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مخطوطات قرآنية على هامش جائزة عجمان للقرآن الكريم

معرض المخطوطات القرآنية عبر العصور في برجمان سنتر
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جائزة دبي للقرآن الكريم

       

        
       
       




       
      
      

       



           



        

شخصية العام ا�سالمية لجائزة دبي للقرآن الكريم تزور المركز
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تقنيات البحث العلمي في الدراسات ا�سالمية وا�نسانية
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القراءة وأهميتها في حياة 
الطالب في مدرسة الشارقة 
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مديرة مكتبة تشستربيتي في دبلن بإيرلندا
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فهرس  المخطوطات ا�سالمية في قبرص


     
    
     
      
      
     
     
     
 
    
      
       
      


        
        
      




         
         

    
    
    
     
    

     
     
    
      
   

    
    


 

      
      


    
     
    
      

     
     
        
         

         




        




     
     
      
      
     
    




مكتبة السلطان محمود الثاني في قبرص
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فهرس  المخطوطات ا�سالمية في قبرص
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حمد خليفة أبو شهاب
وثيقة الشعر في ا�مارات




      





 


          
   
 
    









          










     










 
 

   
   

    
     
    
    
    

     








البحرين في صحافة الماضي ١٨٩٩ – ١٩٧٧ م
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جديد إهداءات المركز

مخطوطات فلسطينية نادرة بين النهب والضياع
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من مكتبة إعجاز القرآن الكريم الحضاري









   
 


       


         
       
        

   
    

 










        

 
      
 




   
    

 








المستشرقون ونشر التراث
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المستشرق محمد سالم الكرنكوي
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 1-And Muhammad is His messenger : the veneration of

 the Prophet in Islamic piety / Schimmel, Annemarie, 1922-2003

 
 2-Muhammad : prophet and statesman / Watt, W.
Montgomery (William Montgomery), 1909-2006

      



Muhammad at Mecca
Muhammad at Medina
Mahomet : prophete et homme d′etat
 3-Muhammed : a Western attempt to understand Islam /
. Armstrong, Karen, 1944
 4-Muhammad : a biography of the prophet / Armstrong,
Karen, 1944

       


 5-Muhummed : the
 prophet of Islam / Rao, K. S.
Ramakrishna

  ا
    


6- The Arabian prophet : 
a life of Mohammed from 
Chinese and Arabic sources 

/ Liu, Jielian, 18th Cent.

  
  
    


7- The messenger of God : stories from the life of the Prophet 
Muhammad / Johnson-Davies, Denys, 1922-


  
       
          



 The 100 : a ranking of the most influential persons in history


 

محمد صلى ا¶ عليه وسلم في الكتابات 
والمؤلفات الغربية

محمد  في الكتابات والمؤلفات الغربية
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محمد  في الكتابات والمؤلفات الغربية


      
   


1- La vie de Mahomet / 
Dermenghem, Emile, 1892-1971



    


2- Mahomet / Gaudefroy-

Demombynes, Maurice, 1862-1957

      
        


3- Mahomet, ou, la prédication prophétique / Arnaldez, 
Roger.- Paris,1970.




1-Muhammad, der Gesandte Allahs, Friede sei auf ihm / von 
Abdul Rahman Al-Sheha ; ubersetzt von Ahmed Ateia.




1- Frymera Meshire : nga profeti meshires / Osman Nuri 
Topbash




1- Muhammad : el sello de los profetas / Flores, Mehdi
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الفنون في المخطوطات ا�سالمية

الفنون في المخطوطات ا�سالمية
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الفنون في المخطوطات ا�سالمية

       

  


    
   
   
     
   
   
   



دبي قبل قرن وعقد من الزمان
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دبي قبل قرن وعقد من الزمانصور من ا¦مس
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جريدة البحرين
أول جريدة تصدر في الخليج

         
         

         
         

         



       
        
         

 
    
        

         

         



        




        
        

         
        




جريدة البحرينالمكتبات في ا�مارات قديمًا
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جريدة البحرينصور من ا¦مس

25

      
    
   
     

   





المكتبة ا¦جنبيةالمكتبات في ا�مارات قديمًا
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المكتبة ا¦جنبية

       



المكتبة ا¦جنبيةصور من ا¦مس
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أعالم رحلواالمكتبات في ا�مارات قديمًا

      
   

    
    

   

   
      

  
 


         
       
        
       
        

    
  
    
    
    

    


    
    
     
  
       
       
 

 




      



      
     
     





        
       


        

 
    
   


     


    
   
       









الباحث الموسوعي زهير أحمد القيسي
   
   

    
    

   

   


     



      
     
     

 (Stephen R. Covey) ستيفن ر. كوفي
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أعالم رحلواالمكتبات في ا�مارات قديمًا
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الشيخ الدكتور عمر ا¦شقر 
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أعالم رحلواصور من ا¦مس
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المفكر ناجي علوش
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استراحة

ُقل وال تُقلالشاعر جويهر الصايغ
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السياسة الخارجية لمملكة مالي ا�سالمية
(٥٩٧-٨٨٦هـ / ١٢٠٠-١٤٨٤م)
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