
 ::ناسبة للمرحلة الثانوية فما فوق قائمة بعناوين كتب م:: 
 

 .ِىجىد ٌذي ِىرثح اٌرذِزَح % 99غاٌة اٌىرة تٕظثح  -
 .األطعار ادلىجىد ٍ٘ أطعار ِىرثح اٌرذِزَح  -
 . 1430/ 12/  23عٕاوَٓ ِٓ ِىرثح اٌرذِزَح َىَ اخلُّض ايأخذخ  -
 .َعين جهٍٍ تاٌظعز . )....( :  َعين أْ أطعارٖ ِرفاوذح دظة اٌطثعح أو اٌرذمُك( : خ) -
 .٘ذٖ اٌمائّح ِٕىعح ، وأعٍُ تأْ اخلًٍ حيفها ِٓ وً جأة ، ٌذا عًٍ ادلهرّني تىً جأة إضافح ِا ٌذَهُ  -
 .ِٓ ادلهُ جذا ذصفخ فهزص اٌىراب وِمذِرٗ ؛ ٌرذرن ِذي أمهُرٗ تإٌظثح ٌه  -

اٌغؼش اٌرصُٕف ادلؤٌف اٌىراب 
خ فمٗ : عٍٍّ وساْ اٌفصاحل ( 1/2)ادلٍخص اٌفمهٍ 

 7فمٗ : عٍٍّ فهذ اٌعّارٌ ادلخرصش يف أدىاَ اٌغفش 
خ عمُذج : عٍٍّ حمّذ تٓ عثُّني ( 1/2)اٌمىي ادلفُذ ػًٍ وراب اٌرىدُذ 
خ عمُذج : عٍٍّ حمّذ تٓ عثُّني ششح اٌؼمُذج اٌىاعطُح 

 6ج عمُذ: عٍٍّ ْ عثُّني حمّذ ب اٌمىاػذ ادلثًٍ يف صفاخ اهلل وأمسائٗ احلغىن
خ دذَث : عٍٍّ عثذ اهلل تٓ تظاَ ذُغًن اٌؼالَ ششح ػّذج األدىاَ  

 5عٍٍّ تىز أتى سَذ دٍُح طاٌة اٌؼٍُ 
.... عٍٍّ َىطف اٌىاتً أششاط اٌغاػح 

 48ذفظري : عٍٍّ  ٌصفٍ اٌزمحٓ ادلثار وفىرادلصثاح ادلًٕن يف هتزَة ذفغًن اتٓ وثًن 
....  َعادار طُثح :عٍٍ ِفزح اٌش٘زاين اٌؼٍُّح  اٌفىائذ اجلٍُح ِٓ دسوط اٌشُخ اتٓ تاص

خ عاَ اتٓ رجة جاِغ اٌؼٍىَ واحلىُ 
 1عاَ عثذ اٌعشَش اٌظذداْ اٌذًٌُ اٌؼٍٍّ 
..... عاَ + ذفظري ٔاصز اٌعّز آَاخ ٌٍغائٌٍن 

 15عاَ + ذفظري جىاي ذذتز ( 1/2)ٌُذتشوا آَاذٗ 
.... عاَ اٌماطُ  عثذ ادلٍهداس اٌماعُ : عٍغٍح أَٓ حنٓ ِٓ ٘ؤالء 

.... عاَ طٍّاْ اٌعىدج ِىرثح اٌششذ : حنى ثمافح ششػُح : عٍغٍح 
 35عاَ عائض اٌمزين ال حتضْ 

 16عاَ ِصطفً اٌظثاعٍ ٘ىزا ػٍّرين احلُاج 
 15عاَ حمّذ تٓ عثُّني ششح األستؼٌن إٌىوَح 

 5عاَ خاٌذ اجلزَظٍ اٌؼصثُح اٌمثٍُح ِٓ ادلٕظىس اإلعالٍِ 
خ عاَ اتٓ اٌمُُ اٌفىائذ 

خ عاَ اتٓ اجلىسٌ صُذ اخلاطش 
خ عاَ حمّذ تٓ عثذ اٌى٘اب خمرصش صاد ادلؼاد 

 16دىُ وجتارب : عاَ عثذ اهلل اٌذاود ( 1/2)ِرؼح احلذَث 
 20آداب وأخالق فؤاد اٌشٍهىب اِداب 

 17طريج صفٍ اٌزمحٓ ادلثاروفىرٌ اٌشدُك ادلخرىَ 
 28طريج األشمز عّز طٍُّاْ صذُخ اٌمصص إٌثىٌ 



 33ذارَخ عّز طٍُّاْ األشمز سوائغ اٌمصص اإلعالٍِ 
 17ذزاجُ عثذ اٌزمحٓ رأفد اٌثاشا صىس ِٓ دُاج اٌصذاتح 
 15ذزاجُ اٌثاشا عثذ اٌزمحٓ رأفد صىس ِٓ دُاج اٌراتؼٌن 

 20ذزاجُ عٍٍ اٌطٕطاوٌ أتى تىش اٌصذَك 
 24ذزاجُ عٍٍ اٌطٕطاوٌ أخثاس ػّش 
 25ذزاجُ عٍٍ اٌطٕطاوٌ َخ سجاي ِٓ اٌراس

 15أدب عٍٍ اٌطٕطاوٌ ِٓ دذَث إٌفظ 
 130أدب عٍٍ اٌطٕطاوٌ ( 1/8)روشَاخ اٌطٕطاوٌ 
 14 بأدطٕطاوٌ عٍٍ ايِغ إٌاط 

 20أدب عٍٍ اٌطٕطاوٌ صىس ِٓ مجاذلا وػرب ِٓ ٔضاذلا : دِشك 
 17أدب عٍٍ اٌطٕطاوٌ صىس خىاطش 

 16أدب عٍٍ اٌطٕطاوٌ لصص ِٓ احلُاج 
 31أدب ٘ذًَ احلضُف غشفح خٍفُح 

..... أدب حمّذ احلضُف سواَاخ ولصص 
...... أدب خاٌذ اجلربَٓ سواَاخ ولصص 
...... أدب  /http://www.novelsguide.netدًٌُ اٌشواَاخ 
....... أدب عائض اٌمزين  ِماِاخ اٌمشين
 12رلائك خاٌذ أتى شادٌ صفماخ ساحبح 

 130رلائك حمّذ راذة إٌاتٍظٍ ( 1/3)ِىعىػح أمساء اهلل احلغىن 
 14رلائك طٍّاْ اٌعىدج  ِغ اهلل

 10رلائك خاٌذ أتى شادٌ عثاق حنى اجلٕاْ 
 12رلائك خاٌذ أتى شادٌ صفماخ ساحبح 

 130ائك رقحمّذ راذة إٌاتٍظٍ ( 1/3)ِىعىػح أمساء اهلل احلغىن 
 14رلائك طٍّاْ اٌعىدج  ِغ اهلل

 7رلائك حمّذ اٌذوَش عثًُ إٌجاج ِٓ شؤَ ادلؼصُح 
 13. رلائك حمّذ إٌعُُ وُف ذطًُ ػّشن االٔراجٍ 
 9رلائك حمّذ إٌعُُ وُف ذشفغ دسجره يف اجلٕح 

 17رلائك تاطً شُخى اجلأة ادلٕغٍ يف دُاذٕا 
 12رلائك ف حمّذ ِىطً اٌشزٌاٌؼثاداخ اٌمٍثُح 

 35ذطىَز طعذ اٌىزَثاين وُف أصثذىا ػظّاء 
 19 رذطىٌتاطً شُخى جتاسب وخرباخ 

 6ذطىَز عادي اٌعثذ اٌعايل اٌفىضىَح يف دُاذٕا 
 6ذطىَز ي اٌعثذ اٌعايل عاد( 1/6)ِهاساذه اٌشخصُح 

 35ذطىَز حمّذ اٌصغري ( اػشف شخصُره وشخصُاخ ِٓ دىٌه)ِا حتد األلٕؼح 
..... ذطىَز عٍٍ احلّادٌ اخ االذصاي واٌرؼاًِ ِغ اِخشَٓ ػح يف ِهاسورة ِرٕى

.....  رذطىٌحمّذ اٌثىَين ورة ِرٕىػح يف ػذد ِٓ ادلهاساخ 
 8ذزتُح  –دعىج عادي اٌعثذ اٌعايل (  1/2)وٍّاخ يف االٌرضاَ 

 5ذزتُح  –دعىج عادي اٌعثذ اٌعايل فراوي يف ذشتُح اٌشثاب 
 6ذزتُح  -دعىج عادي اٌعثذ اٌعايل شثاب ادلٍرضَ األجىتح اٌرشتىَح ًٌ

 6ذزتُح  -دعىج عادي اٌعثذ اٌعايل وَغأٌىٔه ػٓ اٌمذوج 
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 8ذزتُح  –دعىج عادي اٌعثذ اٌعايل احلّاط اٌزٌ ٔشَذ 
 7ذزتُح  –دعىج عثذ اٌعشَش اٌظذداْ ِؼامل يف أولاخ اٌفنت وإٌىاصي 

..... ذزتُح  –دعىج د اٌىزمي سَذاْ عةادلغرفاد ِٓ لصص اٌمشآْ ٌٍذػىج واٌذػاج 
 8ذزتُح  –دعىج حمّذ ادلٕجذ صشاع ِغ اٌشهىاخ 
 5ذزتُح  –دعىج حمّذ ادلٕجذ  اذشن أثشا لثً اٌشدًُ
 18ذزتُح  –دعىج صاحل اٌعصٍُّ ِٓ أخثاس ادلٕرىغٌن 
 7ذزتُح  –دعىج حمّذ اٌذوَش احلىس تؼذ اٌىىس 

 9ذزتُح  –وج دعحمّذ اٌذوَش اٌرشتُح اجلادج ضشوسج 
 7ذزتُح  –دعىج حمّذ اٌذوَش دفظ اٌمشآْ اٌىشمي 

 9ذزتُح  –دعىج حمّذ اٌذوَش شثاب اٌصذاتح 
 8ذزتُح  –دعىج عٍٍ اٌذ٘اٍِ جهاد إٌفظ 

فىشج يف دُاج  300أوثش ِٓ )أفىاس ػٍُّح متأل هبا دُاذه اٌُىُِح 
( اٌفشد ادلغٍُ

 8ذزتُح  –دعىج خاٌذ اٌذرَىَش 

 13ذزتُح  –دعىج حمّذ ِىطً اٌشزَف يف دُاج اٌصاحلٌن واٌذػاج  اٌرشف وأثشٖ
 11ذزتُح  –دعىج حمّذ ِىطً اٌشزَف اٌثثاخ 

 7ذزتُح  –دعىج حمّذ ِىطً اٌشزَف اذلّح طشَك اٌمّح  
 6ذزتُح  –دعىج حمّذ ِىطً اٌشزَف األِٓ إٌفغٍ 

 6ذزتُح  –دعىج حمّذ ِىطً اٌشزَف ظا٘شج اٌرهاوْ تادلىاػُذ 
 19ذزتُح  –دعىج عثذ اٌىزمي تىار مشؼح إلضاءج دسوتىُ  50

 19ذزتُح  –دعىج حمّذ احلّذ  اذلّح اٌؼاٌُح 
 3ذزتُح  –دعىج خاٌذ اٌالدُ  ذذتش اٌمشآْ وإٌجاح يف احلُاج  ِفاذخ
 3ذزتُح  –دعىج خاٌذ اٌالدُ  ذخ ذذتش اٌغٕح واٌمىج يف احلُاج ِفا

 

 

إٌشز  طىي إطالالخ ذزتىَحٌُض دلذؤح 

واٌشىً ِىصىي دلٓ لاَ تاجلّع، فجشاٖ اٌٍـٗ وً خري 

www.Abo-osamah.net 

احلمىق حمفىظح ٌىً راغة يف اخلري وطاٍع يف ٔشز٘ا 
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