
قائمـــــة كتــب اللؽــــــــــة العربٌـــة وآدابهــــــــــــــــا

عمومٌات فً األدب العربً

المإلؾالعنوانرقم القٌــــد 

80/02T1 ابن شكوال1كتاب الصلة ومعه كتاب صلة الصلة  ج

80/02T2 ابن شكوال2كتاب الصلة ومعه كتاب صلة الصلة ج

80/02T3 ابن شكوال3كتاب الصلة و معه كتاب صلة الصلةج

أحمد مجديإشكالٌة الثقافة والمثقؾ فً عصر العولمة80/03

رابعة عبد السالممالمح الحٌاة العباسٌة80/04

ابن المقفعاألدب الكبٌر و األدب الصؽٌر80/05

مجدي وهبةاألدب المقارن80/06

عز الدٌن إسماعٌلدراسة ونقد: االدب وفنونه80/07

السٌد علً الشتاالظاهرٌة العربٌة النسق العلمً للمنظورالظاهري الكتاب األول80/08

السٌد علً الشتاالظاهرٌة العربٌةوالعلوم االجتماعٌة الكتاب الثان80/09ً

ابتسام مرهون الصفارفضاءات فً األدب العربً القدٌم80/10

محمد زكً العشماويالنقد-القصة - المسرح-الشعر :أعالم األدب العربً الحدٌث واتجاهاتهم الفنٌة80/11

سعد سلٌمان حموددروس فً المكتبة العربٌة80/12

محمد علً البدويعلم اجتماع االدب80/13

فوزي سعد عٌسىفً األدب العربً من القرن الرابع حتى القرن السابع80/14

عثمان موافًفً نظرٌة األدب من قضاٌا الشعر والنثر فً النقد80/15

حلمً خلٌللؽة الحٌوان وطبائعه80/16

محمود أحمد حسن2مدخل إلى اللؽة العبرٌة 80/17

حلمً خلٌلمقدمة لدراسة التراث المعجمً العرب80/18ً

فراس السواحمدخل إلى نصوص الشرق القدٌم80/19

أبو حٌان األندلسًتحفة األرٌب بما فً القرآن من الؽرٌب80/20

حمٌد آدم ثوٌنًدراسة وتطبٌق عبر العصور األدبٌة:فن االسلوب 80/21

السٌد أحمد عبد الؽفارفً الدراسات القرآنٌة80/22

فإاد شاكراإلبداعات األدبٌة:حصاد القرن العشرٌن 80/23

عبد الحلٌم حسٌن الهروطالرسائل الدٌوانٌة فً مملكة ؼرناطة فً عصر بنً األحمر80/24

احمد علً الهمدانًالمدخل فً علم األدب 80/25

محمد زكرٌا عنانًالمكتبة العربٌة تراث ومعاصرة80/26

عبد العاطً شلبًدراسات فً فنون األدب الحدٌث80/27

عبد العاطً شلبًفنون األدب الحدٌث بٌن االدب الؽربً و األدب العرب80/28ً

الشحات السٌد زؼلولمن الوجهة األدبٌة و العقلٌة فً تفسٌر القرآن80/29

محمد عبد المنعمدراسات فً الفكر العربً و مصادره من شتى العصور80/30

سلٌم ابراهٌم بركاتجواهر األدب من خزائن العرب80/31

ابن حجة الحمويخزانة األدب و ؼاٌة األرب80/32

الراؼب األصفهانًمحاضرات األدباءو محاورة الشعراءوالبلؽاء80/33

ابن عبد البر القرطبًبهجة المجالس و أنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس80/34

لطفً منصوربحوث ودراسات فً الحضارة واألدب80/35

سحر خلٌلمختارات من النثر العرب80/36ً

برهان ؼلٌوناؼتٌال العقل محنة الثقافة العربٌة بٌن السلفٌة والتبعٌة80/37

سحر سلٌمان عٌسىمختارات من الشعر العربً القدٌم80/38

خلٌل أحمد خلٌلالتراث العربً من التراب إلى ناطحات السحاب80/39

الجاحظالبخالء 80/40



فوزي عٌسىالقصة-مسرح الطفل -أدب األطفال  الشعر 80/41

مٌري ورنوكالذاكرة فً الفلسفة واألدب80/42

ٌوسؾ الشوٌريالرحلة العربٌة الحدٌثة من أوروبا إلى الوالٌات المتحدة80/43

خالد المعٌنًالحافات الجدٌدةالتكنولوجٌا و أثرهاعلى القوة فً العالقات الدولٌة80/44

أحمد الهاشمًجواهراألدب فً أدبٌات و إنشاء لؽة العرب80/45

ابن حزم األندلسًطوق الحمامة80/46

خلٌفة بوجاديقصائد محمومة شعر80/47

عالوة كوسةرواٌة...!بلقٌس بكائٌة آخر اللٌل 80/48

طه حسٌنمع أبً العالء فً سجنه80/49

صالح سعد+80/50

مارتن هٌدؼرمبدأالعلة80/51

وزارة الشإون الدٌنٌةالمعرفة والتحرٌرفً تارٌخ وهران  العدد السادس:مجلة الثقافة اإلسالمٌة عنوان العدد80/52

المجلس األعلى للؽة العربٌةالمحتوى الرقمً بالعربٌة فً نظام اإلدارة األلكترونٌة80/53

جمعٌة الدعوة اإلسالمٌة العالمٌةنماذج من التعاٌش بٌن العقائد و الثقافات العدد السادس عشر:مجلة التواصل عنوان العدد80/54

أبو عبد هللا محمد بن سعٌد الممتع فً شرح المقنع80/55

صالح بلعٌدالمازٌؽٌة فً خطر 80/56

المجلس األعلى للؽة العربٌةمجلة اللؽة العربٌة العدد الخامس عشر80/57

صالح بلعٌدعلم اللؽة النفس80/58ً

محمد أرزقً فراد تحرٌر تارٌخنا من المدرسة الكولونٌالٌة بالد الزواورة نموذجا80/59

جوئٌل  رضوان موسوعة الترجمة 80/60

أجرون.ر.شالمجتمع الجزائري فً مخبر اإلدٌولوجٌة الكولونٌالٌة80/61

عمر بورنان الهلوسة فً اللؽة واألدب 80/62

مخبر الممارسات اللؽوٌةقراءة فً كتاب  الهلوسة فً اللؽة واألدب 80/63

زعٌم خنشاوي طرائق ورقائق  أعمال الطبعة الثانٌة للملتقى الدولً 80/64

صالح ٌوسؾ  عبد القادر(شعر)كتابات على رمال باردة  80/65

80/66Causes de la régression des musulmansChakÎb Arslâne

أبو عبد هللا محمد بن محمد الصنهاجًكنز األسرار و لواقح األفكارلقاضً أزمورالشهٌر بالصنهاج80/67ً

عز الدٌن جالوجً(رواٌة)حوبة ورحلة البحث عن المهدي المنتظر80/68

عز الدٌن جالوجً(رواٌة)الرماد الذي ؼسل الماء80/69

80/70T01عبد المالك مرتاضالمجلد األول (رباعٌة الدم والنار)األعمال السردٌة الكاملة

80/70T02عبد المالك مرتاضالمجلد الثانً (ثنائٌة الجحٌم)األعمال السردٌة الكاملة

80/70T03عبد المالك مرتاضالمجلد الثالث (ثالثٌة الجزائر)األعمال السردٌة الكاملة

80/70T04عبد المالك مرتاضالمجلد الرابع (متفرقات سردٌة)األعمال السردٌة الكاملة

80/71T01ً(أدونٌس)علً أحمد سعٌد(المجلد األول)دٌوان الشعر العرب

80/71T02ً(أدونٌس)علً أحمد سعٌد(المجلد الثانً)دٌوان الشعر العرب

80/71T03ً(أدونٌس)علً أحمد سعٌد(المجلد الثالث)دٌوان الشعر العرب

ابن أبً العٌد المالكًحلٌة الكرماء وبهجة الندماء80/72

طالب محمد إسماعٌلدقائق البٌان لبعض ألفاظ القرآن80/73

بلقٌس محمد هاديدراسات فً الفن إلسالم80/74ً

محمد بن مسلم بن دبالن المهري(قصص)حكاٌات شعبٌة ظفارٌة80/75

السٌد أحمد الهاشمًالمفرد العلم فً رسم القلم80/76

محمود بن الحسٌبنة الرملًدٌوان كشاجم80/77

بثٌنة خالدي/محسن جاسم الموسويتراث العرب المعرفً حتى نهاٌة الخالفة العباسٌة80/78

خلود بدر ؼٌث/فداء حسٌن ابو دبسةتارٌخ الفن عبر العصور80/79

امرإ القٌس2،ج1دٌوان أمرإ القٌس ج80/80

عبد الرحمان منٌؾبٌن الثقافة والسٌاسة80/81

أبو منصور الثعالبًتحفة الوزراء 80/82

بثٌنة خالدي/محسن جاسم الموسوي(األندلس والمشرق العربً منذ سقوط الخالفة العباسٌة)الوافً فً تراث العرب الثقافً 80/83



أحمد أبو خلٌل(تمارٌن فً الكتابة الساخرة)بإس الفسفسة 80/84

عبد الملك بن محمد بن إسماعٌل الثعالبًخاص الخاص80/85

بهجت عبد الؽفور الحدٌثًحدٌثة والنوعٌر فً الشعر العربً 80/86

زٌؽرٌد هونكًجمال تزٌن معطؾ القٌصر 80/87

أنٌسة عبودالنعنع البري80/88

إٌاد محمد الصقردراسات فلسفٌة فً الفنون التشكٌلٌة 80/89

خضٌر مؽشوش(شعر)أحاٌث الضوء80/90

توزوت محمد من بستان الملحون 80/91

فوزي الدٌماسً(شعرٌات تونسٌة)أرٌج قرطاج80/92

عبد الملك مرتاضاألمثال الشعبٌة الجزائرٌة 80/93

عبد الحق زرٌوح(ببلٌوؼرافٌا مختارة)مكتبة التراث الشعب80/94ً

أندري لٌفٌفٌرالترجمة التارٌخ والثقافة80/95

الشٌخ الحاج أحمد بن مبارك المٌلًتارٌخ بالد قسنطٌنة80/96

هنري عالقمذكرات جزائرٌة80/97

أدمون ناطان ٌافٌلمجموع زهو األنٌس المختص بالتباسً والقوادس80/98

عبد هللا حمادي(حوار مع شعراء أندلس الٌوم)األندلس بٌن الحلم والحقٌقة80/99

حسٌبة موساويحلم على الضفاؾ80/100

سلٌم خلٌل النمريدٌوان المٌراث80/101ً

سلٌم خلٌل النمريدٌوان تهوٌمات80/102

سلٌم خلٌل النمريدٌوان الروح80/103

مصطفى ٌوسؾ منصورالدراما والمسرح فً الشرق األقصى80/104

صفاء أبو خضرةكؤنه هو شعر 80/105

محمد خلؾ الشلولفً األدب الساخر هزلت   وأما بعد80/106

محمد محمود ابراهٌم الؽزوكلمات ما فً زمان ما 80/107

خالد الجٌوسًسٌمفونٌات عربٌة80/108

محمد أبو عراقعندما نضحك ألما80/109

قٌس نادر أحمد جراداتصاحبة العٌون الخضراء80/110

عبد الرحمان الهاشمًتحلٌل محتوى مناهج اللؽة العربٌة رإٌة نظرٌة تطبٌقٌة80/111

محمد صابر عبٌدسٌرة الجسد وصهٌل المطر الجرٌح80/112

محمد صابر عبٌدهكذا أعبث برمل الكالم هذه قصائدي80/113

علً عبدهللاحوارات موسٌقٌة 80/114

80/115T01أسامة السٌد عبد السمٌعالمسإولٌة الناشئة عن الضرر األدبً بٌن الفقه اإلسالمً والقانون الجزء األول

80/115T02ًأسامة السٌد عبد السمٌعالمسإولٌة الناشئة عن الضرر األدبً بٌن الفقه اإلسالمً والقانون الجزء الثان

شؽاؾ خٌون الشمريساٌكولو جٌا اإلبداع الفنً فً العرض المسرحً المعاصر80/116

ٌحً البشناويازمة اإلنسان فً األدب المعاصر 80/117

نظال محمد فتحً قراءة النص األدبً مدخل ومنطلقات 80/118

عبد المالك بومنجل(انماطها ومداها)مماطلة المعنى فً شعر المتنب80/119ً

إٌمان السٌل صورة المعارضات فً الشعر 80/120

ابراهٌم ملحم جمالٌات االنا فً الخطاب الشعري 80/121

عباس هانً الجراحالمقامات العربٌةواثارها فً األداب العالمٌة 80/122

محمود محمد أملودة تمثالت المثقؾ فً السرد العربً  الحدٌث80/123

محمد صابر عبٌدالمؽامرة الجمالٌة للنص القصصً 80/124

منذر ذٌب كفافً الشكل والمضمون فً الشعر الجاهلً 80/125

عارؾ توفٌق عطاري 1984و1911صورة العربً فً االدب الٌهودي بٌن 80/126

نبٌل حدادهنال لحظة التنوٌر80/127

 عودة هللا منٌع القٌسً رائٌة ابن ابً ربٌعة فً حبٌبته80/128

كرٌم رشٌدجمالٌا ت المكان فً العرض المسرحً 80/129

جاسم حمٌد جودةجمالٌات العالمة الروائٌة 80/130



طارق العدادي حرفٌة اإلخراج المسرحً 80/131

سلٌم بتقةترٌٌؾ السرد الروائً الجزائري80/132

ثائر سمٌر حسن الشمريبحوث فً الشعر  العربً 80/133

عبد الفتاح احمد ٌوسؾقراءات النص وسإال  الثقافة 80/134

حسٌن ٌوسؾ خربوش قالئد العقبان ومحاسن االعٌان80/135

سٌقا علً  عارؾ الحوار فً قصص محً الدٌن القصٌرة 80/136

رشدي احمد طعٌمةاللؽة العربٌة والتفاهم العالم80/137ً

روال سلطان كوافحةتطوٌر المصطلحات النقدٌة والبالؼة  فً األدب  المملوكً ابن أثٌر الحلبً نموذجا80/138

احمد هاشم السمرائً اللهجات الربٌة والثراء اللؽوي 80/139

محمدود خلٌفة خصر الحٌائًاستجابة المتلقً فً قصٌدة الدراما العربٌة80/140

طارق العذاريأفاق مسرحٌة 80/141

طارق العذاريالمسرح التعبٌري80/142

رسول محمد رسول الجسد المتخٌل  فً السرد الروائً 80/143

عمر ابراهٌم عزٌز-دراسة مقارنة-القٌم السائدة  فً القصص الشعبٌة  الكردٌة والعربٌة80/144

البــــــــــــــــــــــالؼـــــــــــــــــــــة

المإلؾالعنوانرقم القٌــــــــــد 

شفٌع السٌدرإٌة بالؼٌة نقدٌة:التعبٌر البٌانً 80.1/01

شفٌع السٌدفن القول بٌن البالؼةالعربٌة وأرسطو80.1/02

عٌد سعٌد ٌونسالتصوٌر الجمالً فً القرآن الكرٌم80.1/03

اإلمام عبد القاهر الجرجانًأسرار البالؼة80.1/04

آمال فوزي محمد أمٌنتطبٌقات فً علم البٌان80.1/05

سعد سلٌمان حمودةالبالؼة العربٌة80.1/06

محمدربٌععلوم البالؼة العربٌة80.1/07

80.1/08T3رسمً علً عابدعلم البدٌع:مسرحة البالؼة العربٌة

80.1/09T1 رسمً علً عابدعلم البٌان:مسرحة البالؼة العربٌة

80.1/10T2رسمً علً عابدعلم المعانً:مسرحة البالؼة العربٌة

ابن سنان الخفاجًسر الفصاحة80.1/11

محمود السٌد حسنأسرار المعانً المثلى فً أسماء هللا الحسنى80.1/12

محمود السٌد حسنالمعانً اللؽوٌة فً اآلداب القرآنٌة80.1/13

السٌد أحمد عبد الؽفارالنص القرآنً وضرو رة التفسٌر: دراسات إسالمٌة 80.1/14

عبد الرحمان علً الهاشمًرإٌة نظرٌةتطبٌقٌة:تدرٌس البالؼة العربٌة80.1/15

حمدي الشٌخالمعانً-البٌان-البدٌع :الوافً فً تٌسٌر البالؼة80.1/16

عاطؾ فضل محمدالبالؼة العربٌة80.1/17

محمود السٌد شٌخوننظرات فً التمثٌل البٌان80.1/18ً

صالح فضلبالؼة الخطاب وعلم النص80.1/19

أحمد حسن صبرةالتفكٌر األستعاري والدراسات البالؼٌة80.1/20

 الزمخشريأساس البالؼة 80.1/21

ٌوسؾ أبو العدوسمدخل إلى البالؼة العربٌة80.1/22

شكري المبخوتاالستدالل البالؼ80.1/23ً

حسن مندٌل العكٌلًاإلعجاز القرآن80.1/24ً

أحمد الهاشمًجواهر البالؼة80.1/25

الشرٌؾ الجرجانًالحاشٌة على المطول شرح تلخٌص مفتاح العلوم80.1/26

سعد سلٌمان عٌسىالمدخل إلى علم األسلوبٌة والبالؼة العربٌة80.1/27

عبد العزٌز عتٌقعلم البدٌع:فً البالؼة العربٌة 80.1/28

عبد العزٌز عتٌقعلم البٌان:فً البالؼة العربٌة 80.1/29



عبد العزٌز عتٌقعلم المعانً:فً البالؼة العربٌة 80.1/30

محمدأحمد قاسم المعانً-البٌان -البدٌع :  علوم البالؼة   80.1/31

عبد العزٌز عتٌقالبٌان والبدٌع-علم المعانً 80.1/32

مسعود بودوخةعناصر الوظٌفة الجمالٌة  فً البالؼة العربٌة80.1/33

عزٌز عدماندراسات فً البالؼة العربٌة و النقد األدبً المعاصر80.1/34

سمٌح أبو مؽلًعلم األسلوبٌة والبالؼة 80.1/35

فاضل صالح السامرائً-دراسات بٌانٌة فً األسلوب القرآنً-التعبٌر القرآنً 80.1/36

نور الهدى بادٌس(مبحث فً اإلٌجاز واإلطناب)بالؼة الوفرة وبالؼة الندرة80.1/37

الصؽانً/السجستانً/األصمعًثالثة كتب فً األضداد لألصمعً وللسجستانً والبن السكٌت وٌلٌها ذٌل فً األضداد للصؽائ80.1/38ً

أحمد أبو المجد(البٌان والمعانً والبدٌع)الواضح فً البالؼة 80.1/39

السٌد أحمد عبد الؽفارالنص القرآنً بٌن التفسٌر والتؤوٌل80.1/41

صبحً الصالحدراسات فً فقه اللؽة80.1/42

محً الدٌن محمد بن بدر الدٌن النشًرسالة التعرٌب80.1/43

سمٌح أبو مؽلًالمفٌد فً البالؼة العربٌة80.1/44

ٌوسؾ أبو العدوسالتشبٌه واإلستعارة منظور مستؤنؾ80.1/45

فاٌز عارؾ القرعانفً بالؼة الضمٌر والتكرار دراسات فً النص العذري80.1/46

مصطفى شاهر خلوؾأسلوب الحذؾ فً القرآن الكرٌم وأثره فً المعانً واإلعجاز80.1/47

صبحً عمر شوأسلوب الشرط والقسم من خالل القرآن الكرٌم80.1/48

فاٌز القرعانسلطة النص على داالت الشكل البالؼ80.1/49ً

زهدي محمد عٌدفً تذوق النص األدبً 50.1/50

موسى ربابعةقراءات أسلوبٌة فً الشعر الجاهل80.1/51ً

منتصر أمٌن عبد الرحٌم2ج- 1المعجمٌة العربٌة قضاٌا وآفاق ج80.1/52

شلواي عماردرعٌات شاعر اللٌل أبً العالء المعري80.1/53

فإاد عبد المطلباألدب المقارن80.1/54

العــــــــــــــــــــــر و ض 

المإلؾالعنوانرقم القٌــــــــــد 

محمد عبد العزٌز الموافًحركة التجدٌد فً الشعر العباس80.2/01ً

ٌونس شدٌقاتالموشحات األندلسٌة80.2/02

موسى رباٌعةجمالٌات األسلوب والتلق80.2/03ً

بادٌس فوؼالًالزمان و المكان فً الشعر الجاهل80.2/04ً

محمد صابرالمؽامرة الجمالٌة للنص الشعري80.2/05

محمد عبد العزٌز الموافًشعر الفكرة فً العصر العباس80.2/06ً

عبد الفتاح نافعالشعر العباسً قضاٌا ومظاهر80.2/07

شعبان صالحموسٌقى الشعر بٌن االتباع واالبتداع80.2/08

فوزي أمٌندراسات فً الشعر الجاهل80.2/09ً

محمد الدسوقًشعرٌة الفن الكنائ80.2/10ً

فوزي عٌسىفً الشعر العباس80.2/11ً

محمد علواناإلٌقاع فً شعر الحداثة80.2/12

سالم عبد الرزاق سلٌمانترسل الشعراء فً األندلس80.2/13

مصطفى رجبشعراء الفكاهة المعاصرون80.2/14

محسن العباسًشعرٌة الحدث النثري80.2/15

مختار عطٌةموسٌقى الشعر العرب80.2/16ً

عٌسى محسنأمراء الشعر األندلس80.2/17ً

كامٌلٌا عبد لفتاحالشعر العربً القدٌم80.2/18

جمعة محمدالصورة الفنٌة فً مختارات البارودي80.2/19



ظاهر محمد هزاع الزواهرةاللون وداللته فً الشعر80.2/20

عبد الباسط محمددراسة فً لؽة الشعرعند إٌلٌا أبو ماض80.2/21ً

مصطفى السٌوفًأمراء الشعر فً دولة بنً العباس80.2/22

محمد خضرشعرٌة النصوص80.2/23

عبد الباسط محمدأمل دنقل بٌن البكاء و الكعكة و البسوس80.2/24

فوزي عٌسىالشعر األندلسً فً عصر الموحدٌن80.2/25

بهجت عبد الؽفورنصوص من الشعر الجاهلً ،اإلسالمً واألموي80.2/26

زٌاد أبو شرٌعةأؼراض الشعر و خصائصه80.2/27

فائز العراقًالقصٌدة الحرة80.2/28

فوزي عٌسىشاعرات األندلس والمؽرب80.2/29

محمد أحمد17الحنٌن فً الشعر األندلسً فً القرن 80.2/30

حمٌد آدمالشعر االجتماعً 80.2/31

ٌحً الجبوريالحنٌن والؽربة فً الشعر العرب80.2/32ً

سعٌد اسماعٌل شلبًاألصول الفنٌة للشعر الجاهل80.2/33ً

حازم محفوظمحمد إقبال:األعمال الكاملة لشاعر اإلسالم80.2/34

أحمد أبو حاقةااللتزام فً الشعر العرب80.2/35ً

أحمد ناهمالتناص فً شعر الرواد80.2/36

علً إبراهٌم مرزوقاألدب السٌاسً و الحداثة فً الشعر العرب80.2/37ً

عمر أحمد الربٌحاتاألثر التوراتً فً شعر محمود دروٌش80.2/38

خالد عبد الرإوؾ الجبرقراءات فً شعر محمود دروٌش:ؼواٌة سٌدوري80.2/39

بدري محمد فهدالتعازي ألبً الحسن علً بن محمد المدائن80.2/40ً

جلٌل حسن محمدالخوؾ فً الشعر العربً قبل اإلسالم80.2/41

فوزي عٌسىتطبٌقات فً علم العروض80.2/42

محمد موسى الوحشموسوعة أعالم الشعر العرب80.2/43ً

ٌوسؾ الزبٌريالمتنبً وأجمل قصائده:موسوعة روائع الشعر العرب80.2/44ً

ٌوسؾ الزبٌريمظفر النواب و أجمل قصائده:موسوعة روائع الشعر العرب80.2/45ً

ٌوسؾ الزبٌريالجواهري و أجمل قصائده:موسوعة روائع الشعر العرب80.2/46ً

ٌوسؾ الزبٌريبدر شاكر السٌاب:موسوعة روائع الشعر العرب80.2/47ً

ٌوسؾ الزبٌريشاعرة العراق نازك المالئكة:موسوعة روائع الشعر العرب80.2/48ً

منٌر سلطانالتشبٌه:الصورة الفنٌة فً شعر المتنب80.2/49ً

منٌر سلطانالكناٌة والتعوٌض:الصورة الفنٌة فً شعر المتنب80.2/50ً

منٌر سلطانالمجاز:الصورة الفنٌة فً شعر المتنب80.2/51ً

منٌر سلطانالعدول فً شعر ابن هرمة80.2/52

نوال مصطفى إبراهٌمالمتوقع والالمتوقع فً شعر المتنب80.2/53ً

عبد هللا التطاويتقاطعات الحركة الشعرٌة تداعٌات80.2/54

سالم عبد الرزاق سلٌمانشعر التصوؾ فً االندلس80.2/55

إبراهٌم النعانعةشعر ؼطفان فً الجاهلٌة واإلسالم80.2/56

منٌر سلطاناإلٌقاع فً شعر شوقً الؽنائً الجملة والخصائص80.2/57

فوزي عٌسىكتاب العروض و مختصر القواف80.2/58ً

السعٌد الورقًمقوماتها الفنٌة وطاقاتها اإلبداعٌة:لؽة الشعر العربً الحدٌث80.2/59

ابراهٌم خلٌلمدخل لدراسة الشعر العربً الحدٌث80.2/60

عثمان موافًالتٌارات األجنبٌة فً الشعر العرب80.2/61ً

محمود اسماعٌلالحب عند ابن حزم األندلسً وابن داود األصفهان80.2/62ً

محمود عكاشةالشعر فً عصر النبوة80.2/63

ممدوح عبد الرحمانالمإثرات اإلٌقاعٌة فً لؽة الشعر80.2/64

فوزي سعد عٌسىالنص الشعري و آلٌات القراءة80.2/65

عبد هللا التطاويتقاطعات الحركة الشعرٌة تحوالت الموقؾ و األداة80.2/66

حمدي الشٌخجدلٌة التراث فً شعر شوقً الؽنائ80.2/67ً



جان نعوم طنوسصورة المومس فً األدب العرب80.2/68ً

زٌن كامل الخوٌسكًفً الشعر الجاهلً دراسا ت و نصوص80.2/69

عبد الحلٌم حسبن الهروطموشحات لسان الدٌن الخطٌب80.2/70

محمد زؼلول سالمةاالستدراك فً األخذ على المآخذ الكندٌة80.2/71

خمٌس الورتانًاإلٌقاع فً الشعر العربً الحدٌث80.2/72

السعٌد الورقًالشعر العربً سوسٌولوجٌة النص و منهجٌة الرإٌة80.2/73

منٌر سلطانالجمل والتراكٌب2بدٌع التراكٌب فً شعر أبً تمام80.2/74

حمدي الشٌخجدلٌة الرومانسٌة والواقعٌة فً الشعر المعاصر80.2/75

ناهد الشعراويعناصر اإلبداع الفنً فً شعر عنترة80.2/76

صالح مهدي الزبٌريدراسات فً الشعر العباس80.2/77ً

ناهد الشعراويدراسات ونصوص80.2/78

80.2/79T2ًمصطفى الصاوي2الشعرج:فً األدب العالم

ٌاسٌن عاٌش خلٌلعلم العروض80.2/80

عٌد آدم ثوٌنًعلم العروض والقوافً 80.2/81

سلٌمان معوضعلم العروض وموسٌقى الشعر80.2/82

ناصر لوحٌشًأوزان الشعر العربً بٌن المعٌار النظري و الواقع الشعري80.2/83

عبد العزٌز عتٌقعلم العروض والقافٌة80.2/84

جورج مارونعلما العروض والقافٌة80.2/85

أحمد سلٌم الحمصًالمبسط الوافً فً العروض والقواف80.2/86ً

عبد هللا التطاويمدخل إلى فن المعارضة:تقاطعات الحركة الشعرٌة80.2/87

فاضل عواد الجنابًالمنقذ فً علم العروض والقافٌة80.2/89

مصطفى خلٌل الكسوانًالمدخل الى تحلٌل النص األدبً وعلم العروض80.2/90

سمٌح أبو مؽلًالعروض والقواف80.2/91ً

إبراهٌم خلٌلعروض الشعر العرب80.2/92ً

اللســــــــــــانٌــــــــــــــــــــــــــــات

المإلؾالعنوانرقم القٌــــــــــد 

زٌن كامل الخوٌسكًمختارات صوتٌة80.3/01

زٌن كامل الخوٌسكًالزوائد فً صٌػ العربٌة80.3/02

خدٌجة الحمدانًالمصادر والمشتقات فً معجم لسان العرب80.3/03

محمد الدسوقًإنتاج المكتوب صوتا80.3/04

أحمد كشكمن وظائؾ الصوت اللؽوي80.3/05

سعٌد حسن1970تطو رعلم اللؽة منذ عام 80.3/06

محمد إسحاقمدخل إلى الصوتٌات80.3/07

عبد المقصود محمددور علم األصوات فً تفسٌر قضاٌا اإلعالم العربٌة80.3/08

شرؾ الدٌن الراجحًفً اللؽة عند الكوفٌٌن80.3/09

محمد الصؽٌرالخصائص التطبٌقٌة والفٌزٌائٌة للصوامت الرنٌنٌة فً العربٌة80.3/10

خالد قمرالصٌػ فً القراءات الشاذة80.3/11

نور الهدى لوشنمباحث فً علم اللؽة ومناهج البحث الؽوي80.3/12

شرؾ الدٌن الراجحًفً علم اللؽة عند العرب80.3/13

مصطفى السٌوفًمختارات لسانٌة80.3/14



شرؾ الدٌن الراجحًفً علم اللؽة العام80.3/15

أٌمن علًعبقرٌة النثر العرب80.3/16ً

هادي نصرعلم الداللة التطبٌقً فً التراث80.3/17

ٌوسؾ مقرانالمصطلح اللسانً المترجم80.3/18

محمد السٌدجمالٌات التلقً وإعادة إنتاج الداللة80.3/19

منذر عٌاشاللسانٌات و الداللة80.3/20

عاطؾ محمد عبد المجٌداإلتجاه النحوي البن القٌم فً كتابه بدائع الفوائد80.3/21

علً أبو المكارمالظواهر اللؽوٌة فً التراث النحوي 80.3/22

أحمد محمد عبد الراضًإحٌاءالنحو والواقع اللؽوي80.3/23

علً أبو المكارمالمدخل إلى دراسة النحو العرب80.3/25ً

عبد الوسع الحمٌريفً الطرٌق إلى النص80.3/26

حسام البهنساويقواعد الربط وأنظمته فً العربٌة ونظرٌات الرابط اللؽوٌة الحدٌثة80.3/27

أشواق محمد النجارداللة اللواصق التصرٌفٌة فً اللؽة الؽربٌة80.3/28

رابح ابو معمرالتحول فً النحو العرب80.3/29ً

أمانً بنت جعفردور االنكشارٌة فً إضعاؾ الدولة العثمانٌة80.3/30

سٌد عبد العزٌز سالممناهج البحث فً التارٌخ اإلسالمً و اآلثار اإلسالمٌة80.3/31

محمد عادل عبد العزٌزالتفسٌر العلمً 80.3/32

مراد صراحٌكنقابة اإلشراؾ فً الدولة العثمانٌة80.3/33

محمد الدٌداويمفاهٌم الترجمة80.3/34

جمعة عوض الخباصًنظام الرابط فً العصر العباس80.3/35ً

مهدي حسٌنالترجمة علمٌة خطابٌة80.3/36

محمد بن عبد العزٌزاالستقراء الناقص و اثره فً النحو العرب80.3/37ً

حسٌن حمٌد الملحرإٌة لسانٌة فً نظرٌة النحو العرب80.3/38ً

أحمد محمد عبد الراضًالقضاٌا الصرفٌة والنحوٌة80.3/39

رابح ابو معمرالوحدة اإلسنادٌة الوظٌفٌة80.3/40

سعٌد محمد شواهنةالقواعد الصرؾ صوتٌة بٌن القدماء والمحدثٌن80.3/41

علً أبو المكارمأصول التفكٌر النحوي80.3/42

عبد المقصود محمدمفهوم االشتقاق الصوتً وتطوره80.3/43

80.3/44T1إبراهٌم إبراهٌم بركات1النحو العربً ج

80.3/44T2إبراهٌم إبراهٌم بركات2النحو العربً ج

80.3/44T3إبراهٌم إبراهٌم بركات3النحو العربً ج

80.3/44T4إبراهٌم إبراهٌم بركات4النحو العربً ج

80.3/44T5إبراهٌم إبراهٌم بركات5النحو العربً ج

عبد اللطٌؾ محمدالصلة فً الجملة العربٌة80.3/45

مهدي أسعدالبٌان بال لسان دراسة فً لؽة الجسد80.3/46

جٌاللً بن ٌشوبحوث فً اللسانٌات الدرس الصوت80.3/47ً

أحمد محمد صقرأساسٌات النحو والصرؾ واإلمالء للمثقفٌن 80.3/48

عبد الحمٌد مصطفى السٌد2ج,1األفعال فً القرآن الكرٌم ج80.3/49

رابح العوبًأنواع النثر الشعب80.3/50ً

أحمد صومانأسالٌب تدرٌس اللؽة العربٌة80.3/51

فهد خلٌل زاٌداألخطاء الشائعة النحوٌة والصرفٌة واإلمالئٌة80.3/52

حمدي الشٌخاألدوات النحوٌة مبناها معناها إعرابها80.3/53

نادر أحمد جراداتاالصوات اللؽوٌة عند ابن سٌنا عٌوب النطق واإلعراب80.3/54

مصطفى شعبان المصريدراسة فً الفكر العربً:اإلنابة فً الدرس النحوي 80.3/55

عبد القادر عبد الجلٌلالتنوعات اللؽوٌة80.3/56

منٌر سلطانالفصل والوصل فً القرآن الكرٌم80.3/57

كولٌزار كاكل عزٌزالقرٌنة فً اللؽة العربٌة80.3/58

محمد العنانًاللؽة العربٌة لؽٌر الناطقٌن بها80.3/59



رشدي أحمد طعمٌةاللؽة العربٌة والتفاهم العالمً المبادىء و اآللٌات80.3/60

ٌوسؾ مسلم أبو العدوسالمهارات اللؽوٌة وفن اإللقاء80.3/61

80.3/62T1رحاب شاهر محمد1ج (النحو)المٌسرفً قواعد اللؽة العربٌة

80.3/63T2رحاب شاهر محمد2ج (النحو)المٌسرفً قواعد اللؽة العربٌة

مصطفى رجبدراسات لؽوٌة80.3/64

أشواق محمد النجارداللة اللواصق التصرٌفٌة فً اللؽة الؽربٌة80.3/65

بٌتر الدفوجدعناصر صوتٌات موجات الكالم80.3/66

محمد عبد هللامعالم فً اللؽة العربٌة80.3/67

محمود أحمد نحلةآفاق جدٌدة فً البحث اللؽوي المعاصر80.3/68

زٌن كامل الخوٌسكًاألصوات اللؽوٌة80.3/69

دلخوش جار هللاالثنائٌات المتؽاٌرة فً كتاب دالئل االعجاز لعبد القاهر الجرجانً 80.3/70

فوزي سعد عٌسىالعروض العربً ومحاوالت التطور والتجدٌد فٌه 80.3/71

عبد الفتاح محمدالفصٌح فً اللؽة والنحو حتى اواخر القرن الرابع هجري 80.3/72

عبده الراجحً اللهجات العربٌة فً القراءات القرآنٌة 80.3/73

حلمً خلٌل دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة 80.3/74

80.3/75T1هادي نصر 1شرح اللمحة فً علم اللؽة العربٌة البن هشام ج

80.3/76T2هادي نصر2شرح اللمحة فً علم اللؽة العربٌة البن هشام ج

كلود جرمانعلم الداللة 80.3/77

محمود احمد نحلة مدخل إلى النظرٌة اللؽوٌة عند هالٌداي:علم اللؽة النظامً 80.3/78

شرؾ الدٌن الراجحًمبادىءعلم اللسانٌات الحدٌث 80.3/79

محمود احمد نحلة أصول النحو العربً 80.3/80

محمود سلٌمان ٌاقوت االقتراح فً علم أصول النحو لجالل الدٌن السٌوطً 80.3/81

كرٌم حسٌن ناصح الخالدي البدٌل المعنوي من ظاهرة الحذؾ 80.3/82

السٌد أحمد عبد الؽفار التؤوٌل الصحٌح للنص الدٌنً :دراسات إسالمٌة ولؽوٌة 80.3/83

ٌوسؾ ابو العدوس منظور ومستؤنؾ :التشبٌه واإلستعارة 80.3/84

السٌد أحمد عبد الؽفار التصور اللؽوي عند علماء اصول الفقه 80.3/85

عبد ه الراجحً التطبٌق الصرفً 80.3/86

علً سامً الحالقاسس نظرٌة واستراتجٌات تدرٌسٌة:اللؽة و التفكٌر الناقد 80.3/87

شرؾ الدٌن الراجحًالمبنً للمجهول وتراكٌبه وداللته فً القرآن العظٌم 80.3/88

عبد القادر عبد الجلٌلالمعجم المعٌاري لشبكات الفصائل النحوٌة 80.3/89

داود ؼطاشة المهارات االساسٌة فً الفنون الكتابٌة 80.3/90

محمود سلٌمان ٌاقوت النحو التعلٌمً و التطبٌقً فً القرآن الكرٌم 80.3/91

محمود حسنً النحو الشافً الشامل 80.3/92

الدار ؼفور حمد أمٌن تفسٌر الكشاؾ للزمخشري     دراسة لؽوٌة80.3/93

ولٌد العناتً دلٌل الباحث إلى اللسانٌات الحاسوبٌة العربٌة 80.3/94

الشٌخ احمد الحمالوي شذى العرؾ فً فن الصرؾ 80.3/95

حلمً خلٌل مقدمة لدراسة علم اللؽة 80.3/97

زٌن كامل الخوٌسكًمتن نحو أوضح المسالك 80.3/98

زٌن كامل الخوٌسكًمنتخبات النحو والصرؾ 80.3/99

عبد هللا علً مصطفى مهارات اللؽة العربٌة 80.3/100

زٌن كامل الخوٌسكًاإلمام فً الصرؾ العربً 80.3/101

حمٌد آدم توٌتً األمالً فً أصول الكتابة العربٌة 80.3/102

عبد العاطً محمد شلبً الشرح المفصل لألزهرٌة 80.3/103

زٌن كامل الخوٌسكًالعربٌة كتابتها ومصادرها وقطوؾ من ثمارها80.3/104

عبد القادر عبد الجلٌلالمعجم الوظٌفً لمقاٌٌس األدوات النحوٌة والصرفٌة 80.3/105

زٌن كامل الخوٌسكًصٌاؼة جدٌدة :النحو العربً 80.3/106

نور الهدى لوشنعلم الداللة    دراسة وتطبٌق 80.3/107

عصام عٌد فهمًفً علم الصرؾ العربً 80.3/108



كرٌم حسٌن ناصح الخالدي أصالة النحو العربً 80.3/109

محمود سلٌمان ٌاقوت -دراسة لؽوٌة - التراكٌب ؼٌر الصحٌحة نحوٌا فً الكتاب لسٌبوٌه  80.3/110

عبد العاطً محمد شلبً الصرؾ المٌسر 80.3/111

80.3/112T 1زٌن كامل الخوٌسك1ًألفٌة ابن مالك فً النحو والصرؾ ج

80.3/112T2زٌن كامل الخوٌسك2ًألفٌة ابن مالك فً النحو والصرؾ ج

80.3/112T3زٌن كامل الخوٌسك3ًألفٌة ابن مالك فً النحو والصرؾ ج

80.3/112T4زٌن كامل الخوٌسك4ًألفٌة ابن مالك فً النحو والصرؾ ج

80.3/113T1السٌد خلٌفة1الكافً فً النحو ج

80.3/114T2السٌد خلٌفة2الكافً فً النحو ج

محمد التٌرٌزيالكفاٌة فً علم الكتابة 80.3/115

80.3/116T1السٌد أحمد عبد الؽفار 1الكلمة العربٌة كتابتها ونطقها ج

80.3/117T2السٌد أحمد عبد الؽفار 2الكلمة العربٌة كتابتها ونطقها ج

محمد أحمد سلٌمانالمستوى النحوي فً بصائر التمٌز فً لطائؾ الكتاب 80.3/119

محمود أحمد نحلةالنحو العربً أعالم ونصوص80.3/120

مصطفى الفار-دراسة تطبٌقٌة  -  باقات من النثر العربً القدٌم  80.3/121

عبد هللا بن عبد الرحمان2ج-1شرح ابن عقٌل أللفٌة ابن مالك ج80.3/122

زٌن كامل الخوٌسكًقواعد النحو والصرؾ 80.3/123

حلمً خلٌل مقدمة لدراسة فقه اللؽة 80.3/124

شرؾ الدٌن علً الراجحًمن المسائل النحوٌة فً مسند اإلمام أحمد بن حنبل80.3/125

كرٌم حسٌن ناصح الخالدي نظرات من الجملة العربٌة 80.3/126

ٌاسر خالد سالمة النحو العربً المٌسر 80.3/127

محمود عكاشةدراسة فً األصوات :أصوات اللؽة80.3/128

منٌر سلطانوصؾ رسالة الؽفران:التضمٌن والتناص80.3/129

محمد عوفً عبد الرإوؾالقافٌة واألصوات اللؽوٌة 80.3/130

حمدي الشٌخالوافً فً تٌسٌر النحو والصرؾ 80.3/131

محمد فهمً فتحً المنهج والتطبٌق:بناء مكنز عربً  فً مجال علم اللؽة80.3/132

محمد بدري عبد الجلٌلالمجاز وأثره فً الدرس اللؽوي 80.3/133

عز الدٌن اسماعٌلالمصا در األدبٌة واللؽوٌة فً التراث العربً 80.3/134

الطاهر خلٌفة القراصًاألسس النحوٌة واإلمالئٌة فً اللؽة العربٌة 80.3/135

هادي نهر األساس فً فقه اللؽة العربٌة 80.3/136

فارس محمد عٌسى منهج التعلم الذاتً :علم الصرؾ80.3/137

أحمد عفٌفً ظاهرة التخفٌؾ فً النحو العربً 80.3/139

ابراهٌم السامرات3ًج-2ج-1نقد لمراجع  اللؽة واألدب ج:مع المصادر فً اللؽة واألدب 80.3/140

خلٌفة بوجادي الثابت اللسانً فً إلٌاذة الجزائر80.3/141

جرجس مٌشال المدخل إلى علم األلسنٌة الحدٌث 80.3/142

عمار ساسً اللسان العربً وقضاٌا العصر 80.3/143

نور الدٌن البسكرياألجرومٌة على طرٌقة السإال والجواب 80.3/144

ابن هشام األنصاريشرح قطر الندى و بل الصدى 80.3/145

محمد ٌونس علًالمٌسر فً فقه اللؽة المطور 80.3/146

عبد الفتاح الحموزالمتشابه اللفظً 80.3/147

علً عبد هللا حسٌنالبناء اللؽوي فً الفواصل القرآنٌة80.3/148

خالد األشهبالمصطلح العربً    البنٌة و التمثٌل80.3/149

بوشعٌب راؼٌنالبنى التصورٌة واللسانٌات المعرفٌة فً القرآن الكرٌم 80.3/150

عبده الراجحً اللهجات العربٌة فً القراءات القرآنٌة 80.3/151

هارالد هارمان تارٌخ اللؽات و مستقبلها 80.3/152

سحر سلٌمان عٌسى مصادر الدراسة االدبٌة واللؽوٌة وعلم الداللة والمعاجم80.3/153

مصطفى الؽالٌٌنًجامع الدروس العربٌة 80.3/154

أبو الفتح عثمان بن جنً الخصائص البن جنً 80.3/155



 (ابن المرزبان)أبو سعٌد السرافًشرح كتاب سٌبوٌه 80.3/156

محمد بن علً الصبانحاشٌة الصبان80.3/157

فاضل صالح السامرائًمعانً النحو 80.3/158

أبو الحسن عبد هللا الوراقعلل النحو 80.3/159

الحسن ولد زٌن الشنقٌطًتوشٌح المٌة األفعال البن مالك:الطرة 80.3/160

هادي نهر النحو التطبٌقً 80.3/161

عودة هللا القٌسً العربٌة الفصحى 80.3/162

اٌمٌل بدٌع ٌعقوبفصول فً فقه اللؽة العربٌة 80.3/163

ٌوسؾ عطا الطرٌفً الوافً فً قواعد الصرؾ العرب80.3/164ً

بان الخفاجً مراعاة المخاطب فً النحو العرب80.3/165ً

عاطؾ فضلبناء الجملة فً جمهرة رسائل العرب 80.3/166

محمد عبد هللا القواسمةمعالم فً اللؽة العربٌة80.3/167

خلٌل إبراهٌمالمرشد فً قواعد النحو و الصرؾ80.3/168

مصطفى خلٌل الكسوانًالواضح فً علم النحو80.3/169

هٌام كرٌدٌةاأللسنٌة رواد وأعالم80.3/170

فإاد بوعلًاألسس المعرفٌة والمنهجٌة للخطاب النحوي العرب80.3/171ً

مصطفى خلٌل الكسوانًالمٌسر فً اللؽة العربٌة80.3/172

فاخر الٌاسريبحوث ودراسات فً تراثنا اللؽوي والنحوي80.3/173

أحالم حمٌدأبنٌة األفعال المجردة فً القرآن الكرٌم ومعانٌها80.3/174

محمد التونجًالمعرب والدخٌل فً اللؽة العربٌة وآدابها80.3/175

إبراهٌم السامرائًالمدارس النحوٌة80.3/176

محمد ٌونس علًالمعنى وظالل المعنى80.3/177

محً الدٌن محسبعلم الداللة عند العرب80.3/178

خدٌجة زٌارأبحاث صرفٌة80.3/179

حسٌن منصور الشٌخاإلعراب المحلً للمفردات النحوٌة80.3/180

بدٌع عوض هللاأضواء فً النحو والصرؾ80.3/181

سمٌح أبو مؽلًتعرٌب األلفاظ والمصطلحات80.3/182

إسماعٌل االقطشاألفعال و تطبٌقاتها80.3/183

محً الدٌن محسبإنفتاح النسق اللسان80.3/184ً

خلٌل إبراهٌمالمؽنً فً قواعد اإلمالء80.3/185

خالد بن سلٌمانالتعلٌل النحوي فً الدرس اللؽوي80.3/186

نادر سراجحوار اللؽات80.3/187

نزار خورشٌدالنصوص الصوتٌة فً مشاهٌر شروح المقدمة الجزرٌة80.3/188

دلٌلةمزوراألحكام النحوٌة80.3/189

هٌام كرٌدٌة(الفروع والمبادىءوالمصطلحات)األلسنٌة 80.3/190

محمد الحموزمد الطرؾ فً مسائل من فن الصرؾ80.3/191

جمال الدٌن الفاكهًكشؾ النقاب عن مخدرات ملحة اإلعراب80.3/192

هادي نهر -ثمار التجربة -دراسات فً اللسانٌات 80.3/193

عاطؾ فضل محمدالنحو الوظٌفً 80.3/194

عبد الحمٌد مصطفى السٌدالمؽنً فً علم الصرؾ 80.3/195

محمد بن صالح الشٌزاوي -دراسة وصفٌة تحلٌلٌة-التوجٌه النحوي فً حاشٌة مسند اإلمام أحمد بن حنبل80.3/196

مهدي أسعد عرارمباحثات لسانٌة فً ظواهر قرآنٌة 80.3/197

محمد مسعود جبرانإٌضاح المبهم من المٌة العجم80.3/198

ٌوسؾ عطا الطرٌفً الوافً فً قواعد النحو العربً 80.3/199

عبد القادر عبد الجلٌلالداللة الصوتٌة والصرفٌة فً لهجة اإلقلٌم الشمالً 80.3/200

أحمد المتوكلمسائل النحو العربً فً قضاٌا نحو الخطاب الوظٌفً 80.3/201

تحسٌن عبد الرضا الوزانالصوت والمعنى فً الدرس اللؽوي عند العرب فً ضوء علم اللؽة الحدٌث 80.3/202

سمٌح أبو مؽلًعلم الصرؾ 80.3/203



هٌام كرٌدٌةأضواء على األلسنٌة 80.3/204

جمعان بن عبد الكرٌمالتطور اإلبستٌمولوجً للخطاب اللسانً 80.3/205

هادي نهر -دراسات وصفٌة تطبٌقٌة -الصرؾ الوافً 80.3/206

محسن علً عطٌةالواضح فً القواعد النحوٌة واألبنٌة الصرفٌة 80.3/207

خلٌل إبراهٌمالمعٌن فً تصرٌؾ األفعال 80.3/208

عبد السالم المسدي مباحثات تؤسٌسٌة فً اللسانٌات 80.3/209

أورٌكٌونً/كاترٌن كٌربراتالمضمر 80.3/210

عماد عبد ٌحً-دراسة فنٌة -البنى والدالالت فً لؽة القصص القرآنً 80.3/211

محمد المختار ولد اباهتارٌخ النحو العربً فً المشرق والمؽرب80.3/212

هادي نهر -دراسة وصفٌة تطبٌقٌة -علم األصوات النطقً 80.3/213

جٌفري بوولالنظرٌة النحوٌة80.3/214

ابن الورديتحرٌر الخصاصة فً تٌسٌر الخالصة    شرح على ألفٌة ابن مالك80.3/215

عاطؾ فضل محمدالصرؾ الوظٌفً 80.3/216

عبده الراجحً التطبٌق النحوي 80.3/217

عادل فاخوريعلم الداللة عند العرب     دراسة مقارنة مع السٌمٌاء الحدٌثة  80.3/218

نواري سعودي أبو زٌدمحاضرات فً علم الداللة80.3/219

علً كاظم المشري أبو هالل العسكري و آثاره فً اللؽة80.3/220

خلٌفة بوجادي محاضرات فً علم الداللة مع نصوص وتطبٌقات80.3/221

زٌن كامل الخوٌسك1ًتطبٌقات وتدرٌبات فً النحو والصرؾ ج80.3/222

حفٌظة ٌحٌاويإسهامات نحاة المؽرب و األندلس فً تؤصٌل الدرس النحوي العربً خالل القرنٌن السادس والسابع الهجرٌٌن80.3/223

صالح بلعٌدفً المسؤلة األمازٌؽٌة80.3/224

صالح بلعٌدمقاالت لؽوٌة 80.3/225

صالح بلعٌداللؽة العربٌة العلمٌة80.3/226

صالح بلعٌددروس فً اللسانٌات التطبٌقٌة80.3/227

صالح بلعٌدنظرٌة النظم80.3/228

صالح بلعٌدضعؾ اللؽة العربٌة فً الجامعات الجزائرٌة  جامعة تٌزي وزو نموذجا 80.3/229

صالح بلعٌدفً النهوض باللؽة العربٌة80.3/230

المجلس األعلى للؽة العربٌةأهمٌة التخطٌط اللؽوي  اللؽات ووظائفها 80.3/231

نصٌرة زٌد المال خصائص لؽة ابن قٌم الجوزٌة من خالل مفتاح السعادة 80.3/232

صلٌحة خلوفًاألخطاء اللؽوٌة الشائعة فً وسائل اإلعالم الجزائرٌة80.3/233

نادٌة مرابطعلوم اللؽة العربٌة80.3/234

المجلس األعلى للؽة العربٌةاللؽة العربٌة بٌن التهجٌن و التهذٌب األسباب والعالج80.3/235

المجلس األعلى للؽة العربٌةأهمٌة البحوث الجامعٌة بالعربٌة و تطبٌقاتها80.3/236

المجلس األعلى للؽة العربٌةأهمٌة العمل الجواري فً ترقٌة استعمال اللؽة العربٌة80.3/237

فتٌحة بوسنةانسجام الخطاب فً مقامات جالل الدٌن السٌوطً  مقاربة تداولٌة80.3/238

كاهنة دحمون بنٌتها وداللتها فً الخطاب  دراسة فً ضوء النظرٌة التداولٌة:الجملة االعتراضٌة 80.3/239

المجلس األعلى للؽة العربٌةالفصحى وعامٌاتها   لؽة التخاطب بٌن التقرٌب والتهذٌب  80.3/240

سوهٌلة درٌوشالفروق اللؽوٌة فً المعاجم العربٌة  كتاب الفروق فً اللؽة ألبً هالل العسكري نموذجا80.3/241

نعٌمة حموالعدول النحوي فً لؽة الصحافة  جرٌدة الشروق الٌومً نموذجا 80.3/242

سمٌر لعوٌساتالبنٌة الصرفٌة ألسماء اآللة المستحدثة دراسة تحلٌلٌة تقوٌمٌة 80.3/243

عبد العلً الودؼٌرياللؽة العربٌة والثقافة اإلسالمٌة بالؽرب األفرٌقً ومالمح من التؤثٌر المؽرب80.3/244ً

صالح بلعٌد....فً المواطنة اللؽوٌة و أشٌاء أخرى80.3/245

المجلس األعلى للؽة العربٌةالعلم والعمل لصالح الجماعة والوطن :قطب األئمة أطفٌش 80.3/246

المجلس األعلى للؽة العربٌة(العدد السابع عشر )مجلة اللؽة العربٌة 80.3/247

المجلس األعلى للؽة العربٌة(العدد التاسع عشر )مجلة اللؽة العربٌة 80.3/248

المجلس األعلى للؽة العربٌة(العدد الخامس والعشرون)مجلة اللؽة العربٌة  80.3/249

المجلس األعلى للؽة العربٌة(عدد خاص)مجلة العربٌة  80.3/250

مخبر الممارسات اللؽوٌة(مجلة الممارسات اللؽوٌة   العدد التجرٌب80.3/251ً



مخبر الممارسات اللؽوٌة(العدد األول )مجلة الممارسات اللؽوٌة  80.3/252

مخبر الممارسات اللؽوٌة(العدد الثانً)مجلة الممارسات اللؽوٌة   80.3/253

مخبر الممارسات اللؽوٌة(العدد الثالث )مجلة الممارسات اللؽوٌة  80.3/254

مخبر الممارسات اللؽوٌة(العدد الرابع )مجلة الممارسات اللؽوٌة   80.3/255

مخبر الممارسات اللؽوٌة(العدد الثامن)مجلة الممارسات اللؽوٌة   80.3/256

المجلس األعلى للؽة العربٌةمجلة معالم العدد األول80.3/257

المجلس األعلى للؽة العربٌةمجلة معالم العدد الرابع80.3/258

المجلس األعلى للؽة العربٌةمجلة معالم العدد الخامس80.3/259

المجمع الجزائري للؽة العربٌة(العدد األول)مجلة المجمع الجزائري للؽة العربٌة   80.3/260

المجمع الجزائري للؽة العربٌة(العدد الثانً)مجلة المجمع الجزائري للؽة العربٌة   80.3/261

المجمع الجزائري للؽة العربٌة(العدد الثالث)مجلة المجمع الجزائري للؽة العربٌة   80.3/262

المجمع الجزائري للؽة العربٌة(العدد الرابع )مجلة المجمع الجزائري للؽة العربٌة  80.3/263

المجمع الجزائري للؽة العربٌة(العدد الخامس )مجلة المجمع الجزائري للؽة العربٌة  80.3/264

المجمع الجزائري للؽة العربٌة(العدد السادس )مجلة المجمع الجزائري للؽة العربٌة  80.3/265

المجمع الجزائري للؽة العربٌة (العدد السابع )مجلة المجمع الجزائري للؽة العربٌة  80.3/266

المجمع الجزائري للؽة العربٌة(العدد الثامن )مجلة المجمع الجزائري للؽة العربٌة  80.3/267

المجمع الجزائري للؽة العربٌة(العدد التاسع )مجلة المجمع الجزائري للؽة العربٌة  80.3/268

المجمع الجزائري للؽة العربٌة(العدد العاشر )مجلة المجمع الجزائري للؽة العربٌة 80.3/269

المجمع الجزائري للؽة العربٌة(العدد الحادي عشر  )مجلة المجمع الجزائري للؽة العربٌة 80.3/270

المجمع الجزائري للؽة العربٌة(العدد الثانً عشر )مجلة المجمع الجزائري للؽة العربٌة  80.3/271

المجمع الجزائري للؽة العربٌة(العدد الثالث عشر )مجلة المجمع الجزائري للؽة العربٌة  80.3/272

المجمع الجزائري للؽة العربٌة(العدد الرابع عشر )مجلة المجمع الجزائري للؽة العربٌة  80.3/273

أبو الحسن علً بن فضال المجاشعً(فً معانً القرآن وإعرابه)النكت فً القرآن الكرٌم80.3/274

ٌاسر خالد سالمة تصرٌؾ األفعال والمشتقات 80.3/275

لوٌس جون كالفًحرب اللؽات والسٌاسة اللؽوٌة80.3/276

جالل الدٌن السٌوط2ً،ج1تحفة األدٌب فً نحاة مؽنً اللبٌب ج80.3/277

شكري المبخوت(مراجعات ومقترحات)دائرة األعمال اللؽوٌة80.3/278

البشٌر التهالً(أسسه المعرفٌة وقواعده المنهجٌة)تعرٌؾ المصطلحات فً الفكر اللسانً العرب80.3/279ً

سانفورد آشانالنظام الصوتً التولٌدي80.3/281

خلٌل إبراهٌمالمٌسر فً قواعد اإلعراب80.3/282

صبٌح التمٌمً(صوت،صرؾ،داللة ،معاجم ،مناهج البحث)دراسات لؽوٌة فً تراثنا القدٌم80.3/283

عمار إلٌاس البوالصةالمنصوبات فً النحو العرب80.3/285ً

ابن السراج الشنترٌنًتلقٌح األلباب على فضائل اإلعراب80.3/286

80.3/287T01داود عبده1دراسات فً علم أصوات العربٌة ج

80.3/287T02داود عبده2دراسات فً علم أصوات العربٌة ج

محمد الحباس-دراسة فً المنهج-النحو العربً والعلوم اإلسالمٌة 80.3/289

محمد خلٌل مراد الحربًالوقؾ فً العربٌة 80.3/290

كولٌزار كاكل عزٌزدالالت أصوات اللٌن فً اللؽة العربٌة80.3/291

أحمد نصٌؾ الجنابً(حتى نهاٌة االقرن الحادي عشر الهجري)المقصور والممدود البن والد وأثره فً الحركة اللؽوٌة80.3/292

فٌصل ؼازي مجهولتحلٌل اللؽة فً رسالة فتجنشتاٌن المنطقٌة الفلسفٌة80.3/293

أحمد حسن العزامالنظٌر وأصول النحو فً العربٌة80.3/295

صابر الحباشة(مقاربات فً علم الداللة)تحلٌل المعنى 80.3/296

شكري المبخوتتوجٌه النفً فً تعامله مع الجهات واألسوار الروابط80.3/297

مادان ساروبدلٌل تمهٌدي إلى مابعد البنٌوٌة ومابعد الحداثة80.3/298

مخبر الممارسات اللؽوٌة(عدد خاص)2التخطٌط اللؽوي ج:أعمال الملتقى الوطنً حول80.3/299

مصطفى محمد قاسممقدمة فً التطور اللؽوي80.3/300

احمد سالم بنً حمدالمستوى الصوتً فً الضرائر الشعرٌة دراسة وصفٌة تحلٌلٌة80.3/301

عبد القادر عبد الجلٌلعلم الصرؾ الصوت80.3/302ً



أسعد خلؾ العواديالعلل النحوٌة فً كتاب سٌبوٌة80.3/303

محمد العنانًاللؽة واللؽوٌات80.3/304

أبً الفتح عثمان بن جنًكتاب خاص فً النحو اللمع فً اللؽة العربٌة80.3/305

ابتسام عباس عالوي الشجٌرياإلشتقاق من إسم العٌن دراسة فً معجم لسان العرب80.3/306

سالم نادر عطٌةالنافع فً اللؽة العربٌة80.3/307

محمد ؼالٌم الحاجالمعنى والتوافق مبادىء لتؤصٌل البحث الداللً العرب80.3/308ً

ناٌؾ أحمد سلٌمانالمفصل فً التطبٌق اللؽوي المتكامل80.3/309

أحمد السٌد أبو المجدالواضح فً القواعد اإلمالئٌة80.3/310

نهاد الموسًمؽنً األلباب عن كتب الصرؾ واإلعراب80.3/311

أحمد جاسر عبد هللامهارات النحو واإلعراب80.3/312

عمار ساسً المصطلح فً اللسان العرب80.3/313ً

نهاد ٌاسٌن الموسًاللؽة العربٌة وأبناإها أبحاث فً قضٌة الخطؤ وضعؾ الطلبة فً اللؽة العربٌة80.3/314

فاضل صالح السامرائًالجملة العربٌة والمعنى80.3/315

خالد بن سلٌمانالتعلٌل النحوي فً الدرس اللؽوي القدٌم والحدٌث80.3/316

حسٌن عباس الرفاٌعةظاهرة الشذوذ فً الصرؾ العرب80.3/317ً

عرٌب محمد عٌدعلم لؽة الحركة بٌن النظرٌة والتطبٌق 80.3/318

فخري خلٌل النجارالمعانً والمبانً لتراكٌب اللؽة العربٌة فً ضوء معاٌٌر فقه اللؽة80.3/319

موسى عبد الرحمن قبشاويوقفة مع العربٌة وعلومها 80.3/320

عبد الرحمن فرهوددراسات فً ظواهر نحوٌة80.3/321

قاسم خلٌل حسن القواسمةطعن النحاة واللؽوٌٌن فً لؽات العرب80.3/322

محمد المصري مجد البرازياللؽة العربٌة دراسات تطبٌقٌة80.3/323

عبد العباس عبد الجاسمالصواب فً معرفة القواعد واإلعراب تسٌٌر اعراب الكلمة، الجملة ،التركٌب80.3/324

راتب قاسم عاشورفنون اللؽة العربٌة وأسالٌب تدرٌسها بٌن النظرٌة والتطبٌق80.3/325

سمٌح أبو مؽلًقواعد النحو العربً 80.3/326

أحمد طاهر حافظعلم الداللة 80.3/327

خالد بن سلٌمان بن مهنا الكنديالعربٌة للحٌاة العملٌة 80.3/328

عبد الكرٌم مجاهد مرداويمناهج التؤلٌؾ المعجمً عند العرب معاجم المعانً والمفردات80.3/329

ابراهٌم محمود خلٌل فً اللسانٌات ونحو النص 80.3/330

رٌاض ٌونس السواددراسات فً النحو العرب80.3/331ً

الحبٌب النصراويالتولٌد اللؽوي فً الصحافة العربٌة الحدٌثة الصباح التونسٌة األهرام المصرٌة الرأي العام الكوٌتٌة80.3/332

إدرٌس مقبولمنهج سٌبوٌه فً اإلحتجاج بالقراءات ولها 80.3/333

أحمد نصٌؾ الجنابًنوافذ على فقه اللؽة العربٌة80.3/334

سمٌح أبو مؽلًلؽوٌات80.3/335

سمٌح أبو مؽلً 99المرجع السهل فً قواعد النحو العربً اللؽة العربٌة 80.3/336

ولٌد العناتً التباٌن وأثره فً تشكٌل النظرٌة اللؽوٌة العربٌة80.3/337

سعٌد كحٌلتعلٌمٌة الترجمة دراسة تحلٌلٌة تطبٌقٌة80.3/338

خلود بنت دخٌل آل خوارمؽنً األلباب عن كتب الصرؾ واإلعراب80.3/339

ؼازي جاسم العنبكًمعجم التصحٌحات اللؽوٌة المعاصرة80.3/340

إبراهٌم خلٌلمدخل إلى علم اللؽة80.3/341

حمود الدؼٌشًمعجم الخٌل العربٌة األصٌلة80.3/342

سمٌح أبو مؽلً 99المرجع السهل فً قواعد النحو العربً اللؽة العربٌة 80.3/343

هٌفاء جدة السعفًالفاعلٌة فً اللسانٌات مقاربة الفاسً الفهري80.3/344

محمد أمطوشالمنحى العالمً فً دراسة الترجمة80.3/345

نبٌل الزٌنعلوم اللؽة العربٌة80.3/346

رٌاض عبوداللسانٌات والصوتٌات جهود فً اللؽة والتحقٌق80.3/347

خالد بن سلمانالتعلٌل النحوي فً الدرس اللؽوي القدٌم والحدٌث80.3/348

إبتسام عباس االشتقاق فً اسم العٌن80.3/349

مً عبد هللا حسٌناألصول اللؽوٌة المرفوضة فً النحو والصرؾ80.3/350



رٌبوار عبد هللا خطاباللواصق االشتقاقٌة ودالالتها فً العربٌة80.3/351

أحمد هاشم السامرائًالمجاالت اللؽوٌة للهجة طً فً لسان العرب80.3/352

تقنٌــــــــــــــــــــــات التعبٌــــــــــــــــــــــــــــــــر

المإلؾالعنوانرقم القٌــــــــــد 

هبة علً الزمن النوعً وإشكالٌات النوع السردي 80.4/01

شفٌع السٌدالقصة الحدٌثة فً الشعر الجاهل80.4/02ً

بهاء الدٌن فرٌدالنزعة اإلنسانٌة فً الرواٌة العربٌة 80.4/03

شعبان صالحالمسرح الشعري 80.4/04

عبد الواسع حمٌريالخطاب والنص80.4/05

فوزي الزمريشعرٌة الرواٌة العربٌة 80.4/06

وطفاء حمادي الخطاب المسرحً فً العالم العربً 80.4/07

فإاد قندٌلفن كتابة القصة80.4/08

هدى قفٌصأسس تدرٌس الترجمة التقنٌة80.4/09

مصطفى رجب التوظٌؾ الفنً للشعر 80.4/10

محمد صابر أسرار الكتابة اإلبداعٌة 80.4/11

نجم عبد هللامشكلة الحوار فً الرواٌة العربٌة 80.4/12

سعٌد بن كرادالعالمة تحلٌل المفهوم و تارٌخه 80.4/13

محمد عرب القساس فً الترجمة 80.4/14

سعد عبد العزٌزاتجاهات معاصرة:فً نظرٌة الترجمة  80.4/15

عز الدٌن المناصرة السٌمٌائٌة 80.4/16

محمد شاهٌنأفاق الرواٌة البنٌة و المإثرات80.4/17

فإاد وهبةاألدب المسرحً العربً العودة للجذور فً الفنون المسرحٌة 80.4/19

شاٌؾ عكاشة 2نظرٌة التصوٌر ج:نظرٌة األدب فً النقد الواقعً العربً المعاصر 80.4/20

شاٌؾ عكاشة 3نظرٌة الخلق اللؽوي ج:نظرٌة االدب فً النقدٌن الجمالً والبنٌوي فً الوطن العربً 80.4/21

شاٌؾ عكاشة 1نظرٌة التعبٌر ج:نظرٌة األدب فً النقد التؤثٌري العربً المعاصر 80.4/22

فخري خلٌل النجاراألسس الفنٌة للكتابة والتعبٌر 80.4/23

إبراهٌم صبحفن الكتابة والتعبٌر 80.4/24

عبد العاطً شلبً 2فن النثر الحدٌث تحلٌل مقاالت و قصص قصٌرة ج80.4/25

فوزي عٌسى الرسالة األدبٌة فً النثر األندلسً 80.4/26

خالد الجبر السحر والشعر 80.4/27

عقٌل مهديالمعنى الجمالً 80.4/28

محمود السمرة ألوان   قصص مترجمة  80.4/29

رشٌد العنانًمقاالت فً السرد العربً :استنطاق النص 80.4/30

عبد العاطً محمد شلبً عناصرها ,تعرٌفها ,أصولها :الخطابة اإلسالمٌة 80.4/31

عبد العاطً محمد شلبً الخطابً واإلعجاز القرآنً 80.4/32

عبد العاطً محمد شلبً الخطابً و ؼرٌب الحدٌث 80.4/33

نور الهدى لوشن الوقفة مع األدب الملحمً 80.4/34



إنعام سعدون العذاري بنٌة التعبٌر فً الفن العراقً القدٌم 80.4/35

محمد زؼلول سالم...أصولها:دراسات فً القصة العربٌة الحدٌثة 80.4/36

80.4/37T1 ًمصطفى الصاوي 1المسرح ج-األدب المقارن :فً األدب العالم

80.4/38T3 ًمصطفى الصاوي 3السٌرة ج-الرواٌة -القصة :فً األدب العالم

ٌحً عدنان سعٌد الحسٌنًفن المقامات فً األندلس 80.4/39

طه ندااألدب المقارن 80.4/40

فرٌد رٌش هاٌكالطرٌق إلى العبودٌة 80.4/42

أحمد زكً صفوتجمهرة خطب العرب 80.4/43

ٌوسؾ مارونلؽة الكتاب بٌن الخطؤو الصواب 80.4/44

محمد الدٌداوي الترجمة و التواصل 80.4/45

سمٌر الشٌخالثقافة والترجمة80.4/46

ماري رشو(رواٌة)أول حب آخر حب80.4/47

لٌون تولستوي (رواٌة)أنا كارنٌكا 80.4/48

نعمة باجس(رواٌة)خٌوط حاكتها البطولة على أرض الجبابرة80.4/49

فٌكتور هوؼو(رواٌة)فرنسً-الٌوم األخٌر فً حٌاة محكوم علٌه باإلعدام عرب80.4/50ً

فالدمٌربارتول(رواٌة )آلموت80.4/51

خٌر الدٌن الصوابنً(رواٌة)الوؼد80.4/52

دانٌال ستٌل(رواٌة)خمسة أٌام فً بارٌس 80.4/53

دانٌال ستٌل(ECHOES)أمادٌا80.4/54

دانٌال ستٌلالمالك الحارس80.4/55

دانٌال ستٌلالمنزل80.4/56

روبٌرت هارٌس(رواٌة)بومبً 80.4/57

إبراهٌم بن عودة حاصً(شعر)بائعة األلم80.4/58

جون لوكارٌة(رواٌة)خٌوط المإامرة80.4/59

بول سوسمان(رواٌة)جٌش قمبٌز المفقود80.4/60

الخٌرشوار(رواٌة)حروؾ الضباب80.4/61

برناردٌن دوسان بٌاربول وفرجٌن80.4/62ً

أدونٌس(قصٌدة) تارٌخ ٌتمزق فً جسد امرأة80.4/63

علً خٌون(رواٌة)بلقٌس والهدهد80.4/64

ٌان ستانٌسواؾ بٌسترون(ذكرٌاتً السورٌة)رحلة ٌان بٌسترون80.4/65

سرفانتسدون كٌشوت80.4/66

محمد سعود العوري/محمد بهجت البٌطاررحلتان إلى الحجاز ونجد80.4/67

حمود بن أحمد بن سٌؾ البوسعٌديالشام-مصر-الحجاز (1872)رحلة حمود البوسعٌدي80.4/68

ألفونس دودٌه(مختارات)رسائل من طاحونت80.4/69ً

نٌقوال سٌوفًبؽداد-الموصل -كردستان-حلب-بٌروت(1873)رحلة نٌقوال سٌوف80.4/70ً

عبد الحمٌد شومان/محمد سعٌد الزعٌم رحلة محمد سعٌد الزعٌم وعبد الحمٌد شومان لٌبٌا ـ تونس ـ المؽرب80.4/71

عبد هللا حمادي1938إلى قسنطٌنة...رحلة محمد الزاهً المٌلً من بارٌس 80.4/72

محمود شقٌر(مختارات قصصٌة)وقصص أخرى...مقعد رونالدو80.4/73

بولمٌة سمٌرة(قصص)من طٌن وسبعة أرواح80.4/74

عبد هللا شرٌطقصص شعبٌة80.4/75

حسن ملٌانًمونولوج شجرات البرتقال ومونولوجان آخران80.4/76

حسٌة علً أحمدثورة الحاكم والشعب(رواٌة)صاحبة الرداء األخضر80.4/77

مخبر الترجمة فً األدب واللسانٌات(العدد األول)حولٌة مخبر الترجمة فً األدب واللسانٌات 80.4/78

مخبر الترجمة فً األدب واللسانٌات(العدد الثانً)حولٌة مخبر الترجمة فً األدب واللسانٌات 80.4/79

مخبر الترجمة فً األدب واللسانٌات(العدد الثالث)حولٌة مخبر الترجمة فً األدب واللسانٌات 80.4/80

مخبر الترجمة فً األدب واللسانٌات(العدد الرابع)حولٌة مخبر الترجمة فً األدب واللسانٌات 80.4/81

عصام محمودمهارات الكتابة العربٌة قواعد وتدرٌبات ونصوص 80.4/82

سمٌح أبو مؽلًمدخل إلى تدرٌس مهارات اللؽة العربٌة80.4/83



سمٌح أبو مؽلًقواعد الكتابة والترقٌم80.4/84

زهدي محمد عٌدفن الكتابة والتعبٌر 80.4/85

حسن فالح البكورفن الكتابة وأشكال التعبٌر80.4/86

إبراهٌم خلٌلفن الكتابة والتعبٌر 80.4/87

سحر سلٌمان الخلٌلفن الكتابة والتعبٌر 80.4/88

صهٌب سلٌم محاسٌسعٌوب الكالم فً التراث اللؽوي العرب80.4/89ً

فخري خلٌل النجاراللؽة العربٌة مهارات لؽوٌة وتذوق األدب العرب80.4/90ً

سلمى بركاتاللؽة العربٌة مستوٌاتها وأداإها الوظٌفً وقضاٌاها80.4/91

عالٌة صالح مهارات اتصال 1اللؽة العربٌة 80.4/92

حسن أحمد سرحانفً التلقً األدبً نحو تصور جدٌد للقراءة80.4/93

جورج مارونتقنٌات التعبٌر وأنماطه بالنصوص الموجهة80.4/94

محمود محمد قدومالمٌسر فً األخطاء الشائعة80.4/95

محمد الصوٌركً"التحرٌري"التعبٌر الكتابً 80.4/96

توفٌق عزٌزبحوث فً اللؽة واألدب 80.4/97

سحر سلٌمان الخلٌلفً الترجمة األدبٌة80.4/98

النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقد األدبً

المإلؾالعنوانرقم القٌــــــــــد 

نخبة  من األساتذة(مإتمر النقد الدولً الحادي عشر   )تحوالت الخطاب النقدي العربً المعاصر 80.5/01

عادل حسٌن طرائق المعانً 80.5/02

ابتسام السفاررإٌة معاصرة فً التحقٌق والنقد80.5/03

المركز الشقافً العربً رإى العالم عن تؤسٌس الحداثة العربٌة فً الشعر 80.5/04

رامً فإاد النقد الحدٌث واألدب المقارن 80.5/05

محمد سالم -  دراسات فً النقد المعرفً المعاصر - ما وراء النص  80.5/06

حبٌب بوهرار تشكل الموقؾ النقدي عند أدونٌس ونزار قبانً 80.5/07

فادي فوزي قراءات ومراجعات نقدٌة فً التارٌخ اإلسالمً 80.5/08

محمد لخضر من أعالم النقد العربً الحدٌث والمعاصر 80.5/09

عودةهللا القٌسً المثقاؾ فً النقد األدب80.5/10ً

عبد الحكٌم عبد السالم األدب البٌانً والقصة العربٌة فً النقد الحدٌث 80.5/11

أحمد أحمد بدري أسس النقد األدبً عند العرب 80.5/12

بسام بركة مبادىء تحلٌل النصوص األدبٌة 80.5/13

عز الدٌن اسماعٌل األسس الجمالٌة فً النقد األدبً  عرض وتفسٌر و مقارنة 80.5/14

عبد القادر فٌدوح اإلتجاه النفسً فً نقد الشعر العربً 80.5/15

عبد اللطٌؾ عبد الحلٌم أدب ونقد 80.5/16

صالح أبو أصبح ثقافة الصورة فً األدب والنقد 80.5/17

عبد القادر الرباعً جهود إستشراقٌة معاصرة فً قراءة الشعر العربً القدٌم80.5/18

(أبو همام)عبد اللطٌؾ عبد الحلٌم دراسات نقدٌة 80.5/19

عثمان موافً دراسات نقدٌة و نصوص من النقد الؽربً القدٌم 80.5/20

محمد زكً العشماويقضاٌا النقد األدبً القدٌم والحدٌث80.5/21

 ٌوسؾ ابو العدويالرإٌة و التطبٌق: األسلوبٌة80.5/22

عثمان موافً فً النقد العربً القدٌم ونصوص نقدٌة80.5/23

حمدي الشٌخقضاٌا أدبٌة ومذاهب نقدٌة80.5/24

عثمان موافً الخصومة بٌن القدماء والمحدثٌن فً النقد العربً القدٌم تارٌخها وقضاٌاها80.5/25

عبد الحلٌم حسٌن الهروط-80.5/26

محمد زؼلول سالمتارٌخ النقد األدبً والبالؼة فً آخر القرن الرابع هجري80.5/27



محمد زؼلول سالمتارٌخ النقد األدبً والبالؼة من القرن الخامس إلى العاشر هجري80.5/28

ساندي سالم أبو سٌؾدراسة التجربة النقدٌة لمجلة شعر اللبنانٌة:قضاٌا النقد والحداثة80.5/29

بهجت عبد الؽفوردراسات نقدٌة فً الشعر العرب80.5/30ً

قصً الحسٌنالنقد األدبً و مدارسه عند العرب80.5/31

السعٌد الورقًمقاالت فً النقد األدبً 80.5/32

رجاء عٌدالمصطلح فً التراث النقدي80.5/33

محمد رجببٌن األدب والنقد80.5/34

طالل حربأولٌة النص نظرات فً النقد والقصة و االسطورة80.5/35

طراد الكبٌسًارتحاالت الشعر فً الزمان والمكان80.5/36

ٌوسؾ اسكندراتجاهات الشعرٌة الحدٌثة80.5/37

حمدي محمود منصوردراسات فً الشعر الجاهلً و اإلسالم80.5/38ً

موسى رباٌعةدراسات فً شعرٌة القصٌدة العربٌةالجاهلٌة80.5/39

سعٌد سالمالتناص التراثً الرواٌة الجزائرٌة أنموذجا80.5/40

محمد صابر عبٌدتؤوٌل النص الشعري80.5/41

معاذ السرطانًمختارات من الشعر العربً الحدٌث80.5/42

إبراهٌم خلٌلمدخل لدراسة الشعر العربً الحدٌث80.5/43

الشرٌؾ حبٌلةبنٌة الخطاب الروائ80.5/44ً

ٌمنى العٌدفن الرواٌة العربٌة80.5/45

عبد السالم أقلمونالرواٌة والتارٌخ80.5/46

مصطفى عطٌة جمعة  ما بعد الحداثة فً الرواٌة العربٌة الجدٌدة80.5/47

نبٌل علً حسنٌنالتناص 80.5/48

حسن بحراويبنٌة الشكل الروائ80.5/49ً

محمد مفتاحالتلقً والتؤوٌل80.5/50

عبد الهادي بن ظافراستراتٌجٌات الخطاب80.5/51

محً الدٌن أبو شقرامدخل إلى سوسٌولوجٌا األدب العرب80.5/52ً

عزوز زرقانشعر االستصراخ فً األندلس80.5/53

فوزٌة لعٌوس الجابريالتحلٌل البنٌوي للرواٌة العربٌة80.5/54

محمد سالم أمٌنالحجاج فً البالؼة العربٌة80.5/55

أمانً سلٌمان داود- دراسة أسلوبٌة -  األمثال العربٌة القدٌمة  80.5/56

سلمان علوان العبٌديالبناء الفنً  فً القصٌدة الجدٌدة80.5/57

نبٌل حدادبهجة السرد الروائ80.5/58ً

مسعود بو دوخةدراسات أسلوبٌة فً تفسٌر الزمخشري80.5/59

سعٌد ٌقطٌن(النص والسٌاق)انفتاح النص الروائً 80.5/60

سعٌد بن كرادالسرد الروائً وتجربة المعنى80.5/61

نصر الدٌن بن ؼنٌسةفصول فً السٌمٌائٌات80.5/62

محمود الرٌماويأفق التحوالت فً القصة القصٌرة80.5/63

باترٌك شارودوالحجاج بٌن النظرٌة و االسلوب80.5/64

سعٌد بن كرادالسٌمٌائٌات والتؤوٌل80.5/65

طه أحمد إبراهٌمتارٌخ النقد األدبً القدٌم80.5/66

محمد زاٌدأدبٌة النص الصوف80.5/67ً

حسٌن جداونةدراسات فً النقد األدبً القدٌم80.5/68

بول رٌكورصراع التؤوٌالت80.5/69

قصً الحسٌنالنقد األدبً عند العرب والٌونان80.5/70

 عبد السالم المسدياألدب وخطاب النقد80.5/71

عبد الرزاق جعنٌدالمصطلح النقدي قضاٌا و إشكاالت80.5/72

نادر مصاروهشعر العمٌان80.5/73

ماهر شعبانالتذوق األدب80.5/74ً

مٌساء زهديتلقً النقد العربً الحدٌث80.5/75



توفٌق عزٌزبحوث فً اللؽة واالدب80.5/77

عبد القادر أبو شرٌفةمدخل إلى تحلٌل النص األدب80.5/78ً

عبد هللا رضوانالبنى السردٌة 80.5/79

عز الدٌن المناصرةاألجناس االدبٌة80.5/80

محمد بن ٌحًالسمات األسلوبٌة فً الخطاب الشعري80.5/81

أحمد علً الهمدانًالمدخل إلى علم االدب80.5/82

حافظ إسماعٌل(علم استعمال اللؽة)التداولٌات  80.5/83

محمد أحمد ربٌعدراسات وأبحاث فً االدب العرب80.5/84ً

إبراهٌم أحمد الباجوريحاشٌة على الرسالة السمرقندٌة80.5/85

محمد جوداتتناصٌة األنساق فً الشعرالعربً الحدٌث80.5/86

عبد هللا الفٌفً شعر النقاد80.5/87

عبد هللا العضٌبًتحوالت النص الشعري80.5/88

ٌونس طركً البجاريالمعارضات فً الشعر األندلس80.5/89ً

عبد هللا إبراهٌمتحلٌل النصوص األدبٌة80.5/90

سلٌمان معوصمدخل إلى األدب العرب80.5/91ً

سامً محمد عبابنةالتفكٌر األسلوبً رإٌة معاصرة80.5/92

صابر محمود الحباشةاألسلوبٌة والتداولٌة80.5/93

إبراهٌم صدقةالنص االدب80.5/94ً

عبده الراجحًمحاضرات فً األدب المقارن80.5/95

فاطمة البرٌكًمدخل إلى االدب التفاعل80.5/96ً

سامً ٌوسؾ أبو زٌداالدب الجاهل80.5/97ً

جمعان بن عبد الكرٌم-دراسة لسانٌة- إشكالٌات النص  80.5/98

سعاد عبد الوهابالشعر العربً الحدٌث80.5/99

محمد الخبازصورة اآلخر فً شعر المتنب80.5/100ً

سعاد عبد الوهابالنص األدب80.5/101ً

صابر عبده أبا زٌدعلم الكالم اإلسالم80.5/102ً

محمد خطابًلسانٌات النص80.5/103

رئٌسة موسى كرزٌمعالم أحالم مستؽانمً الروائ80.5/104ً

محمد أمٌنلؽة التضاد فً شعر أمل دنقل80.5/105

أبو محمد الدٌنوريأدب الكاتب80.5/106

عباس هانً الجراحتحقٌق النصوص األدبٌة واللؽوٌة ونقدها80.5/107

أطونٌوس بطرساألدب80.5/108

إبراهٌم محمود خلٌلالنقد األدبً الحدٌث80.5/109

نسٌمة راشدالنص الشعري العربً القدٌم80.5/110

حسٌن الحاج حسنالنقد األدبً  فً آثار إعالمه80.5/111

هادي نهرالبحوث اللؽوٌة و االدبٌة80.5/112

هٌثم سرحاناألنظمة السٌمٌائٌة80.5/113

عبد السالم المسدياألسلوبٌة واألسلوب80.5/114

عبد الفتاح البجةدروس فً العلوم العربٌة80.5/115

محمد علً الكنديالرمز و القناع فً الشعر العربً الحدٌث80.5/116

ابو محمد الدٌنوريعٌون االخبار80.5/117

/الملتقى الدولً الحادي عشر للرواٌة عبد الحمٌد بن هدوقة80.5/118

عواطؾ التمٌمًالمعنى والتؤوٌل فً النص القرآن80.5/119ً

ؼزالن هاشمًتعالقات النص و إنفراط الهوٌة80.5/120

/قراءات و دراسات نقدٌة فً أدب عبد الحمٌد بن هدوقة80.5/121

ٌوسؾ األطرشالمنظور الروائً عند محمد دٌب80.5/122

/كتاب الملتقى الثالث عبد الحمٌد بن هدوقة80.5/123

/الملتقى الدولً السابع عبد الحمٌد بن هدوقة80.5/124



عزٌز نعمانجدل الحداثة وما بعد الحداثة فً نص سٌمرغ لمحمد دٌب 80.5/125

المجلس األعلى للؽة العربٌةالرواٌة بٌن ضفتً المتوسط80.5/126

مرابطً صلٌحةحوارٌة اللؽة فً رواٌة تمساخت دم النسٌان للحبٌب السائح80.5/127

آمنة بعلًالمتخٌل فً الرواٌة الجزائرٌة من المتماثل إلى المختلؾ80.5/128

حسٌنة فالح عابر سرٌر-فوضى الحواس -الخطاب الواصؾ فً ثالثٌة أحالم مستؽانمً ذاكرة الجسد80.5/129

مخبر تحلٌل الخطاب(العدد األول )مجلة الخطاب 80.5/130

مخبر تحلٌل الخطاب(العدد الثانً  )مجلة الخطاب 80.5/131

مخبر تحلٌل الخطاب(العدد الثالث )مجلة الخطاب 80.5/132

مخبر تحلٌل الخطاب(العدد الرابع  )مجلة الخطاب 80.5/133

مخبر تحلٌل الخطاب(العدد الخامس )مجلة الخطاب 80.5/134

مخبر تحلٌل الخطاب(العدد السادس )مجلة الخطاب 80.5/135

مخبر تحلٌل الخطاب(العدد السابع  )مجلة الخطاب 80.5/136

مخبر تحلٌل الخطاب(العدد الثامن )مجلة الخطاب 80.5/137

مخبر تحلٌل الخطاب(العدد التاسع )مجلة الخطاب 80.5/138

مخبر تحلٌل الخطاب(العدد العاشر)مجلة الخطاب  80.5/139

المجلس األعلى للؽة العربٌة(العدد السادس والعشرون)مجلة اللؽة العربٌة80.5/140

المجلس األعلى للؽة العربٌة(العدد السادس والعشرون)مجلة اللؽة العربٌة80.5/141

مخبر الممارسات اللؽوٌةترجمة الشعر األمازٌؽً نظما نماذج من إبداعات آٌت منقالت80.5/142

ثلة من النقاد المؽربٌٌن(قراءات لتجربة عز الدٌن جالوجً)تجربة جزائرٌة بعٌون مؽربٌة80.5/143

وائل سٌد عبد الرحٌم(نقد سردٌات نموذجا)تلقً البنٌوٌة فً النقد العربً 80.5/144

عالً سرحان القرشًتحوالت النقد وحركٌة النص80.5/145

إبراهٌم صدقةالنص األدبً فً التراث النقدي والبالؼً 80.5/146

جبر خالد جبر العزام(نقد الشعر)النقد األدبً الحدٌث عند المرأة80.5/147

محمد بركات حمدي أبو علًالنقد األدبً وأدب النقد 80.5/148

عدي عدنان محمد -دراسة فً ضوء منهج بروب وؼرٌماس-بنٌة الحكاٌة فً البخالء للجاحظ80.5/149

80.5/150T01عبد الملك بومنجلالجزء األول(مساءلة الحداثة)جدل الثابت والمتؽٌر فً النقد العربً الحدٌث

80.5/150T02عبد الملك بومنجلالجزء الثانً(مساءلة الحداثة)جدل الثابت والمتؽٌر فً النقد العربً الحدٌث

جٌروم ستولنٌتز-دراسة جمالٌة -النقد الفنً 80.5/151

لٌونارد جاكسون(األدب والنظرٌة البنٌوٌة)بإس البنٌوٌة 80.5/152

محمد معتصمبنٌة السرد العربً من مساءلة الواقع إلى سإال المصٌر80.5/153

إبراهٌم خلٌل-دراسة-بنٌة النص الروائ80.5/154ً

جان نعوم طنوس-دراسة تحلٌلٌة نقدٌة-الوجه اآلخر ألدونٌس80.5/155

مصطفى محمد الفار/داود ؼطاشة الشوابكةدراسات أدبٌة نقدٌة فً الفنون النثرٌة80.5/156

مصطفى محمد الفار/داود ؼطاشة الشوابكةالنقد العربً القدٌم حتى نهاٌة القرن الخامس الهجري80.5/157

سهٌل الحبٌب(معالم فً مشروع آخر)خطاب النقد العربً الثقافً فً الفكر العربً المعاصر80.5/158

أمٌن صالحالوجه والظل فً التمثٌل السٌنمائ80.5/159ً

وسماء اآلؼاالواقعٌة التجرٌدٌة فً الفن80.5/160

كامٌلٌا عبد الفتاح-دراسة نقدٌة تحلٌلٌة فً شعر ٌوسؾ حسٌن العارؾ-بواعث االؼتراب جموح التكوٌن80.5/161

ولٌد محمود خالص-دراسة فً تفاعل النصوص-لنجٌب محفوظ"أوالد حارتنا " النص الؽائب ف80.5/162ً

الطائع الحداويالنص والمفهوم80.5/163

أحمد بن سلٌم العطوي-عابد خزندارأنموذجا-أنماط القراءة النقدٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة80.5/164

حفناوي بعلً (ألؾ عام وعام على ضفاؾ المتوسط اإلفرٌقً)تؽرٌبة األدب الكنعانً 80.5/165

شلواي عمار-دراسة داللٌة-درعٌات شاعر اللٌل أبً العالء المعري80.5/166

نانسً كرٌس(تقنٌات وتمارٌن البتكارشخصٌات دٌنامٌكٌة ووجهات نظر ناجحة)تقنٌات كتابة الرواٌة80.5/167

حورٌة الحملٌشًترجمة النص العربً القدٌم وتؤوٌله عند رٌجٌس بالشٌر 80.5/168

محمد الهادي الطرابلسًثقافة التالقً فً أدب شوقً 80.5/169

محمد صابر عبٌد-قراءة فً تجربة محمد القٌسً السٌرذاتٌة-(السٌر الذاتً)تمظرات التشكٌل80.5/170

ٌمنى العٌدتقنٌات السرد الروائً فً ضوء المنهج البنٌوي80.5/171



محمود دروٌش(قصٌدة)جدارٌة محمود دروٌش80.5/172

حسٌن الوادجمالٌة األنا فً شعر األعشى األكبر80.5/173

سحمً الهاجري(الطفرة الروائٌة فً السعودٌة )جدلٌة المتن والتشكٌل 80.5/174

سامٌة راجح ساعدالبرزخ والسكٌن للشاعر عبد هللا حمادي:تجلٌات الحداثة الشعرٌة فً دٌوان80.5/175

محمد جمال طحان-دراسة-تطور الصورة الفنٌة فً الشعر العرب80.5/176ً

إحسان عباس-دراسة فً حٌاته وشعره-بدر شاكر السٌاب80.5/177

هٌفرو محمد علً دٌركًجمالٌة الرمز الصوفً 80.5/178

محمد مفتاح(نحوتؤوٌل واقعً)المفاهٌم معالم 80.5/179

محمد صابر عبٌد(السٌنما-الشعر-التراث)فضاء المتخٌل النصً:بالؼة القراءة 80.5/180

أحمد الصؽٌر المراؼًبناء قصٌدة اإلبٌجراما فً الشعر العربً الحدٌث80.5/181

ٌوسؾ علٌمات(قراءة ثقافٌة فً أنساق الشعر العربً القدٌم)النسق الثقافً 80.5/182

الحسن بن بشر اآلمدي البصريالموازنة بٌن أبً تمام والبحتري80.5/183

(المسرح والرواٌة والفن التشكٌلً والفن السٌنمائً-الفنون الدرامٌة)توظٌؾ القصٌدة العربٌة المعاصرة لتقنٌات الفنون األخرى80.5/184 تٌسٌر محمد الزٌادات

منتص عبد القادر الؽضنفري(قراءات فً الشعر العباسً)ثراء النص 80.5/185

عبد هللا محمد العضٌبًالنص وإشكالٌة المعنى80.5/186

حسام أحمد قاسممدخل إلى تحلٌل الخطاب النبوي الشرٌؾ:تحوٌالت الطلب ومحددات الداللة 80.5/187

عبد الهادي خضٌر(شاعر الحامسة)النقد التطبٌقً عند المرزوقً 80.5/189

محمود درابسةتشكٌل المعنى الشعري80.5/190

محمود محمد أملودة-الرواٌة اللٌبٌة أنموذجا دراسة فً النقد الثقافً-تمثٌالت المثقؾ فً السرد العربً الحدٌث80.5/191

عز الدٌن مناصرة(مقاربات فً الشعر والشعراء والحداثة والفاعلٌة)جمرة النص الشعري 80.5/192

محمد  مفتاحرإٌا التماثل80.5/193

كامٌلٌا عبد الفتاح-دراسة تحلٌلٌة نقدٌة-األصولٌة والحداثة فً شعر حسن محمد حسن الزهران80.5/194ً

-صالح سعٌد الزهرانً .د.أ:دراسة نقدٌة تحلٌلٌة فً شعر-رثائٌات الفارس المؽٌب وأثرها فً المقومات الفنٌة للنص الشعري80.5/195 كامٌلٌا عبد الفتاح

سامٌة درٌدي الحسً (قراءة لنصوص مختارة من األدب العربً القدٌم)دراسات فً الحجاج80.5/196

فاروق عبد الحلٌم-دراسة تحلٌلٌة فً الرإٌا والشكل-الموضوع الشعري80.5/197

عبد هللا حماديالشعرٌة العربٌة بٌن االتباع واالبتداع80.5/198

عبد هللا حماديأصوات من األدب الجزائري الحدٌث80.5/199

مخبر تحلٌل الخطاب(العدد الحادي عشر)مجلة الخطاب80.5/200

مخبر تحلٌل الخطاب(العدد الثانً عشر)مجلة الخطاب80.5/201

مخبر تحلٌل الخطاب(العدد الثالث عشر)مجلة الخطاب80.5/202

مجموعة أساتذةسلطة النص فً دٌوان البرزخ والسكٌن للشاعر عبد هللا حمادي80.5/203

كرٌس بولدٌك1890النقد والنظرٌة األدبٌة منذ 80.5/204

سعد بوفالقةدراسات فً أدب المؽرب العربً 80.5/205

العربً دحومقاربات فً دٌوان العرب الجزائري80.5/206

مخبر الترجمةالجزائر فً الكتابات المتوسطٌة:أعمال الملتقى الدولً 80.5/207

مخبر تحلٌل الخطابالذاكرة الشعبٌة الجزائرٌة واإلبداعPNR:العدد الخاص بؤعمال الٌوم الدراسً 80.5/208

صالح آزوكايمصطلحات التخطئة الشعرٌة فً التراث النقدي بحث فً العناصر النقدٌة والموارد الفكرٌة 80.5/209

رشٌد سالوي مصطلح النقد فً تراث محمد مندور80.5/210

عبد الحفٌظ الهاشمًمصطلح الشعر فً تراث العقاد األدب80.5/211ً

مرٌم محمد المجمعًنظرٌة الشعر عند الجاحظ80.5/212

سحر كاظم حمزة الشجٌرينظرٌة االتوصٌل فً النقد األدبً العربً الحدٌث 80.5/213

حسنً محمودالضفة األخرى دراسات فً الثقافة وااألدب والنقد80.5/214

حامد صادق قنٌبًنقد أدبً حدٌث مفاهٌم ومصطلحات وأعالم80.5/215

عودة هللا منٌع القٌسًنجٌب محفوظ تكنٌك الشخصٌات الرئٌسٌة والثانوٌة فً رواٌاته80.5/216

محمود درابسةالتلقً واإلبداع قراءات فً النقد العربً القدٌم80.5/217

إسماعٌل أحمد العالمالشعر العربً القدٌم دراسة نقدٌة80.5/218

سحر الخلٌلكتاب خاص فً األدب العربً الحدٌث 80.5/219

الطاهر الهمامًالشعر على الشعر بحث فً الشعرٌة من منظور شعر الشعراء على شعرهم80.5/220



هشام القلفاطالمتؽٌر األدبً فً شروح سقط الزند ألبً العالء المعري 80.5/221

سحر سلٌمان الخلٌلالمدخل إلى تذوق النص األدبً 80.5/222

عزٌزة عبد هللا الطائًشعر صقر بن سلطان القاسمً دراسة نقدٌة 80.5/223

بشٌر تاورٌرٌتالحقٌقة الشعرٌة على ضوء المناهج النقدٌة المعاصرة والنظرٌات الشعرٌة دراسة فً األصول والمفاهٌم80.5/224

أبو الحسن سالمالمسرحٌة بٌن اللقطة الزمكانٌة - التشكٌلٌة-جمالٌات الفنون األدبٌة 80.5/225

سلٌمة لوكامتلقً السردٌات فً النقد المؽاربً 80.5/226

محمد القاسمًقضاٌا النقد األدبً بٌن النظرٌة والتطبٌق 80.5/227

الشرٌؾ حبٌلةالرواٌة والعنؾ دراسة سوسٌو نصٌة فً الرواٌة الجزائرٌة المعاصرة 80.5/228

هانً نصر هللاتجلٌات البروج الرمزٌة فً األعمال المسرحٌة والروائٌة والشعر الحدٌث80.5/229

حسٌن علً الدخٌلًدراسات نقدٌة لظواهر فً الشعر العربً 80.5/230

عماد علً سلٌم الخطٌبفً األدب الحدٌث ونقده عروض وتوثٌق وتطبٌق80.5/231

ٌحٌى سلٌم البشتاوي مدارات الرإٌة وقفات فً الفن المسرح80.5/232ً

فرٌدة إبراهٌم بن موسى-دراسة نقدٌة - زمن المحنة فً سرد الكاتبة الجزائرٌة 80.5/233

حبٌب بوهرورعتبات القول دراسات فً النقد ونظرٌة األدب 80.5/234

سعاد عبد الوهاب العبد الرحمنالشعر العربً الحدٌث البنٌة والرإٌة80.5/235

شادان جمٌل عباسعمر بن أبً ربٌعة فً الخطاب النقدي العربً الحدٌث80.5/236

صالح جرارقراءات فً الشعر األندلس80.5/237ً

مصطفى خلٌل الكسوانًفً تذوق النص األدبً 80.5/238

أحمد ملحممنزالت الرإٌا الشاعر العربً المعاصر وعالمه80.5/239

عمر ابراهٌم عزٌزدراسة مقارنة  (الكردٌة والعربٌة  )القٌم السائدة فً القصص الشعبٌة 80.5/240

حٌدر الزم مطلكالزمان والمكان فً الشعر أبً الطٌب المتنب80.5/241ً

بهاء حسب هللاظواهر أدبٌة فً الشعر العربً القدٌم والمعاصر 80.5/242

محمد صابر عبٌدالمؽامرة الجمالٌة للنص القصصً (2)سلسلة مؽامرات النص اإلبداعً 80.5/243

مصطفى البشٌر قطمجالس األدب فً قصور الخلفاء العباسٌٌن80.5/244

أمانً فهٌمالدراما الواقعٌة بٌن برنارد شو ونعمان عاشور80.5/245

محمود درابسةمفاهٌم فً الشعرٌة دراسات فً النقد العربً القدٌم80.5/246

موسى رباٌعةقراءات أسلوبٌة فً الشعر الجاهلً 80.5/247

سحر الخلٌلقضاٌا النقد العربً القدٌم والحدٌث80.5/248

نضال محمد فتحً الشمالًقراءة النص األدبً مدخل ومنطلقات 80.5/249

وسماء حسن اآلؼا(ختم الفردوس المفقود ونصوص أخرى )قراءات فً النقد الفن80.5/250ً

حسنً عبد الجلٌل المفارقة فً شعر عدى بن زٌد الموقؾ واألداه80.5/251

نادر أحمد عبد الخالقآفاق المسرح الشعري المعاصر مراٌا الوهن للشاعر محمود الدٌدامونى دراسة تطبٌقٌة80.5/252

كرٌم الوائلًمصادر نقد القصة القصٌرة والرواٌة فً العراق80.5/253

أثٌر محسن الهاشمًصورة المرأة بٌن السٌاب وأدونٌس80.5/254

سامٌة راجح ساعدفلسفة النقد التفكٌكً فً الكتابات النقدٌة المعاصرة80.5/255

محمد صابر عبٌدالفضاء التشكٌلً لقصٌدة النثر الكتابة بالجسد وصراع العالمات80.5/256

بادٌس فوؼالًدراسات فً القصة والرواٌة 80.5/257

محمد قاسمًقضاٌا أدبٌة 80.5/258

محمود درابسةتداخل األنواع األدبٌة مإتمر النقد الدولً الثانً عشر80.5/259

عبد الملك بومنجلفً مهب التحول جدل النقد العربً الحدٌث فً مفهوم الشعر80.5/260

أمحمد مصطفى تركًشعرٌة الؽموض فً الخطاب النقدي العربً المعاصر بٌن إشكالٌة الوعً المضاد80.5/261

ابراهٌم خلٌلظالل وأصداء أندلسٌة فً األدب المعاصر مساهمة فً األدب المقارن80.5/262

إبراهٌم أحمد ملحممراجع النقد األدبً واللؽوٌات80.5/263

محمد قدور تاجاألدب العربً فً مٌزان االستشراق 80.5/264

هناء جواد العساويشعر الؽزل فً العصر األموي دراسة فً ثنائٌات الشكل والمضمون80.5/265

حمزة محفوظ كبهاقضاٌا فً النقد واألدب 80.5/266

عقل مهدي ٌوسؾمتعة المسرح دراسة فً علوم المسرح نظرٌا وتطبٌقٌا80.5/267

ناصر حالويمحاضرات فً تارٌخ النقد عند العرب80.5/268



محمود درابسةرإى نقدٌة دراسات فً القدٌم والحدٌث80.5/269

عبد هللا بن أحمد الفٌفًمفاتٌح القصٌدة الجاهلٌة نحو رإٌة نقدٌة جدٌدة80.5/270

أحمد الجرافًتمثٌالت النظرٌة األدبٌة الحدٌثة فً النقد الروائً المعاصر80.5/271

عبد هللا حماديالبرزخ والسكٌن للشاعر عبد هللا حمادي:تجلٌات الحداثة الشعرٌة فً دٌوان80.5/272

صالح الدٌن دراوشةالرإى واألدوات عند شعراء القرن الثانً الهجري80.5/273

فاضل بنٌان محمودالطبٌعة فً الشعر العرب80.5/274ً

محمد المسعوديفتنة التؤوٌل فً قراءة متخٌل الرواٌة العربٌة الجدٌدة80.5/275

عصام محمودمقدمة فً مناهج النقد األدبً وتحلٌل النص 80.5/276

الشخصٌـــــــــــــات األدبٌة

المإلؾالعنوانرقم القٌــــــــــد 

محمد عبد العزٌزالجواهري آخر الفحول80.6/01

80.6/02T1سٌؾ هللا هالل1المتنبً فً الدراسات األدبٌة الحدٌثة ج

80.6/02T2سٌؾ هللا هالل2المتنبً فً الدراسات األدبٌة الحدٌثة ج

ابن هشامابن هشام بٌن اإلعتراض واإلنصاؾ80.6/03

طانٌوس فرنسٌسأبو الفرج األصفهانً:أعالم الفكر العربً 80.6/04

عبد المجٌد الحرشاعر الوجدانٌة و البطولةو الفروسٌة: أبو فراس الحمدان80.6/05ً

إسراء ٌاسٌن حسن الزبٌدأثر الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي فً المذهب الكوف80.6/06ً

عباس مناصرةالشاعر العربً الكبٌر عز الدٌن مناصرة أرشٌؾ أخضر80.6/07

مصطفى الصاويقراءة فً تراث الزمخشري80.6/08

ٌوسؾ أبو العدوسنجٌب محفوظ       الرإٌة والموقؾ80.6/09

سامح كرٌمطه حسٌن فكر متجدد80.6/10

سامح كرٌمعباس محمود العقاد الحاضر الؽائب80.6/11

بثٌنة علً إبراهٌماألدب السٌاسً و الحداثة فً الشعر العربً  دراسة تحلٌلٌة للشاعر بدر شاكر السٌاب80.6/12

كمال الدٌن عبد الؽنًاإلمام محمد عبده و أثره فً تجدٌد الفقه والفكر اإلسالم80.6/13ً

ابن قتٌبةالشعر والشعراء80.6/14

ابن األبارالحلة السٌراء80.6/15

ؼابلاير كامبسماسٌنٌسا أو بداٌة التارٌخ:فً أصول بداٌة البربر80.6/16

المجلس األعلى للؽة العربٌةاإلمام الرائد محمد البشٌر اإلبراهٌمً منور األذهان وفارس البٌان80.6/17

80.6/18T01 اإلمام محمد بن عبد هللا الخرشً(الجزءاألول)حاشٌة الخرشً على مختصر سٌدي خلٌل

80.6/18T02 اإلمام محمد بن عبد هللا الخرشً(الجزءالثانً)حاشٌة الخرشً على مختصر سٌدي خلٌل

80.6/18T03 اإلمام محمد بن عبد هللا الخرشً(الجزءالثالث)حاشٌة الخرشً على مختصر سٌدي خلٌل

80.6/18T04 اإلمام محمد بن عبد هللا الخرشً(الجزءالرابع)حاشٌة الخرشً على مختصر سٌدي خلٌل

80.6/18T05 اإلمام محمد بن عبد هللا الخرشً(الجزءالخامس)حاشٌة الخرشً على مختصر سٌدي خلٌل

80.6/18T06 اإلمام محمد بن عبد هللا الخرشً(الجزءالسادس)حاشٌة الخرشً على مختصر سٌدي خلٌل

80.6/18T07 اإلمام محمد بن عبد هللا الخرشً(الجزءالسابع)حاشٌة الخرشً على مختصر سٌدي خلٌل

80.6/18T08 اإلمام محمد بن عبد هللا الخرشً(الجزءالثامن)حاشٌة الخرشً على مختصر سٌدي خلٌل

80.6/19T01ًابن حزم األندلسً(المجلد األول)رسائل ابن حزم األندلس

80.6/19T02ًابن حزم األندلسً(المجلد الثانً)رسائل ابن حزم األندلس

أبو علً مسكوٌهسإاالت أبً حٌان التوحٌدي ألبً علً مسكوٌه)الهوامل والشوامل80.6/20

ٌونس أحمد رمضان  (حٌاته وشعره)حمزة بن عبد المطلب80.6/21

دالٌا الصالح(شعر)امزج دمعك بدمً 80.6/22

األمام علً كرم هللا وجههدٌوان اإلمام علً كرم هللا وجهه80.6/23

أبو العباس بن أبً حجلة التلمسانًدٌوان أبً حجلة 80.6/24

بنت بدر بن هفان(أخت طرفة بن العبد)دٌوان الخرنق بنت بدر بن هفان 80.6/25

ابن الفارضدٌوان ابن الفارض80.6/26



أحمد علً الهمدانًدٌوان الهمدان80.6/27ً

الشٌخ أحمد بن مصطفى  العالوي المستؽانمًدٌوان العارؾ باهلل أحمد بن مصطفى العالوي المستؽانمً هللا القول المعتمد فً مشروعٌة الذكرى باالسم المفرد والنور الضاوي فً الحكم ومناجاة الشٌخ العالوي والقول المقبول  فٌما تتوصل إلٌه العقول80.6/28

أبو الفٌض محمد بن عبد الكبٌر الكتانًدٌوان الكتانً 80.6/29

اإلمام الشافعًدٌوان اإلمام الشافع80.6/30ً

 طه بن ٌحً الكرديرحلة الشٌخ طه بن ٌحً الكردي80.6/31

فإاد صالح السٌد(متصوفا وشاعرا)األمٌر عبد القادر الجزائري 80.6/32

حمدان حجاجً (حٌاته وآثارالشاعر األندلسً)ابن خفاجة80.6/33

بوعالم بساٌح(1954-1830بالسٌؾ والقلم )أعالم المقاومة الجزائرٌة ضد االحتالل الفرنسً 80.6/34

سمٌر سحٌمً"قصائد" اإلٌقاع فً شعر نزار قبانً من خالل دٌوان 80.6/35

عبد هللا بن أحمد الفٌفًألقاب الشعراء بحث فً الجذور النظرٌة لشعر العرب ونقدهم80.6/36

ٌوسؾ ؼٌثموسوعة أجمل قصائد الؽزل80.6/37

مصطفى خلٌل الكسوانًمختارات من الشعر العربً القدٌم80.6/38

أحمد موسى النوتًالصحراء فً الشعر الجاهل80.6/39ً

عودة هللا منٌع القٌسًنقد وتحلٌل" نعم"رائٌة ابن أبً ربٌعة فً حبٌبته 80.6/40

سهام عبد الوهاب الفرٌحالمرأة العربٌة واإلبداع الشعري80.6/41

نبٌل حدادهنا لحظة التنوٌر وقراءات أخرى فً القصة القصٌرة80.6/42

رانٌة محمد شرٌؾ صالح العرضاويمكونات اإلبداع فً الشعر العربً القدٌم ابن طباطبا نموذجا80.6/43

حمدي محمود منصورشعر ٌحً بن هذٌل األندلس80.6/44ً

عبد الملك بومنجلمماطلة المعنى فً شعر المتنبً  أنماطها ومداها80.6/45

عبد الهادي خضٌر الحطابالمتنبً فً معٌار النقد البالؼ80.6/46ً

على محمد السٌد خلٌفةالجاحظ والدولة العباسٌة80.6/47

عبد الحكٌم الوائلًموسوعة شعراء العرب شعراء األندلس 80.6/48

عبد عون الروضانموسوعة شعراء العصر الجاهل80.6/49ً

عبد عون الروضانموسوعة شعراء صدر اإلسالم والعصر األموي80.6/50

ولٌد محمود خالصإبراهٌم الوائلً فً سٌرته وأوراقه المنسٌة جذوة بٌن الرماد80.6/51

80.6/52T1عبد عون الروضانموسوعة شعراء العصر العباسً األول

80.6/52T2ًعبد عون الروضانموسوعة شعراء العصر العباسً الثان

عباس صادقموسوعة أمراء الشعر العرب80.6/53ً

هادي نهرمع المتنبً شعر الحماسة والحكمة80.6/54

أبً نصر الفتح بن عبٌدقالئد العقٌان ومحاسن األعٌان 80.6/55

تارٌـــــــــــــــخ األدب العربـــــــــً

المإلؾالعنوانرقم القٌــــــــــد 

مصطفى البسٌونًتارٌخ األدب فً صدر اإلسالم80.7/01

مصطفى البسٌونًتارٌخ األدب األندلس80.7/02ً

حسن مإنستارٌخ الفكر اإلسالم80.7/03ً

مصطفى البسٌونًتارٌخ األدب العربً الحدٌث80.7/04

مصطفى البسٌونًتارٌخ األدب فً العصر الجاهل80.7/05ً

مصطفى البسٌونًتارٌخ األدب فً العصرالعباس80.7/06ً

محمد عبد العزٌزقراءات فً األدب اإلسالمً و االموي80.7/07

عبد الرحمان عبد الحمٌد علًتارٌخ األدب فً العصر الجاهل80.7/08ً

محمد رجب البٌونًاألدب األندلسً بٌن التؤثر والتؤثٌر80.7/09



فوزي سعد عٌسىدراسات فً األدب العرب80.7/10ً

فوزي سعد عٌسىفً األدب األندلس80.7/11ً

سالم عبد الرازق سلٌمان-دراسات ونصوص-فً األدب الجاهل80.7/12ً

فوزي سعد عٌسىفً األدب العباس80.7/13ً

فوزي محمد أمٌنفً شعر صدر اإلسالم والعصر األموي80.7/14

محمد رضا قطب عالم(نماذج من النثر )األدب الرومانً فً العصر الذهب80.7/15ً

مجدي عبد المنعم عجمٌةتطور النثر الفارسً فً العصر السلجوق80.7/16ً

ناهد الشعراويفً األدب القدٌم80.7/17

حسن عطواننصوص من األدب األموي80.7/18

محمد زؼلول عالم2األدب فً عصر العباسٌٌن ج80.7/19

ابن عذاري المراكشًالبٌان المؽرب فً أخبار األندلس و المؽرب80.7/20

محمود البؽداديبلوغ األدب فً معرفة أحوال العرب80.7/21

مصطفى الرافعًتارٌخ آداب العرب80.7/22

قصً الحسٌناألدب العربً فً العصرٌن المملوكً و العثمان80.7/23ً

سامً سوسؾ أبو زٌدالشعر:       األدب العباس80.7/24ً

سامً سوسؾ أبو زٌدالنثر:      األدب العباس80.7/25ً

نور الهدى الكتانًاألدب الصوف80.7/26ً

طه حسٌنمن حدٌث الشعر والنثر80.7/27

عرفان األشقر/ؼازي طلٌماتالنثر فً العصر األموي80.7/28

عرفان األشقر/ؼازي طلٌماتالنثر فً عصر النبوة والخالفة الراشدة80.7/29

أبو زٌد القرشًجمهرة أشعار العرب 80.7/30

حنا فاخوريتارٌخ األدب العربً 80.7/31

نكلسن.رنٌولد أتارٌخ األدب األندلس80.7/32ً

ٌاسٌن عاٌش خلٌلدراسات فً األدب العباس80.7/33ً

نبٌل علً حسنٌن-دراسة أسلوبٌة تؤصٌلٌة-دٌوان طرفة بن العبد80.7/34

أبو عبٌدة البحتريدٌوان الحماسة80.7/35

أبو العالء المعريرسالة الؽفرانرسالة الؽفران

صالح الدٌن أحمد دراوشةالرإى واألدوات عند شعراء القرن الثانً الهجري80.7/37

أحمد السٌد أبو المجدشعراء الظل فً العصر العباسً األول 80.7/38

سعٌد أحمد ؼرابمن روائع األدب العربً فً العصر الجاهل80.7/39ً

عصام الدٌن أبو زاللالشعر العربً قضاٌا ونصوص80.7/40

80.7/41T1 إحسان عباساألندلسً عصر سٌادة قرطبة (1)تارٌخ األدب

إحسان عباساألندلسً عصر الطوائؾ والمرابطٌن (2)تارٌخ األدب 80.7/42

المنهجٌــــــــــة فً االدب العربــــــــــــــــً

المإلؾالعنوانرقم القٌــــــــــد 

مصطفى البسٌونًالمنهج العلمً فً البحث األدب80.8/01ً

أحد عبد الكرٌم سالمةاألصول المنهجٌة إلعداد البحوث العلمٌة80.8/02

عزٌز داوودمناهج البحث العلم80.8/03ً

مصطفى حلمًمناهج البحث العلمً فً العلوم اإلنسانٌة80.8/04

عاطؾ علًالمنهج المقارن مع دراسة تطبٌقٌة80.8/05

 عبد هللا التطاويمنهجٌة البحث األدبً و مداخل التفكٌر العلم80.8/06ً

محمود سلٌمان ٌاقوتمنهج البحث الؽوي80.8/07

فتحً ٌوسؾ مبارك.....األسلوب التكاملً بناء المنهج80.8/08



مخبر الممارسات اللؽوٌةالٌوم الدراسً حول المناهج80.8/09

منى الصبانمن مناهج السٌنارٌو واإلخراج والمونتاج المدرسة العربٌة للسٌنما والتلفزٌون80.8/10

تدرٌس اللؽــــــــــــــــــة العربــٌــــــــــــــــــــــة

المإلؾالعنوانرقم القٌــــــــــد 

علً أحمد مدكورتدرٌس فنون اللؽة العربٌة  النظرٌة و التطبٌق80.9/01

فرٌد العمريدروس فً اللؽة العربٌة80.9/02

زكرٌاء إسماعٌلطرق تدرسً اللؽة العربٌة80.9/03

ناٌؾ أحمد سلٌمانالمشرؾ الفنً فً أسالٌب تدرٌس اللؽة80.9/04

محمد أحمد العماٌرةمصادر اللؽوٌات و البحث التربوي80.9/05

صالح بلعٌدفً قضاٌا التربٌة80.9/06

مخبر الممارسات اللؽوٌةالتعلٌمٌة والتعلمٌة:العدد الخاص بؤعمال ملتقى الممارسات اللؽوٌة80.9/07

حمار نسٌمةإشكالٌة تعلٌم مادة النحو العربً فً الجامعة   جامعة بجاٌة نموذجا80.9/08

صالح بلعٌدمقاربات منهاجٌة80.9/09

مخبر الممارسات اللؽوٌة(ا لعدد الخامس)مجلة الممارسات اللؽوٌة  80.9/10

مخبر الممارسات اللؽوٌة(العدد السابع )مجلة الممارسات اللؽوٌة 80.9/11

تحلٌــــــــــل الخطاب وعلــــــــــم النص

فاٌز عارؾ القرعانالموضوعة االستعارٌة  فً شعر السٌاب اللٌل نموذجا80.10/01

صالح ولعةعبد الرحمن منٌؾ الرإٌة واألداة80.10/02

نبٌل حدادكامٌلٌا الرواٌة األردنٌة وقراءات أخرى80.10/03

فاٌز عارؾ القرعانفً بالؼة الضمٌر والتكرار دراسات فً النص العذري80.10/04

عبد القادر الرباعًقراءة النص وسإال الثقافة استبداد الثقافة ووعً القارىء بتحوالت المعنى80.10/05

عبد القادر الرباعًجمالٌات المعنى الشعري التشكٌل والتؤوٌل 80.10/06

بان البناالفواعل السردٌة دراسة فً الرواٌة اإلسالمٌة المعاصرة80.10/07

أحالم فتحً عبد الهاديلؽة الجسد80.10/08

فاٌز  القرعانسلطة النص على داالت الشكل البالؼ80.10/09ً

ضٌاء ؼنً لفتةلؽة العٌون قراءة خطاب العٌن فً الشعر العربً القدٌم دراسة اسلوبٌة 80.10/10

عثمان أبو زنٌدنحو النص إطار نظري ودراسات تطبٌقٌة 80.10/11

خولة خلٌل حسٌن شخاترهمعجم الكتاب من العصر الجاهلً إلى نهاٌة العصر المملوك80.10/12ً

فتحً بو خالفة التجربة الروائٌة المؽاربٌة دراسة فً الفاعلٌات النصٌة وآلٌات القراءة80.10/13

محمود سلٌم محمد هٌاجنةالخطاب الدٌنً فً الشعر العباسً إلى نهاٌة القرن الرابع الهجري80.10/14

حسٌن المناصرةوهج السرد مقاربات فً الخطاب السردي السعودي80.10/15




