
أقرأ؟
ماذا
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أقرأ؟
ماذا

مقدمة
ــن  ــاح التكوي ــى أن مفت ــرة عل ــم والخب ــكاد يتفــق أهــل العل ي
الثقافــي والفكــري األول هــو القــراءة والقــراءة فقــط، وال يغني 
عنهــا أي شــيء آخــر، لــذا نقــدم لكــم كتيب )مــاذا أقرأ؟(، نرشــح 
ــف  ــراءة والمطالعــة فــي مختل ــب للق ــه أفضــل الكت لكــم في
مجــاالت الثقافــة، واعتمدنــا فــي ذلــك علــى كتــاب )مــاذا أقــرأ( 
ــع  ــراحيل، م ــل باش ــتاذ فيص ــويدان واألس ــارق الس ــور ط للدكت

بعــض التعديــل واإلضافــة مــن خــارج الكتــاب.

ــا أمــل أن نســهم فــي صناعــة المثقــف، وأن نضــع لبنــة  كلن
فــي بنــاء الوعــي ونهضــة األمــة.

نرشح لكم 3 كتب في كل مجال تتدرج
من المبتدئ إلى المتوسط إلى المتقــدم
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أقرأ؟
ماذا

	 
عبادات القلب والرقائق: 	

	 
الرقائق محمد أحمد الراشد 	 

مختصر منهاج القاصدين ابن قدامة المقدسي	 

المهذب من إحياء علوم الدين صالح الشامي	 

األذكار واألدعية: 	
	 

حصن المسلم  سعيد القحطاني 	 

فن الذكر والدعاء عند خاتم األنبياء  محمد الغزالي	 

األذكار  اإلمام النووي	 

إعجاز القرآن والسنة: 	
	 

اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة  د. محمد النابلسي 	 

رحلة اإليمان في جسم اإلنسان  حامد حامد	 

تفسير اآليات الكونية في القرآن الكريم )4 أجزاء(  د. زغلول النجار	 

أواًل: الثقافة اإلسالمية
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أقرأ؟
ماذا

أحداث الساعة واليوم اآلخر: 	
نهاية العالم  د. محمد العريفي	 

خطط لمستقبلك  د. جاسم المطوع	 

 الوعد الحق د.عمر عبد الكافي      اضغط لمشاهدة الكتاب	 

علوم القرآن الكريم: 	
قصة القرآن وعلومه د. ياسر النشمي	 

مباحث في علوم القرآن مناع القطان	 
مناهل العرفان في علوم القرآن محمد الزرقاني	 

تفسير القرآن الكريم: 	
زبدة التفسير بهامش مصحف المدينة د. محمد األشقر	 
مختصر تفسير ابن كثير محمد الصابوني	 
في ظالل القرآن سيد قطب	 

الحديث النبوي الشريف: 	
رياض الصالحين اإلمام النووي	 
جامع العلوم والحكم  ابن رجب الحنبلي	 
اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان  محمد عبد الباقي	 

https://www.ebdaafekry.com/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82.html
https://www.ebdaafekry.com/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82.html
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أقرأ؟
ماذا

علوم الحديث: 	
قصة الحديث وعلومه د. ياسر النشمي	 
مباحث في علوم الحديث  مناع القطان	 
المدخل لدراسة السنة النبوية  د. يوسف القرضاوي	 

العقيدة اإلسالمية: 	
مختصر العقيدة اإلسالمية  د. طارق السويدان      اضغط لمشاهدة الكتاب	 
العقيدة في ضوء الكتاب والسنة )6 أجزاء(  د. عمر األشقر	 
 موسوعة أسماء اهلل الحسني  د. محمد راتب النابلسي	 

أصول الفقه: 	
قصة الفقه وأصوله  د. ياسر النشمي	 
الواضح في أصول الفقه  د. محمد األشقر	 
أصول الفقه محمد أبو زهرة	 

مقاصد الشريعة: 	
المختصر الوجيز في مقاصد الشريعة د. عوض القرني	 
مقاصد الشريعة اإلسالمية محمد الطاهر عاشور	 
مقاصد المكلفين د. عمر األشقر	 

https://bit.ly/33f4mue
https://bit.ly/33f4mue
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أقرأ؟
ماذا

فقه الطهارة والصالة: 	
حتى تخشع في صالتك ضيف اهلل الغامدي	 
الفقه المبسط  علي الشربجي       اضغط لمشاهدة الكتاب	 
 فقه السنة )الجزء األول( سيد سابق	 

فقه الصيام: 	
 أسرار الصيام وأحكامه على المذاهب األربعة د. طارق السويدان	 

      اضغط لمشاهدة الكتاب

الصوم في ضوء الكتاب والسنة د. عمر األشقر	 
فقه السنة )الجزء األول( سيد سابق	 

https://www.ebdaafekry.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B3%D8%B7.html

https://bit.ly/2UQD1N9
https://www.ebdaafekry.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B3%D8%B7.html


https://bit.ly/2UQD1N9
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أقرأ؟
ماذا

التدريس والتعليم: 	
المدرس ومهارات التوجيه محمد الدويش  	

النجاح لألبناء د. محمد الثويني  	
بناء األجيال د. عبد الكريم بكار  	

منهج التربية اإلسالمية:  	
التربية من منظور ومنهجية إسالمية   د. مصطفى أبو سعد  	 

     اضغط لمشاهدة الكتاب

أصول التربية اإلسالمية  عبد الرحمن النحالوي  	
منهج التربية اإلسالمية )جزءان(  محمد قطب  	

ثانيًا: الثقافة التربوية واالجتماعية

https://www.ebdaafekry.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9.html
https://www.ebdaafekry.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9.html
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أقرأ؟
ماذا

فن تربية الناشئة والشباب: 	
القواعد العشر في التربية  د. عبد الكريم بكار  	

هكذا نربي   د. مصطفى أبو سعد     اضغط لمشاهدة الكتاب  	
صناعة المتميزين  د. محمد الثويني  	

تربية المراهقين:  	
مراهقون مزعجون  د. مصطفى أبو سعد       اضغط لمشاهدة الكتاب  	

تربية المراهق في رحاب اإلسالم  خولة درويش  	
المراهقون دراسة نفسية إسالمية   د. عبد العزيز النغيمشي  	

آداب طلب العلم:  	
مع العلم  د. سلمان العودة  	

حلية طالب العلم  بكر أبو زيد  	

صفحات من صبر العلماء  عبد الفتاح أبو غدة  	

خلق المسلم واآلداب:  	
حصول الطلب بسلوك األدب  د. محمد الشريف  	

	   خلق المسلم  محمد الغزالي
األخالق اإلسالمية )جزءان(  عبد الرحمن حبنكة الميداني  	

https://www.ebdaafekry.com/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7_%D9%86%D8%B1%D8%A8%D9%8A.html
https://www.ebdaafekry.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%82%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%B9%D8%AC%D9%88%D9%86.html
https://www.ebdaafekry.com/%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7_%D9%86%D8%B1%D8%A8%D9%8A.html
https://www.ebdaafekry.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%82%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%B9%D8%AC%D9%88%D9%86.html
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أقرأ؟
ماذا

علم النفس: 	
علم النفس وتطبيقاته  عدنان السبيعي  	

القرآن وعلم النفس  محمد نجاتي  	
علم النفس الدعوي  عبد العزيز النغيمشي  	

بناء األسرة:  	
منهج الثقافة الزوجية  د. جاسم المطوع  	

مسار األسرة  د. عبد الكريم بكار  	
إدارة األسرة  غسان القين  	

السعادة الزوجية:  	
الحروف األبجدية في السعادة الزوجية  د. جاسم المطوع  	

أيها المتزوجون كيف تسعدون  د. محمد العويد  	 
    اضغط لمشاهدة الكتاب 

أسرار العالقات الزوجية السعيدة  د. مصطفى أبو سعد  	
          اضغط لمشاهدة الكتاب

https://bit.ly/3c3NKcB
https://www.ebdaafekry.com/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-
https://bit.ly/3c3NKcB
https://www.ebdaafekry.com/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-
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أقرأ؟
ماذا

األنبياء والقصص القرآني: 	
أطلس تاريخ األنبياء والرسل  سامي المغلوث  	

سلسلة قصص األنبياء )5 كتب(  د. طارق السويدان  	 
    اضغط لمشاهدة الكتاب 

القصص القرآني )4 أجزاء(  د. صالح الخالدي  	

السيرة النبوية:  	
السيرة النبوية )تطبيق(   د. طارق السويدان  	

         اضغط لمشاهدة الكتاب

الرحيق المختوم  صفي الدين المباركفوري  	
فقه السيرة  محمد الغزالي  	

ثالثًا: الثقافة التاريخية

https://bit.ly/2S99fzG
https://bit.ly/3buLn2g
https://bit.ly/2S99fzG
https://bit.ly/3buLn2g
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أقرأ؟
ماذا

التاريخ اإلسالمي العام:  	
تاريخ اإلسالم المصور )صدر منه 4 أجزاء(  د. طارق السويدان  	 

    اضغط لمشاهدة الكتاب

الموسوعة الميسرة في التاريخ اإلسالمي )جزءان(    	
     فريق البحث والدراسات اإلسالمية

تاريخ العالم اإلسالمي الحديث والمعاصر )جزءان(  محمود شاكر  	

الخلفاء الراشدين: 	
الخلفاء الراشدون  عبد الستار الشيخ  	

جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين  محمد الوكيل  	
الخلفاء الراشدون بين االستخالف واالستشهاد  د. صالح الخالدي  	

الصحابة:  	
رجال حول الرسول  خالد خالد  	

صور من حياة الصحابة )7 أجزاء(  عبد الرحمن باشا  	
حياة الصحابة  محمد الكاندهلوي  	

التابعين:  	
لمحات تربوية من حياة التابعين   د. أشرف طبل  	

صور من حياة التابعين  عبد الرحمن الباشا  	
نزهة الفضالء ترتيب سير أعالم النبالء  د. محمد موسى الشريف  	

https://bit.ly/39Dzfdv
https://bit.ly/39Dzfdv
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أقرأ؟
ماذا

الفنون الدعوية: 	
مقومات الداعية الناجح  د. علي بادحدح  	

أصول الدعوة  عبد الكريم زيدان  	
مدرسة الدعاة )جزءان(  عبد اهلل علوان  	

الفقه الدعوي:  	
المنطلق  محمد أحمد الراشد  	

صناعة جيل الرواد  عبد اهلل المنعم  	
المسار  محمد أحمد الراشد  	

رابعًا:الثقافة الدعوية والفكرية
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أقرأ؟
ماذا

أدب وفقه الخالف:  	
كيف نختلف؟  د. سلمان العودة  	

أدب االختالف في اإلسالم  د. طه العلواني  	
الصحوة اإلسالمية بين االختالف المشروع والتفرق المذموم   	

    د. يوسف القرضاوي

فن التعامل مع الناس:  	
كيف تحصل على أفضل ما لدى الناس؟  محمد ديماس  	

قواعد وفنون التعامل مع اآلخرين )6 كتب(  د. علي الحمادي  	
كيف تتعامل مع الناس؟  ديل كارينجي  	

نهضة األمة:  	
لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟  شكيب أرسالن  	

سلسلة مشروع النهضة  د. جاسم سلطان  	
سلسلة مستقبل اإلسالم  د. طارق السويدان      اضغط لمشاهدة الكتاب  	

اإلسالم والحضارات األخرى:  	
من روائع حضارتنا  د. مصطفى السباعي  	

ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟  أبو الحسن الندوي  	
اإلسالم ومشكالت الحضارة  سيد قطب  	

	 

https://www.ebdaafekry.com/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85.html
https://www.ebdaafekry.com/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85.html
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أقرأ؟
ماذا

	 
فهم اإلسالم: 	

كيف نفهم اإلسالم؟  محمد الغزالي  	
مدخل لمعرفة اإلسالم  د. يوسف القرضاوي  	

اإلسالم بين جهل أبنائه وعجز علمائه  عبد القادر عودة  	

فقه األولويات:  	
الشريعة اإلسالمية وفقه الموازنات  عبد اهلل الكمالي  	

من فقه األولويات  د. مجدي الهاللي  	
في فقه األولويات  د. يوسف القرضاوي  	

المنطق والفلسفة:  	
السلم في علم المنطق  عبد الرحمن األخضري  	

قصة اإليمان  نديم الجسر  	
في الفلسفة اإلسالمية  محمد جعفر  	
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أقرأ؟
ماذا

النحو والصرف: 	
المختصر في النحو واإلعراب للمبتدئين  يحيى الفيفي  	

بداية النحوي   د. ياسر النشمي  	
فقه اللغة وأسرار العربية  أبو منصور الثعالبي  	

البالغة واألدب:  	
جوهر البالغة في المعاني والبيان البديع  أحمد الهاشمي  	

أسرار البالغة  عبد القادر الجرجاني  	
البالغة العربية )جزءان(  عبد الرحمن حبنكة  	

القصص والروايات األدبية:  	
قصص من التاريخ  علي الطنطاوي  	

عمر يظهر في القدس  نجيب الكيالني  	
وحي القلم  مصطفى الرافعي  	

خامسا: الثقافة اللغوية واألدبية
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أقرأ؟
ماذا

الشعر: 	
ديوان أبو القاسم الشابي  	

ديوان عمر أبو ريشة  	
موسوعة أروع ما قيل في الشعر العربي )جزءان(  يحيى الشامي  	
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أقرأ؟
ماذا

النجاح الشخصي: 	
صناعة النجاح   د. طارق السويدان، أ. فيصل باشراحيل  	 

    اضغط لمشاهدة الكتاب

العادات العشر للشخصية الناجحة  إبراهيم القعيد  	
مبادئ النجاح  جاك كانفيلد  	

إدارة الحياة واألولويات:  	
رتب حياتك والحياة المتوازنة  د. طارق السويدان  	 

    اضغط لمشاهدة الكتاب

إدارة األولويات  ستيفن كوفي  	
العادات السبع ألكثر الناس فاعلية  ستيفن كوفي  	

إدارة الوقت:  	
فن إدارة الوقت  محمد ديماس  	

فن إدارة الوقت  د. طارق السويدان  	
قيمة الزمن عند العلماء  عبد الفتاح أبو غدة  	

سادسا: الثقافة التنموية والمهارية

https://www.ebdaafekry.com/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD.html
https://bit.ly/394zxf3
https://www.ebdaafekry.com/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD.html
https://bit.ly/394zxf3
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أقرأ؟
ماذا

اتخاذ القرارات: 	
مقدمة في صناعة القرار  محمد التكريتي  	

فن اتخاذ القرار هيلغا دروموند  	
تحليل المشكالت واتخاذ القرارات  خبراء بميك  	

التغيير واالرتقاء الشخصي:  	
الشخصية الليزرية   د. أيوب األيوب  	

رتب حياتك  د. طارق السويدان       اضغط لمشاهدة الكتاب  	
العادات السبع لإلقدام على التغيير بشجاعة  ستيفن كوفي  	

قيادة الذات  	
افعل شيئًا مختلفًا  عبد اهلل الغني       اضغط لمشاهدة الكتاب  	

قيادة الذات  د. محمد العدلوني  	
قيادة الذات وإدارتها  نسيبة المطوع  	

القيادة  	
صناعة القائد  د. طارق السويدان          اضغط لمشاهدة الكتاب  	

القيادة تحد  كوزس وبوسنر  	
المنهج المتكامل في إعداد القادة  د. طارق السويدان  	 

    اضغط لمشاهدة الكتاب

https://bit.ly/394zxf3
https://www.ebdaafekry.com/%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%84_%D8%B4%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7.html
https://www.ebdaafekry.com/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF.html
https://bit.ly/2IfP1PF
https://bit.ly/394zxf3
https://www.ebdaafekry.com/%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%84_%D8%B4%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7.html
https://www.ebdaafekry.com/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF.html
https://bit.ly/2IfP1PF
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أقرأ؟
ماذا

منهجية التفكير 	
مهارات التفكير ومواجهة الحياة  عبد المعطي سويد  	

فن التفكير.. رؤية إسالمية  أحمد األميري  	
فصول في التفكير الموضوعي  د.عبد الكريم بكار  	

تقوية الذاكرة والذكاء  	
الذاكرة السريعة  نجيب الرفاعي  	

صناعة الذكاء  د.طارق السويدان           اضغط لمشاهدة الكتاب  	
استخدم ذاكرتك  توني بوزان  	

 
اإلبداع التفكير اإلبداعي  	

مبادئ اإلبداع  د.طارق السويدان          اضغط لمشاهدة الكتاب  	
اإلبداع والتفكير االبتكاري  6 أجزاء  د.علي الحمادي  	

اإلبداع  فتحي جروان  	

الثقافة  	
كيف تبني ثقافتك  د.علي العمري  	

الغزو الثقافي  محمد الغزالي  	
صناعة الثقافة  د.طارق السويدان          اضغط لمشاهدة الكتاب  	

https://www.ebdaafekry.com/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1.html
https://www.ebdaafekry.com/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9.html
https://bit.ly/2AbVAlH
https://www.ebdaafekry.com/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1.html
https://www.ebdaafekry.com/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9.html
https://bit.ly/2AbVAlH
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أقرأ؟
ماذا

الثقافة اإلسالمية 	
نحو ثقافة إسالمية أصيلة  د.عمر األشقر  	

الوجيز في الثقافة اإلسالمية  همام سعيد وصالح الخالدي  	
أضواء على الثقافة اإلسالمية  أحمد محمود  	

مهارات القراءة والكتابة  	
القراءة الذكية  ساجد العبدلي  	

القراءة المثمرة  د.عبد الكريم بكار  	
القراءة أوال  محمد سالم  	

القراءة السريعة  	
تسريع القراءة وتنمية االستيعاب  أنس الرفاعي  	

القراءة السريعة  توني بوزان  	
القراءة السريعة وتطبيقاتها  عماد شانكالي  	 

    اضغط لمشاهدة الكتاب

 	
إدارة الحوار الناجح  	

كيف تحاور  د.طارق الحبيب  	
أدب الحوار  د.سلمان العودة  	

قواعد ومنطلقات في أصول الحوار ورد الشبهات    عبد اهلل الرحيلي  	

http://bit.ly/2RgyG30
http://bit.ly/2RgyG30
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أقرأ؟
ماذا

فن االستماع واالنصات 	
هل تسمعني؟ كيف تنصت بفاعلية  محمد عبد الجوارد  	

كيف تتحدث وتستمع بفعالية  هارفي روبنز  	
اإلنصات فهم ما وراء الكلمات  مادلين الين  	

فن االقناع  	
فنون الحوار واإلقناع  محمد ديماس  	
الطرق الخمس لإلقناع  روبرت ميلر  	

قوة اإلقناع  د.علي الحمادي  	

التفاوض  	
سلسلة الحوار والتفاوض 4 أجزاء  د.علي الحمادي  	

المفاوض المثالي  كيفين كين  	
دليل المفاوض  جورج فولر  	

االجتماع الفعال  	
فن إدارة االجتماعات  د.علي الحمادي  	

تنظيم الوقت واالجتماعات -خبراء بميك  	
كيف تدير اجتماعا فعاال  د.طارق السويدان     اضغط لمشاهدة الكتاب  	

	 

https://www.ebdaafekry.com/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%9F.html
https://www.ebdaafekry.com/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%9F.html
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أقرأ؟
ماذا

	 
فن اإللقاء والعرض والتقديم 	

دليلك إلى عروض قوية ومؤثرة  محمد عبد الجواد  	
فن اإللقاء الرائع  د.طارق السويدان       اضغط لمشاهدة الكتاب  	

قوانين التدريب والتدريس  د.طارق السويدان  	 
    اضغط لمشاهدة الكتاب

فهم الحياة  	
كيف تكون الساعد األيمن  محمد ديماس  	

عش هانئا  د.عبد الكريم بكار  	
استراتيجيات الحياة  فيليب سي ماكجرو  	

https://www.ebdaafekry.com/%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1.html
https://bit.ly/2V7wBqN
https://www.ebdaafekry.com/%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1.html
https://bit.ly/2V7wBqN


23

أقرأ؟
ماذا

بعا: الثقافة اإلدارية واالقتصادية
النجاح المؤسسي 	

العمل المؤسسي  د.طارق السويدان  	
الفوز  جاك ويلش  	

المؤسسية  د.طارق السويدان       اضغط لمشاهدة الكتاب  	 

التخطيط االستراتيجي والتشغيلي  	
كيف تكتب خطة استراتيجية؟   د.طارق السويدان  	

خطة العمل الكاملة  بوب آدمز  	
التخطيط االستراتيجي  د.طارق السويدان       اضغط لمشاهدة الكتاب  	

تغيير وتطوير المنظمات  	
منهجية التغيير في المنظمات  د.طارق السويدان  	

إدارة التغيير في العمل  سينيتا اسكوت  	
أساليب إحداث التغيير والتطوير المنظمي  خبراء بميك  	

سابعا: الثقافة اإلدارية واالقتصادية

https://www.ebdaafekry.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%8A%D8%A9.html
https://www.ebdaafekry.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A.html
https://www.ebdaafekry.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%8A%D8%A9.html
https://www.ebdaafekry.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A.html
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أقرأ؟
ماذا

المدير الفعال 	
دليل المدير الجديد  موراي ستيتنر  	

اإلدارة للمبتدئين  بوب نيلسون   	
اإلدارة بذكاء  خبراء بميك  	

 	
إدارة الجودة والخدمات  	

أساسيات إدارة الجودة الشاملة  ريتشارد ويليامز  	
الدليل العملي لتطبيق نظم إدارة الجودة الشاملة  ناصر العديلي  	

مجموعة الجودة الشاملة 3 أجزاء  د.عبد الرحمن توفيق  	

إدارة التغيير والتطوير  	
سلسلة فنون ومهارات إدارة التغيير 3 أجزاء  د.علي الحمادي  	

أفكار لكسر اإلطار  د.عبد الرحمن توفيق  	
إدارة التغيير والتطوير  خبراء بميك  	

إدارة األزمات وضغوط العمل  	
القيادة وقت األزمات  داني كوكس  	
إدارة األزمات والضغوط  ماريل رابر  	

فن إدارة األزمات والصراعات  خبراء بميك  	
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أقرأ؟
ماذا

األفكار الحديثة في اإلدارة 	
مدير الدقيقة الواحدة  كينيث بالنكارد  	
6 سيجما منتهى الدقة  مايكل هاري  	

فن اإلدارة  بيتر دراكر  	

إدارة الموارد البشرية  	
إدارة الموارد البشرية  باي كشواي  	

اإلدارة الفعالة للموارد البشرية  خبراء بميك  	
اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية  د.علي السلمي  	

 	
المقابالت والتوظيف  	

فن إجراء المقابالت الشخصية  راندي تولر ساكس  	
األسئلة واألجوبة لمقابالت التوظيف  جيفري آلن  	

تعيين الكفاءات األفضل في الموقع المناسب - ديان روزنبرغ  	

بناء فريق العمل  	
بناء فريق العمل.. خطوة على طريق النجاح - علي عبد الوهاب  	

كيف تفهم وتدير فريق عملك  محمد عبد الجواد  	
مشاكل قيادة فريق العمل وحلولها  كالي كار  	
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أقرأ؟
ماذا

التحفيز والوالء الوظيفي 	
كيف تحفز كل العاملين  آن بروس  	

خماسية الوالء  د.طارق السويدان  	
1001 طريقة لشحن طاقات الموظفين  بوب نيلسون  	

االتصال اإلداري الفعال  	
فن االتصال  برت دكر  	

فن التعامل مع الناس  يوسف األقصري  	
مهارات االتصال والعالقات مع اآلخرين  خبراء بميك  	

التدريب  	
تدريب المدربين  أكرم رضا  	

التدريب والتدريس اإلبداعي  د.طارق السويدان  	 
    اضغط لمشاهدة الكتاب

قوانين التدريب االحترافي  د.طارق السويدان، أ. هاني الخولي  	 
    اضغط لمشاهدة الكتاب

فن اإلعالن 	
كيف تنظم حملة إعالنية ناجحة؟ - لين فاينزريخ  	

تصميم اإلعالنات والتسويق على الويب  ماري جوفاهي  	
اإلعالن مبادئ وأصول  العزب نصر العزب  	

https://www.ebdaafekry.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3.html
https://www.ebdaafekry.com/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3.html
https://www.ebdaafekry.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3.html
https://www.ebdaafekry.com/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3.html
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أقرأ؟
ماذا

التسويق الفعال  	
التسويق للمبتدئين  ألكساندر هايم  	

التسويق الفعال- د.طلعت عبد الحميد  	
التسويق  خبراء بميك  	

التميز وقيادة السوق  	
قيادة السوق  د.طارق السويدان  	

صانعو السوق  دانيال سبولبر  	
كوتلر يتحدث عن التسويق  فيليب كوتلر  	

فن البيع  	
مدير المبيعات الفعال  د.طلعت عبد الحميد  	

أفضل 8 ممارسات للبائعين ذوي كفاءة عالية  نورم ترينور  	
بال حدود، إتقان مهارات وفنون البيع والتسويق  إبراهيم الفقي  	

مبادئ االقتصاد اإلسالمي 	
أصول االقتصاد اإلسالمي  رفيق المصري  	

المعامالت المالية المعاصرة  وهبة الزحيلي  	
اإلسالم وأوضاعنا االقتصادية  محمد الغزالي  	



28

أقرأ؟
ماذا

البورصة واألسهم واألوراق المالية  	
دليل التعامل مع سوق األسهم  مايكل سينسير  	

قوانين سوق األسهم  مايكل شيمو  	
سوق األوراق المالية  د.علي القرة داغي  	

المحاسبة والبنوك  	
أصول تحضير الميزانيات الناجحة  مالكولم سيكرت  	

المالية والمحاسبية لغير المحاسبين  سوزان كابالن  	
المحاسبة المالية  محمود إبراهيم  	

دراسات الجدوى وإنشاء المشاريع  	
من هنا ابدأ إدارة مالك  راتبشيل فيكسن  	

دليل إنشاء المشروعات الصغيرة  دافيد آيش  	
سلسلة تأسيس وإدارة المشروعات  د.طارق السويدان  	 

    اضغط لمشاهدة الكتاب

https://bit.ly/2Z4vWKo
https://bit.ly/2Z4vWKo
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أقرأ؟
ماذا

السياسة الشرعية: 	
السياسة الشرعية  د.يوسف القرضاوي  	

مفاهيم سياسية شرعية  محمد مفتي  	
األحكام السلطانية  الماوردي  	

أدوات الفكر السياسي الحديث  	
الفكر السياسي المعاصر  توفيق الواعي  	

مبادئ علم السياسة  نظام بركات  	
صنع السياسات العامة  جيمس اندرسون  	

القوة والنفوذ  	
أسياد العالم الجدد  جون بنجر  	

المنهج المتكامل في القوة والنفوذ  د.طارق السويدان  	 
     اضغط لمشاهدة الكتاب

كيف تمسك بزمام القوة  روبرت غرين  	

ثامنا: الثقافة السياسية

https://www.ebdaafekry.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0.html
https://www.ebdaafekry.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0.html
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أقرأ؟
ماذا

السياسة الغربية والصراعات 	
سقوط الحضارة الغربية رؤية من الداخل  أحمد منصور  	

حقيقة الصراع: الغرب والواليات المتحدة واإلسالم السياسي   	
أحمد موصللي

رقعة الشطرنج الكبرى  زيغنيو بريجنسكي  	

تاريخ فلسطين  	
فلسطين التاريخ المصور  د.طارق السويدان  	 

     اضغط لمشاهدة الكتاب

بيت المقدس والمسجد األقصى  محمد شراب  	
القدس والمسجد األقصى عبر التاريخ  محمد البار  	

قضية فلسطين  	
القدس قضية كل مسلم  د.يوسف القرضاوي  	

القضية الفلسطينية خلفياتها وتطوراتها حتى 2011   	
     محسن صالح

دراسات منهجية في القضية الفلسطينية  محسن صالح  	

الحروب الصليبية  	
تاريخ الحروب الصليبية  أنتوني بردج  	

قصة الحروب الصليبية  د.راغب السرجاني  	
الجهاد ضد الصليبين خالل الحركة الصليبية  أسيا نقلي  	

https://www.ebdaafekry.com/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1.html
https://www.ebdaafekry.com/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1.html
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أقرأ؟
ماذا

الصهيونية واليهود 	
الصهيونية نشأتها، تنظيماتها، نشاطاتها  أحمد العوضي  	

اليهود الموسوعة المصورة  د.طارق السويدان  	 
     اضغط لمشاهدة الكتاب

الشخصية اليهودية  د.صالح الخالدي  	

	 

https://www.ebdaafekry.com/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9.html
https://www.ebdaafekry.com/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9.html
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أقرأ؟
ماذا

	 

	 
علم الصحافة واإلخراج الصحفي 	

مدخل إلى علم الصحافة  فاروق أبو زيد  	
الفن الصحفي   محمود علم الدين  	

كيف تصبح صحفيًا موهوباَ  محمد النذير  	

الخبر والنشر الصحفي  	
مدخل إلى اإلخراج الصحفي  سعيد النجار  	
تكنولوجيا النشر الصحفي  شريف اللبان  	

كتابة األخبار والتقارير الصحفية  كارول رتيش  	

الكتابة والتحرير الصحفي  	
فن التحرير الصحفي  محمود علم الدين  	
فن المقال الصحفي  إسماعيل إبراهيم  	

األسس الفنية للمقال الصحفي  غازي عوض اهلل  	

تاسعا: الثقافة اإلعالمية والصحية
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أقرأ؟
ماذا

اإلعالم 	
مدخل إلى اإلعالم  سيد الشنقيطي  	

كيف تؤثر وسائل اإلعالم  محمد الحضيف  	
الرأي العام واإلعالم  تشارلز سلمون  	

	
اإلذاعة والتلفزيون  	

الخبر اإلذاعي  كرم شلبي  	
اإلنتاج التلفزيوني وفنون اإلخراج  كرم شلبي  	

المرجع في اإلنتاج التلفزيوني  هربرت زيتي  	

التحضير وتكوين المكتبة  	
المرشد الوثيق إلى مراجع البحث وأصول التحقيق  جاسم الياسين  	

دليل المكتبة  عبد الرحمن الرشيد  	
المكتبة اإلسالمية ومصادرها  أحمد البدر  	

فن التأليف والبحث العلمي  	
كيف تكتب بحثًا  محمد الخولي  	

مناهج البحث  عبد الرحمن النشوان  	
فن التأليف  د.طارق السويدان     اضغط لمشاهدة الكتاب  	

https://www.ebdaafekry.com/%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81.html
https://www.ebdaafekry.com/%D9%81%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81.html
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أقرأ؟
ماذا

الفن والجمال 	
فنون الذوقيات واإلتيكيت اإلسالمي  عبد اهلل البوسعيدي  	

اإلسالم والفن  د.يوسف القرضاوي  	
منهج الفن اإلسالمي  محمد قطب  	

التغذية السليمة  	
وصايا طبيب  حسان باشا  	

أنت ما تأكله  جيليان ماكيث  	
موسوعة التغذية  أحمد حجازي  	

 	
التربية البدنية  	

صحتك في المشي  صالح األنصاري  	
كيف تستمتع بالرياضة  عادل عبد الرحيم  	

تمارين بسيطة للياقة بدنية دائمة  مايو كلينك  	

الصحة النفسية  	
نحو نفس مطمئنة  د.طارق الحبيب  	

القلق وكيف نتخلص منه  زهير السباعي  	
25 طريقة طبيعية للسيطرة على التوتر وتجنب اإلرهاق    	

جيمس سكاال
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أقرأ؟
ماذا

الصحة الجسدية 	
في سبيل صحة أفضل  عبد الرزاق الكيالني  	
الوقاية خير من العالج  عبد الرزاق الكيالني  	

8 أسابيع للوصول إلى صحة مثالية  أندرو ويل  	
 	

صحة األسرة واألزواج  	
دليل األسرة .. الطبيب المصور  هاني عرموش  	

دليل صحة األسرة  كلية طب هارفرد  	
موسوعة صحة العائلة  تومي سميث  	
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أقرأ؟
ماذا

خاتمة

هــذا النبــع فدونــك الــورود.. وهــذا المنهــج فمنــك المســير..وهذه خطــة 
ــز والخلــود.. وهــذه طريــق الســيادة والســعادة  العمــل فأمامــك درب التمي

فــال تتــردد واقتحــم العقبــة..
ــنين،  ــس س ــنة، ولخم ــك لس ــدد أهداف ــة.. وح ــة عظيم ــك غاي ــل لحيات اجع
ولعشــرين ســنة، واجعــل ضمــن خطتــك الجانــب الثقافــي والفكــري، وكــن 
علــى يقيــن بــأن أي درب مــن دروب النجــاح والتميــز والتقــدم  على المســتوى 
الشــخصي والعــام  البــد وأن يصحبــه تكويــن ثقافــي وبناء علمــي ومعرفي 

مســتمر ومتكامــل، ومــن يمنيــك بغيــر ذلــك فهــو واهــم واهــم واهــم.
ــا  ــدة، وم ــوة واح ــدأ بخط ــل يب ــف مي ــوار األل ــردد، فمش ــاهلل وال تت ــتعن ب اس
عليــك إال أن تعــزم وتضــع قدمــك علــى الطريــق حتــى وإن وجــدت صعوبــة 
فــي بدايــة الطلــب، فمــا هــي إال أيــام وأســابيع حتــى تجــد نفســك تواتيــك 

علــى مــا تريــد، وحتــى تلمــس آثــارًا رائعــة لقراءاتــك ومطالعاتــك.

ونختم بما قاله اإلمام الشافعي رحمه اهلل:

) من أراد الدنيا فعليه بالعلم..ومن أراد اآلخرة فعليه بالعلم..
ومن أرادهما معًا فعليه بالعلم.. (
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