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 متقدمة دراسات المنشورات مجمع ليبيا لل

 المؤلف اسم الكتاب 
 العلمي الغماري ونة جمعا وتعليقا ئل المد من خالل مسا   ابن القاسم اإلمام اجتهادات 

 عارف النايض المنجية  ربعون النافعة األ
 هـ 1253ت  ابن غلبون الحفيد  حيد التو عقائد لتحقيق   رشاد المريد إ

 أدريان بيلت  طبعة شعبية  -استقالل ليبيا  
 ن بيلت أدريا مجلد  –استقالل ليبيا  

ي  دراسة تحليلية  النخل أبيرضواء على حديث تأ
 جمال عز الدين الغريان 

 مجمع ليبيا الته عالن الدستوري الليبي وتعدياإل
 مجمع ليبيا الليبي وخطة بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا  مقراطيديال عمال ندوة المسارأ

 إبراهيم علي  األسس والمبادئ  المعاقتصاديات اإل
ي ظافر الممحمد  خبات الرسائل إلدراك معاني منت قرب الوسائل أ

 هـ 1321ت دن 
 إدريس فضيل  باقة مشكلة من بناة الوطن 

ي ال محمد عز  المفاهيم واألبعاد  بيوع اآلجال
 دين الغريان 

 شعبان عوض العبيدي  تأمالت أدبية 
 شعبان عوض العبيدي  تأمالت من هدي القران الكريم 

يكي  ماضيها وحاضرها محمد بن علي السنوسي جامعة السيد   تقديم: مصطف  التر
ي  في نظم شرح نخبة الفكر جني الثمر   عادل محمد المغرن 

 نجيب الحصادي  مفهومية واللغوية والمنطقية ال حساسات التفكير الناقد 
 عمر إدريس  دراسات في عناية الليبيين بالفقه المالكي 

 إبراهيم هزاوي من السيرة  دروس وعظات 
 إدريس حمودة  كي المال الداني و عمراختاره أبو  ما على الدليل الوافي في بعض الرسم القُرآني  

 2012ت  عمر المجدوب الزبيدي ذكريات عن زاوية الشيخ 
 هـ1314ت أبوسيف مقرب ملة  البسرسالة 

ة  ش  
ّ
ي علمي األصول والتصوف الذين هما لحصن المل

ح منظومة الدرر الحسان ف 
 مية ركنان وثيقان. اإلسل 

 هـ 1328ت نو قنو  عبد اللطيف علي بن

ي  سفة الطبيعة للفسلمية دقيق الكلم الرؤية اإل 
 محمد باسل الطان 

ه رياض األزهار وكت   األش  ي تفستر
ي ف  ي محمد مصبا  ارمنهج اإلمام الخرون 

غونر  ح الت 
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ي شاعر قضّيته الوطن  ن   الساحلي  . 2006 – 1923محمد بشتر المغتر
 من 

 2012ت  عمر المجدوب الزبيدي ذلي ألصلها الشا تجديد ملتزم  الطريقة المدنية 
نشأتها وتطورها وتأثيراتها في الداخل   الطريقة المدنية في والية طرابلس الغرب 

 والخارج خالل القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. 
 اهيم مفتاح رجب إبر 

ي  وية على األربعين النو  الطلعة البهية
 أسامة الجروش 

مة: منصور ابن أبي مدين )ت: م(  ترجمته، وتحقيق رسالته:  1838هـ/1253العالا

 »القول الصحيح في صالة التسبيح« 
 أحمد جاد للا 

ي  الفساد والغضب 
 سليمان البيوض 

 عمر إدريس  ب الليبي د قراءات في األ

   مجموعة مؤلفير   2018في جائزة القارئ األولى للكتابة اإلبداعية  عمال الفائزةمجموع األ 

 علمي الغماريال 2ط -علم الميراث في محاضرات 
يف ا في مقدمة الطريقة السنوسية  نوار القدسية مختصر األ  1933ت  لسنوشي أحمد الش 

 شعبان عوض العبيدي  لى علم مصطلح الحديث إالمدخل 
 نجيب الحصادي :  ترجمة  مدخل إلى فلسفة األديان 

 مصطفى  علي الكريم  عبد    معاصرة  لدراسات  ونماذج   نظرية   مقاربات : االجتماعية لمشكالت ا

ي  (1976-1911) لهود حمن القالعالمة عبد الر مفتي ليبيا 
 محمد عز الدين الغريان 

 القلعي عبد للا بشتر  ضوابطها وتطبيقاتها في الفقه اإلسالميا    ياةجا الحاالمقاصد 
 نجيب الحصادي :  ترجمة  مقصد المؤلف 

 إدريس فضيل  من حكايات تكتانة 

ي علم أصول الفقه 
ي ف  ي أصول مذهب إمام دار  نظم الطرّ  : ومعها  ،منظومة الحضتر

ة ف 
 الهجرة

ي بن عمر  عثمان  هـ 1244ت  الحضتر

 مجموعة باحثير   2017والتنمية المستدامة   األول للبيئة العلمي المؤتمر أبحاث 
 نجيب الحصادي :  ترجمة  موجز تاريخ الفلسفة 

 .2012ت  عمر المجدوب الزبيدي سورة الرحمن من قراءة في عه: ، وموأثرها في الفكر والحياة عقيدة التوحيد   في  موجز

ي ع نة وتحليل دراسة مواز الموطأ والمدونة
 لي محمد الغريان 

 عبد الرحمن محمد جوان  م في شرح وظيفة سيدي عبد السال نبراس الظالم 
 هـ1314ت بعد  محمد العروشي الغدامسي  مناقب اإلمام مالك ، وزبدة الفائزين من كالم سيد المرسلين، ومعه: نفائس الجواهر
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 ـه. 544أبوسعيد النيسابوري ت وقف القرآن العظيم 

ي القر  صايا العش  الو 
ي  م آن الكريف   محمد اليعقون 

 مصباح العبار  في المواريث والوصايا  هدايانيل ال
ي  الحكم والمناجاة   هـ 963ت محمد بن علي الخرون 

اوي ت ى متن السنوسية عل  ة السنية البهج  هـ 1182عيس الت 
 . ـه1313ت محمد العكاري آلجرومية ذي لعلى النظم المحاالسنية   الجواهر

ي  مطالع السعود ومنابع الُجود في سيرة النبي المحمود   عادل محمد المغرن 
بالرحلة المنيرة من الجغبوب إلى التاج، ويليه: الكوكب    لوهاجالفريد ا درال

 الزاهـــــــــــــر في سمــاء مجلى الظالم العاكر 
يف السنوشي   1933ت  أحمد الش 

 ـه. 1014تزين الدين منصور الطبلوي  سوف يعطيك ربك فترضى في تفسير قوله تعالى: ول لمسترضىا
 هـ 1418أحمد الزوي ت فيض السالم على عقيدة العوام 

 جيلمحمد سالم الع في المباحث الكالمية  بالتأليفعناية علماء البالد الليبية  
 علي عبد اللطيف احميدة  ادة الجماعية في ليبيا اإلب

ي  ديوان مرآة الزمان 
 علي بشتر محمد الهون 

 2012ت  عمر المجدوب الزبيدي ة والثقافة أمن اإلنسان بين السياسي

 محمد عز الدين الغرياني  1973 – 1965 الليبية من  تاوى دار اإلفتاء ف

 محمد عز الدين الغرياني  تحقيق الوفاء بترجمة أمين دار اإلفتاء 

 هـ1092ت بعد  صالح األوجلي محمد ال  قائد المزيد العائد على دليل ال

 هـ1245الشنقيطي ت  نابغة الغالويال على األوجليالتعليق اللطيف  

 هـ 1138ت  باديي بن عبد الصادق الععل ومة ابن عالم التعليق على منظ 

 المسعودي الصيد تي محمد التوا  على نظم الآللئ والدرر لنخبة الفكر في علم مصطلح األثر  لوامع الغرر ومتعة السمع

 هـ963ت  محمد بن علي الخروبي رياض األزهار وكنز األسرار

 هـ899ت أحمد زروق  حيح الجامع الص التعليق والتنقيح على ما تضمنه
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