
No BUKU BAHASA ARAB 

 

 

Harga Buku Asal 

 

 

Peratus Potongan 
Harga  

Potongan 

TERBITAN TAHUN 2009-2012 

 3.00$ %70 10.00$ اإلمام الشافعي رضى هللا عنه أدواره التارخيية واطواره احلضارة .1

2. 
لسرية اقصص تعزيزية لتعلم اللغة العربية اجلزء األول قصص من 

 النبوية
$10.00 50% $5.00 

 2.00$ %70 7.00$ أوصاف ونعوت قراءة النيب صلى هللا عليه وسلم .3

 14.00$ %70 45.00$ قصائد وأانشيد خمتارة .4

5. 
يف  TASLمناهج تعليم اللغة العربية لغري العرب يف مراكز  

 مصر  
$8.00 70% $2.00 

6. 
هيئات اإلفتاء والرقابة الشرعية للمصارف اإلسالمية: السودان 

 منوذجا
$10.00  50% $5.00 

7. 

ببليوغرافيا ملخصات حبوث التخرج لطالب قسم اللغة العربية 
معهد السلطان احلاج عمر علي سيف الدين للدراسات 

 م0202-0222اإلسالمية جبامعة برواني دارالسالم 

$10.00  70% $3.00 

 

TERBITAN TAHUN  3102 

 

 2.00$ %60  5.00$ البالغة امليّسرة لغري الناطقني ابلعربية .8

 3.00$ %70  10.00$ عناية جمتمع برواني دارالسالم بسورة الفاحتة .9

10. 

ببليوغرافيا رسائل طلبة الّدراسات العليا جبامعة الّسلطان 
-0222اإلسالمية يف الفرتة املمتدة من الّشريف علي 

 م0200

$10.00  70% $3.00 

 

TERBITAN TAHUN 2014 

 

11. 

 
 6.00$ %50  11.00$ الكتابة األكادميية للناطقني بغريالعربية )دليل عملي(

12. 
املنهاج القرآين يف البحث العلمي: أسس علمية منوذجية 

 للباحث عن احلقيقة
$10.00  70% $3.00 

13. 
اخلطاب الشعري عند حافظ ابراهيم: دراسة بالغية" 

 سلسلة الرسائل اجلامعية

 

 

$25.00  

 

 

 

 

50% $13.00 

TERBITAN TAHUN 2015 



14. 
مناهج البحث األديب )دراسة منهجية لكتابة رسائل 

 املاجستري والدكتوراه
$12.00  50% $6.00 

 11.00$ %70  37.00$ فصول يف علم اللغة .15

16. 
معاين كلمات القرآن الكرمي كما يف تفسري الشيخ 

 الشعراوي: اجلزء األول
$37.00  70% $11.00 

 %60  15.00$ املغالبة يف كالم العرب: دراسة تصريفية .17

 

$6.00 

18. 
املؤنث التأويلي يف القرآن الكرمي وكالم العرب: دراسة 

 حنوية تصريفية
$19.00  60% 

 

 

$8.00 

19. 
فقه السيدة أمساء بنت أيب بكر الصديق يف ضوء فقه 

 الصحابة والتابعني واألئمة الفقهاء
$42.00  60% 

 

 

$17.00 

20. 
مروايت محاد بن زيد وفقهه "مجع وتصنيف ودراسة" اجمللد 

 األول
$40.00  70% 

 

$12.00 

21. 
لد وتصنيف ودراسة" اجملمروايت محاد بن زيد وفقهه "مجع 

 الثاين
$40.00  60% 

  

$16.00 

22. 
تقومي منهجية املدرسة الفكرية احلداثية يف تفسري القرآن 

 الكرمي )أبو القاسم حاج محد منوذجا(
$15.00  70% 

 

 

$5.00 

23. 

األحاديث الواردة يف كتاب "التذكرة" لإلمام القرطيب: 
اآلحاديث غري املخرجة يف دراسة نقدية ملائة حديث من 

 الكتب الستة

$37.00  60% 

 

 

 

$15.00 

 %70  19.00$ قراءة النصوص الشرعية وأتويلها )منوذج ابن عاشور( .24
 

$6.00 

25. 
اتريخ التشريع اإلسالمي: دراسة حتليلية حلركة الفقه 

 اإلسالمي عرب العصور
$33.00  70% 

 

$10.00 

 6.00$ %70  21.00$ القياس عند األصولينيقوادح  .26

 %70  14.00$ إشكاليات تنفيذ القصاص يف النفس: دراسة فقهية مقارنة .27

 

$4.00 

 %70  22.00$ نصوص  منوحية ىف فهم  املسموع للناطقني بغري العربية .28

 

$7.00 

29. 
فهوم م الغريب يف ألفاظ اللغة العربية: دراسة حتليلية يف

 الغريب ومساته وآراء العلماء فيه
$21.00  70% 

 

 

$6.00 

 %50  21.00$ تفسري غريب القرآن البن قتيبة: دراسة داللية .30
 

$11.00 

 %60  17.00$ اآلراء املالية يف كتاب األم لإلمام الشافعي .31
 

$7.00 

32. 
 معجميةقاموس إدريس املربوي وقاموس اخلليل: دراسة 

 إحصائية مقارنة
$25.00  50% 

 

$13.00 



33. 
( مهارة الكتابة الطبعة 0مهارات لغة القرآن للجمهور )

 األوىل
$14.00  50% 

 

$7.00 

34. 
( مهارة القراءةالطبعة 3مهارات لغة القرآن للجمهور )

 األوىل
$9.00  50% 

 

$5.00 

 6.00$ %50  11.00$ املتوسط(لغة القرآن للجمهور )املستوى  .35

 BUKU BAHASA MELAYU      

 

TERBITAN TAHUN  3103  

 

36. Akuntansi Manajemen $10.00  50% $5.00 

37. 

Syarh Latif ‘Ala Arba’in Hadithan li al-Imam al-

Nawawi Karangan Syeikh Abd Rauf al-Fansuri 

 

$24.00  70% $7.00 

 BUKU BAHASA INGGERIS      

 

TERBITAN TAHUN 2012 

 

38. 

Verses Of The Dynamic Illustrations In The 

Noble Qur’an: Religious, Psychological And 
Socio-Educational Functions 

 

$7.00 60% $3.00 

 JURNAL      

39. Journal of Arabic Studies: First Issue $15.00  50% $8.00 

40. Journal of Arabic Studies: Second Issue $15.00  50% $8.00 

41. EBMF VOL.1 $29.00  50% $15.00 

42. EBMF VOL.2 $30.00  50% $15.00 

43. EBMF VOL.3 $35.00  50% $18.00 

44. EBMF VOL.4 $37.00  50% $19.00 

 PROSIDING      

45. 
املؤمتر اإلقليمي حول اإلسالم والسالم العاملي: السالم من أجل سعادة 

 IIIالبشرية اجمللد 
$40.00  50% $20.00 

 40.00$ %50  80.00$ القرآن الكرمي يف عصر العوملة .46

 20.00$ %50  40.00$ السنة النبوية والتحدايت العصرية .47

48. 

Seminar Serantau Islam Dan Kesejahteraan 

Segajat: Kesejahteraan Pemangkin 

Kebahagiaan Manusia :Volume 1 

$40.00  50% $20.00 

49. 
Persidangan Antarabangsa Pengajian Arab Jilid 

1 
$40.00  60% $16.00 

50. 
Persidangan Antarabangsa Pengajian Arab Kali 

Kedua, Jilid 2 
$60.00  50% $30.00 

51. Al-Qur’an Al-Karim Mendepani Era Globalisasi $20.00  
50% 

$10.00 

52. 
Seminar Isu-Isu Kontemporari Dalam Mazhab 

Shafi’i: Menghadapi Cabaran Globalisasi $20.00  

50% 

$10.00 

53. Sunnah Nabawiyyah dan Cabaran Semasa $20.00  50% $10.00 



54. 

Seminar Serantau Sumbangan Ulama Asha’irah 
Dan Maturidiyyah Dalam Pemantapan Akidah 

Islamiah 

$50.00  60% $20.00 

55. 
Konferensi Antarabangsa Islam Borneo VIII 

(KAIB VIII) 
$45.00  70% $14.00 

56. 

Seminar Antarabangsa Pengajaran dan 

Pembelajaran Kemahiran Bahasa Bagi Bukan 

Penuturnya: Realiti dan Harapan (InSTeLL) “Ke 
Arah Mencapai Kemahiran Bahasa Yang 

Berkesan” Jilid 1 

$72.00  50% $36.00 

57. 

Seminar Antarabangsa Pengajaran dan 

Pembelajaran Kemahiran Bahasa Bagi Bukan 

Penuturnya: Realiti dan Harapan (InSTeLL) “Ke 
Arah Mencapai Kemahiran Bahasa Yang 

Berkesan” Jilid 2 

$52.00  50% $26.00 

 


