جامعة محـمد البشير اإلبراهيمي برج بوعريريج
كلية اآلداب واللغات

تاري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ األدب العرب ـ ـ ـ ــي
المؤلف

العنوان

القيـــــد رقم

يظطفً انغُىفٍ
يظطفً انثغُىٍَ
دغٍ يإَظ
يظطفً انثغُىٍَ
يظطفً انثغُىٍَ
يظطفً انثغُىٍَ
دمحم ػثذ انؼضَض
ػثذ انشدًاٌ ػثذ انذًُذ ػهٍ
دمحم سجة انثُىٍَ
فىصٌ عؼذ ػُغً
فىصٌ عؼذ ػُغً
عانى ػثذ انشاصق عهًُاٌ
فىصٌ عؼذ ػُغً
فىصٌ دمحم أيٍُ
دمحم سضا قطة ػالو
يجذٌ ػثذ انًُؼى ػجًُح
َاهذ انشؼشاوٌ
دغٍ ػطىاٌ
دمحم صغهىل ػالو
اتٍ ػزاسٌ انًشاكشٍ
يذًىد انثغذادٌ
يظطفً انشافؼٍ
قظٍ انذغٍُ
عايٍ َىعف أتى صَذ
عايٍ َىعف أتى صَذ
َىس انهذي انكتاٍَ
طه دغٍُ
غاصٌ طهًُاخ/ػشفاٌ األشقش

تاسَخ األدب فٍ طذس االعالو
تاسَخ األدب األَذنغٍ
تاسَخ انفكش األَذنغٍ
تاسَخ األدب انؼشتٍ انذذَث
تاسَخ األدب فٍ انؼظش انجاههٍ
تاسَخ األدب فٍ انؼظشانؼثاعٍ
قشاءاخ فٍ األدب اإلعاليٍ و االيىٌ
تاسَخ األدب فٍ انؼظش انجاههٍ
األدب األَذنغٍ تٍُ انتأثش وانتأثُش
دساعاخ فٍ األدب انؼشتٍ
فٍ األدب األَذنغٍ
فٍ األدب انجاههٍ-دساعاخ وَظىص-
فٍ األدب انؼثاعٍ
فٍ شؼش طذس اإلعالو وانؼظش األيىٌ
األدب انشوياٍَ فٍ انؼظش انزهثٍ( ًَارج يٍ انُثش)
تطىس انُثش انفاسعٍ فٍ انؼظش انغهجىقٍ
فٍ األدب انقذَى
َظىص يٍ األدب األيىٌ
األدب فٍ ػظش انؼثاعٍُُ ج2
انثُاٌ انًغشب فٍ أخثاس األَذنظ و انًغشب
تهىؽ األدب فٍ يؼشفح أدىال انؼشب9/1
تاسَخ آداب انؼشب ج- 1ج - 2ج3
األدب انؼشتٍ فٍ انؼظشٍَ انًًهىكٍ و انؼثًاٍَ
األدب انؼثاعٍ :انشؼش
األدب انؼثاعٍ :انُثش
األدب انظىفٍ
يٍ دذَث انشؼش وانُثش
انُثش فٍ انؼظش األيىٌ
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80.7/04
80.7/05
80.7/06
80.7/07
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80.7/09
80.7/10
80.7/11
80.7/12
80.7/13
80.7/14
80.7/15
80.7/16
80.7/17
80.7/18
80.7/19
80.7/20
80.7/21
80.7/22
80.7/23
80.7/24
80.7/25
80.7/26
80.7/27
80.7/28

غاصٌ طهًُاخ/ػشفاٌ األشقش
أتى صَذ انقششٍ
دُا انفاخىسٌ
سَُىنذ أَ.كهغٍ
َاعٍُ ػاَش خهُم
َثُم ػهٍ دغٍُُ
أتى ػثُذج انثذتشٌ
أتى انؼالء انًؼشٌ
طالح انذٍَ أدًذ دساوشح
أدًذ انغُذ أتى انًجذ
عؼُذ أدًذ غشاب
ػظاو انذٍَ أتى صالل
ئدغاٌ ػثاط
ئدغاٌ ػثاط
َجاج ػىدج خهُفاخ
ػهٍ خهُفح
طاهش عُف غانٍ
طاهش عُف غانٍ
طاهش عُف غانٍ
عذش انخهُم
انكثُش دادَغٍ
دغٍُ ػثذ انجهُم
عايٍ َىعف أتى صَذ
اتشاهُى خهُم
عؼذ
ػادل جاتش طانخ
ػضَض دغٍُ
صٍَ كايم انخىَغكٍ
طثاح فىصٌ
فشدوط ػهٍ دغٍُ
فىصٌ ػُغً
فُظم دغٍُ غىادسج
يجًىػح يإنفٍُ
هُاء فاضم عهًُاٌ
هاشى طانخ يُاع
أتى انغؼىد عاليح

انُثش فٍ ػظش انُثىج وانخالفح انشاشذج
جًهشج أشؼاس انؼشب
تاسَخ األدب انؼشتٍ
تاسَخ األدب انؼثاعٍ
دساعاخ فٍ األدب انؼثاعٍ
دَىاٌ طشفح تٍ انؼثذ-دساعح أعهىتُح تأطُهُح-
دَىاٌ انذًاعح
سعانح انغفشاٌ
انشؤي واألدواخ ػُذ شؼشاء انقشٌ انثاٍَ انهجشٌ
شؼشاء انظم فٍ انؼظش انؼثاعٍ األول
يٍ سوائغ األدب انؼشتٍ فٍ انؼظش انجاههٍ
انشؼش انؼشتٍ قضاَا وَظىص
تاسَخ األدب ( )1األَذنغٍ ػظش عُادج قشطثح
تاسَخ األدب ( )2األَذنغٍ ػظش انطىائف وانًشاتطٍُ
األَغاب انؼشتُح
األدب فٍ انؼظش انجاههٍ
انشوضُاخ فٍ انشؼش األَذنغٍ ج1
انشوضُاخ فٍ انشؼش األَذنغٍ ج2
انشوضُاخ فٍ انشؼش األَذنغٍ ج3
كتاب خاص فٍ األدب انؼشتٍ انذذَث
شؼش انًذح فٍ ػظش انًشاتطٍُ
األدب انجاههٍ  :قضاَا و فُىٌ و َظىص
األدب األَذنغٍ
ظالل وأطذاء أَذنغُح فٍ األدب انًؼاطش يغاهًح فٍ االدب
انًقاسٌ
دساعاخ فٍ األدب انجاههٍ انُشأج وانتطىس وانفُىٌ وانخظائض
تاسَخ األدب انؼشتٍ انقذَى
انُثش األَذنغٍ انشعائم انغهطاَُح فٍ ػظش تٍُ األدًش
فٍ أدب طذس االعالو و انؼظش األيىٌ
األدب األيىٌ
تطىس انشؼشاالجتًاػٍ فٍ انؼظش انذذَث
األدب األَذنغٍ انُثش -انشؼش  -انًىشذاخ
انتًشد فٍ شؼش انؼظش انؼثاعٍ
تاسَخ اِداب األوسوتُح 3/1
شؼش انىفىد فٍ انؼظش االعاليٍ و انؼظش االيىٌ
األدب انؼشتٍ انجاههٍ
األدب انؼشتٍ فٍ يختهف انؼظىس
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