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:المؤلــفــــــــات 


 أوالً: الكتب المنشورة
 ،األبعاد التنویریة للفلسفة الرشدیة في الفكر العربي الحدیث، المكتبة المصریة

.٢٠٠٠اإلسكندریة ، 
فلسفیة معاصرة في بنیة الثقافة اإلسالمیة دار الھدایة، القاھرة ، اتجاھات

٢٠٠٣.
 ٢٠٠٥فائح المقاومة، دار الھدایة، القاھرة ، فارس الشدیاق قراءة في صأحمد.
القرنینالمصریة في مام المستنیرین الشیخ حسن العطار وبواعث النھضةإ

.سع عشر،تحت الطبعا الثامن عشر والت
 "في ثقافات العالم ١اإلنسان الكامل " من عالم األساطیر إلى عصر الجینوم، ج ،

.٢٠٠٤دار الھدایة، القاھرة ، ،القدیم
 أوھام الفھم " مصطلحات ومفاھیم في دائرة النقد والتقویم تأمالت تحلیلیة "

٢٠١٠دار روافد ، القاھرة لبنیة الثقافة العربیة المعاصرة .
٢٠٠٠العربیة بین اإلیمان واإللحاد ، دار  الھدایة ، القاھرة ، ثقافتنا.
عیدي، دار الھدایة، حقیقة األصولیة اإلسالمیة في فكر الشیخ عبد المتعال الص

.٢٢٠١٢، ط٢٠٠٤القاھرة ، 
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 ،الخطاب الدیني والمشروع العلماني وجھان لعملة زائفة، دار روافد، القاھرة
م.٢٠١٣

 الخطاب الفلسفي عند ابن رشد وأثره في كتابات محمد عبده و زكي نجیب محمود
.٢٢٠١٢ط٢٠٠٢، دار الھدایة ، القاھرة ، 

١٩٨٨متى ، دار الصفا ، القاھرة ، دعوة العقل لقراءة إنجیل.
مزیدة، دار ٢م، ط٢٠١٤، ١رحلة الرجوع إلى األمام ، دار روافد ، القاھرة ،ط

٢٠١٥الجوھرة، القاھرة ، 

 ، ١٩٩٩الروحیة الحدیثة في الثقافتین الشرقیة والغربیة ، دار العلم ، الفیوم.

إقبال ، دار الھدایة ، الصراع الثقافي والحوار الحضاري  في فلسفة محمد

.٢٠٠١القاھرة ، 
 ، ٢٠٠٢الفكر الدیني عند الیونان ، دار الھدایة ، القاھرة.
٣٢٠٠٦الفكر المصري الحدیث بین النقض والنقد،دار نھضة مصر،ط.
،٢دار الھدایة، القاھرة ،طفكرة  التنویر بین أحمد لطفي السید وسالمة موسى ،

.٢٠١٤ور الثقافة الھیئة العامة لقص٣، ط٢٠١٠
،٢٠٠٨فلسفة الالھوت المسیحي في العصر المدرسي المبكر ،دار الھدایة
 ،م.٢٠١٣الفیلسوف الكامل مصطفى عبد الرازق، دار الھدایة، القاھرة
 ، ٢٠٠١مدخل إلى مقارنة األدیان ، دار الھدایة ، القاھرة.
، ٢٠١٣دار الھدایة ٢ط ٢٠١٢من جوه نبدأ ، دار روافد ،القاھرة.

:مكانة ھذه الكتب في المكتبات والمواقع البحثیة العالمیة
 مكتبة جوجلgoogle booksكتب ٨
http://books.google.com.eg/books/about/%D8%

A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1_%D8%A7
%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89_%D
8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%

AB_%D8%A8.html?id=QPdlQgAACAAJ&redir_esc
=y


 كتاب١مكتبة مركز فیصل الثقافي
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-http://koha.fccsudan.org:8001/cgi
detail.pl?biblionumber=1128-bin/koha/opac


 محرك جوجل للبحث العلميgoogle scholarكتب٤
http://scholar.google.com.eg/citations?user=n_Rc

ajsAAAAJ&hl=en&oi=ao

 كتاب ١جامعة الخرطوم
-bin/koha/opac-http://ils.uofk.edu:8001/cgi

search.pl?idx=au&q=%D8%B9%D8%B5%D9%85%
D8%AA+%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1


 كتب٧مكتبة جامعة ستانفورد بانجلترا
http://searchworks.stanford.edu/?utf8=%E2%9C

%93&q=%CA%BBI%E1%B9%A3mat+Na%E1%B9
%A3%E1%B9%A3%C4%81r&search_field=search


 كتاب١٥مكتبة الكونجرس
tp://www.loc.gov/search/?q=ismat+nassar&allht

=true&st=list

 كتب ٣جامعة قطر
qa:444/search*ara/?seahttps://mylibrary.qu.edu.

rchtype=X&SORT=D&searcharg=%D8%B9%D8%
B5%D9%85%D8%AA+%D9%86%D8%B5%D8%A7

%D8%B1&searchscope=1

 كتب ٤جامعة إندیانا بأمریكا
http://www.iu.edu/search/index.shtml?q=ismat+

nassar&cx=016278320858612601979:ddl1l9og1
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w8&custom=1&js=1#gsc.tab=0&gsc.q=ismat%20n
assar&gsc.page=1


 كتب٦جامعة تورنتو
http://search.library.utoronto.ca/search?Ntx=mo

de%20matchallpartial&Ntk=Anywhere&N=0&Nu
BBI%E1%B9%A=p_work_normalized&Ntt=%CA%

3mat%20Na%E1%B9%A3%E1%B9%A3%C4%81r
&Np=1


 كتب ٧جامعة كولومبیا بوالیة نیویورك
http://clio.columbia.edu/?q=%CA%BBIs%CC%A3

C%84r%2C+&damat.++Nas%CC%A3s%CC%A3a%C
tasource=quicksearch&search_field=all_fields&se

arch=true

 (دیر اآلباء الدومنیكان) كتب٩مكتبة معھد اآلباء الشرقیین
-i.ideohttp://alkind

cairo.org/controller.php?action=SearchRequest&t
ypeSearch=auteurOuvrage&id=5342


 كتب ٦مكتبة األمازون ببریطانیا
/www.amazon.co.uk/s/ref=nb_sb_noss/280http:/

-8875905?url=search-5731027-
keywords=ismat%20nassar-alias%3Daps&field


 كتاب١المكتبة الوطنیة األلمانیة
nb.info/gnd/1027836054/about/html-http://d

كتاب ١لوطنیة بإسرائیل المكتبة ا
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http://viaf.org/viaf/search?query=local.names+al
l+%22%CA%BFI%E1%B9%A3mat%20Na%E1%B9

E1%B9%A3%C4%81r%22&sortKeys=holdin%A3%
gscount

 كتاب 6مكتبة جامعة كالیفورنیا
http://oskicat.berkeley.edu/search
 مكتبةbookfinder4u
http://www.bookfinder4u.com/search_author/Is

mat_Nassar.html
 مكتبةAbeBooks.com
http://www.abebooks.com/9789775937452/al-

Abad-al-tanwiriyah-lil-falsafah-al-Rushdiyah-al-
fikr-9775937450/plp

 كتاب ١مكتبة جامعة حسیبة بن بو علي بالجزائر
-http://bu.univ

ndex.php?lvl=author_see&id=198513chlef.dz/i

 كتاب ٢مكتبة جامعة شیكاجو

https://catalog.lib.uchicago.edu/vufind/Se
arch/Results?lookfor=Nas%CC%A3s%CC%
A3a%CC%84r%2C+%CA%BBIs%CC%A3ma
t&type=Author&limit=60&sort=relevance

 كتاب ١٤مكتبة الجامعة األمریكیة بالقاھرة
http://aucegypt.summon.serialssolutions.com/sea

rch?s.cmd=goToPage%281%29&s.fvf=ContentType
Article,t&s.light=t&s.pn=2&s.q=isma,Newspaper+

t+nassar

 كتب ٥مكتبة جامعة فلوریدا
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http://ufl.summon.serialssolutions.com/search?s.
q=ismat+nassar






كتب١٠ي األمریكیةمكتبة جامعة برنستون بوالیة نیو جیرس
http://catalog.princeton.edu/cgi-

bin/Pwebrecon.cgi?Search_Arg=nassar+ismat&Se
arch_Code=GKEY%5E&PID=XSVtgwJtkspL7x2h

9X4VDaaQgPcJ6&SEQ=20151125111936&CNT=
50&HIST=1

 كتاب ١٤مكتبة جامعة غرناطة بأسبانیا
http://bencore.ugr.es/iii/encore/plus/C__Sismat

;jsessionid=D4551C0C19Orightresult%20nassar__
B23468387191AB5233274E?lang=spi&suite=pea

rl

كتب٥ة جامعة لیون بفرنسا مكتب
http://psu.summon.serialssolutions.com/search/

results?spellcheck=true&s.q=ismat+nassar&x=0&
y=0

 تب ك٥المكتبة البریطانیة
http://explore.bl.uk/primo_library/libweb/actio

do?dscnt=1&tab=local_tab&dstmp=1406n/search.
405176536&vl%28freeText0%29=ismat%20nassa
r&fn=search&vid=BLVU1&mode=Basic&fromLog

in=true
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اإلنترنت أرشیف كتاب واحد
_end_alyonhttps://archive.org/details/alfekr_dini

an

موقع اللغة والثقافة العربیة بفرنسا كتاب واحد
arabe.fr/spip.php?article1489-http://www.langue


موقع وورلد كات
-al-misri-al-http://www.worldcat.org/title/fikr

-al-wa-naqd-al-bayna-hadith
naqd/oclc/153294858


 ٢٦موقع وورلد كات
http://www.worldcat.org/search?q=%D8%B9%D

8%B5%D9%85%D8%AA+%D9%86%D8%B5%D8%
A7%D8%B1&fq=&dblist=638&start=31&qt=page

_number_link

 كتب ٨مكتبة جامعة دیوك بأمریكا
http://duke.summon.serialssolutions.com/search

?s.q=Na%E1%B9%A3%E1%B9%A3%C4%81r%2C+
%CA%BBI%E1%B9%A3mat



كتب٦معة میتشجن األمریكیة  امكتبة میرلن بج
http://mirlyn.lib.umich.edu/Search/Home?check

spelling=true&type=all&lookfor=Na%E1%B9%A3
%E1%B9%A3%C4%81r%2C%20%CA%BBI%E1%B

9%A3mat
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 ١١مكتبة جامعة ھارفارد
http://hollis.harvard.edu/?q=%D8%B9%D8%B5

%D9%85%D8%AA%20%D9%86%D8%B5%D8%A7
%D8%B1



 المكتبة االوربیة االلمانیة كتاب واحد
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/search?

subject=~Islam+%2F+Apologetic+works&locale=
mt



 كتب٦جامعة كیوتو
http://ci.nii.ac.jp/books/search?advanced=false&

count=20&sortorder=3&q=I%E1%B9%A3mat+Na
%E1%B9%A3%E1%B9%A3%C4%81r&update_kee

p=true&type=0


 كتاب١١مكتبة جامعة (المین)ابألمانیا
-http://find.bibliothek.tu

ilmenau.de/vufind/Search/Results?lookfor=+Na
81r%2C+%CA%B%E1%B9%A3%E1%B9%A3%C4%

FI%E1%B9%A3mat+&type=AllFields&submit=Fi
nd



 واحدالمكتبة االلمانیة الدولیة كتاب

nb.info/gnd/1027836054/about/html-http://d
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 المكتبة األوروبیة كتاب واحد
http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/record/

3000043890458?subject=~Islam+%2F+Apologetic
+works&locale=mt

موقع اتحاد مكتبات الجامعات المصریة كتابین
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.a

spx?ScopeID=1.&fn=ApplySearch&SearchIdForm
ype=&Searc=26822975&ScopeIDSelect=1.&ItemT

hText1=%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8
%8C%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA+%D8%A

D%D8%B3%D9%8A%D9%86+%D8%B3%D9%8A
%D8%AF&criteria1=2.&opr1=and&SearchText2=
&criteria2=1.&opr2=and&SearchText3=&criteria
3=1.&SearchTextFT=&Generation_Term=&BibID

ey=&PublishYear=&OrderK=

 كتب٧مكتبة فرانكلن
http://franklin.library.upenn.edu/search.html?fil

%CC%Ater.author_creator_facet.val=Nas%CC%A3s
3a%CC%84r%2C%20%CA%BBIs%CC%A3mat

(بحث) موقع مجلة ھرمس جامعة القاھرة
http://erepository.cu.edu.eg/index.php/hermes/a

rticle/view/27

 كتب٩المكتبة األمریكیة
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https://archive.org/search.php?query=%D8%B9%
D8%B5%D9%85%D8%AA%20%D9%86%D8%B5%
D8%A7%D8%B1%20AND%20mediatype%3Atexts


 (أبجد) كتب٦موقع تجریبي
https://www.abjjad.com/author/2816639565

Good readsكتب٣
s.com/search?utf8=%E2%9https://www.goodread

C%93&query=%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%A
A+%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1

كتب٣


