% بواقع كتابين ف٣,٤٥ثم "الجريمة وعلم اإلجرام" بنسبة 
% بواقع كتاب مطبوع ١,٧٢ري"؛ حيث بلغت نسبتهما "القانون الدولي"، و"القانون الدستو

  واحد فقط. 
وتجدر اإلشارة أن غالبية المجموعات المطبوعة لمجموعات مكتبة الملك فاروق   

، بينما بلغت ) كتابا مطبوعا٤١٧% بواقع (٩٥,٩ة بنسبة بجامعة أسيوط، هي كتب مؤلف
فقط، من إجمالي أعداد  ) كتابا مطبوعا١٨% فقط، بواقع (٤,١رجمة نسبة الكتب المت

  ).٧. ويوضح ذلك جدول رقم () كتابا مطبوعا٤٣٥ت، والتي يبلغ عددها (المجموعا
  ) توزيع مجموعات مكتبة الملك فاروق بجامعة أسيوط وفقا لفئاتها. ٧جدول رقم (

  النسبة المئوية %  التكرار  نوع التأليف
  %٩٥.٩  ٤١٧  مؤلف
  %٤.١  ١٨ مترجم
  %١٠٠  ٤٣٥ اإلجمالي

أما بالنسبة للتوزيع الزمني للمجموعات المطبوعة بمكتبة الملك فاروق بجامعة   
وفقاً لتواريخ مختلفة، وموزعة على قرون متعددة، ويوضح  تنشر اأسيوط، فإننا نجد أنه

  ).   ٨ذلك جدول رقم (
  .) التوزيع الزمني لمجموعات مكتبة الملك فاروق بجامعة أسيوط وفقاً للقرون٨جدول رقم (

  النسبة المئوية %  التكرار  موضوعاتال
  %٠.٧  ٣  )١٧٩٩ -١٧٠٠( ١٨القرن الـ
  %٤٣.٤  ١٨٩  )١٨٩٩ -١٨٠٠( ١٩القرن الـ 
  %٤٧.٨  ٢٠٨  )١٩٩٩ – ١٩٠٠( ٢٠القرن الـ 

  %٨  ٣٥  غير موضح
 %١٠٠  ٤٣٥  اإلجمالي

بدراسة الجدول السابق، يتبين لنا أن المجموعات المطبوعة التي تشملها مكتبة   
تواريخ نشرها على عدة قرون مختلفة؛ حيث نشر  وزعتفاروق بجامعة أسيوط، الملك 

، ة) كتب مطبوع٢٠٨% بواقع (٤٧,٨أغلبيتها خالل القرن العشرين، كما بلغت نسبتها 
) ١٨٩% بواقع (٤٣,٤تليها في ذلك الكتب المطبوعة خالل القرن التاسع عشر بنسبة 



  

٢٨٣ 

المطبوعة خالل القرن الثامن عشر فجاءت ، أما عن نسبة أعداد الكتب كتابا مطبوعا
%، أما عن ٠,٧) كتب مطبوعة فقط، بنسبة ٣( ةضئيلة جداً؛ حيث لم نجد سوى ثالث

) كتابا ٣٥% بواقع (٨الكتب التي لم يستدل على تاريخ طباعتها أو نشرها فبلغت نسبتها 
  من إجمالي أعداد الكتب المطبوعة.  مطبوعا

  
  للقرون ة الملك فاروق بجامعة أسيوط وفقاالزمني لمجموعات مكتب) التوزيع ٢شكل رقم (    

أما عن التوزيع الجغرافي ألماكن نشر مجموعات مكتبة الملك فاروق بجامعة   
أسيوط، فنجد أن أماكن النشر قد تفرقت في مدن مختلفة، ووزعت على قارات العالم القديم 

  ). ٩الثالث، ويوضح ذلك جدول رقم (
  ألماكن النشر  ة الملك فاروق بجامعة أسيوط وفقالتوزيع الجغرافي لمجموعات مكتب) ا٩جدول رقم (

  النسبة المئوية %  التكرار  مكان النشر
  %٨٣  ٣٨١ القاھرة

  %٣.٢  ١٤ اإلسكندریة
  %١.٦  ٧ النجف

  %٠.٥  ٢ بطرسبرغ
  %٠.٢  ١ سنغافورة
  %٠.٢  ١ كمبردج
  %٠.٢  ١ قزان
  %٠.٢  ١ الجیزة
  %٠.٢  ١ اآلستانة
  %٠.٢  ١ الفیوم
  %٠.٢  ١ بیروت
  %٠.٢  ١ طھران
  %٠.٢  ١ بغداد
  %٠.٢  ١  روسیا
  %٩.٧  ٤٢  ال یوجد

  %١٠٠  ٤٣٥ اإلجمالي



   دراسة ببلیوجرافیة ببلومتریة مكتبة الملك فاروق بجامعة أسیوط : 

٢٨٤ 

يبين لنا الجدول السابق أن أماكن نشر المجموعات المطبوعة بمكتبة الملك فاروق   
) مدينة في قارات العالم القديم الثالث (آسيا، ١٤بجامعة أسيوط، قد وزعت على (

بمدينة  نشرتأن معظم تلك المجموعات  - أيضا -يقيا، وأوروبا)، كما نالحظوأفر
، تليها مدينة "اإلسكندرية" ) كتابا مطبوعا٣٨١% بواقع (٨٣غت نسبتها "القاهرة"؛ حيث بل

) كتب ٧% بواقع (١,٦، ثم مدينة "النجف" بنسبة ) كتابا مطبوعا١٤( % بواقع٣,٢بنسبة 
تساوت  % بواقع كتابين مطبوعين، وأخيرا٠,٥برج" بنسبة مطبوعة، تليها مدينة "بطرس

بقية المدن، وهي: (سنغافورة، كمبردج، قزان، الجيزة، اآلستانة، الفيوم، بيروت، طهران، 
ستدالل % بواقع كتاب واحد فقط، وتجدر اإلشارة إلى عدم اال٠,٢بغداد، روسية) بنسبة 

ن إجمالي الكتب المطبوعة. أما عن % م٩,٧مطبوعاً بنسبة  ) كتابا٤٢على أماكن نشر (
 ت) كتاب مطبوع نشر٤٠٠% بواقع (٩٢فإننا نجد أن نسبة  ،الناشرين لتلك المجموعات

% من إجمالي ٨بنسبة  وعامطب ) كتابا٣٥م يستدل على جهة نشر (من قبل ناشرين، كما ل
  ).٣عدد الكتب المطبوعة، ويوضح ذلك شكل رقم (

  
  ات مكتبة الملك فاروق بجامعة أسيوط) جهات نشر مجموع٣شكل رقم (

  ائج الدراسة:نت
  يمكن تلخيص أبرزها فيما يلي: ،كشفت الدراسة عن عدة نتائج    
   استقرار المجموعات الخاصة بمكتبة الملك فاروق (مكتبة القبة) بين جدران مكتبات

 جامعة أسيوط، ولم يفرد لها مكان مميز، أو قسم خاص بها داخل الجامعة.
 ه المجموعات إلى اإلعالم عنها، والتعريف بها؛ لعدم علم الكثيرين بوجودها.تحتاج هذ 



  

٢٨٥ 

 ) وعاء معلومات توزعت على ثالثة أشكال هي: ٤٦٣بلغ عدد هذه المجموعات (
%، ثم ٩٣,٩٥الدوريات)، وكانت معظمها من الكتب بنسبة والمخطوطات، و(الكتب، 

 %.٠,٦٥األعداد بنسبة %، وثالث دوريات غير مكتملة ٥,٤٠المخطوطات بنسبة 
  جاءت "الديانات" على قمة الموضوعات التي تشملها مكتبة الملك فاروق بجامعة

 %.٢٣,٧%، تليها "العلوم االجتماعية" بنسبة ٦٥,٣أسيوط (مكتبة القبة) بنسبة 
  تعاني هذه المجموعات من قصور العناية بها من حيث الترميم، والتجليد، والصيانة؛

%، والقرن التاسع عشر ٤٧,٨ة منها إلى القرن العشرين بنسبة حيث ترجع األغلبي
 %.٤٣,٤بنسبة 

  اقتصرت خدمات هذه المجموعات على الخدمات التقليدية المقدمة بأي مكتبة داخل
جامعة أسيوط، ولم تميز بخدمات مميزة، أو عاملين مميزين؛ لتحقيق أقصى إفادة 

 منها. 
 الدراسة: توصيات -

تخلصة، يمكن تقديم مجموعة من التوصيات نجملها في في ضوء النتائج المس  
  :النقاط اآلتية

  ضرورة تجميع مجموعات مكتبة الملك فاروق (مكتبة القبة)، وضمها في مكان خاص
 بها بجامعة أسيوط؛ للتعريف بها، وإبراز ذخائرها.

 .إعادة ترميم، وتجليد، وصيانة هذه المجموعات بما يليق بها وبمحتوياتها 
 الجيد للعاملين القائمين على خدمة هذه المجموعة؛ للعناية بها، واإلعالم  االختيار

 عنها، وتحقيق أقصى إفادة منها.  
 .إعادة نشر نفائس هذه المجموعة؛ حتى تعم الفائدة منها 
  االرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهذه المجموعة، كإنشاء موقع إلكتروني خاص بها

 على شبكة اإلنترنت.

  
  
  
  
  
  



   دراسة ببلیوجرافیة ببلومتریة مكتبة الملك فاروق بجامعة أسیوط : 

٢٨٦ 

  لهوامش:ا
 - إبراهيم البيجوري على شرح العالمة ابن قاسم الغزي .،  . الجزء الثاني من حاشية الشيخ )إبراهيم البيجوري١(

   .ص ٥١٠ -م. ١٨٨٩القاهرة : دار الطباعة الكبرى العامرة  ،  -.٥ط
   ص. ٢٤٣ -م .١٩٠٩القاهرة: [د.ن]، -. كتاب القضاء المصري األهلي . إبراهيم حلمي  )٢(
القاهرة : مطبعة  -. ١ط -. مرآة الحرمين في الرحالت الحجازية والحج ومشاعره الدينية . براهيم رفعت باشا)إ٣(

    ص.     ٥٦٨-م .١٩٢٥دار الكتب المصرية ، 
بغداد : مطبعة  -. ١ط -. المدهش : في علوم القرآن والحديث والوعظ . أبى الفرج عبد الرحمن،  )ابن الجوزي٤(

  ص. ٥٦٨ -م .١٩٢٥اآلداب ، 
 -م .١٧٦٨القاهرة : دار الكتب الحديثة ،  –. الوفا بأحوال المصطفى .  أبى فرج عبد الرحمن،  ابن الجوزي )٥(

  ص.                                                   ٨٢٧
[ د . م ] : [ -اج .جأبى الحسين مسلم بن الح، أبى الحسين مسلم . الجزء األول من صحيح اإلمام  ابن الحجاج )٦(

  ص. ٤٧٤ -م .١٨٩٨د . ن ] ، 
القاهرة :  - . الجزء الثاني من صحيح اإلمام أبى الحسين بن الحجاج . أبى الحسين مسلم،  ابن الحجاج )٧(

    ص.                              ٤٠٣ -م .١٨٧٣المطبعة العامرة، 
القاهرة : مطبعة مصطفى  -. تيسير الوصول إلى جامع األصول من حديث الرسول . ابن الديبع الشيباني )٨(

  ص .                             ١٩٤ -م .١٩٣٤البابى الحلبي ، 
    ص.٥٩٤ -م .١٨٣٦القاهرة : دار الطباعة العامرة ،  -. كتاب فصوص الحكم . محسن الدين،  )ابن الولي٩(
القاهرة : المطبعة الكبرى  -. ١ط -. الجزء الثاني من الكتاب المسمى بالتقرير والتحبير . )ابن أمير الحاج١٠(

    م .                                    ١٨٩٨األميرية ، 
يرية ، المطبعة الكبرى األم -. ١ط -. الجزء الثالث من الكتاب المسمى بالتقرير والتحبير . )ابن أمير الحاج١١(

                                     ص .٣٥٦ -م .١٨٩٩
. المجلد الثاني من كتاب مجموعة فتاوى شيخ اإلسالم تقي الدين ابن تيمية  تقي الدين،  )ابن تيمية الحراني١٢(

     ص٤٦١ -م .١٩٠٨القاهرة : مطبعة كردستان العلمية ،  -الحراني .
. المجلد الثالث من كتاب مجموعة فتاوى شيخ اإلسالم تقي الدين أبن تيمية تقي الدين ،  )ابن تيمية الحراني١٣(

   . ص٣٩٠ -م .١٩٠٩القاهرة : مطبعة كردستان العلمية ،  -الحراني .
. المجلد الرابع من كتاب مجموعة فتاوى شيخ اإلسالم تقي الدين ابن تيمية  تقي الدين،  )ابن تيمية الحراني١٤(

  ص .٢٥٨ -م .١٩١٠بعة كردستان العلمية ، القاهرة : مط -الحراني .



  

٢٨٧ 

. المجلد الخامس من كتاب مجموعة فتاوى شيخ اإلسالم تقي الدين أبن تيمية  تقي الدين،  ) ابن تيمية الحراني١٥(
     ص.١٥٢ -م .١٩١٠القاهرة : مطبعة كردستان العلمية ،  -الحراني .

     ص.٣٨٦-م.١٨٦٧القاهرة: دار الطباعة العامرة،  -. كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر.ابن حجر المكي )١٦(
. الجزء األول من كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر عبد الرحمن،  )ابن خلدون١٧(

  .ص٥٣٤ - [د.م] : [د.ن] ، [د.ت] . -.
وان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم . الجزء السابع من كتاب العبر وديعبد الرحمن،  )ابن خلدون١٨( 

  ص. ٤٦٤-م .١٨٦٧[د.م] : [د.ن] ،  -والبربر.
 -. الجزء الرابع من كتاب االنتصار لواسطة عقد األمصار .إبراهيم بن محمد بن ايدمر العالئي،  )ابن دقماق١٩(

   ص.١٣٧ -م .١٨٩٣القاهرة : المطبعة الكبرى األميرية ،  -.١ط
القاهرة : دار  -. هذا الجزء الثالث من رد المحتار على الدر المختار على متن تنوير األبصار. دين)ابن عاب٢٠(

  ص.  ٤٥٠ -م.١٨٥٤الطباعة المصرية،
القاهرة : دار  -. هذا الجزء الثاني من رد المحتار على الدر المختار على متن تنوير األبصار . )ابن عابدين٢١( 

  ص. ٦٨٩ -[د.ت] . الطباعة المصرية ،
القاهرة : دار  -. هذا الجزء الرابع من رد المحتار إلى الدر المختار على متن تنوير األبصار . )ابن عابدين٢٢(  

  ص .٥٢٣ -م .١٨٥٥الطباعة المصرية ، 
القاهرة :  -. ٢ط -في تنقيح الفتاوى الحامدية . . الجزء األول من العقود الدرية محمد أمين،  )ابن عابدين٢٣(

                 ص . ٣٣٧ -م .١٨٨٢المطبعة العامرة الميرية ، 
. رد المحتار على الدر المختار في شرح تنوير األبصار في فقه أبى حنيفة محمد أمين،  ابن عابدين )٢٤(

   ص.٦١٤ -م.١٨٥٥القاهرة: دار الطباعة المصرية،  -النعمان.
القاهرة : المطبعة العامرة  -. الجزء الثاني من تفسير العالمة محي الدين بن عربي . محي الدين،  )ابن عربي٢٥(

                                      ص . ٤٢٨ -م .١٨٦٦، 
 - القاهرة : المطبعة العامرة ، [د.ت] . -. تفسير العالمة محي الدين بن عربي . محي الدين،  )ابن عربي٢٦(

                    ص . ٤١٢
القاهرة : دار الطباعة  -. الجزء األول من كتاب الفتوحات المكية . أبى عبد اهللا،  )ابن عربي الحاتمي الطائي٢٧(

  ص .                                ٨٠٣ -م .١٨٥٢الباهرة ، 
القاهرة : المطبعة  -ات المكية .. الجزء الثاني من كتاب الفتوح أبى عبد اهللا ، )ابن عربي الحاتمي الطائي٢٨(

  م.                                                 ١٨٥٣الزاهية ، 



   دراسة ببلیوجرافیة ببلومتریة مكتبة الملك فاروق بجامعة أسیوط : 

٢٨٨ 

القاهرة :  -. ٢ط - . الجزء الرابع من كتاب الفتوحات المكية . أبى عبد اهللا،  )ابن عربي الحاتمي الطائي٢٩(
                                          م . ١٨٧٥المطبعة العامرة ، 

  ص .   ٢٩٨ -م .١٨٨٧[د.م] : نظارة المعارف الروسية ،  -. التوضيح لشرح التنقيح . )ابن مسعود ، عبيد اهللا٣٠(
القاهرة : المطبعة  -. هذا كتاب روض األخيار المنتخب من ربيع األبرار . محمد بن القاسم،  )ابن يعقوب٣١(

                         ص .٢٩٠-م .١٨٦٣الكبرى المصرية، 
 -.١ط - . أمالي السيد المرتضى : في التفسير والحديث . أبى القاسم على الطاهر،  )أبى احمد الحسين٣٢( 

                  ج . ٣ - م .١٩٠٧القاهرة : مطبعة السعادة ، 
م ١٩٣٨،  القاهرة : مطبعة الحجازي -. ١ط -. الفصول والغايات في تمجيد اهللا والمواعظ . )أبى العال المعرى٣٣(

                                           . ١ج -.
القاهرة : مطبعة اآلداب  -. كتاب الوجيز في مذهب اإلمام الشافعي .)أبى حامد الغزالي ، محمد بن محمد٣٤(

  .                             ١ج -م .١٨٩٩والمؤيد ، 
 - علم القرآن والتجويد . –ة : يتضمن القرآن الشريف . فهرس كتب أصول الشريعة اإلسالمي )أحمد أبوعلي٣٥(

       م .١٩٢٦اإلسكندرية : شركة المطبوعات المصرية ، 
   .١ج -م .١٩٢٦القاهرة :مطبعة المعارف، -. ٢ط-. نزهة القارئ: المدارس الثانوية . )أحمد االسكندري٣٦(
[د.م] : [د.ن] ،  - ر الشيخ خليل .. الجزء األول من شرح الشيخ الدردير على مختص أحمد الدردير )٣٧(

  ص.                                              ٣١٢ -م.١٨٧٢
القاهرة : المطبعة العامرة  -. الجزء الثاني من شرح الشيخ الدردير على مختصر الشيخ خليل . )أحمد الدردير٣٨(

  ص .                                ٤٦٤ -م .١٨٧٥، 
 -م .١٨٠٦القاهرة : المطبعة المصرية ،  -. الجزء األول من بلغة السالك ألقرب المسالك . صاوي)أحمد ال٣٩(

  ص .                                            ٥٩٢
 - م .١٨٧٢القاهرة : المطبعة المصرية ،  -. الجزء الثاني من بلغة السالك ألقرب المسالك . )أحمد الصاوي٤٠(

                                   ص .           ٦٠٨
القاهرة :  -. ٣ط -. حاشية الشيخ أحمد الطحاوي على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح . )أحمد الطحاوي٤١(

    ص.٣٠٨ -م .١٩٠٠المطبعة الكبرى األميرية ، 
            ص.         ٥٨٣ -م .١٨٣٨القاهرة : دار الطباعة ،  -. حاشية الطحاوي . )أحمد الطحاوي٤٢(

القاهرة : المطبعة  - . الجزء األول من كتاب اإلبريز عن سيدي عبد العزيز الدباغ . )أحمد المبارك٤٣(
                                           ص.١٥١-م .١٨٧٥العامرة الزاهية ، 



  

٢٨٩ 

ختلفة في العصر العباسي . ضحى اإلسالم : يبحث جزؤه هنا في الحياة االجتماعية والثقافات الم )أحمد أمين٤٤(
     ص .٤٠٨ - م .١٩٣٤القاهرة : مطبعة االعتماد ،  -. ٢ط -األول .

القاهرة : مطبعة  -. ٢ط -. ضحى اإلسالم : يبحث عن نشأة العلوم فى العصر العباسي األول . )أحمد أمين٤٥(
  .          ٢ج - م .١٩٣٥لجنة التأليف والترجمة والنشر ، 

 - .٦ط -إلسالم : يبحث عن الحياة العقلية في صدر اإلسالم إلى آخر الدولة األموية .. فجر ا )أحمد أمين٤٦(
         ص . ٣٣٢ - القاهرة : مكتبة النهضة المصرية ، [د.ت] .

. فجر اإلسالم: يبحث عن الحياة العقلية والسياسية واألدبية في صدر اإلسالم إلى أخر الدولة )أحمد أمين ٤٧(
  ص .                        ٤١٢ - م .١٩٣٥اهرة : مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، الق -. ٣ط -األموية .

  ص .   ١١٢ -م .١٩٠١القاهرة :المطبعة الكبرى األميرية ،  -. ١ط -. دليل المسافر . )أحمد بك الحسنى٤٨(
 - . ١ط  - واألسرار .. الجزء الثامن من نتائج األفكار في كشف الرموز  شمس الدين،  )أحمد بن قودر٤٩(

       ص.  ٥١٧-م .١٩٠٠القاهرة : المطبعة الكبرى األميرية ،
  .م١٩٢٦القاهرة: المطبعة السلفية ،  -.قبر اإلمام السيوطي وتحقيق موضعه.)أحمد تيمور٥٠(
             .          ص١٣-م .١٩٥١القاهرة : مطبعة دار الكتاب العربي ،  -. اآلثار النبوية . )أحمد تيمور باشا٥١(
القاهرة : دار الكتاب العربي ،  -.١ط -. رسالة لغوية عن الرتب واأللقاب المصرية .)أحمد تيمور باشا٥٢(

  ص .                                              ٩٨ -م .١٩٥٠
  ص .   ٤٠٠ -م .١٩٠١القاهرة : المطبعة الكبرى األميرية ،  -. ١ط -. كتاب الصراط المستقيم . )أحمد زناتي٥٣(
-.٢ط -. الرق في اإلسالم : رد مسلم على الكردينالي الفيجرى / ترجمة أحمد زكى باشا . )أحمد شفيق باشا٥٤(

    ص. ١٤٨ - م.١٩٣٨القاهرة : مطبعة االعتماد ، 
                                      م.١٨٥٨األستانة : مطبعة همايون أوغلو، -. راموز األحاديث على ترتيب حروف الهجاء .)أحمد ضياء الدين٥٥(
القاهرة : مطبعة  -. التنفيذ علماً وعمالً : شرح قواعد وإجراءات المرافعات األهلية والمختلطة. )أحمد فتحي بك٥٦(

               ص .٦٦٤ -م .١٩٢٤النهضة ، 
القاهرة : مطبعة فتح  -م .١٩٤٠ –م ١٩٢٦. مجموعة القوانين واللوائح : التشريع الحديث  )أحمد محمد حسن٥٧(

               ص.١١٧٨ -م .١٩٤٠اهللا إلياس ، 
 - م .١٩٥٢القاهرة : المطبعة األميرية ،  -م .١٩٥٠. التقرير السنوي عن سنة  )إدارة مكافحة المخدرات٥٨(

                                                    ص .١٢١
 - ى اإلسالم : بحث في نشر العقيدة اإلسالمية / ترجمة حسن إبراهيم حسن .. الدعوة إل )أرنولد ، سيرت . و٥٩(

  ص .    ٣٩٢ -م .١٩٤٧القاهرة : مكتبة النهضة المصرية ، 



   دراسة ببلیوجرافیة ببلومتریة مكتبة الملك فاروق بجامعة أسیوط : 

٢٩٠ 

[د.م] : [د.ن] ،   -. فهرس كتاب الزواج في اإلسالم وأزواج النبي علية الصالة والسالم. أسعد لطفي حسن )٦٠(
                                      ص .١٤٤-م .١٩٣٨

القاهرة : دار الطباعة الباهرة ،  -. الجزء األول من كتاب تفسير القرآن المسمى بروح البيان . )إسماعيل حقي٦١(
                                     ص .٦٧٩ -م .١٨٥٩

دار الطباعة الباهرة ، القاهرة :  -. الجزء األول من كتاب تفسير القرآن المسمى بروح البيان . )إسماعيل حقي٦٢(
                                     ص .٩٧٩ -م .١٨٧٤

 - م .١٧٠٠[د.م] : [د.ن] ،  -. الجزء الرابع من كتاب تفسير القرآن المسمى بروح البيان . )إسماعيل حقي٦٣(
  ص .                                            ٧٦٩

 - القاهرة : المطبعة الميرية . -كتاب تفسير القرآن المسمى بروح البيان . . الجزء الرابع من )إسماعيل حقي٦٤(
                                     ص.٧٣١ -م.١٨٥٩

القاهرة : المطبعة العامرة ،  -. الجزء السادس من كتاب تفسير القرآن المسمى بروح البيان . )إسماعيل حقي٦٥(
                                                       م  .١٧٠٥

. سعود المطالع فيما تضمنه األلغاز في اسم حضرة والى مصر من العلوم اللوامع  عبد الهادي نجا،  )اإلبياري٦٦(
  ج.  ٢ -م .١٨٦٦القاهرة : دار الطباعة المعاصرة ،  -.

القاهرة : المطبعة الميرية ،  -. )األحكام الشرعية في األحوال الشخصية على مذهب اإلمام أبو حنيفة النعمان٦٧(
                                        ص .١٣٨ -م .١٨٨٠

 - م .١٨٧١القاهرة: المطبعة الميرية ،  -كتاب الكنز المدفون والفلك المشحون . جالل الدين.،  )األسيوطي٦٨(
                                                       ص .٢٦٠

[ القاهرة  -. كتاب الذخائر واألعالق في آداب النفوس ومكارم األخالق . أبى الحسن سالم الباهلي )األشبيلى ،٦٩(
               ص .٣٣٠ -م .١٨٧٧] : المطبعة الوهبية ، 

[ القاهرة ] : مطبعة  -. الوحدة اإلسالمية والوحدة السياسية / شرح عزت العطار . جمال الدين،  )األفغانى٧٠(
                               ص .٨١ -م .١٩٣٨األنوار ، 

 -. ١ط -. ١٣١٠إلى سنة  ١٣٠١. كتاب جامع التصانيف المصرية الحديثة : من سنة  ، عبد اهللا )األنصاري٧١(
  ص .    ٧٦ -م .١٨٩٤القاهرة : المطبعة األميرية ، 

ة ] : المطبعة الميرية ببوالق مصر [ القاهر - . ١ط -. حكم مندرجة في شرح المنفرجة . إسماعيل،  )األنقروي٧٢(
                        ص . ٦٨ -م .١٨٨٢المحمية ، 

               م . ١٨٤٠القاهرة : دار الطباعة الباهرة ،  -. كتاب مناهج الفقراء . إسماعيل بن أحمد،  )األنقروي٧٣(



  

٢٩١ 

-م .١٨٦٨دار الطباعة العامرة ،.القاهرة :  -. حل لمشكالت الفرائض . شجاع ابن نور اهللا، )األنقروي٧٤(
  ص. ٢٣٣

                                         ص.           ٣٠٢-م.١٨٧٥ -القاهرة: دار الطباعة. -. تقرير اإلمام الشيخ األنبابى على حاشية البرماوي.)األنبابى٧٥(
القاهرة :  -. ٣ط -مائل المحمدية .هذه حاشية الشيخ إبراهيم الباجوري على متن الش إبراهيم.،  )الباجوري٧٦(

  م.                       ١٨٨٤المطبعة الميرية ، 
القاهرة : دار  -. ٣ط -. هذه حاشية الشيخ إبراهيم الباجوري على متن الشمائل المحمدية .إبراهيم،  )الباجوري٧٧(

   ص.   ٣٢٤ -م .١٨٥٩الطباعة العامرة ، 
  . ص٦٨-م.١٨٧٥القاهرة :مطبعة بوالق مصر، -ري على متن السنوسية .، حاشية الشيخ البيجو )البيجوري٧٨(
القاهرة : المطبعة الميرية الكبرى  -. الجزء الرابع من صحيح أبى عبد اهللا محمد إسماعيل البخاري . )البخاري٧٩(

                                    ص .٢٥١ -م .١٨٩٦، 
القاهرة : دار الطباعة  -. الجزء األول من صحيح البخاري . اعيل، أبى عبد اهللا محمد بن إسم )البخاري٨٠(

   ج .                         ٧ -م .١٨٩٧العامرة ، 
 - م .١٩٢٨القاهرة : مطبعة دار الكتب المصرية ،  -. ٢ط -التربية الوطنية . عبد العزيز .، )البشري ٨١(

                  ص .                            ١٩٥
شرح أبى محمد القاسم على الحريري البصري على متن ملحة  أبى محمد القاسم على الحريري.،  )البصري٨٢(

. روح  محمود األلوس،  )البغدادي٨٣(    ص .١٠٨ -. ١٨٧٥القاهرة : المطبعة العامرة ،  -اإلعراب .
 - م .١٨٤٣الطباعة المنيرية ،  القاهرة : إدارة - . ٢ط -المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني .

  ج .              ٢٥
القاهرة :  -. ١ط -. كتاب التنبه على أوهام أبى على  في أماليه .أبى عبد اهللا بن عبد العزيز  ، )البكرى٨٤(

  م .                   ١٩٢٦مطبعة دار الكتب المصرية ، 
 - م .١٨٧٣القاهرة : المطبعة العامرة ،  - مدية .. فهرسة حاشية البيجوري على الشمائل المح )البيجوري٨٥(

                                                  ص . ٢٤٧
 -[د.م] : [د.ن] : [د.ت] . - . الجزء األول من صحيح الترمذي . ، أبى عبد اهللا محمد عيسى )الترمذي٨٦(

                  ص .٣٦٦
   ص.٣٢٢ -م.١٨٤١باعة الباهرة، القاهرة : دار الط -.)الثاني من شرح الشفا٨٧(
         ص ٢١٥ -م .١٩٢٣القاهرة :مطبعة السعادة ،  - . ١ط-. أديان العرب في الجاهلية . )الجارم ، محمد نعمان٨٨(
 - . احتفال طالب البعوث اإلسالمية بعيد جلوس حضرة صاحب الجاللة " فاروق األول " . )الجامع األزهر٨٩(

                   ص .٦٠ -م .١٩٥٠القاهرة : مطبعة األزهر ، 



   دراسة ببلیوجرافیة ببلومتریة مكتبة الملك فاروق بجامعة أسیوط : 

٢٩٢ 

القاهرة : المطبعة العامرة ،  -: والمعروفة بين الناس بالفتاوى الهندية . )الجزء األول من الفتاوى العالمكرية٩٠(
  ص .                                    ٤٢١ -م.١٨٥٩

ن التفتازاني على متن التلخيص في علم على مختصر اإلمام سعد الدي )الجزء األول من تجريد العالمة البناني٩١(
            ص.٤١٥ -[د.م] : [د.ن] ، [د.ت] . -المعاني.

 -م .١٨٧٥القاهرة : المطبعة الكبرى العامرة ،  -. )الجزء األول من كتاب الجاللين فى تفسير القرآن العظيم٩٢(
                                                                   ص.٢٠٣

القاهرة : المطبعة العامرة  -. )الجزء الخامس من الفتاوى العالمكرية : والمعروفة بين الناس بالفتاوى الهندية٩٣(
  ص .                                    ٤٠٤ -م.١٨٥٩، 

لمطبعة العامرة ، القاهرة : ا -. : والمعروفة بين الناس بالفتاوى الهندية )الجزء الرابع من الفتاوى العالمكرية٩٤(
  ص .                                    ٤٣١ -م.١٨٥٩

              ص .٣٥٨ - م .١٩١٢بترسبورغ : [د.ن] ،  -.  طيبة النشر فى العشر .، محمد بن محمد  )الجزري٩٥(
المطبعة  -. ١ط -ائتالف المعاني والمباني بمجارات الطغرائى وأبى فراس الحمداني . ، محمد . )الجنيهي٩٦(

                                                        م .١٩٠٠الميرية،
. شرح العالمة طه بن مهنا الجيريني شارح صحيح اإلمام البخاري على أسماء أهل  ، طه بن مهنا )الجيريني٩٧(

                 ص .٩٤-م .١٨٧٦القاهرة : المطبعة العامرة ،  -بدر التي جمعها الشيخ عبد اللطيف أحمد البقاعي .
. محاضرات إسالمية : وهى مجموعة المحاضرات الرسمية لوزارة األوقاف من ، محمد عبد الرحمن )الحديلي٩٨(

   .١ج -م .١٨٤٦القاهرة : مطبعة التقوى ،  -. ١ط -الالسلكية . اإلذاعة 
  .١ج -هرة:مطبعة األنوار،[د.ت] .القا -. كتاب األخالق الدينية والحكم الشرعية.)الحريري، عبد الرحمن٩٩(
م ١٩٣٤القاهرة : مطبعة دار الكتب المصرية ،  -. كتاب المواقف . ، محمد بن عبد الجبار )الحسن النفري١٠٠(

                                                 ص .٢١٨ -.
  م.١٨٧٦دار الطباعة العامرة، القاهرة:  -. الجزء األول من مصابيح السنة.البغوي، )الحسين بن مسعود١٠١(
القاهرة : المطبعة  -. ١ط -. كتاب نهاية األحكام في بيان ما للنية من األحكام . السيد أحمد،  )الحسيني١٠٢(

                    ص .١٢١ -م .١٩٠٣الكبرى األميرية ، 
سنغافورا :  -. ١ط -ية .. كتاب وجوب الحمية عن مضار الرق ، أبى بكر عبد الرحمن الحسينى الحضرمى )١٠٣(

              ص .١١٢ -م .١٩١٠مطبعة اإلمام ، 
القاهرة :  -. الجزء األول من حاشية الشيخ الحفني على الجامع الصغير من حديث البشير النذير .)الحفني١٠٤(

                 ج .٢ -م .١٨٧٣المطبعة العامرة ، 
          ص.٢٤٣-م.١٩١٣القاهرة : المطبعة األميرية،  -ة.ميالدي١٩١٤. تقويم لسنة )الحكومة المصرية١٠٥(



  

٢٩٣ 

            ص.٩٦ -م .١٩٢٤القاهرة:المطبعة األميرية، -م.١٩٢٢. مجموعة األوامر الملكية سنة )الحكومة المصرية١٠٦(
      ص.١٠١ -م.١٩٢٧القاهرة:المطبعة األميرية، -م.١٩٢٥. مجموعة األوامر الملكية سنة )الحكومة المصرية١٠٧(
          ص.٦٦ -م .١٩٢٨القاهرة:المطبعة األميرية، -م.١٩٢٧. مجموعة األوامر الملكية سنة )الحكومة المصرية١٠٨(
م. ١٩٢٩القاهرة:المطبعة األميرية، -م.١٩٢٨. مجموعة األوامر الملكية سنة )الحكومة المصرية١٠٩(

 .ص٤٢١ -م .١٨٤٦ية، القاهرة : دار الطباعة المصر -. كتاب ملتقى األبحر.)الحلبي١١٠(
 - . الجواهر التي حلى بها حضرات أصحاب الفضيلة علماء اإلسالم .مصطفى أبو سيف،  )الحمامي١١١(

   ص.٤٩٦-م .١٩٣٢القاهرة : مطبعة عيسى البابى الحلبي ،
 القاهرة : مطبعة دار إحياء الكتب العربية ، -. غوث العباد ببيان الرشاد .)الحمامي ، مصطفى أبو سيف١١٢(

                                                    ص . ١٨٠-م .١٩٣١
القاهرة  -. هذه تبصرة القضاه واإلخوان في وضع اليد وما يشهد له من البرهان . حسن العدوي،  )الحمزاوي١١٣(

      ص.٢٥٢-م.١٨٥٩: دار الطباعة الميرية المصرية ، 
القاهرة : المطبعة الميرية  -مشارق األنوار في فوز أهل االعتبار .. هذا الكتاب  ، حسن العدوى )الحمزاوي١١٤(

      ص .                             ٣٤٦-م .١٨٥٨، 
القاهرة : مطبعة  - . ١ط -. القواعد في الفقه اإلسالمي . أبى الفرج بن عبد الرحمن بن رجب،  )الحنبلي١١٥(

                        ص .٤٥٣ -م .١٩٣٣الصدق الخيرية ، 
القاهرة : المطبعة الميرية الكبرى ،  -. كتاب أدعية الحج والعمرة وما يتعلق بهما . ، قطب الدين )الحنفي١١٦(

  ص .                                          ٣١٠ -م .١٨٧١
بعة األميرية، القاهرة : المط -. ٢ط -. كتاب المستطاع من الزاد . عبد الرحمن محمد،  )الحنفى الدمشقي١١٧(

   ص .٩٤ -م .١٨٩٤
القاهرة : دار المأمون ،  -.١ط -. نصب الراية ألحاديث الهداية.  جمال الدين أبى محمد،  )الحنفى الزيلعي١١٨(

                                                       ج .٤ -م .١٩٣٨
القاهرة : مطبعة لجنة التأليف والترجمة  -سية .. مجموعة الوثائق السيا محمد حميد اهللا،  )الحيدر آبادي١١٩(

                                    ص .٣٩٢ -م .١٩٤١والنشر ، 
.الجزء األول من كتاب روضة األنف في تفسير ما يشتمل  أبو القاسم عبد الرحمن أبى الحسن،  )الخثعمي١٢٠(

                    ص .٢٩٢ -م .١٩١٤لجمالية ، القاهرة : مطبعة ا -عليه حديث السيرة النبوية إلبن هاشم .
. كتاب العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية / صححه محمد بسيوني حسن  على بن الحسن،  )الخزرجى١٢١(

        . ٢ج - م .١٩١٤القاهرة : مطبعة الهالل ،  -.



   دراسة ببلیوجرافیة ببلومتریة مكتبة الملك فاروق بجامعة أسیوط : 

٢٩٤ 

القاهرة : المطبعة الكبرى  -ابى شجاع .. الجزء األول من اإلقناع فى حل الفاظ  )الخطيب ، محمد الشربينى١٢٢(
  ص.                   ٣٨٠ -م .١٨٧٥العامرة ،

القاهرة : المطبعة الكبرى  -. الجزء الثاني من اإلقناع في حل ألفاظ أبى شجاع . محمد الشربينى،  )الخطيب١٢٣(
                     ص . ٣٨٠ -م .١٨٧٥العامرة ، 

ء األول من السراج المنير في اإلعانة على معرفة بعض معاني كالم ربنا الحكيم . الجز )الخطيب الشربينى١٢٤(
  ص .٦٥٩ -م .١٨٦٨القاهرة : المطبعة المصرية ،  - الخبير .

. الجزء الثاني من السراج المنير في اإلعانة على معرفة بعض معاني كالم ربنا الحكيم  )الخطيب الشربيني١٢٥(
  ص .    ٦٧٨ -ت] .[د.م] : [د.ن] ، [د. -الخبير.

. الجزء الرابع  من السراج المنير في اإلعانة على معرفة بعض معاني كالم ربنا الحكيم  )الخطيب الشربينى١٢٦(
   ص.٦٢٠ -م .١٨٦٨القاهرة : المطبعة المصرية ،  - الخبير .

م ١٨٦٢لباهرة ، القاهرة : دار الطباعة ا -. ٢ط -. هذا كتاب درة الناصحين . عثمان بن حسن،  )الخوبوى١٢٧(
                                                 ص .٣١٥ -.

القاهرة  -. دعوة اإلسالم للعلم والعمل لخير الجميع : وأثار ذلك فى المدينة الغربية . يحى أحمد،  )الدرديرى١٢٨(
                           ص. ٧٢٧ -: [د.ن] ، [د.ت] .

 -. حاشية الشيخ محمد الخضري الدمياطي على شرح العالمة الشنشورى. محمد الخضري،  )الدمياطي١٢٩(
  م.                ١٨٧٥القاهرة: المطبعة العامرة، 

  المرجع نفسه  )١٣٠(
القاهرة :  - لكبير .. الجزء األول من كتاب مفاتيح الغيب المشتهر بالتفسير ا ، محمد فخر الدين ) الرازي١٣١(

                                         ج .٦-م .١٨٦١المطبعة الميرية ، 
. الجزء األول من كتاب الفتاوى الخيرية لنفع البرية على مذهب اإلمام أبى حنيفة  خير الدين،  )الرملي١٣٢( 

          ص.٢٤٤-م .١٨٨٢المطبعة الميرية ،  -. ٢ط -النعمان .
. الجزء األول من شرح غاية البيان على زيد الشيخ أحمد بن رسالن شمس الدين محمد،  ملي األنصاريالر )١٣٣(

                  م .١٨٧٤القاهرة : المطبعة العامرة ،  -.
. شرح محمد بن إبراهيم بن عباد الرمدي على متن الحكم لألمام أبى  محمد بن إبراهيم بن عباد،  )الرندى١٣٤(

               ص .١٣٦ -م .١٨٦٨القاهرة : دار الطباعة العامرة ،  -بن محمدين عطا اهللا السكندري .الفضل أحمد 
    م .١٨٧٨القاهرة : [د.ن] ،  -. : شرح الدرر البهية للبخاري )الروضة الندية١٣٥(
 - اللدنية . . الجزء األول من شرح الشيخ محمد عبد الباقي على  المواهب محمد عبد الباقى،  )الزرقانى١٣٦(

      ج .٨-م .١٨٦١القاهرة : دار الطباعة الميرية المصرية ، 



  

٢٩٥ 

م ١٩٤٠القاهرة : مطبعة شبرا ،  -. ١ط -. مناهل العرفان في علوم القرآن . محمد عبد العظيم،  )الزرقانى١٣٧(
           ١ج -.

ف عن حقائق التنزيل وعيون . الجزء األول من الكاش أبى القاسم محمود عمر، )الزمخشرى الخوارزمى١٣٨(
              ص.٥١١ -م .١٩٠٠القاهرة : المطبعة الكبرى األميرية ،  -. ٢ط -األقاويل فى وجود التأويل .

. حاشية الشيخ عبد الكريم الدمياطي على شرح الشهاب الرملي عبد الكريم كريم الدين المطري،  )الدمياطى١٣٩(
القاهرة : المطبعة  -. ٢ط -وعيون األقاويل فى وجود التأويل . الثاني  من الكاشف عن حقائق التنزيل

                   ص .٤٩٢ -م .١٩٠٠الكبرى األميرية ، 
  ، أبى القاسم محمود عمر . الجزء الثالث من الكاشف عن حقائق التنزيل )الزمخشرى الخوارزمى١٤٠( 
            ص١٥٦ -م .١٩٠١الكبرى األميرية ،  القاهرة : المطبعة -. ٢ط -وعيون األقاويل في وجود التأويل . 
. يوميات حاج تشمل كل ما يهم الحاج معرفته من وقت قيامة للحجاز لحين  محمد فخر الدين،  )السبكى١٤١(

                                           ص. ١٤٦ -القاهرة : مطبعة مصطفى البابى الحلبي،[د.ت] . -عودته للوطن .
القاهرة :  -. ١ط -. كتاب المصاحف / تصحيح أثر جفرى . تاني ، أبى بكر عبد اهللا بن االشعث)السجس١٤٢(

      ص. ٣٦٧ -م .١٩٣٦المطبعة الرحمانية ، 
القاهرة : المطبعة الميرية ،  -. ١ط -. محاضرة األوائل ومسامرة األواخر . ، عالء الدين )السكتوارى١٤٣(

                                          ص . ١٧٢ -م .١٨٨٢
القاهرة : المطبعة المصرية  -. ١ط -. القصد المجرد فى معرفة االسم المفرد .ابن عطا اهللا، )السكندري١٤٤(

                 ص .١٠٣ -م .١٩٣٠باألزهر ، 
ة العامرة ، القاهرة : دار الطباع -. خالصة الوفا بأخبار دار المصطفى .أبو الحسن بن عبد اهللا، )السمهودي١٤٥(

                             ص .٣٠٦م . ١٨٦٨
  ص.٣٥-م .١٨٧٠القاهرة : دارالطباعة العامرة، -. كتاب مناسك الحج الى بيت المعيد المبدى.)السندى١٤٦(
القاهرة :  -. ١ط -. الجزء األول من إعانة الطالبين على حفظ ألفاظ فتح المعين . ، أبى بكر )السيد البكري١٤٧(

  م .                  ١٨٨١طبعة الميرية ، الم
القاهرة : المطبعة  -. الجزء الثاني من إعانة الطالبين على حفظ ألفاظ فتح المعين .أبى بكر ،  )السيد البكرى١٤٨(

  م .                 ١٨٨٢الميرية ، 
القاهرة :  -فاظ فتح المعين .. الجزء الثالث من إعانة   الطالبين على حفظ أل ، أبى بكر )السيد البكري١٤٩(

  ص.                  ٤٥٩ -م .١٨٨٢المطبعة الميرية ، 
القاهرة : المطبعة  -. الجزء الرابع من إعانة الطالبين على حفظ ألفاظ فتح المعين . ، أبى بكر )السيد البكرى١٥٠(

  ص.                              ٤٠٨ -م .١٨٨٢الميرية ، 
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القاهرة : مطبعة التضامن األخوى ،  -. ١ط -. المنظومة الشكرية في النصائح الدينية . باشا )السيد شكري١٥١(
                                        .١ج -م .١٩٢٦

القاهرة : مكتبة اآلداب ،  -. ١ط -. االنتباه اإلرادي : بحث في علم النفس التجريبي . ، أبو مدين )الشافعي١٥٢(
  .                                       ص ١٩٢ -[د.ت] .

 -. حاشية برهان الدين الشيخ إبراهيم البرماوي الشافعي على شرح الغاية . إبراهيم البرماوي،  )الشافعي١٥٣(
               م .١٨٧٠القاهرة : المطبعة العامرة الزاهرة ، 

فعي على شرح اإلمام شمس الدين الرملي للمناهج ، الشهاب الرشيدي . حاشية الشهاب الرشيدي الشا )الشافعي١٥٤(
 ص .٢٥٢-م .١٨٧٥القاهرة : المطبعة العامرة الزاهية ،  -.

[ القاهرة ]  : المطبعة السنية  -. حاشية الشيخ الحفنى على شرح ايسياغوجى . ، يوسف الحنفاوى )الشافعي١٥٥(
  ص .                                ٨٣ -م .١٨٦٦، 

القاهرة : المطبعة  -. ١ط -. كتاب روضة المحتاجين لمعرفة قواعد الدين . ، بيبيرس الشاذلى افعي)الش١٥٦(
                               م . ١٩٠٥الكبرى األميرية ، 

. شرح العارف باهللا سيدي جعفر الشبراوي على ورد السحر ألمام األولياء وعمدة  ، عمر جعفر الشبراوي)١٥٧(
                         ص .١٥٤ -[د.م] : [د.ن] ، [د.ت] . -ي مصطفى البكري الصديقي .األصفياء سيد

. الجزء األول من حاشية خاتمة المحققين للعالمة الشيخ الشرقاوي على شرح التحرير شيخ  الشرقاوي)١٥٨(
  ص٧٦٣ -[د.م] : [د.ن] ، [د.ت] . -. ٣ط - اإلسالم زكريا األنصاري .

                      ص.٦٠٢ -م .١٨٨٠القاهرة : المطبعة الميرية  -. الجزء الثاني من حاشية خاتمة المحققين . الشرقاوي)١٥٩(
[د.م] :[د.ن]  -. حاشية الشهاب المسماة بعناية القاضي وكفاية الراضى على تفسير البيضاوى .الشهاب)١٦٠(

                            ج .٧ -،[د.ت].
القاهرة : مطبعة  -. الجزء األول من نيل األوطار من أسرار ملتقى األخبار . ، محمد بن على الشوكاني)١٦١(

                   ج .٨ -م .١٨٩٧البابى الحلبي ، 
لمبجل . الجزء األول من كتاب المآرب بشرح دليل الطالب على مذهب اإلمام ا عبد القادر بن عمر، الشيباني)١٦٢(

          ص .١٤٩ - م .١٨٧١القاهرة : المطبعة البهية بمصر المحمية ،  -أحمد بن محمد بن حنبل .
- م.١٨٧٢القاهرة : المطبعة المصرية ببوالق ،  -. الروض الفائق في المواعظ والرقائق .الشيخ الحريفيشى)١٦٣(

  ص.                             ١٧٠
القاهرة : دار الطباعة المصرية،  -تاب الروض الفائق في المواعظ والرقائق .. هذا ك)الشيخ الحريفيشى١٦٤(

                              ص .٤٨٧-م .١٨٦٣



  

٢٩٧ 

 -. الجزء الرابع من حاشية العالمة الصبان على شرح األشموني على الفية ابن مالك فى النحو . )الصبان١٦٥(
         ص .٣٠٠ -م .١٨٧٦المطبعة العامرة ، 

القاهرة : المطبعة  -.١ط - . بلوغ السول بتفسير لقد جاءكم رسول . )الطهطاوى، أحمد رافع الحسيني الحنفى١٦٦(
      ص.٢٦ - م .١٨٨٧الخيرية ، 

  ص.٣٦٢ -م .١٩٤٥القاهرة: مطبعة االعتماد، -. السياسة واألزهر . فخر الدين األحمدي،  )الظواهري١٦٧(
 - القاهرة : المطبعة الميرية الكبرى . -ء األول من اآليات البينات .. الجز ، أحمد بن قاسم العبادي )١٦٨(

  ج .                                        ٤ -م .١٨٧٢
. الجزء الثاني من شرح شواهد التخليص المسمى معاهد  عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد،  )العباسي١٦٩(

  ص .٣٢٤ -م .١٨٩٩القاهرة : المطبعة البهية ،  -التنصيص .
. مقدمة لباب المعاني الملخص من شفاء صدور المؤمنين في هدم قواعد المبتدعين  محمد بن أحمد،  )العبدلى١٧٠(

             م .١٨٨٩القاهرة : دار الطباعة الزاهرة ،  -.
   ص.٢٧٦-م.١٩٢٦قاهرة :مطبعة دار الكتب المصرية،ال -. ١ط -. القضاء الجنائي . على زكى،  )العرابي١٧١(
 - . إمالء ما من به الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات في جميع القرآن . عبد اهللا بن الحسين،  )العكيرى١٧٢(

           ص .٤٣٣-م .١٩٢٨القاهرة : مطبعة التقدم العلمية ،
 - م .١٨٩٢القاهرة : المطبعة العامرة ،  -يسية .. ترجمة مؤلف الصلوات اإلدر ، محمد عزت العوامري  )١٧٣(

  ص .                                               ٩٧
     ج.٢-م .١٨٦٨القاهرة : دار الطباعة العامرة ،  -. الجزء األول من شرح الكنز . )العينى ، محمد محمود١٧٤(
إدارة الطباعة المنيرة ،  - ح صحيح البخاري :. عمدة القاري شر )العينى ، بدر الدين محمد محمود أحمد١٧٥(

                                                ج .٢٣ -[د.ت] .
م ١٨٨٢القاهرة : المطبعة الميرية ،  -. ١ط -. مكاشفة القلوب المقرب إلى حضرة عالم الغيوب . )الغزالى١٧٦(

   ص.٢١٢-.
القاهرة : المطبعة العامرة ،  -الكالم على االربعين النووية . . المجالس السنية فى ، أحمد حجازى )الفشنى١٧٧(

                                                  ص .١٧٣-م .١٨٧٥
القاهرة : المطبعة العامرة ،  -. طاهر محمد يعقوب . تنوير المقباس من تفسير ابن عباس .)الفيروز آبادى١٧٨(

   ص .٤٦٤-م .١٨٧٣
 -م.١٩٣٦اإلسكندرية : [د.ن] ،  -. جالل الحق في كشف أحوال شرار الخلق . راهيم حلمى، إب )القادرى١٧٩(

  ص . ٢٠٨
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رومية : مطبعة أكاديمية ليخاى الملكية ،  -. كتاب الرد على الزنديق العين ابن المقفع . )القاسم بن إبراهيم١٨٠(
                                                  ص .٥٥ -م .١٩٢٧

كيمبرج : مطبعة دار الفنون ،  -. معالم القرية فى احكام الحسبة . محمد بن محمد بن أحمد،  )القرشى١٨١(
  ص .                                           ٢٤٢ -م .١٩٣٧

ة ، القاهرة : مطبعة دار الكتب المصري -. الجامع إلحكام القرآن . )القرطبى ، أبى عبد اهللا محمد ابن أحمد١٨٢(
  ص .                            ٤٦٦ -م .١٩٣٥

 -الجزء األول من كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري . أحمد بن محمد بن أبى بكر.، )القسطالني١٨٣(
         ص.  ٥٩٧ -[د.م] : [د.ن] ، [د.ت] . -. ٤ط

ب أرشاد السارى لشرح صحيح . الجزء الثانى من كتا)القسطالنى، أحمد بن محمد بن أبى بكر بن على١٨٤(
  ص.            ٥٤٣ - [د.م] : [د.ن] ، [د.ت] . -البخاري.

. الجزء الثالث من كتاب أرشاد الساري لشرح صحيح  ، أحمد بن محمد بن أبى بكر بن على )القسطالنى١٨٥(
          ص                   ٤٥٦-م .١٨٨٦القاهرة : المطبعة األميرية الكبرى ،  -. ٦ط - البخارى .

. الجزء الرابع من كتاب أرشاد الساري لشرح صحيح  )القسطالنى ، أحمد بن محمد بن أبى بكر بن على١٨٦(
  ص. ٥٣١ -[د.م] : [د.ن] ، [د.ت] . - البخارى .

. الجزء السادس من كتاب أرشاد الساري لشرح صحيح  ، أحمد بن محمد بن أبى بكر بن على )القسطالنى١٨٧(
  ص .  ٥٣١ -درية : المطبعة الحجازية ،[د.ت] .اإلسكن -البخارى.

الجزء السابع من كتاب أرشاد الساري لشرح صحيح  أحمد بن محمد بن أبى بكر بن على .،  )القسطالنى١٨٨( 
    ص .٥٤٤ - [د.م] : [د.ن] ، [د.ت] . -البخاري.

. الجزء الثامن من كتاب أرشاد الساري لشرح صحيح  بن على أحمد بن محمد بن أبى بكر،  )القسطالنى١٨٩(
ص .                                       ٥٤٦ - القاهرة : المطبعة األميرية الكبرى ،[د.ت] . -البخاري .

. الجزء التاسع من كتاب أرشاد الساري لشرح  أحمد بن محمد بن أبى بكر بن على،  )القسطالنى١٩٠(
  ص . ٥١١ -[د.م] : [د.ن] ، [د.ت] . -صحيح البخاري.

. الجزء العاشر من كتاب أرشاد الساري لشرح صحيح  أحمد بن محمد بن ابى بكر بن على،  )القسطالنى١٩١(
  ص . ٥٥٣-م .١٨٧١القاهرة : المطبعة البهية ،  - البخاري .

القاهرة : المطبعة العامرة ،  -. الجزء األول من الجامع الصحيح . مسلم أبى الحسين مسلم بن،  )القشيرى١٩٢( 
                                                  ص .١٩٦ -م .١٩١٠

القاهرة : المطبعة العامرة،  -الجزء الثامن من الجامع الصحيح . ، أبى الحسين مسلم بن مسلم. )القشيرى١٩٣(
                                   ص .          ٣٤٦ -م .١٩١٤
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القاهرة : المطبعة السنية الخديوية   -.الرسالة القشيرية في علم التصوف . أبى القاسم عبد الكريم،  )القشيرى١٩٤(
     ص .                           ٢٤٢ -م .١٨٦٧، 

 ١ط -نح البيان في مقاصد القرآن .. الجزء األول من التفسير المسمى ف أبى الطيب صديق حسن،  )القنوجى١٩٥(
   ج .١٠-م .١٨٨٣القاهرة : المطبعة الكبرى الميرية ، -.

 -. الجزء األول من الحواشي المدنية على شرح العالمة الشهاب بن حجر الهيتمى . محمد سليمان،  )الكردى١٩٦(
       ص .٢٦٢ -م .١٨٧٤القاهرة : دار الطباعة ، 

جدة : مطبعة الفتح  -. تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه . هر عبد القادرمحمد طا،  )الكردى المكى١٩٧(
  ص.                               ٢١١ -م .١٩٤٦الوطنية ، 

 - . ١ط -. كتاب المسامرة بشرح المسايرة للعالمة الكمال بن الهمام فى علم الكالم . )الكمال بن أبى شريف١٩٨(
    ص .٧٠ -م .١٨٩٩رية ، القاهرة : المطبعة الكبرى األمي

القاهرة : [د.ن] ، [د.ت] .                                      -. )الالئحة السعيدية في حق أطيان الديار المصرية١٩٩(
. الجزء األول من حاشية الشيخ أحمد الصاوي المالكي على تفسير الجاللين  أحمد الصاوي،  )المالكى٢٠٠(

                                      ص . ٣١٦ -[د.م] : [د.ن] ، [د.ت] .
الجزء الثاني من حاشية الشيخ أحمد الصاوي المالكي على تفسير الجاللين [د.م] :  أحمد الصاوي .،  )المالكى٢٠١(

                                   ص .٢٩٢ -م .١٨١٠[د.ن] ، 
 - الشيخ أحمد الصاوي المالكي على تفسير الجاللين . . الجزء الثالث من حاشية )المالكي ، أحمد الصاوي٢٠٢(

  ص .   ٣٧٦ -م .١٨١٢القاهرة : المطبعة الكبرى العامرة ، 
 - م .١٨٩٨بطرسبورغ : مطبعة إلياس ميرزا البوراغانى ،  -. )المجلد الثاني من مشكوة المصابيح٢٠٣(

                                           ص.      ٥٠١
م ١٩٤٦. طرق استيفاء الحقوق فى الشريعة اإلسالمية : القاهرة : [د.ن] ،  عبد العزيز مصطفى،  اغى)المر٢٠٤(

  ص .                                          ١٢٠-.
القاهرة :  -. رسالة إلى مؤتمر األديان العالمي في موضوع الزمالة اإلنسانية . محمد مصطفى،  )المراغى٢٠٥(

                         م . ١٩٣٦، مطبعة الرغائب 
                    م . ١٩٣٩القاهرة : مطبعة األزهر ،  -. الدروس الدينية . ، محمد مصطفى )المراغى٢٠٦(

                    م . ١٩٤٣القاهرة : مطبعة األزهر ،  - . الدروس الدينية . ، محمد مصطفى )المراغى٢٠٧(
                   م . ١٩٤٥القاهرة : مطبعة األزهر ،  - . الدروس الدينية . ى، محمد مصطف )المراغى٢٠٨(
 - . رسالة إلى مؤتمر األديان العالمي في موضوع الزمالة اإلنسانية . محمد مصطفى،  )المراغى٢٠٩(

                      م. ١٩٣٦القاهرة : مطبعة الرغائب، 
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لث من كتاب نفع الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان . الجزء الثا )المغربي ، أحمد المقري٢١٠(
  ص .            ٤٩٣ -م .١٨٨٤القاهرة: المطبعة األزهرية المصرية ،  -. ١ط -الدين بن الخطيب .

القاهرة : المطبعة السلفية ،  -. البينات : فا الدين واالجتماع واألدب والتاريخ . عبد القادر،  )المغربي٢١١(
  ص.                                      ٣١٥ -م .١٩٢٥

. أمتاع اإلسماع : بما للرسول من األنباء واألموال والحقدة والمتاع / جمع  )المقريزى ، تقي الدين أحمد على٢١٢(
                   ص .٦٨٦ -م .١٩٤١القاهرة : مطبعة لجنة التأليف والترجمة ،  -محمود محمد شاكر .

: بحث في منع الدعارة المرخص بها من الحكومة [ القاهرة ] مكتب الدولي لمنع االتجار بالنساء واألطفالال )٢١٣(
                 ص .٧٢-م .١٩٣١: مطبعة الثغر ، 

القاهرة : مطبعة األزهر ،  -م .١٩٤٧. فهرس الكتب الموجودة بالمكتبة األزهرية إلى )المكتبة األزهرية٢١٤(
                              ص . ٧٦١ -م .١٩٤٧

القاهرة : المطبعة  - . مجموعة األوامر الملكية الخاصة بالرتب المدنية والنياشين واألنواط . )المملكة المصرية٢١٥(
  ص .                    ٤٥-م .١٩٣٦األميرية ، 

  ص.              ٦٤ -م.١٩٣٢الميرية ،  القاهرة: المطبعة -. ١٩٣١. مجموعة األوامر الملكية لسنة )المملكة المصرية٢١٦(
  ص ٦٨ -م .١٩٣٣القاهرة : المطبعة الميرية ،  -. ١٩٣٢. مجموعة األوامر الملكية لسنة  )المملكة المصرية٢١٧(
  ص ٩٤ -م .١٩٣٧رة : المطبعة الميرية ، القاه -. ١٩٣٦. مجموعة األوامر الملكية لسنة  )المملكة المصرية٢١٨(
  ص ٨٠ -م .١٩٣٩القاهرة : المطبعة الميرية ،  -. ١٩٣٧. مجموعة األوامر الملكية لسنة  )المملكة المصرية٢١٩(
    ص.  ٧٢-م.١٩٤١القاهرة: المطبعة الميرية،  -. ١٩٤٠جموعة األوامر الملكية لسنة . م)المملكة المصرية٢٢٠(
 - م .١٩٤٢القاهرة : المطبعة الميرية ،  -. ١٩٤١. مجموعة األوامر الملكية لسنة  )المملكة المصرية٢٢١(

  ص. ٢٩
  ص ٣١ -م .١٩٤٧الميرية ، القاهرة : المطبعة  -. ١٩٤٦. مجموعة األوامر الملكية لسنة  )المملكة المصرية٢٢٢(
  ص ١٠٠-م.١٩٤٧القاهرة : المطبعة الميرية ،  -. ١٩٣٦. مجموعة األوامر الملكية لسنة  )المملكة المصرية٢٢٣(
  ص ٥٥ -م .١٩٥١القاهرة : المطبعة الميرية ،  -. ١٩٤٩. مجموعة األوامر الملكية لسنة  )المملكة المصرية٢٢٤(
  ١٩٥٠األوامر الملكية لسنة  . مجموعة)المملكة المصرية٢٢٥(
     ص.٨٠ - م.١٩٥٢القاهرة : المطبعة الميرية،  -.
القاهرة : المطبعة الميرية،  - . مجموعة األوامر والقوانين الخاصة بنظام األسرة المالكة .)المملكة المصرية٢٢٦(

  ص .                                          ٥٩ -م .١٩٣٢
  م.١٩٣٧[ القاهرة ]: المطبعة العامرة، -. كتاب التيسير بشرح الجامع الصغير.وفعبد الرؤ، )المناوي٢٢٧(
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القاهرة: مطبعة مصطفى محمد  -. ١ط -. فيض القدير : شرح الجامع الصغير . عبد الرؤوف،  )المناوي٢٢٨(
                                       ج . ٦ -م .١٩٣٨،

 -م .١٨٦٩القاهرة : دار الطباعة العامرة ، -تيسير بشرح الجامع الصغير.. كتاب ال عبد الرؤوف،  )المناوي٢٢٩(
                                        ص.           ٣٢

 - . الجزء األول من كشف األسرار شرح المصنف على المنار في األصول . ، عبد اهللا بن أحمد )المنوفي٢٣٠(
                                               ص.٣١٩-م .١٨٩٨القاهرة : المطبعة الكبرى األميرية ، 

. الجزء األول من كتاب تاج التفاسير لكالم الملك الكبير  )الميرغني ، محمد عثمان محمد أبى بكر٢٣١(
   م .١٨٩٥القاهرة : المطبعة الكبرى األميرية ،  -. ١ط -.

عالم العالمة البحر الفهامة شيخنا الفاضل عبد اهللا النبراوى . الجزء األول من حاشية ال عبد اهللا،  النبراوى )٢٣٢(
           ص .٤٨٠-م .١٨٩٩اإلسكندرية : المكتبة الحجازية ،  - على شرح العالمة الخطيب ألبى شجاع .

. الجزء األول من كتاب جواهر البحار فى فضائل المختار صلى اهللا عليه  يوسف بن إسماعيل،  )النبهانى٢٣٣(
  ص .           ٧٨٥ -[د.م] : [د.ن] ، [د.ت] . -وسلم .

القاهرة : المطبعة  -. ١ط -. السفر العاشر من كتاب المخصص . )النحوى ، أبى الحسن على بن إسماعيل٢٣٤(
            ص .٣٢٩ -م .١٩٠١الكبرى األميرية ، 

ن : المطبعة الكريمية ، قزا -. شرح حكمة العين . ، نجم الدين أبى الحسين على بن محمد )النقزوينى٢٣٥(
                                              ص .٣٩١ -م .١٩٠١

     ج.٢-[د.م] : [د.ن] ، [د.ت] . -. هذا الكتاب مجمع األمثال . ، أحمد بن محمد إبراهيم )النيسابوري٢٣٦(
             ص .٣١٠ -. م١٨٨٣[د.م] : [د.ن] ،   -. دليل الحج والسياحة . ، أحمد بن محمد )الهواري٢٣٧(
. حاشية العالمة الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمى على  شهاب الدين أحمد بن حجر.  )الهيتمى٢٣٨(

     ص.        ٣٠٦ -م .١٨٧٦القاهرة : المطبعة الزاهرة ،  -إيضاح محبي السنة لإلمام النووي في مناسك الحج .
القاهرة : مطبعة حجازي ،  - در الفريد الجامع لمتفرقات األسانيد .. ال عبد الواسع بن يحى،  )الواسعى٢٣٩(

                                              ص . ٣٠٣-م .١٩٣٨
القاهرة : دار الطباعة  -. كتاب االسعاف فى أحكام األوقاف . إبراهيم بن موسى بن أبى بكر،  )برهان الدين٢٤٠(

          . ص ١٢٣ -م .١٨٧٥الكبرى المصرية ، 
 - . الجزء األول من تبصرة الحكام في أصول االقضية ومناهج األحكام . )برهان الدين، أبى الوفاء إبراهيم٢٤١(

  ص٣٧٠ -م .١٨٨٤القاهرة : المطبعة البهية بمصر المحمية ، 
اإلسكندرية :  -ليا والقرارات واللوائح التي تهم البلدية .. مجموعة القوانين واألوامر الع )بلدية اإلسكندرية٢٤٢(

                  ص . ٦٢٤ -م .١٩٠٧مطبعة اإلسكندرية ،
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 - . ملحق ثاني بمجموعة القوانين واألوامر العليا والقرارات واللوائح التي تهم البلدية .)بلدية اإلسكندرية٢٤٣(
      ص .٢٠٧ -م .١٩٢٢اإلسكندرية : مطبعة جريدة البصير ، 

اإلسكندرية  -. ملحق مجموعة القوانين واألوامر العليا والقرارات واللوائح التي تهم البلدية . )بلدية اإلسكندرية٢٤٤(
      ص . ٢٠٥-م .١٩١٣: مطبعة جريدة البصير ، 

  ص ٤٧-م .١٨٧٥القاهرة: المطبعة السنية ،  -. )ترجمة القوانين الفرنسية والمختلطة٢٤٥(
 - م .١٩٥١القاهرة: المطبعة المصرية،  -.١٩٥١- ١٩٥٠)تقرير مجلس نقابة الصحفيين عن سنته ٢٤٦(  

   ص.٨٧
           ص .١٣٣-م .١٨٥٨القاهرة : [د.ن] ،  -على كتاب المطالع النصرية . )تقريظات لألفاضل األزهرية٢٤٧(
.                           ٢ج-م .١٩٠٢ القاهرة : المطبعة الكبرى األهلية ، -. )جامع السلطان حسن بمصر٢٤٨(

               ٥ج -م .١٩٣٨القاهرة : مطبعة الهالل ،  -. تاريخ التمدن اإلسالمي . )جرجى زيدان٢٤٩(
  .       ١ج -م .١٩٣٥القاهرة : مطبعة الهالل ،   -. ٤ط -. تاريخ التمدن اإلسالمي . )جرجى زيدان٢٥٠(

        .  ٤ج -م .١٩٣٧القاهرة : مطبعة الهالل ،  -.٤ط -دن اإلسالمي .. تاريخ التم )جرجى زيدان٢٥١(
. كتاب العرب قبل اإلسالم :بحث في أصل العرب وتاريخهم ودولهم وتمدنهم وآدابهم وعادتهم  )جرجى زيدان٢٥٢(

                             .  ١ج -م .١٩٠٨القاهرة : مطبعة الهالل ،  -من أقدم أزمانهم إلى ظهور اإلسالم .
القاهرة : المطبعة  - . ٦ط -. القانون األساسي الذي أقرته الجمعية العمومية . )جمعية الشبان المسلمين٢٥٣(

  م .                                 ١٩٣٧السلفية ، 
 -. ١٩٤٩-١٩٤٨. تقرير عن إعمال الجمعية في سنتها الثامنة والثالثين  )جمعية المواساة اإلسالمية٢٥٤(

  م .                     ١٩٤٩اإلسكندرية : مطابع رمسيس ، 
   ص .٣٢٤ -م.١٩٣٢القاهرة : مطبعة االعتماد ،  - . حضارة اإلسالم في دار السالم . )جميل نخلة المدور٢٥٥(
   ص .٩١-م .١٨٣٨القاهرة : دار الطباعة ،  -. حاشية الكانقرى  )٢٥٦(
   ص .١٩٤-م .١٩٤٩القاهرة : مكتبة النهضة المصرية ،  -. ١ط -. الضابط المثالي . )حافظ صدقي٢٥٧( 
      ص .٤٨ -م .١٩٣٦القاهرة : مطبعة وادي الملوك ،  -. ٢ط -. الفنون القضائية .)حسين عبد القادر٢٥٨(
ص.                                           ٦٦-م .١٩٢٧رة: المطبعة السلفية، القاه -. )حكم الشريعة اإلسالمية في الوقف الخيري واألهلي٢٥٩(
القاهرة : المطبعة الكبرى األميرية  -. ١ط -. باكورة الكالم على حقوق النساء في اإلسالم . )حمزة فتح اهللا٢٦٠(

  ص .                            ١٠٧ -م .١٨٩٠، 
القاهرة : المطبعة المصرية ،  -العالمة خليل بن اسحاق في مذهب إمام األئمة .. مختصر  )خليل بن اسحاق٢٦١(

   ص .٣١٢-م .١٨٧٥
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 -م .١٩١٠القاهرة : مطبعة الهداية ،  -. الهالل والصليب /ترجمة إبراهيم رمزي أفندي . )خليل خالد أفندي٢٦٢(
  ص .                                             ١٩٤

   .  ٤ج-م .١٩٤٩القاهرة  : مطبعة دار الهالل ،  -. ديوان الخليل . ان)خليل مطر٢٦٣(
  .        ص٦٩٩ -م .١٩٤٧طهران : مطبعة بانك ، -. بحث درر آثار وأفكار وأحوال حافظ . )دكتر قاسم غنى٢٦٤( 
القاهرة : مطبعة عيسى البابى  -يالنى .. ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ اإلسالم / ترجمة كامل ك )دوزى٢٦٥(

                       ص .٤٤٦ - م .١٩٣٣الحلبي ، 
            ص .     ٣٧٢-م .١٨٨٠القاهرة : مطبعة بوالق الميرية ،  -. )ديكرتيات وتقريرات وما يتبعهما٢٦٦(
القاهرة :  -.١٩٤٦لسنة  ٣٤: نظام أسبقية الدرجات الصادر به االمر الملكى رقم  )ديوان كبير األمناء٢٦٧(

  .                                   ١٩٥٢المطبعة االميرية ، 
  ص.  ٤٨-م .١٩٥١اإلسكندرية: مطابع السفير،  -. النشرة القانونية لمحكمة اإلسكندرية االبتدائية .)رضا على٢٦٨(
  ص١٩٣ - م .١٨٧٦القاهرة : المطبعة العامرة ،  -. متن المنهج . )زكريا األنصاري٢٦٩(
. المدحة الكبرى من الكالم القديم في حق سيدنا محمد المصطفى عليه  ، أبى المكارم )زين الدين بن محمد٢٧٠( 

  ص .                        ١٦٠- م .١٨٨٣القاهرة : المطبعة الكبرى الميرية ، - . ١ط -افضل الصالة والتسليم .
  ص .                     ٦٨٠ -م .١٨٣٩القاهرة : دار الطباعة العامرة ،  -. لمطالب)سفينة الراغب ودفينة ا٢٧١(
  .                 ١ج -م .١٩٢٤القاهرة : مطبعة رعمسيس ،  -. ٢ط -. مقدمة القوانين . )سالمة عبد اهللا٢٧٢(
القاهرة :  -طالب .. الجزء األول من حاشية الشيخ البيجيرمي على شرح منهج ال )سليمان البيجيرمي٢٧٣(

  ص .      ٥٥٦ -م .١٨٦٩المطبعة العامرة ، 
[د.م] : [د.ن] ،  - . الجزء الثاني من حاشية الشيخ البيجيرمي على شرح منهج الطالب . )سليمان البيجيرمي٢٧٤(

  ص .                           ٤٩٠ -م .١٨٧٣
[د.م] : [د.ن] ،  -بيجيرمي على شرح منهج الطالب .. الجزء الثالث من حاشية الشيخ ال )سليمان البيجيرمي٢٧٥(

  ص .                             ٥٠٥[د.ت] ، 
القاهرة : دار  - . الجزء الرابع من حاشية الشيخ البيجيرمي على شرح منهج الطالب . )سليمان البيجيرمي٢٧٦(

  ص.٢٩٨ -م .١٨٧٥الطباعة الكبرى العامرة ، 
القاهرة : دار الطباعة العامرة ،  -ات األحمدية بالمنح المحمدية على متن الهمزية .. الفتوح )سليمان الجمل٢٧٧(

  ص .                          ١٤٨ -م .١٨٧٨
. هذا الجزء الثالث من الحاشية المسماه بالفتوحات اإللهية لتوضيح تفسير الجاللين للدقائق  )سليمان الجمل٢٧٨(

  ص. ٧٣٧ -م .١٨٥٨برى ، القاهرة : المطبعة الك - الخفية .



   دراسة ببلیوجرافیة ببلومتریة مكتبة الملك فاروق بجامعة أسیوط : 

٣٠٤ 

. هذا الجزء الرابع من الحاشية المسماه بالفتوحات اإللهية لتوضيح تفسير الجاللين لدقائق  )سليمان الجمل٢٧٩(
  ص . ٧٣٨ -م .١٨٦٥القاهرة : المطبعة الميرية ،  - الخفية .

   ص .٤٣٨ -[د.م] : [د.ن] ، [د.ت] . -. )شرح الشفا للقاري٢٨٠(
بيروت : مكتبة  -. فلسفة التشريع فى اإلسالم : مقدمة في دراسة الشريعة اإلسالمية . )صبحي محمصاني٢٨١(

  ص .                           ٣٥١ -م .١٩٤٦الكشاف ، 
    ص ٢٧٢ -م .١٩١٠القاهرة : مطبعة المعارف ،   -. كتاب أين اإلنسان . )طنطاوي جوهري٢٨٢(
 - . ١ط -. كتاب الدين والحج : يحتوى على شرح لقواعد اإلسالم الخمس بآيات وأحاديث . )عباس كراره٢٨٣(

   ص .                              ٢٠٢القاهرة : [د.ن] ، 
     .     ١ج -م .١٩٤٥النجف : مطبعة القرى ،  -. الغدير : في الكتاب والسنة واألدب . )عبد الحسين أحمد٢٨٤(
     .     ٣ج -م .١٩٤٦النجف : مطبعة القرى ،  -. الغدير : في الكتاب والسنة واألدب . عبد الحسين أحمد )٢٨٥(
  .    ٥ج - م .١٩٤٨النجف : مطبعة الزهراء ،  -. الغدير : في الكتاب والسنة واألدب . )عبد الحسين أحمد٢٨٦(
     .  ٧ج - م .١٩٤٩النجف : مطبعة الزهراء ،  -دب .. الغدير : في الكتاب والسنة واأل )عبد الحسين أحمد٢٨٧(
  النجف : مطبعة القرى . -. الغدير : في الكتاب والسنة واألدب . )عبد الحسين أحمد٢٨٨(
     .     ٤ج -م .١٩٤٦النجف : مطبعة القرى ،  -. الغدير : في الكتاب والسنة واألدب . )عبد الحسين أحمد٢٨٩(  
  .      ٦ج - م .١٩٤٨النجف : مطبعة الزهراء ،  -. الغدير : في الكتاب والسنة واألدب . )عبد الحسين أحمد٢٩٠(
  ص.                ٣٣٩ -م.١٩٤٤القاهرة : [د.ن] ، - . الحراسة القضائية في التشريع المصري . )عبد الحكيم فراج٢٩١(
                    ص .٣٥٧ -م .١٩١٤: مطبعة الجمالية ، القاهرة  -. حقوق األسرة . )عبد الحكيم محمد٢٩٢(
القاهرة : المطبعة  -. ١ط -. كتاب التربية واآلداب الشرعية للمكاتب المصرية . )عبد الرحمن إسماعيل٢٩٣(

  م .                               ١٨٩٨الكبرى األميرية ، 
 - م .١٩٤٥القاهرة : مكتبة النهضة المصرية ،  -م .. من تاريخ اإللحاد في اإلسال )عبد الرحمن بدوى٢٩٤(

    ص.                                           ٢٣٩
القاهرة :  -. الرسالة الخالدية : بحث في رسالة اهللا الواحدة الخالدة على مدى الزمان . )عبد الرحمن عزام٢٩٥(

         ص .٢٢٨ -م .١٩٤٦مطبعة لجنة التأليف والنشر ، 
 - . مجموعة القوانين والقرارات واألوامر السياسية والمالية والجنائية بالقطر المصري . )عبد الفتاح السيد٢٩٦(

       .  ١ج -م .١٩٢٢القاهرة : مطبعة الرغائب ،  -. ١ط
م .                               ١٩٤٤[د.م] : [د.ن] ،  -. المسجد األقصى المبارك . )عبد الفتاح حلمي٢٩٧(

القاهرة : دار  -. كتاب منار الهدى فى بيان الوقف واالبتدى . أحمد محمد،  )عبد الكريم األشموني٢٩٨(
                     ص .٣٦٠ -م .١٨٧٢الطباعة العامرة ، 



  

٣٠٥ 

م ١٩٢٢اإلسكندرية : مطبعة السالم ،  -. مبادئ التشريع الدستوري واألنظمة البرلمانية . )عبد اللطيف غربال٢٩٩(
                                 ص . ٢٤٦ -.

القاهرة :  -. ١٩٤٨. حكم محكمة جنايات مصر في قضية االغتياالت السياسية   )عبد اللطيف محمد بك٣٠٠(
                               ص . ٣٤١ -م .١٩٤٨[د.ن] ، 

  م .           ١٨٨٦طبعة العامرة ، القاهرة : الم -. أرباب الفتوى في مذهب أبى حنيفة . )عبد اهللا اسعد٣٠١(
القاهرة : المطبعة الكبرى  - . ١ط -. المطالب الحسان في أمور الدين وشعب اإليمان . )عبد اهللا القتني٣٠٢(

                    ص .١٠٨ -م .١٨٨٦األميرية ، 
القاهرة :  - ، والحبشة . . تقرير عن أحوال المسلمين في بالد الصومال واريتريان ، وعدن )عبد اهللا المشد٣٠٣(

            ص . ١٥٧ -م .١٩٥١مطبعة األزهر ، 
القاهرة :  -. بيان حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد المجيد سليم شيخ جامع األزهر . )عبد المجيد سليم٣٠٤(

                    م . ١٩٥٠اإلدارة العامة للمعاهد الدينية ، 
ص .                                ٣٩-م .١٩٤٩الفيوم : [د.ن] ،  -يوم .. محافظة الف )عبد الهادي شاكر٣٠٥(

-م.١٨٦٢القاهرة : المطبعة الكستلية ، -. الجزء األول من كتاب الميزان . )عبد الوهاب الشعراني٣٠٦(
                                                ص.٢٤٦

                ص .١٧٢ -القاهرة : مكتبة على صبيح ، [د.ت] . -للشعراني .. الطبقات الكبرى  )عبد الوهاب الشعرانى٣٠٧(
القاهرة : مطبعة دار  -. ١ط -. الرسالة الفاروقية الخالدة : في مناسك الحج والعمرة . )عبد الوهاب مصطفى٣٠٨(

                   ص .١٤٦- . م١٩٣٨الكتب المصرية ، 
    ص.٣٥٤ -م .١٩٢٥القاهرة : مطبعة الحقوق الملكية ،  - العقوبات .. مذكرات في قانون )عبده البرقوقي٣٠٩(
ص .                      ١١٠-م .١٩٤٠القاهرة : [د.ن] ، -. المحاماة : قديماً وحديثاً . )عزيز خانكي بك٣١٠(

ة : القاهر -. المحاكم المختلطة والمحاكم األهلية ماضيها . حاضرها . مستقبلها . )عزيز خانكي بك٣١١(
  ص .                ٢٩٠ -م .١٩٣٩المطبعة المصرية ، 

  ص .         ١٨٣ -م .١٨٤٣القاهرة : دار الطباعة الباهرة ،  -: شرح قصيدة البردة . )عصيدة الشهدة٣١٢(
القاهرة : المطبعة الكبرى العامرة،  -. سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهى . )على الشاطبية٣١٣(

  ص .                                          ٤١٨ -.م ١٨٧٥
القاهرة : المطبعة الكبرى  -، حسن عمار . كتاب مراقي الفالح شرح نور اإليضاح . )على الشنبراللى٣١٤(

  ص .                              ١٧٥ -م .١٨٧٦العامرة ، 
القاهرة : المطبعة العامرة ،  -ى شرح العزية .. الجزء الثاني من حاشية على العدوى عل )على العدوى٣١٥(

  ص .                                         ٢١٠ -م .١٨٧٢



   دراسة ببلیوجرافیة ببلومتریة مكتبة الملك فاروق بجامعة أسیوط : 

٣٠٦ 

القاهرة :  -. كفاية الطالب الرباني لرسالة إبن أبى زيد القيرواني فى مذهب اإلمام مالك . )على العدوى٣١٦(
  ج .                       ٢ -م .١٨٧١المطبعة العامرة ، 

القاهرة : المطبعة  -. الجزء الثاني من تفسير القرآن المسمى تبصير الرحمن وتيسير المنان . )على المهايمي٣١٧(
                               ص . ٤٢٤ -م .١٨٧٧الميرية ، 

- ت] .القاهرة :مطابع عارف إبراهيم ، [د. -. لمحة عن مؤتمر هافانا ومنظمة التجارة الدولية . )على بهجت٣١٨(
                                               ص . ١١٨

                     ص .١٦٨ -م .١٩٣٧اإلسكندرية : مطبعة الشيمي ،  -. محاسن اإلسالم . )على رفاعي٣١٩(
القاهرة : مطبعة مصر،  -. ٢ط -. مفتاح كنوز السنة / ترجمة محمد فؤاد عبد الباقى . )فنسنل ، ا ، ى٣٢٠(

  ص .                                         ٢٢٨ -م .١٩٣٤
 -م .١٩٤٨القاهرة مطبعة دار الكتب المصرية ،  -. : الجزء األول ( التفسير ) )فهرس الخزانة التيمورية٣٢١(

                                               ص . ٣٠١
[د.م] : [د.ن] ،  -. م١٨٨٣أكتوبر  ٢٨لي المؤرخ : الصادر عليه األمر العا )فهرست القانون المدني٣٢٢(

  ص .                                        ٩٧-م .١٨٨٣
م ١٨٨٣[د.م] : [د.ن] ،  -. ١٨٨٣نوفمبر  ١٣: الصادر عليه األمر العالي المؤرخ  )فهرست قانون التجارة٣٢٣(

                                               ص .٧٩ -.
م ١٨٨٣[د.م] : [د.ن] ،  -. ١٨٨٣نوفمبر  ١٣: الصادر عليه األمر العالي بتاريخ  )فهرست قانون العقوبات٣٢٤(

  ص .                                           ٨٣ -.
 -م .١٨٨٤القاهرة : مطبعة بوالق الميرية ،  -. )فهرست اليحة ترتيب المحاكم األهلية والقوانين المصرية٣٢٥(

                                              ص. ٥٢٠
  ص.       ١٠٧ -م.١٨٨٤القاهرة : مطبعة بوالق ،  - .١٨٨٢فهرست مجموع األوامر العالية الصادرة فى سنة  )٣٢٦(
       ص .٤٩٦ -م .١٩٢٧القاهرة : مطبعة المنار ،  -. ١ط -. )فهرس الجزء األول من تفسير القرآن الكريم٣٢٧(
اإلسكندرية :  -. القاموس العام لإلدارة والقضا : فهرست جدول تاريخي ، أوامر وقرارات . جالد)فيليب ٣٢٨(

             ص .٩٥٥ -م .١٩٠٢مطبعة ينى النفوداكى ، 
  ص.  ٧٧٩- م .١٨٩٩اإلسكندرية : مطبعة ينى النفوداكى ،  -. قاموس اإلدارة والقضا . )فيليب جالد٣٢٩(
القاهرة : المطبعة الكبرى األميرية  - . ٤ط -يتعلق بها في المواد المدنية والتجارية . : وما )قانون المرافعات٣٣٠(

  ص .                               ١٢٠ -م .١٨٨٣، 
  م . ١٨٩٢القاهرة : المطبعة الكبرى األميرية ،  -. )قانون المصلحة المالية المصرية٣٣١(



  

٣٠٧ 

القاهرة :  -. ٣ط -. ١٨٨٣نوفمبر  ١٣: الصادر عليه األمر العالي المؤرخ  نايات)قانون تحقيق الج٣٣٢(
               ص .٥١ -م .١٨٩٠المطبعة الكبرى األميرية ، 

  ص٦٦ -القاهرة : [د.ن] ، [د.ت] . -. )قانون ترتيب الخدمة الداخلية للعساكر البرية٣٣٣(
   ص.٥١- م .١٩٣٢القاهرة : مطبعة أمين عبد الرحمن ،  -.آن الكريم )قانون جمعية المحافظة على القر٣٣٤( 
                      ص .٣٦ -م .١٩٣٧القاهرة : مطبعة مجلة اإلسالم ،  -. )قانون رابطة القراء بمصر٣٣٥(

             ص .٢٤ -م .١٨٨٢القاهرة : المطبعة الميرية ،  -. ١ط -. واقعات المفتين . )قدري الحنفى٣٣٦(
 ١٩٥١سنة  ١٥٢٠في القضية رقم  ١٩٥١نوفمبر  ١٧: الحكم الصادر بتاريخ  )قضية أسلحة الصحراء٣٣٧(

  ص .٥٠-م.١٩٥١[د.م] : [د.ن] ، –والشهيرة بقضية الصحراء .
اإلسكندرية :  - . رة الخديوية)قوانين الدائرة البلدية بمدينة سكندرية مصدقاً عليها من حكومة الحض٣٣٨( 

                                   ص .١٠٠-م .١٨٦٩المطبعة الوطنية ، 
   م .١٨٧٥القاهرة : المطبعة السنية ،  -. )قوانين المحاكم٣٣٩(
  . ١٨٩١القاهرة : المطبعة األميرية العامرة ،  - . ١ط -/ ترجمة أحمد فتحي زغلول . )كتاب أصول الشرائع٣٤٠(
)كتاب الروض ٣٤٢(  ص .١٩٨ -القاهرة : المطبعة األميرية . -. )كتاب التربية الوطنية للمدارس الثانوية٣٤١(

 -م .١٨٨٥القاهرة : المطبعة األهلية ،  -. ١ط -/ ترجمة يحي إبراهيم . الزاهر في علم مسك الدفاتر
                                            ص .١٧٦

القاهرة : مطبعة  -.١٩١١عن المالية واإلدارة والحالة العمومية فى مصر والسودان سنة . تقرير  )كتشنر٣٤٣(
                                   ص .١٢٤ -م .١٩١٢المقطم ، 

 -م .١٩٤٨القاهرة : مطبعة الحرية ، -. ١ط -. هداية الحج على المذاهب األربعة . متولى أحمد،  )كيوان٣٤٤(
                                                  ص.٢١٦

القاهرة : مطبعة عيسى  -. ١ط - . تفضيل آيات القرآن الكريم / ترجمة محمد فؤاد عبد الباقي .)البوم، جول٣٤٥(
                           ص.٧١٤-م.١٩٣٦البابى الحلبي،

ص..                             ١٠٢-م.١٨٧٩القاهرة : المطبعة الميرية ،  -. )الئحة المحاكم الشرعية٣٤٦(
، أبى عبد اهللا . رسالة أهل المدينة إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد في السنن  )مالك بن أنس٣٤٧(

  م .١٨٩٤المطبعة األميرية ،  -. ٢ط -والمواعظ واآلداب .
)مجلة ٣٤٩(          ٤ج-م .١٩٣٩القاهرة : المطبعة األميرية ،  -. )مجلة مجمع فؤاد األول للغة العربية٣٤٨(

.                         ١ج-م .١٩٣٥القاهرة : المطبعة األميرية ،  -. الملكي مجمع اللغة العربية
     ٦ج-م .١٩٥١القاهرة : المطبعة األميرية ،  -. )مجلة مجمع فؤاد األول للغة العربية٣٥٠(



   دراسة ببلیوجرافیة ببلومتریة مكتبة الملك فاروق بجامعة أسیوط : 

٣٠٨ 

القاهرة : مطبعة الصباح ،  -س .. مجموعة محاضرات وقرارات المجل )مجلس األزهر األعلى٣٥١(
                                                ص. ٣٤٤ -م .١٩١٥

م ١٩٥١القاهرة : المطبعة األميرية ،  -. الالئحة الداخلية : األعمال التحضيرية والتعديالت . )مجلس الشيوخ٣٥٢(
                                       ج. ٢ -.

القاهرة :  -. ١ط -. تمل على الئحة مبيع أمالك الميرى والقرارات والمنشورات المتممة لها) مجموع يش٣٥٣(
             م. ١٨٨٢المطبعة الميرية ، 

 -م .١٨٩٦القاهرة : المطبعة األميرية ،  -. ١ط -.)مجموعة الديكرتيات التكميلية لقانون المحاكم األهلية ٣٥٤(
                    ص.                           ١٢٨

 - م .١٩٢٥القاهرة : المطبعة السلفية ،  -. نقض كتاب اإلسالم وأصول الحكم . )محمد الخضر حسنين٣٥٥(
    ص.٢٥٢

                                     ص .١١٨-م .١٨٧٥[د.م] : [د.ن] ،  -. أساس السعادة . )محمد أحمد الطاهر٣٥٦(
القاهرة : المطبعة  -. ١ط -صدور المؤمنين في هدم قواعد المتبرعين . . شفاء )محمد أحمد العبدلي٣٥٧(

  ص .                   ١١٦ -م .١٨٨٩الكبرى الباهرة ، 
القاهرة : مطبعة المنار  -. ١ط -. نقض مطاعن  في القرآن الكريم تصحيح محمد رشيد . )محمد أحمد عرفة٣٥٨(

        ص .                        ١٦٨ -م .١٩٣٣، 
القاهرة : مطبعة دار الكتب المصرية ،  -. اإلجرام في مصر : أسبابه وطرق عالجه . )محمد البابلي بك٣٥٩(

  ص .                                       ٥٧٧ -م .١٩٤١
 ٢ط -شرح أبى عبد اهللا الخرشي على المختصر الجليل لإلمام أبى الضياء . ، أبى عبد اهللا . )محمد الخرشي٣٦٠(

  ج. ٧ -م .١٨٩٩القاهرة : المطبعة الكبرى األميرية ،  -.
                  ج٣ -م .١٩٣٩القاهرة : مطبعة حليم ،  -. رسائل اإلصالح . )محمد الخضر حسين٣٦١(
م ١٨٧٣القاهرة : دار الطباعة ،  -البراهين . . حاشية الشيخ محمد الدسوقي على شرح أم )محمد الدسوقي٣٦٢(

  ص .                                          ٢٧٦ -.
القاهرة : دار الطباعة ،  -. ٢ط -. حاشية الشيخ محمد الدسوقي على شرح أم البراهين . )محمد الدسوقي٣٦٣(

  ص .                                           ٢٧٦ -م .١٨٧٩
القاهرة: المطبعة الميرية  -. هذه حاشية الشيخ محمد الشنواني على مختصر أبن أبى حمزة . )محمد الشنواني٣٦٤(

  ص .                             ٣٢٣ -م .١٨٥٧، 
. الدليل المرشد في القوانين واألوامر والمنشورات للمحاكم الشرعية ، والمجالس  )محمد الغريب ( جامع )٣٦٥(

  ص . ٥٢٠ -م .١٩٣٥القاهرة : مطبعة النصر ،  -ة .الحسبي



  

٣٠٩ 

القاهرة : المطبعة الميرية ببوالق مصر المحمية ،  -. ١ط -. الجامع الصغير في الفقه . )محمد بن الحسن٣٦٦(  
  ص .                              ١٣٤ -م .١٨٨٤

القاهرة : مطبعة الرغائب ،  -. ٢ط -قرآن الكريم والدين : للمدارس االبتدائية .. ال )محمد جاد المولى٣٦٧(
  .                                              ١ج -م .١٩٣٠

 –ايطاليا  –فرنسا  –. قواعد الهجرة ونظم العمل في إدارات الجوازات والمواني : في انجلتره  )محمد جودت٣٦٨(
  ص .                                        ٧٥ -م .١٩٢٩القاهرة : [د.ن] ،  -سطين .فل –لبنان  –اليونان 

القاهرة :  -. ١ط -. كتاب الدرة اليتيمة في أركان الجريمة على وفق القانون األهلي المصري . )محمد رأفت٣٦٩(
          ص . ٦٨ -م .١٨٩١المطبعة  الميرية ، 

القاهرة :  - . ١ط -رتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف .. اال )محمد رشيد رضا (مصحح)٣٧٠(
            ص . ٢٨٦ -م .١٩٣١مطبعة المنار ، 

  ج .  ١١ -م .١٩٣٤القاهرة : مطبعة المنار ،  -. ١ط -. تفسير القرآن الحكيم . )محمد رشيد رضا٣٧١(
 -م .١٩٣٢القاهرة مطبعة المنار ،  -شريف .. نداء للجنس اللطيف يوم المولد النبوي ال )محمد رشيد رضا٣٧٢(

    ص.١٢٤
  م.١٩٢١القاهرة: مطبعة المروءة ،  - حق الرؤية: حكمة الصوم وسنة اهللا في الكون.)محمد سليمان. ٣٧٣(
القاهرة : المطبعة السلفية ،  -كتاب حدث األحداث في اإلسالم : األقدام على ترجمة القرآن .)محمد سليمان. ٣٧٤(

  .                            ص٢٠٨-م.١٩٣٦
   ص . ٤٩ -م .١٨٨٠القاهرة : المطبعة الميرية ،  -. قانون األجازات البرية والبحرية . ) محمد شريف٣٧٥(
  ص. ١٢٢ -م .١٩٤٢مطبعة عطايا،  -. مساجد القاهرة قبل عصر المماليك. )محمد عبد العزيز مرزوق٣٧٦(
 - م .١٩٥٢القاهرة : المطبعة العالمية ،  -مهداة لدراسة تاريخ األديان . . الدين: بحوث محمد عبد اهللا دراز )٣٧٧(

                                                  ص. ١٧٥
القاهرة : مطبعة دار الكتب المصرية ،  -. ١ط -. ديوان التحقيق والمحكمات الكبرى . )محمد عبد اهللا عنان٣٧٨(

                           ص .               ٥٤٤ -م .١٩٣٠
القاهرة : مكتبة النهضة المصرية ،  -. ٢ط -، مبادئ القانون الدولي الخاص . )محمد عبد المنعم رياض٣٧٩(

                                               ص . ٦٩٦ -م .١٩٤٣
على الدر المختار شرح تنوير  . الجزء األول من قرة عيون األخيار لتكملة رد المحتار )محمد عالء الدين٣٨٠(

  ص . ٤١٧ -م .١٨٧٨القاهرة : المطبعة المصرية ،  -األبصار .
. الجزء الثاني من قرة عيون األخيار لتكملة رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير  )محمد عالء الدين٣٨١(

. الدين اإلسالمي  )محمد على٣٨٢(ص .٤٧٤ -م .١٨٨١بعة بوالق المزهرة ، القاهرة : مط -األبصار .



   دراسة ببلیوجرافیة ببلومتریة مكتبة الملك فاروق بجامعة أسیوط : 

٣١٠ 

القاهرة : مطبعة لجنة التأليف  -: الجزء األول في األصول والعقائد / ترجمة محمد سعيد أحمد .
            ص.٢٦٧-م .١٩٥١والنشر،

        ص . ٢٤٣ -ر، [د.ت] .القاهرة : مكتبة مص -. محمد رسول اهللا / ترجمة مصطفى فهمي . )محمد على٣٨٣(
. شرح الشيخ محمد بن قاسم الغزي المسمى فتح القريب المجيب على الكتاب المسمى  )محمد قاسم الغزي٣٨٤(

  ص .٨٣ -م .١٨٧٤القاهرة : المطبعة العامرة الزاهية ،  -بالتقريب .
بشأن كتاب قانون العدل  ٣٣٧. صورة القرار الصادر من نظارة المعارف العمومية نمرة  ي باشا)محمد قدر٣٨٥(

                          ص .١٥٢ -[د.م] : [د.ن] ، [د.ت]. -واإلنصاف للقضاء على مشكالت األوقاف .
عة الكبرى األميرية ، المطب -. ١ط -. كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال اإلنسان . )محمد قدري باشا٣٨٦(

                                                 م . ١٨٩٠
القاهرة  -. أصول القوانين : مع تطبيقات من القانون المصري وبعض القوانين األخرى . )محمد كامل مرسى٣٨٧(

      ص . ٦٦١ -م .١٩٢٣: المطبعة الرحمانية ، 
القاهرة : مطبعة  -. ٣ط -ن األهلي والمختلط وفى الشريعة اإلسالمية ..الشفعة في القانو )محمد كامل مرسى٣٨٨(

    ص . ٥٣٤ -م .١٩٤٧البابى الحلبي، 
  ص . ٣١٢-م .١٩٣٦القاهرة : مطبعة فتح اهللا إلياس ،  - .المجموعة المدنية المصرية . )محمد كامل مرسى٣٨٩(
  .         ١ج -م .١٩٣٣رة : مطبعة االعتماد ، القاه -. ٣ط -.الملكية والحقوق العينية . )محمد كامل مرسى٣٩٠(
  .      ٢ج -م .١٩٣٤القاهرة : مطبعة االعتماد ،  -. ٣ط -.الملكية والحقوق العينية . )محمد كامل مرسى٣٩١(
القاهرة : المطبعة العالمية ،  -. شرح القانون المدني الجديد : الحقوق العينية األصلية . )محمد كامل مرسى٣٩٢(

  ج .                                 ٤ -م .١٩٤٩
  ص.٤٢٣ -م .١٩٢٣القاهرة: مطبعة الرغائب ،  -. ٢ط -. شرح قانون العقوبات.)محمد كامل مرسى٣٩٣(
القاهرة : دار الكتب المصرية ،  - .قوانين المحاكم المختلطة : والقوانين المكملة لها . )محمد كامل مرسى٣٩٤(

                               ص .  ٤٩٥ -. ١٩٢٦
   ص .        ١٥٢ - القاهرة : مطبعة عيسى البابى الحلبي ، [د.ت] . -ثورة اإلسالم .)محمد لطفي جمعة . ٣٩٥(
القاهرة : مطبعة الجمالية ،  -. ١ط -. كتاب أصول الوصول لمعية الرسول . )محمد ماضي أبو العزائم٣٩٦(

                                                    ص . ٢٣٣ -م .١٩١٤
القاهرة : شركة استاندرد للطباعة ،  -. ١ط -. التوثيق : تاريخه ، نظامه ، أحكامه . )محمد مظلوم الشامي٣٩٧(

                                        ص .٣٠ -م .١٩٤٨
 -. ٢ط -دين والفقه .. شرح كاشفة السجا على سفينة النجا في أصول ال أبى عبد المعطى.  )محمد نووي٣٩٨(

  م .                ١٨٩١القاهرة : المطبعة الكبرى األميرية ، 



  

٣١١ 

  ص .  ١٥٢ -م .١٩٤٩القاهرة : مطبعة األزهر ،  -. الجامع األزهر : نبذة في تاريخه . )محمود أبو العيون٣٩٩(
مطبعة دار الكتب المصرية  القاهرة : -. تاريخ ووصف مسجد محمد على باشا الكبير بالقلعة . محمود أحمد)٤٠٠(

                                                    م. ١٩٣٩، 
القاهرة : مطبعة مصر  -. مئة حديث من أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . )محمود خاطر ( جامع )٤٠١(

                                      ص . ٧٨ -م .١٩٣٣، 
 - م .١٩٤٧القاهرة : مطبعة احمد مخيمر ،   -. ١ط -أحاديث الصباح فى المذياع ..  )محمود شلتوت٤٠٢(

  ص . ٢٣٤
                ص . ٤٠٥-القاهرة : مطبعة الرجاء ، [د.ت] . -. قوة الشيء المحكوم فيه . )محمود عبد الرحمن٤٠٣(
  م .               ١٩٣٦: [د.ن] ، [د.م]  -. ١ط -. المسجد األعظم بالمدينة : الحرم المدني . )محمود عكوش٤٠٤(
  م .١٩٣٤القاهرة: المطبعة األميرية ،  -. )مذكرة عن االمتيازات األجنبية٤٠٥(
: مجموعة من المناظر الملونة وغير الملونة ألهم المساجد مع ١٩٤٦الى سنة ٦٤١)مساجد مصر من سنة ٤٠٦(

الجيزة: مصلحة المساحة المصرية،  -حوبة بمساقط وقطاعات هندسية .نبذة تاريخية لكل منها مص
        .                                ١م.ج١٩٤٨

  ص .      ٢٤٤ -م .١٨٢٦القاهرة: دار الطباعة العامرة ،  -. )مشارع األشواق إلى مصارع العشاق٤٠٧(
القاهرة: مطبعة الدواوين ،  -.٢ط -ألهلية .. اقتراحات فى تعديل وإلغاء األوقاف ا )مصطفى صبري بك٤٠٨(

                                   ص . ٥٥ -م .١٩٢٣
                                                          ص.  ٣٥٥ -م.١٨٦١القاهرة: دار الطباعة العامرة، - . هذا كتاب قانون األوجيه.)مصطفى صفوت (مترجم)٤٠٩(

القاهرة :  -لكي يعمل بموجبها ضباط الجيش المصري .:  ن قوانين  المحاكم العسكرية)مقتطفات م٤١٠(
                         ص .٤٩ -م .١٨٨٦المطبعة األهلية ، 

  ص .           ٣١٨ -م .١٨٨٠القاهرة : مطبعة بوالق الميرية ،  -. )منشورات صادرة من النظارات٤١١(
م ١٨٩٠القاهرة : المطبعة  األميرية ،  -.١ط -األفكار إلى طريق األبرار . . كتاب إرشاد )منصور الشريف٤١٢(

                                               ص . ٣٤ -.
القاهرة : مطبعة عيسى البابى الحلبي،  -. التاج : الجامع لألصول في أحاديث الرسول . )منصور على ناصف٤١٣(

                             . ٢ج -م .١٩٥٠
القاهرة : المطبعة الكبرى األميرية ،  -.١ط -. الكافي في تاريخ مصر القديم والحديث . )ميخائيل شاروبيم٤١٤(

                                     .  ٣ج -م .١٨٩٨
  م .      ١٨٨٣القاهرة : دار الطباعة الكبرى ،  -. غالبية المواعظ . خير الدين أبى البركات،  )نعمان الوسى٤١٥(
القاهرة : دار الطباعة الباهرة ،  -. )هذا الجزء األول من حاشية الشيخ زاده على تفسر القاضي البيضاوي٤١٦(

  ص .                         ٦٩٩ -م .١٨٤٦



   دراسة ببلیوجرافیة ببلومتریة مكتبة الملك فاروق بجامعة أسیوط : 

٣١٢ 

] [د.م] : [د.ن] ، [د.ت -. )هذا الجزء األول من كتاب الفتاوى األنقروية في مذهب األمام أبى حنيفة النعمان٤١٧(
                                 ص. ٤٤٣-.

القاهرة : المطبعة  -. )هذا الجزء الثاني من كتاب الفتاوى األنقروية في مذهب األمام أبى حنيفة النعمان٤١٨(
                         ص .٤٣٥ -م .١٨٦٤العامرة ، 

القاهرة : دار الطباعة العامرة ،  -. يفة)هذا الجزء الثاني من الفتاوى الهندية على مذهب اإلمام أبى حن٤١٩(
  ص.                               ٤٢٩ -م .١٨٥٨

القاهرة : دار الطباعة العامرة ،  -. )هذا الجزء الثالث من الفتاوى الهندية على مذهب اإلمام أبى حنيفة٤٢٠(
  م .                                              ١٨٥٨

القاهرة : المطبعة  -. السادس من الفتاوى العالمكرية : المعروفة بين الناس بالفتاوى الهندية)هذا الجزء ٤٢١(
  ص .                              ٣٨٧ -م .١٨٥٩العامرة ، 

القاهرة : دار الطباعة  - . )هذا قانون تجارى جديد يشتمل على ما تدعو الحاجة إليه من األمور التجارية٤٢٢(
  ص .                     ٧٠ -م .١٨٦٢المصرية ، 

  م. ١٩٤٥القاهرة: مطبعة مصر ،  -. التاج : بحث فقهي موجز . وايت إبراهيم)٤٢٣(
والالئحة الداخلية لوزارة األوقاف القاهرة : مطبعة  ١٩٤٦لسنة  ٣٦. مجموعة القانون رقم  )وزارة األوقاف٤٢٤(

  ص .                  ١٦٨ -. م١٩٤٦وزارة األوقاف، 
القاهرة: المطبعة  -.١٩٢٩. فهارس مجموعة القوانين والمراسيم واألوامر الملكية لسنة  )وزارة الحقانية٤٢٥(

               ص .                  ٤٥٦ - م.١٩٣١األميرية، 
  ص ٢٢٣ -م .١٩٣٧عة األميرية ، القاهرة : المطب -.١٩٣٧لسنة  ٥٨. قانون العقوبات رقم  )وزارة الحقانية٤٢٦(
 -م .١٩٤٨القاهرة : المطبعة األميرية ،  -. مجموعة أحكام المرور ونظمه وتعليماته . )وزارة الداخلية٤٢٧(

                                                     ص . ٧٧
  ص. ٢٥ -م .١٩٤٢القاهرة : المطبعة األميرية ، -. ١٩٤٣ -١٩٤٢افتتاح العام القضائي .  )وزارة العدل٤٢٨(
  م.١٩٤٥القاهرة : المطبعة األميرية ، -. حفلة افتتاح محكمة استئناف  اإلسكندرية الوطنية . )وزارة العدل٤٢٩(
   ص .  ٤٠٩ -م .١٩٤٧ية ، القاهرة : المطبعة األمير -. ٧ط -. قانون مصلحة الجمارك .  وزارة المالية)٤٣٠(
  م. ١٩٤٩القاهرة : [د.ن] ، -. مصلحة األمالك األميرية : نشأتها وأعمالها ومعروضاتها . )وزارة المالية٤٣١(
إدارة حفظ اآلثار العربية : رسالتها في رعاية اآلثار اإلسالمية في القاهرة )وزارة المعارف العمومية. ٤٣٢(

  ص.٨١ -م .١٩٣٩عارف ، القاهرة : دار الم -واألقاليم .
  ص . ٣٠٢ -م .١٨٧٦القاهرة : مطبعة بوالق مصر ،  -. حجة اهللا البالغة  . أحمد ، )ولى اهللا الدهلوي٤٣٣(
                   ص . ٢٨٩ - م .١٩٣٧القاهرة : مطبعة حجازي ،  -. المحمل والحج . )يوسف أحمد٤٣٤(

  



  

٣١٣ 
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