
دار النشرالمإلؾالكتابالرقم

(بدون سنة)د مشق : دار وهران محمد حسٌن االعربً/ د(الجزء األول)مقاالت فً الشعر العربً المعاصر1

1981-13ط–دار العودة بٌروت الطٌب الصالحموسم الهجرة إلى الشمال /األعمال الكاملة2

1981-13ط–دار العودة بٌروت   إسماعٌل فهد إسماعٌلخطوة الحلم3

بدون سنة- لبنان-دار األندلس بٌروتأمٌل حبشً األشقرخـٌانة وؼـدر4

بدون سنة- صٌدا بٌروت:منشورات المكتبة العصرٌة مـحمـود تـٌـمورحـواء الـخالـدة5

6
ترجمة مروان       " مالك بن نبًالطـفـل:مذكـرات شـاهد القـرن 

"القنواتً

1ط -بدون سنة– دار الفكر بٌروت 

-بدون سنة–بٌروت :دار بٌروت  عبد اللطٌؾ شراوهالشـاعر القـروي7

8
خلٌل "     ؼاستون باشبل ر ترجمةجـدلٌة الـزمن

"أحـمد خلٌل

دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر

بدون سنة– بٌروت : دار ومكتبة الهبلل خلٌل شرؾ الدٌن/إبن الرومً الموسوعة األدبٌة المٌسرة9

10
محمد الحبٌب / نجٌة دربال معالم لقاءا ت مع مجموعة من الشخصٌات الفكرٌة فً العالم العربً/ ساعة صفاء

إسبلمً

الشركة التونسٌة للتوزٌع

11
القاضً الجرجانً الدكتور أحـمد أحـمد  الطبعة الثانٌة                                        33           نوابػ الفكر العربً

بدوي

دار المعارؾ

-بدون سنة - دار المعارؾ القاهرةد محمد زؼلول سبلم/ إبن قـتٌبة 18نوابػ الفكر العربً 12

المإسسة العربٌة للدراسات والنشر بٌروت بدون سنةهاشم سٌاؼً/ دبٌن النظر والتطبٌق الطبعة األولى: الشعر الحدٌث13

طبع فً إنجلترازكً نجٌب محمود/ دهـذا العصـر و ثـقـافـته 14

'1987'3- 2-دار الشروق القاهرة بٌروت طزكً نجٌب محمود/ دمـوقـؾ فً المـٌثاقـٌزٌـقـٌا 15

طبع فً إنجلترازكً نجٌب محمود/ دقـشور ولـباب 16

طبع فً إنجلترا  حـنا نمـر(1982)' الطبعة األولى'/     داروٌن 17

-بدون سنة – لبنان : دار الحداثة عبد الملك مرتاضى/ددراسة تشرٌحٌة لقصٌدة أشجان ٌمنٌة: بنٌة الخطاب الشعري18

=منشورات المكتبة العصرٌة صٌدا بٌروت عباس محمود العقادفـً بـٌت19ً

=المستقبل الفجالة اإلسكندرٌة المعارؾ بٌروت أحمد حسٌن الباقـوريصـفوة السـٌرة المحمـدٌـة20

=المجلس الوطنً للثقافة والفنون و اآلداب الكوٌت ناٌـؾ خـرما/دأضواء على الدراسات اللؽوٌة المعاصرة21

1936- مطبعة مصرمحـمد أحـمد العـدويالتوحٌد أو العقابـد اإلسـبلمٌة22

بـٌروت:الرسـالة- الجـزابر: شـهابفتـحً ٌـكناإلسـتـٌعاب فً حـٌاة الدعـوة والداعـٌة23

24
والرد على من ٌدعـً أن النص القرآنً ال ٌحرمه                                                              - تحـرٌم الـخمر

عثمان بن عبد القادر الصافً
 1985)دمشق الطبعة األولى  - المكتب اإلسبلمً  بٌروت 

)

1980– ه 1400دمشق :دار الفكر محمد المباركبٌن الثقافتٌن الؽربٌة واإلسبلمٌة25

دار الشهاب الجزابرأبو األعلى المـدوديتذكرة دعاة اإلسبلم26
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27
/مورٌاك / بٌار هنري سٌمون 

عفٌؾ دمشق/ د
 édition du service parisالمنشورات العربٌة 

1953

28
إبراهٌم الثانً /مصطفى محمود راحـتً مـن الشـك إلـى اإلٌمـان

إبراهٌم عبد القادر المازنً/

1975/ 1395دار العودة بٌروت دار الشروق بٌروت 

1978-مإسسة الرسالة بٌروت أبـو األعلى المدوديمـبادئ اإلسـبلم29

(بدون سنة)المكتبة الكاثولٌكٌة بٌروت مٌشال أبً صعبالصـاعقة30

=المكتب العالمً بٌروت محمد كامل حسن المحامًالفلسفة والطب وعلم النفس والشعر والموسٌقى/ ابن سٌنا عبقري31

=المطبعة الكاثولٌكٌة بٌروت بقلم مشال أبً صعب/إدوار لٌتون سـاحـرة الكـهـؾ32

=لبنان  (بٌروت)المكتبة العلمٌة الجدٌدة جبران خلٌل جبرانعـرابـس الـمروج33

=لبنان – دار العلم للمبلٌٌن بٌروت طـه حسٌنتقلـٌد وتـجدٌد34

القاهرة:مكتبة النهضة المصرٌةتشارلز لٌوناردولـماذا ٌنـحرؾ األطـفال35

الجزابر:المطبوعات الوطنٌة الجزابرٌةمالك حدادال ٌجٌب: رصٌؾ األزهار36

دار الحوار سورٌة                  مٌشٌل زٌرا فـااألسطورة والرواٌة37

وزارة الثقافة                مخلوؾ بوكروحفنون-مبلمح عن المسرح الجزابري38

39
القدرات العقلٌة عند األطفال

تلما جوٌن ثرٌستون إلً ترٌن مان بٌرن
القاهرة:مكتبة النهضة المصرٌة

تونس-الدار العربٌة للكتاب لٌبٌا صالح القرمادي/      البعد الخامس عروسة الـنالوي40

(1977-1897)تونس– الدار العربٌة للكتاب لٌبٌا                  أحمد الطوٌلًقسمة وطرح41

القاهرة: دار المعارؾجمال الدٌن الشٌال/            درفاعة رافع الطهطاوي42

لبنان-بٌروت :دار األندلس              السٌد إبراهٌم محمددراسة أسلوبٌة/الضرورة الشعرٌة 43

دار المعارؾ القاهرةأحمد أحمد بدوي/             دالبحتري44

الجزابر:دٌوان المطبوعات الجامعٌة فاٌز الداٌه/              دالنظرٌة والتطبٌق دراسة تارٌخٌة :علم الداللة العرب45ً

الجزابر:دٌوان المطبوعات الجامعٌة ببلشٌر-ر / د(الجزء األول):تارٌخ األدب العربً 46

بٌروت: دار النقابصهرمن بومٌرانز/              دالضؽط الدموي وكٌؾ نتعاٌش معه47

دار الفكر دمشق    شوقً أبو خلٌلاالرل بقٌادة ٌعقوب المنصور الموحدي48

دار المعارؾ مصر:قصص بولٌسٌة لؤلوالد                 محمود سالملؽز الرجل الذي طـار49

دار المعارؾ مصر:قصص بولٌسٌة لؤلوالد  الشهٌد عبد القادر عودهاإلسبلم بٌن جهل أبنابه وعجز علمابه50

مصر:دار المعارؾ       توفٌق الحكٌمعصفور من الشرق51

دار الهبللرجاء شعٌر/عبد العزٌز شرؾ /     دالرإٌا االبداعٌة فً أدب ٌوسؾ السباع52ً

قسنطٌنة الجزابر:مطبعة النشر               حمٌدة عمٌراويفً منهجٌة البحث العلم53ً

صٌدا– منشورات المكتبة العصرٌة بٌروت         أحمد عبد الجواد الرومًعبد هللا بن رواحة رضً هللا عنه54

دار العلم للمبلٌٌن بٌروت             فٌكتور هٌجو البإساء551981

بٌروت–مإسسة الرسالة                محمد شدٌدمنهج القرآن فً التربٌة56
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لبنان- بٌروت :مإسسة نوفل              مٌخابٌل نعٌمةنجوى الؽروب57

مطبعة اللؽاتحكاٌات من البحٌرة الؽربٌة58

بٌروت- مكتبة المعارؾ              مكسٌم ؼوركًاألم59

الحٌاة بٌروت:دار مكتبة                 ألبٌر كاموأعـراس60

دار الفكر بٌروت           أبو األعلى المروديالحجـاب61

لبنان- بٌروت – دار المشرق                     الفـرابًفبلسفة العرب62

الجزابر:مكتبة رحاب عبد الحمٌد محمد الهاشمً/        دلمحات فً تفسٌر القران  الكرٌم63

مصر:دار المعارؾ حسٌن المإنس/          دو قصص أخرى'الزٌر '       إدارة عموم 64

بٌروت- المطبعة الكاثولٌكٌة              مٌشٌل أبً صعبرسول األمٌر65

طبع فً إنجلترا               أٌان ادوارد(الجزء األول)سر كبار الموسٌقٌون 66

المإسسة العصرٌة للدراسات والنشر بٌروت              إعداد راجً عناٌةمإرخ الٌستؽنى عن تارٌخه:الجنرتً  67

بٌروت- المطبعة الكاثولٌكٌة                مٌشٌل أبً صعبولتر سكوت/جزاء الشرؾ 68

بٌروت- المطبعة الكاثولٌكٌة مٌشٌل أبً صعب/            بقلمالفتى الثـابر69

بٌروت- المطبعة الكاثولٌكٌة ٌوحنا قمبر/         ابن طفٌل فبلسفة العرب70

بٌروت- المطبعة الكاثولٌكٌة مٌشٌل أبً صعب/        بقلم جزاء الؽـدر71

القاهرة بٌروت:دار الشروق             توفٌق الحكٌمالحمـٌر72

المجلس الوطنً للثقافة واآلداب الكوٌتجون بوستٌجٌت/            د المٌكروبات واإلنسان73

(بدون سنة)مطبعة فضالة المحمدٌة                  محمد ؼٌات1ً- كٌفٌة تسٌٌر الدرس من وحً التربٌة وعلم النفس ج74

بٌروت:دار إحٌاء العلوم              عبد اللطٌؾ شرارةالتؽلب على الخجل: الموسوعة النفسٌة 75

الجزابر:مكتبة رحاب                 علً الطنطاوي(طبعة منقحة )تعرٌؾ عام بدٌن اإلسبلم 76

(=)الجزابر:دار الشهاب                  محمد محدةمختصر عام أصول الفقه اإلسبلم77ً

الجزابر:دار الشهابإسحاق احمد فرحان/            دالتربٌة اإلسبلمٌة بٌن األصالة والمعاصرة78

لبنان– بٌروت :دار العلم للمبلٌٌن                  إلٌلٌا أبو ماضًالجـداول79

لبنان– بٌروت :دار العلم للمبلٌٌن                  إلٌلٌا أبو ماضًالخـمابل80

81
بقلم مصطفى لطفً        /الفونسو كار بب

             المنفلوطً

بٌروت لبنان:المكتبة العصرٌة الحدٌثة

دار الفكرمحمد عبد العزٌز الخولًإصبلح الوعظ الدٌن82ً

تونس:الدار التونسٌة للنشرعبد األمٌر األعسر/ دالمصطلح الفرنسً عند العرب83

1983الجزابر :دٌوان المطبوعات الجامعٌةحامد حنفً داود/ دالمنهج العلمً فً البحث األدب84ً

بٌروت:دار الشروقإبراهٌم عبد القادر المازنًإبراهٌم الثان86ً

بٌروت:دار الشروقأبو عثمان الجاحظالبٌان والتبٌٌن وأهم الرسابل87

بٌروت:دار الشروقزكً نجٌب محمود/ دتجدٌد الفكر العرب88ً

بٌروت:دار الشروقزكً نجٌب محمود/ دتجدٌد الفكر العرب89ً
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القاهرة:دار المعارؾمحمد حسن عبد هللا/دالصورة والبناء الشعري90

بٌروت:دار النهضة العربٌةمحمد ثابت األفندي/ دمع الفٌلسوؾ91

1981بٌروت :دار العودة احسان عباسالشعر العربً المعاصر قضٌاه وظواهره الفنٌة والمعنٌة92

دار العلم للمبلٌٌن بٌروتطه حسٌنمن أدب التمثٌل الؽرب93ً

94
أبً عبد هللا محمد بن مالك الذٌل والتكملة

المراكشً, األوسً ,األنصاري

لبنان–دار الثقافة بٌروت 

دار الشروقمحمود شتلوناإلسبلم عقٌدة وشرٌعة95

دار الشهاب للطباعة والنشر باتنةمحمد الؽزالً/ دعقٌدة المسلم96

بٌروت- صٌدا: منشورات المكتبة العصرٌةعبد الخالق النواوي/ دجرابم السرقة فً الشرٌعة اإلسبلمٌة والقانون الوضع97ً

1982الناشر عالم الكتب القاهرة سعٌد إسماعٌل علً/ ددراسات فً التربٌة اإلسبلمٌة98

دار النعمان للطباعة والنشرعبد الحسٌن شرؾ الدٌن الموسويالفصول المهمة فً تؤلٌؾ اإلمام99

1984-دار الشروق للنشر و التوزٌع اإلمام األكبر محمود شتلوتالفـتاوى100

3/المكتب اإلسبلمً بٌروتعبد الحً فخر الدٌن الحسنًتـهذٌب األخـبلق101

102
المفضال خطٌب كرببل ء لشٌخ عبد الحسـٌن علـٌه السـبلم قـتٌـل العـبرة

الزهراء الكعبً الزهراء الكعبً

من منشورات رابطة النشر اإلسبلمً العراق

1981دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت بدٌع محمد جمعة/ دفٌـنوس وأدونـٌس103

1961دار العلم للمبلٌٌن بٌروت ط األولى سٌد أمٌر علًروح اإلسـبلم104

ملتزم الطبع والنشرمكتبة األدب ومطبعتهاتوفبق الحكٌمفـن األدب105

المكتب اإلسبلمً بٌروت ومكتب أسامة الرٌاضعبد الرحمن النجبلويالتربٌة اإلسبلمٌة والمشكبلت المعاصرة106

بٌروت– دار العلم للمبلٌٌن مٌخابٌل شولوخوؾالدون الهادئ107

هدٌة من مجلة منبر اإلسبلمالمفتً الشٌخ محمد خاطرشهر رمضان الذي أنزل فٌه القرآن108

منشورات من وزارة الشإون الدٌنٌة الجزابرالملتقى الرابع عشر للفكر اإلسبلم109ً

منشورات دار األدب بٌروتجودت فخر الدٌن/دشكل القصٌدة العربٌة فً النقد العرب110ً

1983دار إبن خلدون بٌروت ط الثانٌة شوقً عبد الحكٌممدخل لدراسة الفولكلور واألساطٌر العربٌة111

1984إصدار للطباعة والنشر دار بٌروتجبران خلٌل جبرانالمجموعة الكاملة لمإلفات جبران خلٌل جبران112

113
عبد هللا عبد الؽنً خٌاط إمام وخطٌب حكم وأحكام من السٌرة النبوٌة

المسجد الحرام

دار الرفاعً للنشر والطباعة والتوزٌع

دار الكتاب العربً بٌروتعبد الرزاق نوفلالمسلمون والعلم الحدٌث114

1984دار الشروق القاهرة ط الثانٌة ٌوسؾ القرضاوي/ دالصحوة اإلسبلمٌة بٌن الجحود والتطرؾ115

دار الثقافة بٌروتمصطفى لطفً المنفلوطًماجدو لٌن أو تحت ظبلل الزٌزفون116

1986دار العلم للمبلٌٌن بٌروت أرمشت همنؽوايعبر النهر نحو األشجار117

دار الكتاب العربً بٌروتعابشة عبد الرحمن/ دجدٌد فً رسالة الؽفران118

1985مكتبة المعارؾ بٌروت الزوزنًشرح المعلقات السبع119

4



 بٌروت1985دار الشروق ط األولى مصطفى عبد الؽنًشهرزاد فً الفكر العربً  الحدٌث120

دار األندلس للطباعة والنشر والتوزٌع بٌروتالشٌخ أحمد الشنقٌطًشرح المعلقات العشر وأخبار شعرابها121

المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر بٌروتمٌشال زكرٌا/  داأللسنة التولٌدٌة والتحوٌلٌة وقواعد اللؽة العربٌة122

الهٌبة المصرٌة العامة للتؤلٌؾ والنشر(1ج)دوستوٌقسكً الجرٌمة والعقاب123

الهٌبة المصرٌة العامة للتؤلٌؾ والنشر(2ج)دوستوٌقسكًالجرٌمة والعقاب124

مكتبة األدب وطبعتهاتوفٌق الحكٌمسجـن العـمر125

دار الشروق بٌروتسـٌد قطـبالتصوٌر الفنً فً القرآن126

1960دار النشر للتربٌة الحدٌثة دمشق معروؾ زرٌق"درسا"كٌؾ تلقً 127

1979دار المعرفة  الجامعٌة اإلسكندرٌة محمد علً محمد/ دعلم اجتماع التنظٌم128

دار العودة بٌروتمحمد ؼنٌمً هبلل/ داألدب المقارن129

دار العلم للمبلٌٌن بٌروتأرنست همنؽوايالشٌخ والبحر130

1980 1دار الكتب الشعبٌة بٌروت لبنان ط أؼاثا كرٌستًالرسابل السوداء131

1983لجنة من األساتذة دار مارون عبود لجنة من األساتذةالمرشد فً الفلسفة العربٌة132

1980 5دار الفكر للطباعة والنشر بٌروت ط محمد مباركالمجتمع اإلسبل مً المعاصر133

1981الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع الجزابر مرزاق    بقطاشطٌور فً الظهٌرة134

1981-5-دار النهضة العربٌة بٌروت طج بوز-تتارٌخ الفلسفة فً اإلسبلم135

دار المعارؾ القاهرةشوقً ضٌؾ/ دالفن ومذاهبه فً النثراألدب136ً

دار المعارؾ القاهرةشوقً ضٌؾ/ دالفن ومذاهبه فً الشعر العرب137ً

1979 مارس 2-دار العلم للمبلٌٌن بٌروت ط فلٌب حتً/ داإلسبلم منهج الحٌاة138

1983المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر أحمد رضا حوحوؼادة أم القرى139

دار المعارؾ مصرنعمات أحمد فإاد/ دالجمال والحرٌة والشخصٌة اإلنسانٌة فً أدب العقاد140

141
محاورات مع النثر العربً

مصطفى ناصؾ
  1997المجلس الوطنً للثقافة والفنون واألدب          

الكوٌت

142
محاورات مع النثر العربً

مصطفى نا صٌؾ
  1997المجلس الوطنً للثقافة والفنون واألدب          

الكوٌت

143
محاورات مع النثر العربً

مصطفى نا صٌؾ
  1997المجلس الوطنً للثقافة والفنون واألدب          

الكوٌت

144
محاورات مع النثر العربً

مصطفى نا صٌؾ
  1997المجلس الوطنً للثقافة والفنون واألدب          

الكوٌت

145
محاورات مع النثر العربً

مصطفى نا صٌؾ
  1997المجلس الوطنً للثقافة والفنون واألدب          

الكوٌت

1999مجلس الوطنً للثقافة والفنون الكوٌت وهب أحمد روصة/           دشعرنا القدٌم والنقد الجدٌد146

1999مجلس الوطنً للثقافة والفنون الكوٌت وهب أحمد روصة/           دشعرنا القدٌم والنقد الجدٌد147
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1999مجلس الوطنً للثقافة والفنون الكوٌت وهب أحمد روصة/           دشعرنا القدٌم والنقد الجدٌد148

1999مجلس الوطنً للثقافة والفنون الكوٌت وهب أحمد روصة/           دشعرنا القدٌم والنقد الجدٌد149

دار المعارؾ بمصرالسٌد أبو النجا/             دكلمات إلى العقل150

الشركة التونسٌة للتوزٌع                 أحمد خالدإبن الروم151ً

 بٌروت1978دار العلم للمبلٌٌن ط الثانٌة             محمد جواد مؽنٌةاإلسبلم بنظرة عصرٌة152

دار األحٌاء  التراث العربً بٌروتمحمد لخضري بك/        الشٌخنور الٌقٌن فً سٌرة سٌد المرسلٌن153

154
البٌان والتبٌٌن

2.3.4أبً عثمان عمر بن بحر الجاحظ 
مإسسة الخانجً  القاهرة

1983دار الؽرب اإلسبلمً بٌروت ط الثانٌة عبد العزٌز بن عبد هللاالفلسفة واألخبلق عند إبن الخطٌب155

1984منشورات دار النصر دمشق  محمد أحمد جاد المولىقصص القرآن156

بجامعة دمشقحافظ الجمالًأبحاث فً علم نفس الطفل والمراهق157

دار المعارؾ  بمصر ط السابعةطه حسٌنتجـدٌـد ذكرى أبً العبل ء158

دار القلم  بٌروت ط األولىنجٌب محفوظالجـرٌـمة159

2منشورات دار المكتبة الحٌاة بٌروت ط أبو القاسم محمد و عبد هللا شرٌطشخصٌات أدبٌة من المشرق والمؽرب160

دار الفكر الطبع فً لبنانمحمد العربً القرويالخبلصة الفقهٌة على مذهب السادة المالكٌة161

1980 1المإسسة العربٌة للدراسات والنشر بٌروت ط صبري مسلم حماديأثر التراث الشعبً فً الرواٌة العراقٌة الحدٌثة162

مإسسة الرسالة بٌروت ط الثانٌةنور الدٌن عترالحـج والعمرة163

منشورات دار مكتبة الحٌاة بٌروتالرجـولة والزواج164

دار الثقافة بٌروت لبنان             إد مون رستونالشـاعر165

1979دار مكتبة الحٌاة بٌروت أدٌب عونعدالة عمر بن الخطاب166

مكتبة الشركة الجزابرٌة مرازقه بو داود وشركابهماعبد الحمٌد بن بادٌـسالعـقابـد اإلسبلمٌة167

دار الهبل لعباس محمود العقادالمـرأة فً القرآن168

الشركة الوطنٌة للتوزٌع الجزابرعبد المالك مرتا ضنهضة األدب العربً المعاصر فً الجزابر169

دار الشهاب للطباعة والنشر الجزابرمحمد متولً الشعراويشبهات وأباطٌل خصوم اإلسبلم والرد علٌها170

مكتبة ؼرٌبع محمود العقا ددراسات فً المذا هب األدبٌة واإلجتماعٌة171

1981الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع الجزابر محمد مصاٌؾفصول فً النقد األدبً الحدٌث172

مإسسة مناهل العرفان بٌروتمحمد علً الصابونًتفسٌر جزء قد سمع الجزء الثامن والعشـرون173

1982-2-دار البعث للطباعة والنشر قسنطٌنة الجزابر محمد صالح الصدٌقمقاصـد الـقرآن174

1983- 1- دار الشروق بٌروت طأحمد بهجتحـراس الحقٌقة175

دار المعارؾ القاهرةممدوح حقًالفـرزدق176

الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع الجزابرعبد هللا شرٌطمن أجل سعادة اإلنسان177

تونس- دار العربٌة للكتب لٌبٌاالهادي كروأصـول التشرٌع اإلسبلم178ً

أصحاب دار إحٌاء الكتب العربٌةعثمان أمٌنم ع/ أعـبلم اإلسبلم179
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13- دار المعارؾ مصر ططـه حسٌندعـاء الكـروان180

1985- 1- دار الشروق بٌروت طمصطفى عبد الؽنًشهرزاد فً الفكر الـعربً الحدٌث181

182
واصؾ / د-  إبراهٌم عصمت مطاوع /دالتربٌة العلمٌة أسس وطرق التدرٌس

عزٌز واصؾ

1982دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت 

1983-3المكتب اإلسبلمً بـٌروت طٌوسؾ القرضاويشرٌـعـة اإلسبلم183

الطبع والنشر مكتبة األدب ومطبعتهاتوفـٌق الحكٌممحـمـد184

هدٌة مكتب رابطة النشر اإلسبلمً العـراقمحمد كاظم القزونًرسابل- حكم –  خطب 3شرح نهج الببلؼة ج 185

1982- دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرخٌر هللا عـصارمقدمة لعلم النفس األدب186ً

المإسسة العربٌة للدراسات والنشر بناٌة برج الكارلتونولٌام شكسبٌرمـؤسـاة مكـبث187

1983دار العربٌة للكتاب الشركة الوطنٌة للنشر الجزابر محمد مصاٌؾ/ دالرواٌة العربٌة الجزابرٌة الحدٌثة بٌن الواقعٌة وااللتزام188

معهد البحوث والدراسات العربٌة بؽدادكمال نشؤت/ دالنقد األدبً الحدٌث فً مصر189

2- ط 1981الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع الجزابر محمد األخضر السابحًهمسات وصرخات190

-1982 -3-دار الشروق بٌروت طزكً نجٌب محمود/ دمن زاوٌة فلسفٌة191

شركة الشهاب–مكتبة الرسالة الحدٌثة األردن محمود ا لخالديالـتفـكٌر192

1990- 4-مكتبة رحاب طمحمد علً الصابونًروابع البٌان تفسٌر آٌات األحكام عن القرآن193

دار األفاق األبٌارمصطفى حركاتأوزان الشعر194

دار بوسبلمة للطباعة والنشر والتوزٌع تونسمحمد الهادي العا مريالقـصة التونسٌة القصٌرة195

1979مإسسة الرسالة بٌروت عمر رضا كثا لةالزنا ومكافحته196

دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر/أعمال الملتقى الدولً حول األدب المقارن عند العرب197

1983المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر أبو القاسم سعد هللاتجارب فً األدب والرحلة198

1978دار مكتبة الحٌاة بٌروت جان بول سارترالوجودٌة مذهب إنسان199ً

دار مكتبة الحٌاة بٌروتجان بول سارترمعنى الوجودٌة200

1986المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر إسماعٌل العربًنمادج من روابع األدب العالمً ج الثان201ً

1969دار الكتاب العربً بٌروتس رابوبرت.امبادئ الفلسفة202

82-الشركة الوطنٌة للتوزٌع الجزابر الربٌع مٌمونمشكلة الدور الدٌكارت203ً

دار الشهاب باتنة الجزابرند ل جبر/ دوآثاره, نتابجه ,و دوافعه , أسبابه ,تحرٌمه :الزنا 204

1974دار الكتاب العربً بٌروت أحمد أمٌنكتاب األخبلق205

1984المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر /دٌوان أبو الحسن علً بن صالح شعراء الجزابر206

دار المعارؾ القاهرةحنا الفاخوريالفخر والحماسة207

دار التونسٌة للنشرأبو القاسم الشابًمذكرات الشاب208ً

2-دار المعارؾ القاهرة طشوقً ضٌؾالعصر العباسً الثان209ً

1982دار العودة بٌروت محمد متولً الشعراويعلى مابدة الفكر اإلسبلم210ً

1984الشركة الوطنٌة للنشر الجزابر محمد مصاٌؾ/ ددراسات فً النقد واألدب211
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1986- 2-دار المشرق بٌروت ط أبو عثمان الجاحظالبٌان والتبٌٌن وأهم الرسابل212

1981-3-دار النهضة العربٌة للنشر بٌروت طمحمد لبٌب النجحًمقدمة فً فلسفة التربٌة213

دار القرآن الكرٌم بٌروتمحمد علً الصابونًصفوة الـتفـاسـٌر214

1982دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر حامد حفنً داود/ دتارٌخ األدب العربً فً العصر العباسً األول215

الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع الجزابرعبد هللا قها ر/ماكسٌم ؼوركً المختار من القصة السوفباتٌة216

1980-2-المإسسة العربٌة للدراسات والنشر طولٌام شكسبٌرمؤسات عطٌل مؽربً البندقٌة217

منشورات دار األدب بٌروتكولن ولسنحـناٌا الحـٌاة218

1980-2-المإسسة العربٌة للدراسات والنشر طجبرا إبراهٌم جبرااألسطورة والرمز219

1980-6-دار العلم للمبلٌٌن بٌروت طموالنا محمد علًحـٌاة محـمـد ورسالـته220

1981-6-دار العودة بٌروت طمحمدؼنٌمً هبلل/ دالرومـانتـكٌة221

1984المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر  الصحافة العربٌة فً الجزابر222

دار الفكر دمشقشاكر الفحام/ دالفـرزدق223

1984المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر عبد هللا شرٌطنظرٌة حول سٌاسة التعلٌم والتعرٌب224

3-دار المعارؾ القاهرة طمحمود رزق سلٌمصفً الدٌن الحل225ً

1980-8-دار المعارؾ للمبلٌٌن بٌروت ططه حسٌنمـن بعـٌد226

1986المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر العربً عمٌشمقابسات العربً بن العرب227ً

1983-1-المإسسة الجامعٌة للكتاب والنشر والتوزٌع طعلً شلق/ دالفـن والجـمال228

 -1-عوٌدات بٌروت ط1973- دار منشورات بٌار الروكالطـبقات االجـتماعٌة229

2-عوٌدات بٌروت ط1977- دار منشورات حنفٌان رود ٌس لوٌسدٌـكارت والعقـبلنـٌة230

231
األول- ج - فً الرقص الشعبً فً الجزابر 

إبراهٌم بهلول
l office des publications universitaire 

Alger

1985المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر صالح الخرفًحـمود رمـضـان 232

1984المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابرمحمد حٌدارخـلؾ األشـعة233

1986المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابرصباٌحٌة بن كلةالتـناسخ الـزمـن234ً

دار الشهاب للطباعة والنشر باتنة الجزابرخالد أحمد أبو جنديالجانب الفنً فً القصة القرآنٌة منهجا وأسس بنابها235

1984-2- دار الرابد العربً بٌروت طعبد الرضا علًاألسطورة فً شعر السٌاب236

1980-2-المإسسة العربٌة للدراسات والنشر طعبد الرحمن بدوي/ دحـٌته الدٌوان الشرقً للمإلؾ الؽرب237ً

دار الحوار للنشر والتوزٌع سـورٌةنبٌل سلٌمانوعً الذات والعالم دراسات فً الرواٌة العربٌة238

المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر/ؼابلاير ؼارسٌا ماركٌز رابد الواقعٌة السحرٌة 239

شركة الشهاب الجزابرفخري أبو صفٌة/ دطرق اإلثبات فً القضاء اإلسبلمً 240

1986المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابرالطاهر الخلؾإبن الشهٌد أو البد أن تورق الجماجم 241

الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع الجزابرعبد هللا الشرٌطالـرماد242

1981الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع الجزابر عبد العزٌز بو شفٌراتنجـمة الساحل243
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1983المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر تشٌخوؾ– بوشكٌن قصـص مـن األدب العا لم244ً

دار العلم للمبلٌٌن بٌروت الشركة الوطنٌة للنشر الجزابرالطاهر وطا رالزلزال رواٌة من الجزابر245

1983دار العربٌة لكتاب عبد هللا الركٌبًتطور النثر الجزابري الحدٌث246

247
األلسنة التولٌدٌة والتحوٌلٌة وقواعد اللؽة العربٌة

مٌشال زكرٌا/ د
المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع بٌروت 

1983-2ط–

1985المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر عبد هللا حمادي/ دمدخل إلى الشعر اإلسبانً المعاصر248

1983- 1- دار الحداثة لبنان طؼالب ملساالجهل فً معركة الحضارة249

دار بوسبلمة للطباعة والنشر والتوزٌع تونسأنور الجنديهل ؼٌر الدكتور طه حسٌن آراءه فً سنواته األخٌرة 250

1982الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع الجزابر أحمد حمديإنفجارات شعر251

دار بوسبلمة للطباعة والنشر والتوزٌع تونسأنور الجنديطه حسٌن حٌاته وفكره فً مٌزان اإلسبلم252

دار بوسبلمة للطباعة والنشر والتوزٌع تونسأنور الجنديطه حسٌن حٌاته وفكره فً مٌزان اإلسبلم253

1997منشورات المكتبة العصرٌة صٌدا بٌروت سعاد محمد خضر/ داألدب الجزابري ا لمعاصر254

1997منشورات المكتبة العصرٌة صٌدا بٌروت سعاد محمد خضر/ داألدب الجزابري ا لمعاصر255

1985المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر مصطفى فاسًالبطل فً القصة التونسٌة حتى اإلستقبلل256

1986المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر مصطفى فاسًالبطل فً القصة التونسٌة حتى اإلستقبلل257

1986المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر عمر بن قٌنة/ دأشكال التعبٌر فً القصة اللٌبٌة القصٌرة258

1986المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر عمر بن قٌنة/ دأشكال التعبٌر فً القصة اللٌبٌة القصٌرة259

منشورات مكتبة سمٌر بٌروتحنا الفاخوري5األصول الواضحة فً الصرؾ والنحو ج260

منشورات مكتبة سمٌر بٌروتحنا الفاخوري                                             6   األصول الواضحة فً الصرؾ والنحو ج261

منشورات مكتبة سمٌر بٌروتحنا الفاخوري                                             7   األصول الواضحة فً الصرؾ والنحو ج262

منشورات مكتبة سمٌر بٌروتحنا الفاخوري                                             8   األصول الواضحة فً الصرؾ والنحو ج263

منشورات المكتبة البولٌسٌة بٌروتمن أساتذة اللؽة العربٌة2المشوق فً المطالعة واألدب ج264

منشورات المكتبة البولٌسٌة بٌروتمن أساتذة اللؽة العربٌة4المشوق فً المطالعة واألدب ج265

منشورات المكتبة لبولٌسٌة بٌروتمن أساتذة اللؽة العربٌة4المشوق فً المطالعة واألدب ج266

1961-2-منشورات مكتبة المدرسة بٌروت طحنا فاخوري        الجدٌد فً البحث  األدبً                              267

منشورات مكتبةحنا فاخوري1الجدٌد فً األدب العربً ج268

1957 -3مدرسة بٌروت ط حنا فاخوري3الجدٌد فً األدب العربً ج269

1986 2-منشورات مكتبة المدرسة بٌروت  طحنا فاخوري2  الجدٌد فً األدب العربً ج270

1986 2-منشورات مكتبة المدرسة بٌروت  طحنا فاخوري                         3الجدٌد فً األدب العربً ج271

1986 2-منشورات مكتبة المدرسة بٌروت  طحنا فاخوري4الجدٌد فً األدب العربً ج272

1986 2-منشورات مكتبة المدرسة بٌروت  طحنا فاخوري5الجدٌد فً األدب العربً ج273

دار الثقافة بٌروت لبنانمصطفى لطفً المنفلوطًالعـبرات274

دار الثقافة بٌروت لبنانمصطفى لطفً المنفلوطًالعـبرات275
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1982الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع الجزابر  عبد هللا ركٌبًاألوراس فً الشعر العربً ودراسات أخرى276

1982الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع الجزابر  عبد هللا ركٌبًاألوراس فً الشعر العربً ودراسات أخرى277

المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرمحمد العربً/ دقضاٌا فكرٌة فً لٌلة عربٌة                                                   278

المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرمحمد العربً/ دقضاٌا فكرٌة فً لٌلة عربٌة                                                   279

1982-8-دار الكتاب العربً بٌروت طمصطفى صادق الرافعً  حـدٌث القـمر                                                 280

1982-8-دار الكتاب العربً بٌروت طمصطفى صادق الرافعً  حـدٌث القـمر                                                 281

1986-المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر عبد الحمٌد بورابو بن الطاهر=القصص الشعبً فـً منطـقة بسكرة                    282

1986-المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر عبد الحمٌد بورابو بن الطاهر=القصص الشعبً فـً منطـقة بسكرة                    283

1986-المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر عبد الحمٌد بورابو بن الطاهر=القصص الشعبً فـً منطـقة بسكرة                    284

1981الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع الجزابر عبد اإلله مٌسوم/ دتؤثٌر الموشحات فً التروبادور285

1981الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع الجزابر عبد اإلله مٌسوم/ دتؤثٌر الموشحات فً التروبادور286

1982مإسسة األبحاث العربٌة بٌروت الٌاس خوريالذاكرة المفقودة دراسات نقدٌة287

1987دار المعرفة الجامعٌة عباس محمود عوضالتقٌٌم الكلنٌكً الذاتً فً ضوء إطار للشخصٌة288

1987دار المعرفة الجامعٌة عباس محمود عوضالتقٌٌم الكلنٌكً الذاتً فً ضوء إطار للشخصٌة289

1983المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر محمد أبو القاسم الخمار                                        (شـعر)ربـٌعً الجـرٌح  290

2- ط1985المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر محمد األخضر عبد القادر السابحًواحـة الـهوى                                          291

1986المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر عبد الها دي عبد الرحما ن/ درواٌة          .الزمن المـر 292

1986المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر صالح الخرفً/ دمحمد العٌد آل خلٌفة                                     293

1980-1-دار الطلٌعة للطباعة والنشر بٌروت طناجً علوشحوار حول األمة و القومٌة و الوحدة           294

1986-المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر صا لح  رضاألحـان ومواقؾ 295

مجلة أدبٌة ثقافٌة تصدرها وزارة الثقافةأحمد دوؼانالصوت النسابً فً األدب الجزابري المعاصر296

1980-3-دار الثقافة بٌروت طجورج ؼرٌبمن التراث العرب297ً

1983-4-دار الثقافة بٌروت طجورج ؼرٌبالعصـر العـباسـ298ً

1982مكتبة الهبلل بٌروت مصطفى ؼالب/ داإلنهـٌار العصـبً 299

1983مكتبة الهبلل بٌروتمصطفى/ دأصـول علـم الـنفـس300

دار الهجرة للنشر بسكرة الجزابرند ٌر مصموديالحب بٌن هوى اإلنسان و هدى اإلسبلم 301

1982الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع الجزابر جٌبللً خبلصالكتاب والخبز واإلسمنت302

1988المإسسة الطنٌة لكتاب الجزابر محمد األخضر عبد القادر السابحًمحمد األمٌن العمودي303

دار الكتاب اللبنانً بٌروتتوفٌق الحكٌممع الزمـن304

دار الكتاب اللبنانً بٌروتتوفٌق الحكٌمالربـاط المقـد س305

1975-3-دار الثقافة بٌروت طجورج ؼرٌبالؽـزل تـارٌـخه وأعبل مه306

1973-1-دار الكتاب اللبنانً بٌروت طتوفٌق الحكٌمحـماري وحـزب النساء307

1979-2-دار الثقافة بٌروت طجورج ؼرٌبدراسات أدبـٌة308

10



1962-دار المعارؾ مصر طمحمود محمد حمزةالثبلثون - ج–تفسٌر القرآن الكرٌم 309

1975-دار الثقافة بٌروت جورج ؼرٌبأبو فراس الحمدانً دراسة فً الشعر و التارٌخ310

المكتبة العلمٌة الجدٌدة بٌروتجبران خلٌل جبراناألجنحة المتكسرة311

دار الشهاب باتنة الجزابرمحمد بن عبد السبلم المنٌرتسلٌة المصاب عند فقد األحباب312

1986-2-دار إحٌاء العلوم بٌروت طالموسوعة النفسٌة كٌؾ تحل مشاكلك ذلك الشعور بالنقص 313

1989الشركة الوطنٌة للنشر الجزابر عبد الحمٌد بن هدوقهاألرواح الشاؼرة 314

1989الشركة الوطنٌة للنشر الجزابر عبد الحمٌد بن هدوقهاألرواح الشاؼرة 315

1989الشركة الوطنٌة للنشر الجزابر عبد الحمٌد بن هدوقهاألرواح الشاؼرة 316

1989الشركة الوطنٌة للنشر الجزابر عبد الحمٌد بن هدوقهاألرواح الشاؼرة 317

1989الشركة الوطنٌة للنشر الجزابر عبد الحمٌد بن هدوقهاألرواح الشاؼرة 318

1989الشركة الوطنٌة للنشر الجزابر عبد الحمٌد بن هدوقهاألرواح الشاؼرة 319

سلسلة المكتبة الشرقٌة بٌروتفإاد أفرام البتان1ًسلٌمان البستانً مقدمة اإللٌادة  ج320

سلسلة المكتبة الشرقٌة بٌروتفإاد أفرام البتان2ًسلٌمان البستانً فً مقدمة االلٌادة ج321

1982-4-دار المشرق بٌروت طفإاد أفرام البتان1ًسلٌمان البستانً إلٌادة هومٌروس ج322

1982-4-دار المشرق بٌروت طفإاد أفرام البتان2ًسلٌمان البستانً إلٌادة هومٌروس ج323

1968-5-دار المشرق بٌروت طفإاد أفرام البتانًالخـنـساء منتخبات شعرٌة 324

1981-7-دار المشرق بٌروت طفإاد أفرام البتانًالخـنـساء منتخبات شعرٌة 325

1981-5-دار المشرق بٌروت طفإاد أفرام البتانًالفرزدق مدابـح منتـخبة326

1983-6-دار المشرق بٌروت طفإاد أفرام البتانًاألعشى األكبر منتخبات شعرٌة327

1983-5-دار المشرق بٌروت طفإاد أفرام البتانًالشٌخ ناصٌؾ الٌازجً منتخبات شعرٌة328

1977-4-دار المشرق بٌروت طفإاد أفرام البتانًإبن زٌدون منتخبات شعرٌة329

1975-3-دار المشرق بٌروت طفإاد أفرام البتانًأحمد شوقً شاهد تمثٌلٌة وأمثال330

1980-8-دار المشرق بٌروت طفإاد أفرام البتانًالجاحظ كتاب الحٌوان331

1983- 2-دار المشرق بٌروت ط فإاد أفرام البتانًابن حمدٌس منتخبات شعرٌة332

1992األنٌس موفر للنشر أحمد أمٌنالنقد األدب333ً

1976-1-المإسسة العربٌة للدراسات والنشر طلوك د ٌكونبـود لـٌر334

المإسسة العربٌة للدراسات والنشرأرٌت أصبلنطـاؼـور335

الشركة الوطنٌة للنشر الجزابرمظفر النوابالمـاورة أمـام البـاب الثـان336ً

الشركة الوطنٌة للنشر الجزابرمظفر النوابالمـاورة أمـام البـاب الثـان337ً

الشركة الوطنٌة للنشر الجزابرمظفر النوابالمـاورة أمـام البـاب الثـان338ً

الجزابر تونس- دٌوان المطبوعات الجزابرٌةأبً عبد هللا محمدا بن األباردٌـوان ابـن األبـار339

-1977-الدار التونسٌة للنشر تونس محمد فاضلنحو تربٌة مإمنة  فلسفة تربوٌة تكاملٌة لتحقٌق مجتمع سبلمً ناهض340

الشركة الوطنٌة للنشر الجزابرمحمد سعٌديالمختار من القصة السوفٌاتٌة341
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1981شركة الشهاب للنشر الجزابر صبلح عبد الفتاح الخالدينظرٌةالتصوٌر الفنً عند السٌدقطب342

1982الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع الجزابر مرزاق بقطاسجـراد البحـر قصص343

دار الثقافة بٌروت بدون طبعةمصطفى لطفً المنفلوطًرواٌـة فـً سبـٌل الـتاج344

1986المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر واسٌنً األعرجإتـجاهـات الرواٌـة العـربٌة فً الجزابر345

1985المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر 

1985المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر شلتاغ عبود شرادحركة الشعر الحرفً الجزابر347

المكتبة التجارٌة الكبرى بمصر دار الثقافة بٌروتمصطفى لطفً المنفلوطًالنـظرات348

1961-مكتبة النهضة المصرٌة ط ولٌام شانرالطرٌق إلى التفكٌر المنطق349ً

ط/دار المعارؾ بمصر صبري جرجسمشكبلتـك النفـسٌة لـها حلـول350

المإسسة الجزابرٌة  للطباعةفرد ٌنان ده سوسرمحـاضرات فً األلـسنٌة العامة351

المإسسة الوطنٌة للطباعةفرد ٌنان ده سوسرمحـاضرات فً األلـسنٌة العامة352

1981األهلٌة للنشر والتوزٌع بٌروت عبد هللا العبلٌلًالمعري ذلك المجهول353

1974-1-دار الكتاب اللبنانً بٌروت طتوفٌق الحكٌمحـٌاتً  354

إٌلٌا الحاويالرومانسٌة فً الشعر الؽربً والعرب355ً

إٌلٌا الحاويالكبلسٌكٌة فً الشعر الؽربً و العرب356ً

3- دار المعارؾ مصر ط شوقً ضٌؾ/ دابن زٌـدون 357

الدار التونسٌة للنشر تونسمحمود السعدي358

1986المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر سعدونً بشٌرالـؤزق المحـٌر قصـص359

1985-المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرأحمد حمديتحـرٌر مـاال ٌـحرر360

1988- دٌوان المطبوعات الجامعٌةعبد الحمٌد بو زوٌنةبناء األسلوب فً المقالة عند اإلبراهٌم361ً

1974-دار الكتاب اللبنانًتوفٌق الحكٌمعـودة الـروح 0362

1985المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر محمد بلقاسم خماروالحـب...الجزابر ملحمة البطولة 0363

1979دار العلم للمبلٌٌن الطبعة الثامنة طه حسٌنبٌـن بٌـن 0364

 بٌروت1979الثالثة  - ط-دار العلم للمبلٌٌنطه حسٌنرحلة الربٌع والصٌؾ0365

بٌروت1979دار العلم للمبلٌٌن بٌن ط الثامنة طه حسٌنكلـمات 0366

1981دار العلم للمبلٌٌن بٌروت ط السابعة طه حسٌناألحادٌـث 0367

1979دار العلم للمبلٌٌن بٌروت ط الثالثة طه حسٌنمن لـؽو الصٌؾ إلى جـد الشتاء0368

1970   دار العلم للمبلٌٌن بٌروت ط الرابعة طه حسٌنخـواطـر0369

1965طه حسٌنمرآة الضمٌر الحدٌث370

1974دار الشروق بٌروت ط الثانٌة توفٌق الحكٌمعـودة الوعـ371ً

1975دار الثقافة بٌروت ط الثالثة   جورج ؼرٌبعبد الـله بن المقـفع 372

1986المإسسة الوطنٌة الكتاب الجزابر محمد مفبلحبٌـت الحـمراء 373

346
حركة الشعر الحرفً الجزابر

شلتاغ عبود شراد
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1983الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع الجزابرمرزاق بقطاشالبـزاة374

1983المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر عبد العزٌز بوشفٌراتالطٌور ومعزوفة األرض والسماء 375

1982الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع  الجزابر عرعار محمد العالًقصـة – ما ال تذروه الرٌـاح 376

1983الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع  الجزابر زٌنب األعرجٌا أنـت مـن مـنا ٌكـره الشمس377

1984 1-دار البعث للطباعة والنشر قسنطٌنة طأزرج عمراألحادٌث فً الفكر واألدب378

1973-1-وزارة التعلٌم اإلبتدابً والثانوي طتوفٌق حداد–محمد سبلمة آدم علـم نفـس الطـفـل 379

1982مإسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر بدران أبو العٌنٌن بدرانالشرٌعة اإلسبلمٌة تارٌخها ونظرٌة الملكٌة والعقود 380

84-جابزة أحسن كتاب –سلسلة صاد معرض القاهرة حسٌن أحمد أمٌن  20/ دلٌل المسلم الحزٌن إلى مقتضى السلوك فً ق381

دار المعارؾ مصر بدون  طفاضل السباعًرحـلـة حـنـان382

383
إبـن هانـا 

أحـمـد خالـد
الشركة التونسٌة للتوزٌع الشركة الوطنٌة للتوزٌع الجزابر 

1976

1980-1-دار آسٌا للطباعة والنشر بٌروت طعلً مرتضى األمٌنصادق حمزة الفاعور 384

ط–الشركة الوطنٌة للنشر الجزابر بدون زهور ونٌسًعلى الشاطا اآلخر385

=الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع الجزابر عبد الحمٌد بن هدوقةالكاتب وقصص أخرى 386

1977- ط–ٌصدر عن مإسسة أخبار الٌوم القاهرة حسٌن بٌكارصـور ناطـقة 387

83-3-الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع الجزابر طالطاهر وطاردخـان مـن قلـبً 388

1983-دٌوان المطبوعات الجامعٌة  الجزابر طبكري عبد كرٌمإبن مضاء وموقفه من أصول النحو العربً 389

-3-دار المعارؾ القاهرة طشوقً ضٌؾالرثـاء 390

1984المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر عمار بلحسناألدب واإلدٌـولـوجٌة 391

بدون طبعة–المكتبة العلمٌة الجدٌدة بٌروت جبران خلٌل حبرانمـواكـب 392

1982الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع الجزابر محمد أبو القاسم خمارأورا ق393

394
نخبة من أساتذة كلٌات الطب والعلماء قامـوس العابلة الطـبً 

فً مصر

 بٌروت1987- 1-دار ومكتبة الهبلل الطبعة 

58-ط-دار المعارؾ بمصرطه حسٌن1ج–األٌام 395

29-ط-دار المعارؾ بمصرطه حسٌن1ج–األٌام 396

1978األولى - دار العلم للمبلٌٌن بٌروت ططه حسٌن2ج–األٌام 0397

1978األولى - دار العلم للمبلٌٌن بٌروت ططه حسٌن2ج–األٌام 0398

1979-2- دار الثقافة بٌروت ططه حسٌن2-1تقلـٌد وتجـدٌـد 0399

1979-2- دار الثقافة بٌروت طجورج ؼرٌبإلـٌاس أبـو شبـكة 0400

1980الثانٌة - دالر الكتاب اللبنانً بٌروت طجورج ؼرٌبإلـٌاس أبـو شبـكة0401

1980الثانٌة - دالر الكتاب اللبنانً بٌروت طإٌلٌا الحاوي4بدر شـاكر السٌان ج0402

1986دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر إٌلٌا الحاوي4بدر شـاكر السٌان ج0403

عثمان حشبلؾالثراث والتجدٌد فً الشعر السٌاب0404
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1986دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر عثمان حشبلؾالثراث والتجدٌد فً الشعر السٌاب0405

1964- 2-دار المعارؾ مصر طشوقً ضٌؾ. دالمـقامـة 0406

-5-دار المعارؾ مصرط شوقً ضٌؾ. دالمـقامـة 407

1981الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع أحمد منصورقراءات فً القصة الجزابرٌة 408

1981الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع أحمد منصورقراءات فً القصة الجزابرٌة 409

1984المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر محمد األخضر عبد القادر السابحًأمـدغ قـصص 410

1984المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر محمد األخضر عبد القادر السابحًأمـدغ قـصص 411

1969الثالثة - ط–دار الكتاب العربً بٌروت أحمد أمٌنإلـى ولـدي412

1969الثالثة - ط–دار الكتاب العربً بٌروت أحمد أمٌن413

/1986المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر صالح الخرفً. دمـحمد السـعٌد الزا هـري 414

1982/الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع الجزابرأحمد رضا حوحوحـمار الحكـٌم – األعمال الكامـلة 415

1988دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر 1980-1945تطور الشعر الجزابري مـنذ 416

1983دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر باسا ؼانا. دمبادئ فـً علم النفـس اإلجتماعً 417

1981-9- دار العلم للمبلٌٌن بٌروت ططه حسٌنمرآة الضمٌر الحدٌث 418

1981-9- دار العلم للمبلٌٌن بٌروت ططه حسٌنمرآة الضمٌر الحدٌث419

منشورات مكتبة الحٌاة بٌروت بدون طبعةإسماعٌل مظهرفً النقد األدبً 420

منشورات المكتبة العصرٌة بٌروتزكً مبارك. د1التصوؾ اإلسبلمً فً األدب واألخبلق ج421

1983 1-دار الفتح للطباعة والنشر بٌروت طعز الدٌن بلٌقموازٌن القرآن والسنة 422

1982دار العودة بٌروتدٌوان علً محمود طه423

1983دار العودة بٌروتأحمد شوقًالشوقٌات شعر المرحوم المجلد األول424

الجزابر1981الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع أحمد شوقًالشوقٌات شعر المرحوم المجلد األول425

الجزابر1981الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع 3آثار محمد البشٌر اإلبراهٌمً ج0426

1970- 1-دار المعارؾ بمصر طالطاهر أحمد مكًملحمة السٌد0427

1979-1-دار العودة بٌروت طدٌوان عبد هللا البردونً المجلد الثان0428ً

1979دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع محمد محً الدٌن عبد الحمٌدشرح إبن عقٌل على ألفٌة إبن مالك المجلد الثان0429ً

منثورات دار مكتبة الحٌاة بٌروت بدون طأبو عبلء المعريدٌوان سقط الزند 0430

86 .1-ط–دار الكتب العلمٌة بٌروت شرح دٌوان جرٌر 0431

1980- 2مكتبة اإلسبلمً بٌروت ط أنور الجنديمعلمة اإلسبلم المجموعة األولى 0432

1982- 2مكتبة اإلسبلمً بٌروت ط أنور الجنديمعلمة اإلسبلم المجموعة الثانٌة0433

1982- 2مكتبة اإلسبلمً بٌروت ط أنور الجنديمعلمة االسبلم المجموعة الثالثة        0434

1982- 2مكتبة اإلسبلمً بٌروت ط أنور الجنديمعلمة االسبلم المجموعة الرابعة        0435

/منشورات دار مكتبة الحٌاة بٌروت شرح دٌوان أبً فراس الحمدان0436ً

/دار الثقافة بٌروت مصطفى لطفً المنفلوطًالنظـرات 0437
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9-دار المعارؾ بمصر ططه حسٌنفً األدب الجاهـلً  0438

1985-7-دار الثقافة بٌروت طإحسان عباس. دتارٌـخ األدب األندلـس0439ً

0440
د أحمد مختار / عبد العال سالم مكرم  7معجم القراءات القرآنٌة ج

عمر

1985-1-مطبوعات جامعٌة الكوٌت ط

0441
د أحمد مختار / عبد العال سالم مكرم 8معجم القراءات القرآنٌة ج

عمر

1985-1-مطبوعات جامعٌة الكوٌت ط

دار الهبلل مصر بدون طمحمد محمود رضوانمـؤسـاة شـاعـر الـبإس0442

دار الهبل ل بدون  طتوفـٌق الحكٌمعـصا الحكـٌم فـً الدنـٌا و اآلخرة0443

1979دار الفرابً بٌروت الٌاس البواري1تارٌخ الحركة العمالٌة و النقابٌة فً لبنان ج 0444

دار الهبل ل بدون طبعةأمٌن سعٌدالوطـن العـربـً 0445

1/1971دار الحقٌقة للطباعة و النشر بٌروت طسافٌرٌو  تٌتٌنوتـارٌخ الثورة الكوبٌة0446

1979دار المعرفة الجامعٌة اإلسكندرٌة ؼرٌب محمد سٌرك محمد/ دمدخل فً دراسة الجماعات اإلجتماعٌة 0447

( القاهرة79) 3دار الكتاب للتوزٌع ط دراسات فً علم اال جتماع الرٌفً و الحضري0448

دار الفرابً بٌروت  بدون طبعةسعٌد ٌونسالسٌاسة اإلقتصادٌة فً الصٌن الشعبٌة بٌن األمس و الٌوم0449

دار الشهاب الجزابرٌة  بدون طأسامة عكنانإعـصـار الخلـٌج0450

(1985)  6دار النفابس بٌروت ط  بسام العسلًأبو عبـٌدة بن الجـراح 0451

دار العودة بٌروت بدون  طإبن خلدون بطل علـم التارٌخ 0452

82-جمعٌة أول نوفمبر لتخلٌد ط-89-فً الملتقى األول بباتنة سنة - 54-معالم بارزة فً ثورة نوفمبر 0453

82-1-دار البعث للطباعة قسنطٌنة  طمحمد الطاهر فضبلءالتحرٌؾ والتزٌٌؾ فً الكتاب 0454

ط-شركة الشهاب الجزابر بدون شٌخ اإلسبلم إبن تٌمٌةالخبلفة والملك0455

64-1-المكتبة العصرٌة بٌروت طمحً الدٌن محمدثورة على الفكر العربً المعاصر0456

77-2-منشورات المكتب العالمً طمحمد كامل حسن المحامًإبـن خلدون 0457

81-2-دار الشروق بٌروت طزكً نجٌب محمود:دمجتمع جدٌد أو الكارثة 0458

84-1-دار الشروق بٌروت طزكً نجٌب محمود:دقـٌم مـن التراث0459

85-4-دار النفابس بٌروت طبسام العسلًالمظــفر قطـز ومعـركة عـٌن جـالوت0460

85-5-دار النفابس بٌروت طبسام العسلًالمظــفر قطـز ومعـركة عـٌن جـالوت461

-80- الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع الجزابرولٌام سبنسرالجزابر فً عـهد رٌـاس البـحر 462

-86-المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر أبو بكر بن علً الصنهاجًكـتاب أخـبار المهـدي بن تومرت463

-85-منشورات دٌوان مطبوعات الجامعٌة الجزابر    بحوث ووثابق فً التارٌخ المؽرب464ً

-84-دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر أبً علً الحسن بن أحمد الفارسًالتكملة وهً الجزء الثانً من اإلٌضاح العصري 465

-83-دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرأبً عبد هللا الشرٌؾ اإلدٌسًالقارة اإلفرٌقٌة وجزٌرة األندلس 466

المإسسة العربٌة للدراسات والنشر بٌروتؼرسً كارلتونإنجـلـٌز 467

دار الهبلل مصر بدون طالشٌخ محمد عبدهالثابر اإلسبلمً جمال الدٌن األفؽانً 468
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-ط–دار المعارؾ مصر بدون مصطفى الدٌوانًقراءات ورحبلت 469

/مإسسة أخبار الٌوم القاهرة عبده مباشررجـال أكـتوبر 470

75-1-دار الشروق بٌروت طتوفٌق الحكٌموثابق فً طرٌق عودة الوع471ً

1990فصلٌة فكرٌة ثقافٌة سعدي ٌوسؾالفكر الدٌمقراطً 472

73-الثالثة - ط-دار الفكرمحـمد أحمـد باشـمٌـلصـلـح الحدٌـبـٌـة 473

85-6-دار النفابس طبسـام العسـلًقتٌبة بن مسلم الباهل474ً

1973الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع الجزابر محمد العربً الزبٌديمذكـرات أحمـد بـاي475

81-3- ط–مإسسة الرسالة بٌروت محـمد محـمـود الصـواؾبٌن الرعاة والدعاة476

86-6-دار النفابس بٌروت بسـام العسـلـًخـالـد بـن الـولٌـد477

4-دارا المعارؾ القاهرة طمصطفى سـونـً: داألسس النفسٌة للتكامل اإلجتماعً 478

 بٌروت79-1-دار المسٌرة طموسى الموسوي: دمن السمروردي إلى الشٌرازي 479

ط-دار التقدم موسكو بدون لـٌنـٌـن حـق اإلمـام فـً تقـدٌر نفسها480

لٌنـٌن فً البرولـٌـتالـٌة0481

71/المإسسة العربٌة للدراسات والنشر بٌروتمحـمـد عـمـارة:دالجامعة اإلسبلمٌة والفكرة القومٌة عند مصطفى كامل 0482

1984-1-دار الحداثة للطباعة والنشر بٌروت طعبـد القـادر جـؽلـول: داإلستعمار والصراعات الثقافٌة فً الجزابر 0483

79-4-ط –سلسلة اعبلم الفكر العالمً أندور سنـكـلـٌـرؼـٌفـارا 0484

80-1-دار النفابس بٌروت طبـسـام العـسـلًالجزابر والحمبلت الصلـٌـبـٌـة0485

87-1-ط–دار الحداثة عمـار بلـحـسن: دإنتـلجـانسٌـا ام مثقفون فً الجزابر0486

60-2-دار الفكر دمشق طبعة مـالـك بـن نـبًفكرة كامنوٌلت إسبلم0487ً

ط/ دار الفكر دمشق محمد سعٌد رمضان البوطً: دمنهج الحضارة اإلنسانٌة فً القرآن 0488

85-4-دٌوان المطبوعات الجامعٌة طل تاتلٌة.أالؽـارة على العـالـم اإلسـبلمـ0489ً

82الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع الجزابر أبـو القاسـم سـعد الـلـه: دمحـاضرات فً تـارٌخ الجـزابر الحـدٌث0490

2.منشورات دار مكتبة الحٌاة بٌروت طكـرم مـلـحـم كـرم(قصة وتارٌخ)صـقـر قـرٌـش 0491

منشورات دارمكتبة الحٌاة بدون طٌوسؾ الحورانًاإلنسان و الحضارة مدخل دراسة0492

1986-مركز دراسات الوحدة العربٌة بٌروت آراء و أحادٌث فً العلم واألخبلق والثـقـا فة0493

مركز دراسات الوحدة العربٌة بٌروت طنحو علم اجتماع عرب0494ً

/دار النهضة العربٌة للطباعة بٌروت مـحـمـد عـاطؾ ؼـٌث:ددراسات فً علم االجتماع القروي0495

1980منشورات دار األفاق الجدٌدة ط الرابعة لورنس. أ.تأعمدة الحكمة السبعة0496

1981دار الكتاب اللبنانً بٌروت ط الثانٌة سمٌح عاطؾ الزٌناإلسبلم و ثقافة اإلنسان 0497

1975دار الفارابً بٌروت مكتبة الزهراء الحدٌثة ماركس إنجلز لٌنٌنالمادٌة التارٌخٌة 0498

1979الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع الجزابر عبد اللطٌؾ بن آشنهو: دتكون التخلؾ فً الجزابر0499

1980-1-مإسسة الرسالة بٌروت ط عمر عودة الخطٌبالمسؤلة االجتماعٌة بٌن اإلسبلم والنظم البشرٌة 0500

1987- 2- دار المشرق بٌروت طمن مقدمة إبن خلدون 0501
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ط/ دار المرصاد بٌروت سمٌر عبد الكرٌم2-أضواء على الحركة الشٌوعٌة فً العراق ج0502

ط/ دار المرصاد بٌروت سمٌر عبد الكرٌم2-أضواء على الحركة الشٌوعٌة فً العراق ج0503

1983-1-المإسسة العربٌة للدراسات طعزٌز الحاج: دالؽـزو الثقـافً ومقـاومتـه0504

1986المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر عبد هللا الرحٌـبـًعـروبة الفـكر والثقافة أوال0505

1984-1-ط–دار الحداثة جوزٌؾ رنـٌـوالفتوحات اإلسبلمٌة فً فرنسا وإٌطالٌا و سوٌسرا0506

ط/ دار القومٌة للطباعة والنشر أحمد الشرباصًشكٌب أرسبلن من رواد الوحدة العربٌة  0507

1980-2-دار الشروق بٌروت طمحمد عبد هللا عنانالمذاهب اإلجتماعٌة الحدٌثة 0508

1966-4-دار العلم للمبلٌٌن بٌروت طكمال الٌازجً: دمعالم الفكر العربً فً العصر الوسٌط 0509

/دار القلم بٌروت لبنان ٌوسؾ كرمتارٌخ الفلسفة األوروبٌة فً العصر الوسٌط 0510

1973-6-دار الفكر طبعة محمد البهًالفكر اإلسبلمً الحدٌث وصلته باإلستعمار الؽرب0511ً

82-1-مركز الدراسات الوحدة العربٌة بٌروت طسعد الدٌن إبراهٌم محمد رضا محرممصر والعروبة وثورة ٌولٌو 0512

1986المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر أحمد الخطٌب1ج–حزب الشعب الجزابري 0513

2-دار المعارؾ بمصر طمحمد مظهر سعٌد/نضلة الحكٌم جـمـهورٌـة أفـبلطـون  0514

79 -1-الطبع والنشر مكتبة القاهرة الحدٌثة  طمحـمود حلمً مصطفى: دالعالم اإلسبلمً ومإثمراث السبلم 0515

1979دار المعرفة الجامعٌة  اإلسكندرٌة ؼرٌب محمد سٌد أحمد: دمدخل فً الجماعات اإلجتماعٌة 0516

1984الهٌبة المصرٌة العامة لكتاب هنري برحسونتطور الخلق 0517

1984الهٌبة المصرٌة العامة لكتاب هنري برحسونتطور الخلق 0518

90-4-دار ابن األرقم للنشر والتوزٌع طمحمد سرور بن ناٌؾ زٌن العابدٌندراسات فً السٌرة النبوٌة 0519

/مكتبة الوحدة العربٌة دار البٌضاء وهٌب سطاسً جرجسالفكر الفلسفً اإلجتماعً 0520

80-2-دار الكتاب اللبنانً بٌروت طأنور الجندياإلسبلم والعالم المعاصر 0521

80-1-دار الكتاب اللبنانً بٌروت ومصر طأنور الجندياإلسـبلم وحـركـة التـارٌـخ0522

1979أنور الجنديالعالم اإلسبلم523ً

80-1-منشورات دار صوت الطلٌعة طأبو ذرثـورة فـً رحـاب مـكـة524

83-دٌوان المطبوع الجامعٌة الجزابر عدي قصور: دمشكبلت التنمٌة ومعوقات التكامل االقتصادي العربً 525

77- تونس – مإسسة عبد الكرٌم بن عبد هللا محمد صالح الجابريأبـعـد المـسـافـات 526

1991-دار الهدى للطباعة والنشر الجزابر للشٌخ محمد بن مالك بن أبً الفضابلكـشـؾ أسـرار الـباطـنـٌة 527

1993المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر مـحـمـد أركـونالفـكـر اإلسـبلمـً 528

529
نموذج الزمان فً شعر القٌروان 

حسن بن رشٌد القٌروانً
-دار التونسٌة للنشر والمإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر 

86

1984-مكتبة النهضة الشرق القاهرة نوال محـمـد عصر: ددور اإلعـبلم الدٌـنـً 530

73-2-دار العلم للمبلٌٌن بٌروت طقـسطـنطـٌـن زرٌـقفً مـعـركـة الـحـضـارة531

بدون طبعة- منشورات مكتبة المنار بؽدادونستون تشرشل2-ج–مـذكـرات تـشـرشـل 532

1985-المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر عمار بوحوش: ددلٌل الباحث فً منهجٌة وكتابة الرسابل الجامعٌة 533
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73-دار الكتاب العربً بٌروت إبن حٌان القرطبًالمقتبس من أنباء أهل األندلس534

1975-2-دار الثقافة بٌروت لبنان طإجان عباس: دالعـرب فـً صـقـلـٌـة 535

1980-1-ط–دار القلم بٌروت لبنان ألٌكس هٌلًجذور قصة الزنوج فً أمرٌكا 536

بدون طبعة/ دار الكتاب العربً بٌروتأحمد أمٌنزعماء اإلصبلح فً العصر الحدٌث537

1981-دار النهضة العربٌة بٌروت نـبـٌـل السمالوطً:دعلم اإلجتماع التنمٌة538

بدون طبعة/ منشورات دار مكتبة الحٌاة بٌروتعلً عبد الرازقاإلسبلم وأصول الحكم539

1963-دار المعارؾ بمصر طـه حسٌنالفـتـنة الكـبـرى علً وبنـوه 540

1909-1-منشورات دار مكتبة الحٌاة طمجموعة من األساتذة3-ج–الصحٌح فً التارٌخ 541

1978-2-دار العلوم للطباعة القاهرة طأنور الجنديالمإامرة على اإلسبلم 542

1967-3-دار الكتاب العربً بٌروت طمحمد فرٌد وجدياإلسبلم فً عصر العلم543

1982-دار الكتاب اللبنانً بٌروت أنور الجنديأخطاء المنهج الؽربً الوافد544

1983-2-دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر طمحمد عبد الرحمن: دأصالة الفكر العرب545ً

1984محمد الهادي العروؾمدٌنة قسنطٌنة 546

مجلة المثقفٌن العربأحمد عباس صالحمجلة المثقفٌن العرب /الكاتب 547

1981-مطبعة البعث قسنطٌنة الجزابر عبد الباقً علً محمد/العٌد مسعود سـر تا مجلة تارٌخٌة548

=توفٌق برو=549

1981دار النهضة العربٌة للطباعة بٌروت علً فإاد أحمدعلم اإلجتماع الرٌـف550ً

1988-2-مكتبة الرحاب الجزابر طمحمد الؽزالًفـقـه السـٌرة551

1984-1-دار الشروق بٌروت طمحمد عمارة: دجمـال الـدٌن األفـؽـانـً المفترى علٌه 552

القاهرة الهٌبة العامة لشإون المطابع األمٌرٌةمحمود أبو الفٌض المـنـوفًاإلسبلم والحضارة العالمٌة 553

554
العـبقـرٌة تـارٌخ الفــكرة 

بــنٌلوبً مـري
1992-المجلس الوطنً للثقافة و الفنون و األدب الكوٌت 

/الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع الجزابر ادوارد كاردلالجذور التارٌخٌة لعدم اإلنحٌاز555

28-دار المعارؾ مصر ططـه حـسـٌنالوعـد الـحـق 556

15-دار المعارؾ مصر ططـه حـسـٌنعلى هـامـش السـٌرة557

1964- 1-دار الطلٌعة بٌروت طصـبـري زاٌـدالسـعـدي: دنحو تخطٌط اإلقتصاد العراقً 558

/دار الكتاب العربً بٌروت أحـمد أمـٌنزعماء اإلصبلح فً العصر الحدٌث559

1966-1-دار الطلٌعة بٌروت طإلـٌاس مـرقـصنـقـد الفـكر الـقـومـ560ً

2-ط-1986المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر أبو بكر بن علً الصنهاجًكتاب أخبار المهدي بن تومرت561

1957القاهرة مطبعة لجنة التؤلٌؾ والترجمة آدم مـز1ج–الحضارة اإلسبلمٌة فً القرن الرابع الهجري 562

ط/دار الفكر العربً صبلح الفـوالالبـناء االجتماعً 563

ط/دار الفكر العربً أنـور الرفـاعـًالنـظـم اإلسـبلمـٌة 564

86-1-المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر بٌروت طرمزي زكً: داألزمة االقتصادٌة العالمٌة الراهنة 565
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86-1-المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر بٌروت طمـحمـد علـً الفـرا: دمشكلة الؽذاء فً الوطن العربً واألزمة االقتصادٌة 566

1984-المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر محـمد بن عـمـارةدور الزناتة فً الحركة المذهبٌة بالمؽرب اإلسبلم567ً

1984-المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر محـمد بن عـمـارةدور الزناتة فً الحركة المذهبٌة بالمؽرب اإلسبلم568ً

1984-المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر جودة عبد الكرٌم ٌوسؾالعبلقة الخارجٌة للدولة الرستمٌة 569

1984-المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر جودة عبد الكرٌم ٌوسؾالعبلقة الخارجٌة للدولة الرستمٌة 570

1984-المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر عبد اللطٌؾ عبادةإجتماعٌة المعرفة الفلسفٌة 571

1986دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرأبً عبد هللا محمد بن محمد إبن أحمدالبـتان فً ذكر األولٌاء والعلماء بتلمسان572

1984نشر المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر محمد المـٌـلـًمـواقـؾ جـزابـرٌـة573

83-1-دار الشروق بٌروت طجمال حمدان: دإستراتٌجٌة اإلستعمار والتحرٌر 574

1982-1-ط–الزهراء لئلعبلم العربً سلـٌمان الخطـٌبأسس مفهوم الحضارة فً اإلسبلم575

1985-2-دار بوسبلمة للطباعة ونشر تونس طأنـور الجـنديالٌقظة اإلسبلمٌة 576

1982دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر إسمـاعـٌل العـربًدولـة بـنً زٌـري577

1969/ منشؤة المعارؾ إسكندرٌةجبل ل ٌـحـًمـصـر الـحدٌـثة 578

1983-الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع الجزابر محـمـد الطـمارالروابـط الثـقافـٌة بـٌن الجـزابر والخـارج579

1984المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر أبو عبد هللا التـنـسًتارٌخ دولة األدراسـة580

1987بوالطمٌن جودي األخضر581

1988أحمد توفٌق المدن2ً-حٌاة الكفاح مذكرات ج582

1995/ سـلـسلة صـادبـرهـان ؼزلٌونإؼتٌال عـقـل583

1980-1-ط–دار المسٌرة للصحافة حسٌن أبو الحسنمـعالم االشتراكٌة584

1968-دار العلم للمبلٌٌن ططـه حـسٌنتقـلٌد وتجـدٌد585

1984-1- دار الفكر دمشق طمحمد سعٌد رمضان البوطًاإلسبلم مبلذ كل المجتمعات اإلنسانٌة 586

دار الشهاب الجزابر بدون طبعةعبد الرزاق الصامرانًفً التفسٌر اإلسبلمً للتارٌخ587

1984دار التونسٌة للنشر ملتقى الندوة اإلسبلمٌةالمسلمون فً عالم الٌوم 588

1974-الشركة التونسٌة للتوزٌع طمحمد الهادي العامريتارٌخ المؽرب العربً فً سبعة قرون589

590
التنـبإ العـالمً

عبد المحسن صالح
كتب ثقافٌة ٌصدرها مجلس الثقافة –عالم المعرفة 

2-ط– الكوٌت – والفنون واألدب 

1980.بٌروت – دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر فوزٌة دٌابالقٌم والعادات اإلجتماعٌة 591

1985دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر أبً الربٌع الوسانًسـٌر مـشاٌخ الـمؽرب592

1984المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر حـسن عـبد الـرحـمنعبد الحمٌد بن بادٌس مفسرا 593

1984المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر عبد الرحـمن ماضويٌـوؼـرطـه594

1978الشركة التونسٌة للتوزٌع مـحـمد السـنوسـًالرحـلـة الحـجـازٌـة 595

1978الشركة التونسٌة للتوزٌع أحمد ابن أبً الضٌاؾ2إتحـاؾ أهـل  الزمـان ج596
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597
ألبً الحسن علً بن موسى بن سعٌد كـتاب الجـؽرافـٌا 

المؽربً

1982دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر 

1984دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر أحـمد بن المهـدي الؽـزالنـتـٌجـة اإلجـتهـاد 598

1979مدٌرٌة اآلثـار والمـتاحـؾ الجزابر منٌر بوشناقً/وزارة اإلعبلم والثقافة الضرٌح المـلكً الـمورٌـتانـً 599

1989مكـتبة الـرحاب الجزابراألمٌر كشٌب أرسلنالماذا تؤخر المسلمون لماذا تقدم ؼٌرهم 600

1983المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر عبـد الـرزاق  بـن حـمادوشرسالة إبن حـمادوش الجـزابـري  601

1971 2دار المعارؾ مصر ط بٌـٌر نوؼـانتـارٌـخ العبل قـات الـدولـٌة 602

1972-1-دار الشورى بٌروت طصبحً الصالح: داإلسـبلم ومسـتقـبل الحضـارة603

1966-دار المعارؾ مصر جـبل ل ٌحـٌىالعـالم العـربـً الحـدٌـث 604

1966-دار المعارؾ مصر جـبل ل ٌحـٌىالعـالم العـربـً الحـدٌـث 605

1966-دار المعارؾ مصر جـبل ل ٌحـٌىالعـالم العـربـً الحـدٌـث 606

1986- 2-دار التونسٌة للنشر طخـٌر الدٌـن التـونـسًأقوال المسالك فً معرفة أحوال الممالك 607

1973-الشركة القومٌة للنشر الجزابر أحـمد طـالـب اإلبـراهٌـمًرسـابـل مـن الـسجـن608

/دار القلم بٌروت محمود إسماعٌل. دالحركات السـرٌـة فـً اإلسـبلم 609

/دار الرشٌد دمشق مـحمد حـسن الـحمـصًمـهـد البـطـوالت610

1986-7-دار اقرأ بٌروت طسٌؾ الدٌن الكاتبشـرحـبٌل بـن حسـنة 611

1976الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب م جونر.ه.أالـدٌمـقراطـٌة اإلثنـٌنـٌة612

منـشورات رابطـة النشـراإلسـبل مً العراقعـبد الـلـه السـبتًســلمــان الفـارســ613ً

1981-دار الـنهـضة العربٌـة بـٌروت أحـمد الخـشابالـتـفكـٌر اإلجـتمـاع614ً

1985-المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر إسمـاعٌـل العـربـًالصـحـراء الكـبـرى وشـواطـبـها615

=المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر عـبد الـلـه الركـٌـبً:د(1958-1954)ذكرٌات من الثورة الجزابرٌة 616

المنشورات العربٌة بدون طبعةرٌنـٌه حـبشًبـداٌـات الخـلـٌفة 617

سـلسـلـة عـالم المعـرفـةروبـن1-ج–الصـٌنـٌون المعـاصـرون 618

1985الكوٌت / تاٌلور. ج.جون عـقـول المسـتـقـبل619

دار الحرٌة للطباعة بؽداد بدون طبعةصـدام حسـٌنالكـٌان الصـهـٌونـ620ً

1978-1-منشورات عوٌدات بٌروت طروجـه ؼـاروديحـوار الحـضـارات621

1982جوزؾ هورسقـــٌمـة الــتـارٌـخ622

/إقرأ دار المعارؾ بمصرالسٌد فرجالقـٌادة والـحرب عند العـرب623

دار المعارؾ بدون طمحمد عبد الؽنً حسٌنالـتارٌخ عـند المـسلمـٌن 624

1937فـتحً رضوانمـصـطـفى كـامـل625

1980-2-دار الفكر دمشق طشوقً أبو خلٌلبـبلط الشــهـداء626

1985-6-دار إقرأ طسٌؾ الدٌن الكاتبأبـو عـبٌدة بـن الجـراح627

1981-2-دار الفكر دمشق طشوقً أبو خلٌلمصـرع ؼرنـاطـة628
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/دار المعارؾ مصر حـلمـً مـرادمـصـطـفى كـمـال أتـاتـورك629

1989-1-منشورات مكتبة سمٌر بٌروت طبـدٌـن.أ-7ج–الوجٌز الواضح فً الجؽرافٌة 630

631
1.أصول الفلسفٌة الماركسٌة ج

مورس كافٌن/ وحً بٌن/ جورج بولٌزر
/منشورات المكتبة العصرٌة بٌروت 

632
1.أصول الفلسفٌة الماركسٌة ج

مورس كافٌن/ وحً بٌن/ جورج بولٌزر
/منشورات المكتبة العصرٌة بٌروت 

1967-4-دار الكتاب العربً بٌروت طآدم متزالحضارة اإلسبلمٌة المجلد األول 633

1967-4-دار الكتاب العربً بٌروت طآدم متزالحضارة اإلسبلمٌة المجلد األول 634

1990-سلسلة صاد موقم برهان ؼلٌونإؼـتٌـال العـقل635

1991 محمد حافظ دٌابسـٌد قـطـب الخـطـاب واإلٌدٌولوجٌا636

1991-1-المإسسة العربٌة للنشر بٌروت طمٌشال أبً الفاضل– مورٌس شربل روسو حٌاته ومإلفاته وأثره 637

1980دار الرشٌد للنشر دارالحرٌة للطباعةبـؽداد محمد بن شاكر الكتبًعٌـون التـوارٌخ الجتزء العـشرون638

1981-3-دار الكتاب اللبنانً بٌروت طمصطفى الرا  فعً: دحـضـارة الـعرب639

/لجنة التؤلٌؾ والترجمة والنشر جرجً زٌدانإسـتبـداد المـمالـٌك640

1988-3ط–دار الطلٌعة بٌروت محمد عابد الجابري/ دالخطـاب العـربـً المعـاصـر 641

1980- منثورات المعهد المورٌتانً للبحث العلمًأبو بكر خالدصـور مـن كفاح المسلمٌن فً إفرٌقـٌا642

1-دار إبن الجوزي طسلٌم بن عٌد الهبللًصفحات مطوٌة من حٌاة سلطان العلماء العز بن 643

1981الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع الجزابر عبد هللا شـرٌـطمـعـركـة الـمـفـاهـٌم 644

1982-1-دار الطلٌعة بٌروت ططـرٌـؾ الخـالـدي/ دبـحـث فـً مفـهـوم الـتارٌـخ ومنهجه645

1979-1المإسسة العربٌة للدراسات والنشر بٌروت طالطـاهر عـبد الـلـهنظرٌة الثورة من إبن خلدون إلى ماركس646

1987-3-مكتب اإلسبلمً بٌروت طمحـمـود شاكر2-الـتارٌـخ اإلسـبلمـً ج647

دار الكتب الحدٌثة مطبعة حسانأبً القاسم الكلبً الؽرناط2ً-كتاب التسهٌل لعلوم التنزٌل ج648

دار الكتب الحدٌثة مطبعة حسانأبً القاسم الكلبً الؽرناط2ً-كتاب التسهٌل لعلوم التنزٌل ج649

دار الكتب الحدٌثة مطبعة حسانأبً القاسم الكلبً الؽرناط2ً-كتاب التسهٌل لعلوم التنزٌل ج650

1983- 10-دار الشروق بٌروت طلئلمام األكبر محمود شلتوتتفسٌر القرآن الكرٌم651

652
الشٌخ محمد األمٌن بن المختار مـذكـرة أصـول الفـقـه

الشنقٌطً

ط/دار السلسلة للنشر والتوزٌع الجزابر 

1990-1-دار الجٌل بٌروت طشمـس الدٌن الذهـبًكـتـاب الكـبابـر653

654
صدر الدٌن أبً علً الحسن بن محمد كـتاب األربـعـٌن حـدٌـثا

البكري

1983-2-دار الؽرب اإلسبلمً بٌروت ط

1983-1-دار الفكر للطباعة والنشر بٌروت طأحـمدمحمـد شـاكـرالباعث الحثٌث شرح إختصار علوم الحدٌث 655

ط/منشورات دار مكتبة الحٌاة بٌروت محمد مرتضى الزبٌدي-1-تاج العروس من جوا هر القاموس المجلد 656

ط/منشورات دار مكتبة الحٌاة بٌروت محمد مرتضى الزبٌدي-2-تاج العروس من جواهر القاموس المجلد0657
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ط/منشورات دار مكتبة الحٌاة بٌروت محمد مرتضى الزبٌدي-3-تاج العروس من جواهر القاموس المجلد0658

ط/منشورات دار مكتبة الحٌاة بٌروت محمد مرتضى الزبٌدي-4-تاج العروس من جواهر القاموس المجلد0659

ط/منشورات دار مكتبة الحٌاة بٌروت محمد مرتضى الزبٌدي-5-تاج العروس من جواهر القاموس المجلد0660

ط/منشورات دار مكتبة الحٌاة بٌروت محمد مرتضى الزبٌدي-6-تاج العروس من جواهر القاموس المجلد0661

ط/منشورات دار مكتبة الحٌاة بٌروت محمد مرتضى الزبٌدي-7-تاج العروس من جواهر القاموس المجلد0662

ط/منشورات دار مكتبة الحٌاة بٌروت محمد مرتضى الزبٌدي-8-تاج العروس من جواهر القاموس المجلد0663

ط/منشورات دار مكتبة الحٌاة بٌروت محمد مرتضى الزبٌدي-9-تاج العروس من جواهر القاموس المجلد0664

ط/منشورات دار مكتبة الحٌاة بٌروت محمد مرتضى الزبٌدي-10-تاج العروس من جواهر القاموس المجلد0665

1975-منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشقفـرٌـق مـن اإلخـتصـاصـٌٌنالمجـتمـع والعـنـؾ0666

1975-منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشقفـرٌـق مـن اإلخـتصـاصـٌٌنالمجـتمـع والعـنـؾ0667

1975-منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشقفـرٌـق مـن اإلخـتصـاصـٌٌنالمجـتمـع والعـنـؾ0668

1975-منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشقفـرٌـق مـن اإلخـتصـاصـٌٌنالمجـتمـع والعـنـؾ0669

1975-منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشقفـرٌـق مـن اإلخـتصـاصـٌٌنالمجـتمـع والعـنـؾ0670

1972-منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشقجـولـٌان فـرونـدعلم اإلجـتماع عـند مـاكـس قـٌـبر0671

1972-منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشقجـولـٌان فـرونـدعلم اإلجـتماع عـند مـاكـس قـٌـبر0672

1965-2-مدٌرٌة الكتب والمطبوعات الجامعٌة طمحـسن شـٌشـكـلً-2ج–دراسـات فً المجـتمع العـربً 0673

1965-2-مدٌرٌة الكتب والمطبوعات الجامعٌة طمحـسن شـٌشـكـلً-2ج–دراسـات فً المجـتمع العـربً 0674

1965-2-مدٌرٌة الكتب والمطبوعات الجامعٌة طمحـسن شـٌشـكـلً-2ج–دراسـات فً المجـتمع العـربً 0675

1965-2-مدٌرٌة الكتب والمطبوعات الجامعٌة طمحـسن شـٌشـكـلً-2ج–دراسـات فً المجـتمع العـربً 0676

1965-2-مدٌرٌة الكتب والمطبوعات الجامعٌة طمحـسن شـٌشـكـلً-2ج–دراسـات فً المجـتمع العـربً 0677

1973-مطبعة جامعة دمشقع السورٌة وزارة التعلٌم العالً.ج-1-اإلتجاهات الربٌسٌة للبحث فً العلوم اإلجتماعٌة واإلنسانٌة مجلد 0678

1973-مطبعة جامعة دمشقع السورٌة وزارة التعلٌم العالً.ج-1-اإلتجاهات الربٌسٌة للبحث فً العلوم اإلجتماعٌة واإلنسانٌة مجلد 0679

1973-مطبعة جامعة دمشقع السورٌة وزارة التعلٌم العالً.ج-1-اإلتجاهات الربٌسٌة للبحث فً العلوم اإلجتماعٌة واإلنسانٌة مجلد 0680

1973-مطبعة جامعة دمشقع السورٌة وزارة التعلٌم العالً.ج-1-اإلتجاهات الربٌسٌة للبحث فً العلوم اإلجتماعٌة واإلنسانٌة مجلد 0681

1973-مطبعة جامعة دمشقع السورٌة وزارة التعلٌم العالً.ج-1-اإلتجاهات الربٌسٌة للبحث فً العلوم اإلجتماعٌة واإلنسانٌة مجلد 0682

1973-مطبعة جامعة دمشقع السورٌة وزارة التعلٌم العالً.ج-1-اإلتجاهات الربٌسٌة للبحث فً العلوم اإلجتماعٌة واإلنسانٌة مجلد 0683

1973-مطبعة جامعة دمشقع السورٌة وزارة التعلٌم العالً.ج-1-اإلتجاهات الربٌسٌة للبحث فً العلوم اإلجتماعٌة واإلنسانٌة مجلد 0684

1973-مطبعة جامعة دمشقع السورٌة وزارة التعلٌم العالً.ج-1-اإلتجاهات الربٌسٌة للبحث فً العلوم اإلجتماعٌة واإلنسانٌة مجلد 0685

1973-مطبعة جامعة دمشقع السورٌة وزارة التعلٌم العالً.ج-1-اإلتجاهات الربٌسٌة للبحث فً العلوم اإلجتماعٌة واإلنسانٌة مجلد 0686

1973-مطبعة جامعة دمشقع السورٌة وزارة التعلٌم العالً.ج-1-اإلتجاهات الربٌسٌة للبحث فً العلوم اإلجتماعٌة واإلنسانٌة مجلد 0687

1973-مطبعة جامعة دمشقع السورٌة وزارة التعلٌم العالً.ج-1-اإلتجاهات الربٌسٌة للبحث فً العلوم اإلجتماعٌة واإلنسانٌة مجلد 0688

1973-مطبعة جامعة دمشقع السورٌة وزارة التعلٌم العالً.ج-1-اإلتجاهات الربٌسٌة للبحث فً العلوم اإلجتماعٌة واإلنسانٌة مجلد 0689

1973-مطبعة جامعة دمشقع السورٌة وزارة التعلٌم العالً.ج-1-اإلتجاهات الربٌسٌة للبحث فً العلوم اإلجتماعٌة واإلنسانٌة مجلد 0690
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1973-مطبعة جامعة دمشقع السورٌة وزارة التعلٌم العالً.ج-1-اإلتجاهات الربٌسٌة للبحث فً العلوم اإلجتماعٌة واإلنسانٌة مجلد 0691

1973-مطبعة جامعة دمشقع السورٌة وزارة التعلٌم العالً.ج-1-اإلتجاهات الربٌسٌة للبحث فً العلوم اإلجتماعٌة واإلنسانٌة مجلد 0692

1973-مطبعة جامعة دمشقع السورٌة وزارة التعلٌم العالً.ج-1-اإلتجاهات الربٌسٌة للبحث فً العلوم اإلجتماعٌة واإلنسانٌة مجلد 0693

1973-مطبعة جامعة دمشقع السورٌة وزارة التعلٌم العالً.ج-1-اإلتجاهات الربٌسٌة للبحث فً العلوم اإلجتماعٌة واإلنسانٌة مجلد 0694

1973-مطبعة جامعة دمشقع السورٌة وزارة التعلٌم العالً.ج-1-اإلتجاهات الربٌسٌة للبحث فً العلوم اإلجتماعٌة واإلنسانٌة مجلد 0695

1973-مطبعة جامعة دمشقع السورٌة وزارة التعلٌم العالً.ج-1-اإلتجاهات الربٌسٌة للبحث فً العلوم اإلجتماعٌة واإلنسانٌة مجلد 0696

1973-مطبعة جامعة دمشقع السورٌة وزارة التعلٌم العالً.ج-1-اإلتجاهات الربٌسٌة للبحث فً العلوم اإلجتماعٌة واإلنسانٌة مجلد 0697

1973-مطبعة جامعة دمشقع السورٌة وزارة التعلٌم العالً.ج-1-اإلتجاهات الربٌسٌة للبحث فً العلوم اإلجتماعٌة واإلنسانٌة مجلد 0698

1973-مطبعة جامعة دمشقع السورٌة وزارة التعلٌم العالً.ج-1-اإلتجاهات الربٌسٌة للبحث فً العلوم اإلجتماعٌة واإلنسانٌة مجلد 0699

1973-مطبعة جامعة دمشقع السورٌة وزارة التعلٌم العالً.ج-1-اإلتجاهات الربٌسٌة للبحث فً العلوم اإلجتماعٌة واإلنسانٌة مجلد 0700

1973-مطبعة جامعة دمشقع السورٌة وزارة التعلٌم العالً.ج-1-اإلتجاهات الربٌسٌة للبحث فً العلوم اإلجتماعٌة واإلنسانٌة مجلد 0701

1973-مطبعة جامعة دمشقع السورٌة وزارة التعلٌم العالً.ج-1-اإلتجاهات الربٌسٌة للبحث فً العلوم اإلجتماعٌة واإلنسانٌة مجلد 0702

1972مطبعة الجامعة دمشق ع السورٌة وزارة التعلٌم العالً.ج-1-اإلتجاهات الربٌسٌة للبحث فً العلوم اإلجتماعٌة واإلنسانٌة مجلد 0703

1972مطبعة الجامعة دمشق ع السورٌة وزارة التعلٌم العالً.ج-1-اإلتجاهات الربٌسٌة للبحث فً العلوم اإلجتماعٌة واإلنسانٌة مجلد 0704

1972مطبعة الجامعة دمشق ع السورٌة وزارة التعلٌم العالً.ج-1-اإلتجاهات الربٌسٌة للبحث فً العلوم اإلجتماعٌة واإلنسانٌة مجلد 0705

1972مطبعة الجامعة دمشق ع السورٌة وزارة التعلٌم العالً.ج-1-اإلتجاهات الربٌسٌة للبحث فً العلوم اإلجتماعٌة واإلنسانٌة مجلد 0706

1972مطبعة الجامعة دمشق ع السورٌة وزارة التعلٌم العالً.ج-1-اإلتجاهات الربٌسٌة للبحث فً العلوم اإلجتماعٌة واإلنسانٌة مجلد 0707

1972منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً أالن تورٌنإنـتاج المجـتمع0708

1972منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً أالن تورٌنإنـتاج المجـتمع0709

1972منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً أالن تورٌنإنـتاج المجـتمع0710

1972منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً أالن تورٌنإنـتاج المجـتمع0711

1972منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً أالن تورٌنإنـتاج المجـتمع0712

1974منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً جـون بـٌر جـٌرنـجاح بٌكاسو وإخـفاقـه0713

1974منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً جـون بـٌر جـٌرنـجاح بٌكاسو وإخـفاقـه0714

1974منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً جـون بـٌر جـٌرنـجاح بٌكاسو وإخـفاقـه0715

1974منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً جـون بـٌر جـٌرنـجاح بٌكاسو وإخـفاقـه0716

1974منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً جـون بـٌر جـٌرنـجاح بٌكاسو وإخـفاقـه0717

1974منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً جـون بـٌر جـٌرنـجاح بٌكاسو وإخـفاقـه0718

1974منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً جـون بـٌر جـٌرنـجاح بٌكاسو وإخـفاقـه0719

0720
مإلفات الفرابً

جعفر آالٌاسٌن:حسٌن علً محفوظ د: د
1975-الجمهورٌة العربٌة العراقٌة وزارة اإلعبلم

0721
مإلفات الفرابً

جعفر آالٌاسٌن:حسٌن علً محفوظ د: د
1975-الجمهورٌة العربٌة العراقٌة وزارة اإلعبلم
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1975-منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد نبٌلة لرزازمشاركة المرأة فً الحٌاة العامة فً سورٌة0722

1975-منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد نبٌلة لرزازمشاركة المرأة فً الحٌاة العامة فً سورٌة0723

1975-منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد نبٌلة لرزازمشاركة المرأة فً الحٌاة العامة فً سورٌة0724

1975-منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد نبٌلة لرزازمشاركة المرأة فً الحٌاة العامة فً سورٌة0725

1977منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشق آرنولد كٌتل-1-مدخل إلى الرواٌة اإلنجلٌزٌة مجلد 0726

1977منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشق آرنولد كٌتل-1-مدخل إلى الرواٌة اإلنجلٌزٌة مجلد 0727

1975منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشق ٌوسؾ الٌوسؾمـقـاالت فـً الشـعر الجـاهـل0728ً

0729
حـركـة التـؤلـٌؾ بـاللـؽة العـربـٌة

جـمـٌـل أحـمد
1977منشورات وزارة الثقافة  واإلرشاد  القومً دمشق 

1975-مدٌرٌة الكتب الجامعٌة مطبعة طربـٌن حسام الخطٌب: دمحـاضـرات فـً تـطـور األدب األروبـ0730ً

1975-مدٌرٌة الكتب الجامعٌة مطبعة طربـٌن حسام الخطٌب: دمحـاضـرات فـً تـطـور األدب األروبـ0731ً

1975-مدٌرٌة الكتب الجامعٌة مطبعة طربـٌن حسام الخطٌب: دمحـاضـرات فـً تـطـور األدب األروبـ0732ً

1975-مدٌرٌة الكتب الجامعٌة مطبعة طربـٌن حسام الخطٌب: دمحـاضـرات فـً تـطـور األدب األروبـ0733ً

1975-مدٌرٌة الكتب الجامعٌة مطبعة طربـٌن حسام الخطٌب: دمحـاضـرات فـً تـطـور األدب األروبـ0734ً

1972وزارة اإلعبلم مطبعة الزهراء بؽداد نـوري جــعفـر: داألصـالـة فً شـعر أبـً الطـٌب المـتـنب0735ً

1972وزارة اإلعبلم مطبعة الزهراء بؽداد نـوري جــعفـر: داألصـالـة فً شـعر أبـً الطـٌب المـتـنب0736ً

1977منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشق حـسام الخـطـٌبمـبلمـح األدب والـثقـافة والـلؽة 0737

1977منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشق حـسام الخـطـٌبمـبلمـح األدب والـثقـافة والـلؽة 0738

1977منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشق حـسام الخـطـٌبمـبلمـح األدب والـثقـافة والـلؽة 0739

1977منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشق حـسام الخـطـٌبمـبلمـح األدب والـثقـافة والـلؽة 0740

1972منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشق مجـموعـة مـن المـإلفـٌنفنون-دراسـات فً األدب والمـسـرح0741

1972منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشق مجـموعـة مـن المـإلفـٌنفنون-دراسـات فً األدب والمـسـرح0742

1972منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشق مجـموعـة مـن المـإلفـٌندراسـات فً األدب والمـسـرح0743

1972منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشق مجـموعـة مـن المـإلفـٌندراسـات فً األدب والمـسـرح0744

1972منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشق مجـموعـة مـن المـإلفـٌنفنون-دراسـات فً األدب والمـسـرح0745

1975منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشق آسـً فـورسـتاالرض الؽـٌر المقـدسـة0746

1975منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشق آسـً فـورسـتاالرض الؽـٌر المقـدسـة0747

1975منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشق ؼراهام جونسدور العلم والتكنولوجٌة فً البلدان النامٌة0748

1975منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشق ؼراهام جونسدور العلم والتكنولوجٌة فً البلدان النامٌة0749

1975منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشق ؼراهام جونسدور العلم والتكنولوجٌة فً البلدان النامٌة0750

1975منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشق ٌحٌى الجبوريشعر أبً حٌة النمٌري0751

1975منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشق ٌحٌى الجبوريشعر أبً حٌة النمٌري0752
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0753
ألبً البقاء أٌوب بن موسى الحسٌن الكلٌات معجم فً المصطلحات والفروق اللؽوٌة 

الكفوي القسم األول

1975منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشق 

0754
ألبً البقاء أٌوب بن موسى الحسٌن الكلٌات معجم فً المصطلحات والفروق اللؽوٌة 

الكفوي القسم األول

1975منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشق 

0755
ألبً البقاء أٌوب بن موسى الحسٌن الكلٌات معجم فً المصطلحات والفروق اللؽوٌة 

الكفوي القسم األول

1975منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشق 

0756
ألبً البقاء أٌوب بن موسى الحسٌن الكلٌات معجم فً المصطلحات والفروق اللؽوٌة 

الكفوي القسم األول

1975منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشق 

0757
ألبً البقاء أٌوب بن موسى الحسٌن الكلٌات معجم فً المصطلحات والفروق اللؽوٌة 

الكفوي القسم األول

1975منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشق 

0758
ألبً البقاء أٌوب بن موسى الحسن الكلٌات معجم فً المصطلحات فً الفروق اللؽوي 

الكفوي

1975منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشق 

0759
ألبً البقاء أٌوب بن موسى الحسن الكلٌات معجم فً المصطلحات فً الفروق اللؽوي 

الكفوي

1975منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشق 

0760
ألبً البقاء أٌوب بن موسى الحسن الكلٌات معجم فً المصطلحات فً الفروق اللؽوي 

الكفوي

1975منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشق 

0761
ألبً البقاء أٌوب بن موسى الحسن الكلٌات معجم فً المصطلحات فً الفروق اللؽوي 

الكفوي

1975منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشق 

0762
ألبً البقاء أٌوب بن موسى الحسن الكلٌات معجم فً المصطلحات فً الفروق اللؽوي 

الكفوي

1975منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشق 

1975منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشق ر ببل شٌر.دأبو الطٌب المتنبً دراسة فً التارٌخ األدبً 0763

1975منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشق ر ببل شٌر.دأبو الطٌب المتنبً دراسة فً التارٌخ األدبً 0764

1975منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشق ر ببل شٌر.دأبو الطٌب المتنبً دراسة فً التارٌخ األدبً 0765

1975منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشق ر ببل شٌر.دأبو الطٌب المتنبً دراسة فً التارٌخ األدبً 0766

1975منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشق ألكـسنـدر ربـلوكدراسـات أدبٌـة وفكرٌة 0767

1975منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشق ألكـسنـدر ربـلوكدراسـات أدبٌـة وفكرٌة 0768

1975منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشق ألكـسنـدر ربـلوكدراسـات أدبٌـة وفكرٌة 0769

1975منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشق ألكـسنـدر ربـلوكدراسـات أدبٌـة وفكرٌة 0770

1975منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشق ألكـسنـدر ربـلوكدراسـات أدبٌـة وفكرٌة 0771

1972-وزارة اإلعبلم العراق نٌـدا/ٌـوجـٌن نحـو علـم الـترجـمة 0772

1972-وزارة اإلعبلم العراق نٌـدا/ٌـوجـٌن نحـو علـم الـترجـمة 0773

1972-وزارة اإلعبلم العراق نٌـدا/ٌـوجـٌن نحـو علـم الـترجـمة 0774

1972-وزارة اإلعبلم العراق نٌـدا/ٌـوجـٌن نحـو علـم الـترجـمة 0775

1976ج العراقٌة وزارة اإلعبلم محـمد مهـدي الجـواهـري1دٌـــوان الجــوهــري ج0776
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1976ج العراقٌة وزارة اإلعبلم محـمد مهـدي الجـواهـري1دٌـــوان الجــوهــري ج0777

1976ج العراقٌة وزارة اإلعبلم محـمد مهـدي الجـواهـري1دٌـــوان الجــوهــري ج0778

1976ج العراقٌة وزارة اإلعبلم محـمد مهـدي الجـواهـري2دٌـــوان الجــوهــري ج0779

1976ج العراقٌة وزارة اإلعبلم محـمد مهـدي الجـواهـري2دٌـــوان الجــوهــري ج0780

1976ج العراقٌة وزارة اإلعبلم محـمد مهـدي الجـواهـري2دٌـــوان الجــوهــري ج0781

1976ج العراقٌة وزارة اإلعبلم محـمد مهـدي الجـواهـري3دٌـــوان الجــوهــري ج0782

1976ج العراقٌة وزارة اإلعبلم محـمد مهـدي الجـواهـري3دٌـــوان الجــوهــري ج0783

1976ج العراقٌة وزارة اإلعبلم محـمد مهـدي الجـواهـري3دٌـــوان الجــوهــري ج0784

1976ج العراقٌة وزارة اإلعبلم محـمد مهـدي الجـواهـري3دٌـــوان الجــوهــري ج0785

1976ج العراقٌة وزارة اإلعبلم محـمد مهـدي الجـواهـري4دٌـــوان الجــوهــري ج0786

1976ج العراقٌة وزارة اإلعبلم محـمد مهـدي الجـواهـري4دٌـــوان الجــوهــري ج0787

1976ج العراقٌة وزارة اإلعبلم محـمد مهـدي الجـواهـري5دٌـــوان الجــوهــري ج0788

1976ج العراقٌة وزارة اإلعبلم محـمد مهـدي الجـواهـري5دٌـــوان الجــوهــري ج0789

1976ج العراقٌة وزارة اإلعبلم محـمد مهـدي الجـواهـري5دٌـــوان الجــوهــري ج0790

1976ج العراقٌة وزارة اإلعبلم محـمد مهـدي الجـواهـري5دٌـــوان الجــوهــري ج0791

1976ج العراقٌة وزارة اإلعبلم محـمد مهـدي الجـواهـري6دٌـــوان الجــوهــري ج0792

1976ج العراقٌة وزارة اإلعبلم محـمد مهـدي الجـواهـري6دٌـــوان الجــوهــري ج0793

1976ج العراقٌة وزارة اإلعبلم محـمد مهـدي الجـواهـري6دٌـــوان الجــوهــري ج0794

1977-جـامـعة بؽـداد مطـبعة الـشعـب موفـق الدٌن عبد اللطٌؾ البؽدادي1المجـرد الـلؽة الحـدٌـثـة ج0795

1977-جـامـعة بؽـداد مطـبعة الـشعـب موفـق الدٌن عبد اللطٌؾ البؽدادي1المجـرد الـلؽة الحـدٌـثـة ج0796

1977-جـامـعة بؽـداد مطـبعة الـشعـب موفـق الدٌن عبد اللطٌؾ البؽدادي1المجـرد الـلؽة الحـدٌـثـة ج0797

1977-جـامـعة بؽـداد مطـبعة الـشعـب موفـق الدٌن عبد اللطٌؾ البؽدادي1المجـرد الـلؽة الحـدٌـثـة ج0798

1977-جـامـعة بؽـداد مطـبعة الـشعـب موفـق الدٌن عبد اللطٌؾ البؽدادي1المجـرد الـلؽة الحـدٌـثـة ج0799

1976-منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشقالكسً بوبوؾفنون-التكامل الفنً فً العرض المسرح0800ً

1976-منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشقالكسً بوبوؾالتكامل الفنً فً العرض المسرح0801ً

1975علً عباس علوان: دتطور الشعر العربً الحدٌث فً العراق802

1975علً عباس علوان: دتطور الشعر العربً الحدٌث فً العراق803

1975علً عباس علوان: دتطور الشعر العربً الحدٌث فً العراق804

1976-منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشقأحمـد إبـراهـٌم هـواريالبطل المعاصر فً الرواٌة المصرٌة805

1976-منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشقأحمـد إبـراهـٌم هـواريالبطل المعاصر فً الرواٌة المصرٌة806

1977دار الحرٌة للطباعة بؽداد خـٌر هللا طـلفـاح6حضارة العرب فً األندلس ج807

1977دار الحرٌة للطباعة بؽداد خـٌر هللا طـلفـاح6حضارة العرب فً األندلس ج808

1977دار الحرٌة للطباعة بؽداد خـٌر هللا طـلفـاح6حضارة العرب فً األندلس ج809
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1977دار الحرٌة للطباعة بؽداد خـٌر هللا طـلفـاح6حضارة العرب فً األندلس ج810

1977دار الحرٌة للطباعة بؽداد خـٌر هللا طـلفـاح6حضارة العرب فً األندلس ج811

1977دار الحرٌة للطباعة بؽداد خـٌر هللا طـلفـاح6حضارة العرب فً األندلس ج812

1977-منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشقمارسٌل بروستالبحـث عـن الزمـن المفـقـود813

1977-منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشقمارسٌل بروستالبحـث عـن الزمـن المفـقـود814

1977-منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشقلـوسـٌانـة فـاقـرظـهـور الكـتاب 815

1977-منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشقلـوسـٌانـة فـاقـرظـهـور الكـتاب 816

1977-منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشقلـوسـٌانـة فـاقـرظـهـور الكـتاب 817

1976-منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشقتشارلزقٌدلسون اإلبنالرمزٌة واألدب األمرٌكً 818

1976-منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشقتشارلزقٌدلسون اإلبنالرمزٌة واألدب األمرٌكً 819

1976-منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشقالجمهورٌة العراقٌة وزارة اإلعبلمالفنان فً عصر العلم820

1976-منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشقالجمهورٌة العراقٌة وزارة اإلعبلمفنون-الفنان فً عصر العلم821

1976-منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشقرٌنـٌه كـلٌرفنون-سٌــنمـا األمـس والـٌوم822

1976-منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشقرٌنـٌه كـلٌرسٌــنمـا األمـس والـٌوم822

1976-منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشقمحـمد صفوح األخرستركـٌب العـابلـة الـعربـٌة ووظابـفها824

1976-منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشقمحـمد صفوح األخرستركـٌب العـابلـة الـعربـٌة ووظابـفها

1976-منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشقجـوزٌـؾ أمـٌل مـولـرفنون-الفـن فـً القـرن العـشرٌـن826

827===

1977-منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشقأحـمد محـمد عطـٌةالبـطـل الثـوري 829

1974-منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشقبـابـوؾنصـوص مخـتارة830

831===

الجمهورٌة العراقٌة وزارة اإلعبلمأنطون مورتكاتالفن فً العراق القدٌم832

1974-منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشقٌوري كولٌسنٌكوؾأرض المـٌعـاد833

1974-منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشقٌوري كولٌسنٌكوؾأرض المـٌعـاد 834

=خالد محً الدٌن البرادعًالؽـناء األبـدي 835

836===

=أندرٌه مالرومرآت ظبلل الشعور ألٌعازر837

838===

839FFF1974-منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشقجـان رٌـكاردو

840===

1976-منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشقنجٌـب جمـال الـدٌـنالكتابـة علـى أعـمـدة الشـمـس 841

842===

=نجاح العـطار/حـنا مـٌـنه أدب الحـــرب843

27



844===

=سٌؽموند فروٌدعــسـر الحـضـارة845

846===

=مورتن واٌتعصر التحلـٌل فبلسفة القـرن العشـرٌن847

848===

=وٌلهلم راٌشاإلنسـان والحـضـارة 849

850===

851===

=مـارؼـرٌت مٌـدالثقافة واإللتزام852

1976-منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشقهنري الكلٌركإكتشاؾ ومعرفة الطبٌعة853

854===

=أفبلطونالـبرمنـٌذس855

856===

= علـً عقـلة عرسـانرضــا قـٌصـر857

858===

=لـٌونٌـد بـتر سـكواإلعـــــٌـــــاء859

860===

=جـاك تكـــسٌهؼــــرامــــــش861ً

862===

=جـوزٌـؾ بـرٌـنانثـبلثـة روابـٌـٌن فـلـسفٌـٌـن863

864===

=درسدن. سالحـركـة اإلنسـانـٌة والـنهـضـة 865

=إبراهٌم مصطـفى المحمودفـً الحـرب عـنـد الـعـرب866

867===

=/المبدأ األساسً للقصٌدة العربٌة فً الشكل  الموسٌقى=

=نؽن بله نو.داألؼـانـً الشـعبـٌة السـورٌـة868

=سعد مسعود بن عمر التفتازيشــرح العـقـابـد الـنفـسـٌة869

870===

1976-منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشقمحاضرٌن ومفكرٌن فرنسٌٌناإلنســـان والمدٌنـة فً العـالم المعـاصـر871

=فرحان بلبلالمـمـثلـون ٌـتراشـقـون الـحجـارة872

873===

=تقً الدٌن أبو بكر بن حجهبلـوغ األمـل فـً فـن الـزجـل874

1976-منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشقتقً الدٌن أبو بكر بن حجهبلـوغ األمـل فـً فـن الـزجـل875
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=عبـد السـبلم العـجـٌلًأزاهـٌر تشـرٌـن المـدمـاة876

877===

=عدنان دروٌش: د2فـهـرس المـخـطـوطـات العـربـٌة ج878

879===

=سـان سٌـموننصــوص مخـتـارة 880

881===

1977جـامعـة بـؽـداد بشرى محمد علً الخطٌبالـرثـاء فـً الشـعـر الجاهلً وصدر اإلسبلم885-882

=عبد الرحمن عبد الكرٌم العالًعـمان فـً العصـور اإلسبلمٌـة األولى887-886

1976- الجمهورٌة العراقٌة وزارة األوقاؾ بؽدادسالم عبد الرزاق أحمر3فهرس مخطوطات مكتبة األوقاؾ العامة فً الموصل 888

890-889
المؽـامـرة المـعـقـدة

محمد كامل الخطٌب
1976-منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشق 

=فرنـانـدو مـوناإلٌـدٌـولـوجٌـات891

1976جـامـعـة دمشـق حسـٌـن فٌـصـل الؽـربـًعلم نـفـس الطـفـولـة والـمرا هـقة894-892

896-895
هٌـجـل الطـبعـة الـثانٌـة

فرانـسـوا شـاتلـٌه
1976-منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشق 

=سٌتوارت هامبشهعـصـر العـقـل898-897

=كارل ماركس وفرٌدرٌكاألســــــرة المقـــدســـة900-899

=نـاجـً معـروؾ1عـــروبـة العلمـــــاء ج901

kjiuhuyyjmالزبٌر بن بكاراألخبـار المـوفـقـــٌات903-902

905-904
األنـتـربـولـوجـٌا البـنٌـوٌـة

ستروس-كلودلٌفً 
1977-منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشق 

906
المبدأ األساسً للقصٌدة العربٌة فً الشكل  الموسٌقى

نؽن بله نو.د
1977-منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشق 

=ســـان جــون بـٌرسمــــنــــارات907

=للفٌروز باديالـبلؽـة فـً تـارٌـخ أبمـة الـلــؽـة909-908

1977-دار الحرٌة للطباعة بؽدادخٌر اللـه طلفاح6حضارة العرب األندلس ج910

دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابربٌـار ألٌرونالنشاطـــات الفكرٌـــــة930-911

دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابروزارة التعلــٌم العـــالــًالـــثقـافـة والثــورة943-931

=هــنـري والـوانمصــادر شخصـــٌة الطـفــل953-944

=عبد الجبار داود البصريمكانة الفارابً فً تارٌخ نظرٌة المحاكاة954

=إحٌاء الثرات العربًشعـر هدبه بن الخـثرم العـذري955

956
لبلبن قتٌبة عبد هللا بن مسلم بن قتٌبة مـن كــتـاب عــٌـون األخـبـار

الدٌنوري

=
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1977-1منشورات جامعة حلب طعارؾ دلٌلة/إسماعٌل سفر تارٌخ األفكار اإلقتصادٌة 957

962-958
-2-االتجاهات الربٌسٌة للبحث فً العلوم اإلجتماعٌة واإلنسانٌة المجلد 

/
الجمهورٌة العربٌة السورٌة وزارة التعلٌم العالً دمشق 

1976

1981دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر أنـور العـقـاددراسـات فـً المجـتمع العـربـً 970-963

=هنري مندارسمبادئ علم اإلجتماع982-971

الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع الجزابرمحمد جٌجلًاللؽـة العربٌـة فـً البٌبـة المصرفـٌة986-983

دار الحداثة للطباعة والنشر بٌروتعبد القادر جؽلولاإلشكالٌــــات التارٌخــــٌة 994-987

1982-دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرعاٌدة أدٌب بامٌتتـطـور األدب القـصـصـً الـجـزابـري 999-995

سلسلة علم اإلجتماع المعاصرعلٌاء شكريقـراءات معـاصـرة فـً علـم اإلجتمـاع1001-1000

مركز الدراسات الفلسطٌنٌة جامعة بـؽدادحسام الساموكفلسـطٌن فً مإلفـات العراقـٌة1006-1002

=ؾ بارتولد.ؾدراســات فً تارٌــخ فلسطٌـن1011-1007

1977مطـــبعة فـتــى العــرب ٌوسؾ العش:دمحاضـرات فً تارٌـخ الخبلفـة العبـاسـٌة1012

وزارة التعلٌــم العــالــًصالح جواد الطعمةمشكـبلت تدرٌــس اللؽــة العربـٌة1018-1013

1976المطبوعات الجامعٌة أنور العقادأسـس الجؽرافـٌة اإلقتصادٌـة1019

1967مطبعة جامعة دمشق الجمهورٌة العربٌة السورٌة3اإلتجاهات الربٌسٌة للبحث فً العلوم اإلجتماعٌة المجلد 1028-1020

1977مطبعة فتى العرب ٌوسؾ العشمحـاضـرات فـً تـارٌـخ الخـبلفة العباسٌة1030-1029

1979منشورات جامعة حلب مصطفى جطـلنظـام الجمـلة عنـد اللؽـوٌٌـن1035-1031

مركز الدراسات الفلسطٌنٌة جامعة بؽدادأحمد سوسةمبلمـح مـن الـتارٌـخ القـدٌم1041-1036

1978نشر الجامعة دمشق نعٌـم فرح:د 1تارٌخ بٌزنطة ج1046-1042

1973الجمهورٌة العربٌة السورٌة دمشق جورج مونـٌنتــــارٌخ عـــلم اللـؽـة1052-1047

1979مركز الدراسات الفلسطٌنٌة جامعة بؽداد ســامً سعٌد األحمدتارٌــخ فلسطــٌن القـدٌم 1057-1053

1972منشورات جامعة حلب كلٌة الزراعة محمود األشرممحاضـــرات فـً المجتمـع الرٌـفـً 1064-1058

1978دمشـــق مفٌد رابؾ العابد: دالمــدخـل إلـى اللؽـة الٌونانـٌة  1067-1065

1976مطبعة أبً العبلء نبٌـه عـاقـل:دتـــــارٌخ عصر الرسول والخلفاء الراشدٌن1070- 1068

1979كلٌة األدب البصرة ألبً حاتم السحستانًفـعلـت وأ فـعلـت 1075-1071

جامعة حلب بدون طبعةالمدخـل إلى اللؽــة السرٌانــٌة1082-1076

1978منشورات إتحاد الكتاب العرب دمشق عمر الدقاق: دنقــد الشعـــر القــومـ1091-1083ً

==مبلمـح الشــعـر المهـجـري 1098-1092

1973دار الحرٌة للطباعةبؽداد الكسندر دٌنفنون-العناصر األساسٌة إلخراج المسرحٌة1106-1099

1975  -  5منشورات جامعة حلب طعمــر الدقــاقمصـادر التـراث العــرب1113-1107ً

1978منشورات إتحاد الكتاب العرب دمشق فرٌد جحــاكـتــب أنصفــت حضارتــنا1121-1114

1974وزارة التعلٌم العالً دمشق جـنٌفــٌؾ سٌروفنون-تارٌــخ المســرح الحدٌـــث1128-1122

1975جامعة بؽداد قسم الفنون المسرحٌة محمد حامد علًفنون-اإلضــاءة المســـرحـٌة1133-1129
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1974منشورات إتحاد الكتاب العرب دمشق فارس زرزورالمــــذنبـــون 1138-1134

1978-   1-جامعة حلب طمحمــد التـونجًالمخـــتار من األدب االلجاهــل1143-1139ً

1979جامعة بؽداد قاسم حسن حسٌناألسس النظرٌة والعملٌة فً فعالٌات ألعاب الساحة والمٌدان1147-1144

1979منشورات إتحاد الكتاب العرب دمشق محً الدٌن صبحًالبطــــل فً مــــؤزق1155-1148

1975منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشقلٌلى الصباغ: دالمرأة فً التارٌــخ العربــــ1157-1156ً

1978-مطبعة طربٌن نعٌم فرح: دتارٌـخ أروبـا فً العصـور الوسـطى 1162-1158

1978-الجمهورٌة العربٌة السورٌة دمشق ل مالك الستر.اتارٌــــــخ الحٌـــــاة 1167-1163

1973-1-دار الطباعة الحدٌثة بصرة العراق طعبد الجبار عبد الرحمنالمكــتبة ومنهـــج البـحــث1169-1168

1973وزارة التعلٌم العالً جامعة بؽداد موفق الحمدانً: دالكتب القراءة العـربٌة فً المرحـلة اإلبتـدابٌة1172-1170

1979جامعة البصرة علً حسٌن الشلشالوســابل المساعــدة فً تدرٌــس الجؽرافٌة1174-1173

1972جامعة بؽداد مطبعة الشعب بؽداد سامً عبد الحمٌد/ أسعد عبد الرزاقفنون-دروس فـً أصــول التمثٌـــل1179-1175

1975-2-منشورات جامعة حلب طعمـــــر الدقـــاقمبلمــح الشعــر األندلســ1181-1180ً

1973جامعة بـؽداد مركز البحوث التربوٌة هرمان فرناندردراسة فً كفاءة التعلٌم الثانوي فً العراق1187-1182

1978منشورات إتحاد الكتاب العرب دمشق منــٌر صبلحً األصبـحًالحقٌــــقة والرواٌـــة 1189-1188

1979جامعة البصرة على نشر ألبً حــــاتم السحستـــانًفعـــلــت وأفــعــلت1191-1190

1977دار العربٌة للطباعة بؽداد نجم الدٌن السهرورديملحمـــة جلجامــش والفكـر الرٌاضـ1197-1192ً

1978جامعة حلب دوهٌب طنوسنصوص مختارة من األدب اإلسبلمً األموي1199-1198

1979-2-دار الفكر دمشق طمازن المٌاركالموجـــز فً تارٌـــخ الببلؼـــتة1200

1967منشورات إتحاد الكتاب العرب دمشق أدٌب عزتأدب عـــربً معــاصـــر1202-1201

=سعـــد صــاببشعــراء وأدبــاء مـن الشـرق والؽـرب1207-1204

1973جامعة دمشق إدؼار فـــورفلسفـــة اإلصــبلح الجامــعــً 1211-1208

1216-1212
الشخصٌـة الصهٌونـٌة فـً الرواٌة اإلنجلٌـزٌة

هــانـً الـراهـب
1974-منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة مركز األبحاث بٌروت 

1978الٌونسكو واإلتحاد العالمـً للجامعات بارٌسنـورمـان ماكـنزيفـن التعلٌـــم وفـن التعلـــم1218-1217

1973-1-مركز الدراسات الفلسطٌنٌة جامعة بؽداد طؾ بارتولد.ؾدراســات فـً تارٌـخ فلسطٌــن1222-1219

1978جامعة حلب فخر الدٌن قباوةتصرٌـــؾ األفعـــــال واألسمــــاء1224-1223

1978جامعة حلب جوزٌؾ عبود كبمحاضـــرات فً علم النفس التجــاري1225

1972-جامعة بؽداد مركز البحوث التربوٌة والنفسٌةهرمان فرناند س/صباح باقر تحلٌـــل التفاعــل اللفظـــً

1977جامعة دمشق مفٌد رابؾ العابدالمدخــل إلى اللؽـــة الٌونانــــٌة1232-1231

1974- منشورات قسم فنون المسرحٌة جامعة بؽدادسامً عبد الحمٌدتربٌــة الصــوت وفــن اإللقــاء1237-1233

4-دار النهضة مصر للطبع والنشر طعمــر الدسوقــًالفتـــــوة عنـــد العــرب1241-1238

1977دار العربٌة للطباعة بؽداد نجم الدٌن السهروريرأي فً فلسفة اللعب1247-1242

1976منشورات إتحاد الكتاب العرب دمشقعادل أبـو شنــبوردة الصـــــبــــــاح 1252-1248
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==فنون-بواكٌر التؤلـٌؾ المسـرحً فً سـورٌا1257-1253

1979منشورات إتحاد الكتاب العرب دمشقعبد هللا أبو هٌؾفنون-التؤسٌـس مقاالت فً المسرح السوري1262-1258

=علً عقلة عرسانفنون-سٌــــاســة فـً المســرح1264-1263

=عبــد النبــً حجــازيحصــــار األلســـن1266-1265

=عبــد النبــً حجــازيالصــخــرة1274-1270

=علً عقلــة عرسـاناألقــــنـعـــة1279-1275

=جبل ل فاروق الشرٌؾالشعــر العــربً الحـــدٌث 1285-1280

=جبل ل فاروق الشرٌؾإن األدب كــا ن مســإوال1290-1286

=جورج ســالمحكــاٌة الظمــؤ القــدٌم1295-1291

=فاٌز خضوركتــاب اإلنتظــار1300-1296

=نصر الدٌن البحرةأؼنـــٌة المعـــول1304-1301

=قـــمر كٌبلنًبستـــان الكــرز1307-1305

=فاٌز خضورؼبــار الشتـــاء1312-1308

=خالد أبو خالدجــدل فـً منتـــصـؾ اللـٌل1317-1313

=محمد عفٌفً مطرالجــوع والقـــمر1319-1318

=جـورج سـالمالمؽامـــرات الروابــٌة1320-321

=خلدون الشــمعةالنقـــد والحرٌـــة1323-1322

1979منشورات إتحاد الكتاب العرب دمشقصفـــوان قدسًالوجـــه والقـــناع1325-1324

=قمــركٌبلنـًالهــودج1326

=حسٌب كٌالًالحضــور فً أكثــر من مكــان1328-1327

=فاروق مرعوشالخـروج من الكـابوس1330-1329

=علً عقلة عرسانعـراضـة الخصـــوم1331

=علً سلٌمانالحصــــار 1333-1332

=آلفة األدلبًعصــً الــــدمع1335-1334

=أحمــد  محمد عطٌةفــن الرجل الصؽٌــــر1337-1336

=طـــالب عمرانكـوكـب األحــبلم 1338

=قمـــر الكٌبلنًبســـتـــان الكـــرز1340-1339

=محً الدٌن صبحًمطـــارحــات فـً فـن العقــول1342-1341

=ولٌد خبلصًالصــــراط 1344-1343

=شـوقً  بؽـداديبٌن الوســادة والعـــنق1346-1345

=فــاضل العزا ويالقلــــعـة الخـــامسـة1348-1347

=عبد العزٌز هبل لمـــن ٌحــب الفقـــر1350-1349

=عبد العزٌز هبل لالقطــــــار1351-1352
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=عمــر بن ســـالمٌــوم الــبل ت1353-1354

=خالد محً الدٌن البرادعًتداعٌـــات المتـنبً بٌن ٌدي سـٌؾ الدولـة1355-1356

=سلٌمان العٌسىإبـــن األٌهـــم1357-1358

1979منشورات إتحاد الكتاب العرب دمشقنصـــر الدٌن البحــرةأحادٌث وتجارب مسرحٌة1359

=خالد محً الدٌن البرادعًدمــر عـــاشـــقــا1360-1361

=علً الجنديالــنـزؾ تحـت الجلــد1362-1363

=محمـــد جبل للعـــــبــة القــــرٌــة1364-1365

=عبد الرحمن مجٌد الربٌعًعٌــــون فــً حــلم1366-1367

=أحمد سلٌمان األحمدأرواد وحـــلم آخــر فً العٌــون 1368-1369

=زكرٌا شرٌفًالضـــوء مـــن البــــاب1370-1371

=سعـــد صــاببمـــراٌـــا أدبٌــــة 1372-1374

=سلمان قطاٌانصـــوص من خـــٌال الظــل1375-1376

=صـــبلح الدهنــًحٌــن تمـــوت المــدن1377

=سالم حسٌن/عــادل البكري قـٌـاسـات النؽــم عنــد الفاراب1378-1379ً

1976دٌوان المطبوعات الجامعٌة الملتقى األول حول األدب والثورةالـثـــقـافــــة والثــــورة 1380

1978جـامعة  دمشق طبعة طربٌننعٌم الفرحتـارٌخ أوروبا فـً العصـور الوسـطى1381

1981جـامعة  دمشق مطبعة خالد بن الولٌدمحمد رضوان الدابراألدب األندلســً والمـؽــرب1382ً

1982دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر خٌر هللا عصارمحاضرات فً منهجٌة البحث اإلجتماع1383-1384ً

1980-2المإسسةالعربٌة للدراسات والنشر طمحمد عمارةاإلســبلم والثـــورة1385-1394

1975منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومً دمشق عادل أبو شنبالســٌؾ الخشــب1395-1396ً

1978بٌروت -1المإسسة العربٌة للدراسات والنشر طجــان دوفٌنٌودور كـــٌـم1397-1401

1977-8-المإسسة العربٌة للدراسات والنشر طجــان الكرواأوؼســــت كـــونت1402-1406

1977-1المإسسة العربٌة للدراسات والنشر طأنطونٌو بوزولٌنًؼـــــرا مـشــــ1407-1411ً

1980محمد عمــا رةاإلســــبلم والمـــرأة1412-1415

1981محمد أحمد خلؾ الــلـهالقــرآن والدولـــة1416-1425

1979-2-دار العودة بٌروت طعفت محمد الشرقاويالفكـر الدٌنـً فـً مـواجهـة العصـر1426-1430

=ببلل جنٌدي– محمد سعٌد إسٌر معـــجـم الشــامـل1431-1433

1978الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب قـباري محمـد إسماعٌـلأصول علم اإلجتماع ومصادره1434-1441

1977-1-دار الفكر دمشق طماتٌو أندرسونتــارٌخ القرن الثـامن عشـر فـً أوروبــا1442-1446

1980محمد كامل عٌاد:د1-تـــارٌـخ الٌــونـان ج1447-1456

1971جماعة من المإلفٌن الؽربٌٌنتــارٌخ عصـــرنــا1457-1466

=مازن المبارك: دالمـوجـز فـً تـارٌخ الببلؼــة1467-1475

1981-2ط–دار الفكر دمشق شــوقً أبو خلٌــلالهـــجــرة1476-1479
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?NOM#=اإلســبلم فـً قـفـص اإلتهــام1480-1482

=نـور الدٌن عـترمـــاذا عــن المــرأة1481-1486

=نـور الدٌن حـاطومتــارٌخ عصـر النـهــضـة األروبــٌة1487-1491

?NOM#مالك بن نبًبٌــن الرثـا دوالٌة1492-1495

?NOM#=تــؤمبلت  1496-1504

?NOM#أ نــور الرفــاعًتــارٌخ الفـن عند العـرب والمسلمــٌن1505-1513

=كــارل ٌسبرزنــهــج الــفلــسفــة1514-1523

=شـوقـً أبـو خلـٌلاإلسـبلم وحـركـات التحـرر العربـٌـة1524-1528

1981- 3-دار الفــكر دمشــق طشــوقً أبــو خلٌـلهــارون الرشٌـد1529-1532

=جمـاعة من المإلفٌن الؽربٌٌنقضــا ٌــا عصـــرنــا1533-1537

=أحمد علــً المــبلأثـر العلــماء المسـلمـٌن فً الحضارة الؽربٌة1538-1546

=بسٌررو نوفنتــارٌخ القــرن العشـرٌــن1547-1551

=شــوقً أبــو خلٌـلعــوامـل النصــر والهــزٌمــة1552-1555

=محمد أحــمد دهــمـانوالة دمشــق فـً عهــد الممـالـٌك1556-1560

=صفــوح األخــرس: دالعـــلـوم اإلجتمــاعٌة1561-1565

=سهــٌل زكــارمـدخـل إلى تـارٌخ الحـروب الصلٌبــٌة1566-1570

=مــالك بن نبــًشــروط النـهـضـة1571-1578

1579-1583
الصاوي علً /محمد حسن األعظمً فلســــفــة إقبـــال

شعبلن

=

=شــوقً أبــو خلٌـلجـرجـً زٌــدان فـً المٌـدان 1584-1588

=خالد عبد الرحمن العكتــارٌخ تـوثٌق القـرآن الكــرٌم1589-1591

=نــور الدٌن حـاطوم:دتــارٌخ العصر الوسٌــط فً أوروبــا1592-1601

1982دٌـوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر مصطفـى أبو ضٌؾ أحمد عمر:دالقــبــابل العــربــٌة فـً المؽـرب1602-1605

2دار النــهضة العربٌة للطبـاعة والنشر بٌروت طأرنست باكرالـحــروب الصـلـٌـبـٌـة1606-1610

=عــز الدٌن إسمــاعٌلالمصـادر األدبٌة واللؽوٌة فً الـتراث العـرب1611-1613ً

=حــلمً علً مـرزوقشــوقـً وقضــاٌا العصــر والحضــارة1614-1618

=عمـر عبد العزٌز عمـردراسات فً تارٌخ العرب الحدٌث والمعاصر1619-1622

1979دار النــهضة العربٌة للطبـاعة والنشر بٌروت محمد زكً العشمــاويقضاٌا النقد األدبً بٌن القدٌم والحدٌث1623-1626

1979دار النــهضة العربٌة للطبـاعة والنشر بٌروت محمد بدري عبد الجلٌلالمجـاز وأثـره فـً الـدرس اللـؽـوي1627-1631

=عـز الدٌن إسماعٌل: دفً األدب العبــاس1632-1634ً

=محمد ثابت الفنديمـع الفٌـلســوؾ1635-639

1640-1644
تارٌخ البحرٌة اإلسبلمٌة فً المؽرب واألندلس

أحمد مختار العبادي:د/عبد العزٌز سالم 
=
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=روبرت ودورثمــدارس علـم النفـس المعـاصرة 1645-1649

=ٌحـً أحمد الكـعكًمعـالم النظــام اإلجتماعً فـً اإلسـبلم1650-1654

=عمر عبد العزٌز عمر: ددراســات فـً تـارٌخ العرب الحدٌـث1655-1659

=السٌد عبد العزٌز سـالم:دتـارٌخ العـرب فـً عصـر الجاهلـٌـة1660-1663

=نبٌلــة إبراهٌــم: دسٌــرة األمٌــرة ذات  الهـمـة1664-1667

=عبد العزٌز عـتـٌـق: دفـً النقـــد األدبـــ1668-1670ً

=فـإاد عبـد المعـطً الصـٌاد: دالمؽــول فــً الــتـارٌـخ1671-1675

=عبد الرحمن محمد عٌسويالقـٌاس والتجـرٌب فً عـم النفـس والتربـٌة1676-1680

=حســن الســاعــاتًعــلم اإلجــتمــاع الصنــاعــ1681-1685ً

=إبــراهٌم بٌـضونالدولــة العـربٌـة فـً إسبـانٌــا1686-1690

=محمد عــاطؾ ؼــٌثعلــم اإلجتمــاع دراسـة تطبٌــقـٌة1691-1695

=محمود سعٌد عمرانتــارٌخ اإلمبراطـورٌة البٌزنطـٌة1696-1700

1701-1703
عبد المجٌد :د/عبد العزٌز سلٌمان نوار التــارٌخ المعــاصر أوروبــا

نعنعً

=

1975دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت ربحً كمال: دالتضــاد فـً ضـوء اللؽــات السامــٌة1704-1708

=طــه نــدااألدب المــقـــارن1709-713

=محمد عبد الــسبلم كفـافــً:دفــً األدب المقــارن1714-1717

=كــمـال الدسٌوقً: دالنمــو التربــوي للطـفل والـمراهــق1718-1722

=مصطفى العبادي: دالعــصر الهــلنــسـت1723-1728ً

=السٌد ٌعقوب بكـر: دنصــوص فـً النحــو العــربـ1729-1732ً

=محمد زكً العشماوي: داألدب وقٌــم الحٌــاة المعــاصرة1733-1735

=مصطفى العبادي: داإلمبــراطورٌـة الرومــانٌــة1736-1740

=رشٌد الناظوري:دالمدخـل فـً التطـور التـارٌخً للفكر الدٌن1741-1745ً

=عبد اللطٌــؾ أحمد علً:دمصـادر التــارٌخ الرومـان1746-1750ً

=سعٌد عبد الفتاح عاشور:دمصـر والشـام فـً عصر األٌـوبٌٌن والممالٌك1751-1755

=عبد القـادر القظ:دنصــوص إنجلٌزٌـة فـً األدب العربً الحدٌث1756-1759

=عبده الراجحً: دفقـه اللؽـة فـً الكتـب العربٌة1760-1764

=جــودة حسنٌن جـودةالعصــر الجلٌــدي1765-1769

=محمد أبــو المحاسن عصفورمعـالم حضـارات الشـرق األدنـى القـدٌم1770-1774

=بدٌـع محمـد جمـعة: دفٌـــــنوس وأدونــٌــس1775-1779

=لطفً عبد الوهاب ٌحً: دالٌــــونـــان1780-1784

1785-1789
عبد العزٌز :د/أحمد مخطار العبادي : دتــارٌـخ البــحرٌـة اإلسـبلمٌــة 

سالم

=
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1975دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت محمد بن سبلم الجمحً:دطبــقــات الشعــراء1790-1794

=عبده الراجحً:ددروس فـً اإلعــراب1795-1797

=كــمال الدســوقً:دعــلم األمــراض النفـــسٌـة1798-1802

=محمد عــاطؾ ؼٌــثدراسات فً تارٌخ التفكٌر واإلتجاهات النظرٌة فً علم اإلجتماع1803-1807

=عبد العزٌز عتٌقعــلم البدٌــع1808-1812

=عبد المجٌد نعنعًأوروبا فـً بعـض األزمنـة الحدٌثـة والمعاصرة1813-1817

=محمود فهــمً زٌــدانالمــنــطــق الــرمـــزي1818-1822

=زاهٌة قدوره:دتــارٌـخ العــرب الحــدٌــث1823-1827

=أحمد عزت عبد الكرٌم:ددراســات فـً تــارٌخ العـرب الحـدٌث1828-1831

=السٌد ٌعقوب بكر: د(2الجزء )/    نصوص فً فقه اللؽة العربٌة  1832-1840

=السٌد عبد العزٌز سالم: دتــارٌــخ الدولــة العــربــٌة1841-1844

=السٌد البـازالعربً: دتـارٌخ أوروبــا العصــور الوسطــى1845-1849

=فوزٌة دٌــاب:دالقــٌم والعـــادات اإلجتــماعٌة1850-1854

=عبد العزٌز سلٌمان نوار: د(التارٌخ الحدٌث)الشـعـوب اإلسبلمـٌة 1856-1859

=محمد أبو المحاسن عصفور:دتـارٌخ الشـرق األدنـى القــدٌم1860-1863

=عبده الراجحً: دالنحـو العـربً والـدرس الحـدٌث1864-1866

=عبده الراجحً: ددروس فـً كتـب النـحـو1867-1871

=عبد اللطٌؾمصر من اإلسكندر األكبر إلى الفتح العرب1872-1876ً

1975دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت حسـن الســاعاتًالتـصنــٌع والعــمــران1877-1881

1966دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت محمد أحمد أبو الفرج:دمقــدمة لدراســة فقــه اللؽــة1882-1885

1980دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت بدٌع محمد جمعـة:ددراســات فـً األدب المقــارن1886-1890

1976دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت حسن ظاظا: دكـــبلم العـــرب1891-1893

1970دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت محمد عبد السبلم كفافًالحضــارة العــربــٌة1894-1897

1979دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت عبده الــراجحً:دالتطــبــٌق الصــرفـ1898-1900ً

1981دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت أحمد كمال زكً: دالنـقـد األدبـً الحـدٌـث1901-1903

1970دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت أمانوٌل كانطأسـس مٌـتـافـٌزٌقـا األخــبل ق1904-1905

1976دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت محمد علً أبو رٌان: د(1الفلسفة الٌونانٌةج)تــارٌخ الفكر الفلسفً 1906-1910

1980دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت بدٌع محمد جمعة: دالشــاه عبــاس الكبـٌـر1911-1915

دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروتعبده الــراجحً: دالتـطبــٌق النــحوي1916-1919

1971دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت أحمد مختـار العبـاديفـً التــارٌخ العــباسً والفـاطم1920-1924ً

1972دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت =فـً التــارٌخ العــباسً واألندلـس1925-1927ً

1980دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروتحلمً مرزوقالنـزعة الـرومـانـتكٌة والواقـعٌة فـً األدب1928-1932

1980دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروتمحمود فهمً زٌدانفـً النــفس والجـسـد1933-1937

36



1980دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروتمحمد زكً العشماويفنون-دراســـات فـً النـقد المسـرحــ1938-1941ً

1976دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت عبد الرحمن محمد عٌسوي: ددراسـات فـً علـم النفـس االجتماعً 1942-1946

1978دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت عبد العـزٌز عـتـٌقاألدب العـربـً فـً األندلـس1947-1950

1970دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت ربحً كمال:ددروس اللــؽة العبــرٌـة1951-1955

1973دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت كلقن هالأصـول علـم النفـس الفـروٌـدي1956-1960

1970دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت عبد اللطٌؾ أحمد علًالتـارٌخ الـرومـانً عصـر الثـورة1961-1965

1973دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت السٌد ٌعقوب بكر:دنصـوص فـً النحـو العـرب1966-1969ً

1970دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت بدران أبو العنٌن بدرانالعبلقات اإلجتماعٌة بٌن المسلمٌن وؼٌر المسلمٌن1970-1974

1980دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت أحمد مختار العباديفـً تـارٌـخ المؽــرب واألنــدلـس1975-1979

1979دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت لطفً عبد الوهاب ٌحًالعــرب فـً العـصــور القدٌــمة1980-1984

1972دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت سعٌد عبد الفتاح عاشور: دتارٌـخ أوروبـا فـً العصـور الوسـطى 1985-1988

دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت دتالسٌد عبد الباز العرٌنً: دالشـرق األدنـى فـً العصـور الوسـطى1989-1993

1980دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت بدٌع محمد جمعـة: دمـن روابـع األدب الفـــارسـ1994-1998ً

1981دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت السٌد عبد الباز العرٌنً: دالــمـــؽــــول999-2003

1982دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت عـاطؾ وصفً:داألنثــروبولوجٌـا الثقــافــٌة2004-2008

1983دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت عبد الرحمن محمد العٌسوي: دعـلـم النـفـس الفسـٌولـوجـ2009-2013ً

1984دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت محمد رٌـاضاإلنسـان دراسـة فـً النـوع والحضـارة 2014-2018

2019-2022
عبد العزٌز :د/عبد الحمٌد البطرٌق : دالتـارٌـخ األوروبــً الحــدٌث

نوار

1985دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت 

1986دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت عبد اللطٌؾ أحمد علً(1)التـارٌخ الٌونـانـً 2023-2032

1987دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت عبد العزٌز نوارتـارٌخ العـرب المعـاصر مـصر والعـراق2033-2036

1988دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت بدٌع محمد جمعـة: دقــواعـد اللــؽـة الفـارسٌـة 2037-2041

1989دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت عـلـم اإلجــتمــاع الخلــدون2042-2046ً

1981دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت محمـد طـه الحاجريإبن خلـدون بٌـن حـٌاة العلـم ودنٌا السٌاسة2047-2051

1982دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت محمد زكً العشماويمـوقـؾ الشـعر مـن الفـن والحٌــاة2052-2056

1983دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت عبده الـراجـحً:ددروس فـً شـروح األلفٌـة2057-2061

1984دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت أحمد أبـوزٌد:دمحاضرات األنتروبولوجـٌا الثقافٌة2062-2066

1985دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت سعٌد عبد الفتاح: دحضارة ونظم أوروبا فً العصور الوسطى2067-2070

1986دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت عبد القادر قـط: دفنون-مـن فـنـون األدب 2071-2075

1987دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت السٌد عبد العزٌز سالم: دقـرطبـة حـاضـرة الخـبلفـة فـً األندلس2076-2080

1988دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت كمال دسوقً: دعـلـم النفـس ودراسـة التـوافــق2081-2082

1989دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت السٌد عبد العزٌز سالم: دقـرطبـة حـاضـرة الخـبلفـة فـً األندلس2086-2090

1990دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت محمد شـرؾ: دكــتــاب الـــزهـــد2092-2095
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1991دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت حلمً مرزوق:دمقــدمـة فـً دراسـة األدب الحـدٌـث2092-2100

1992دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت عمر عبد العزٌز عمر:ددراسة لمصادر عربٌة عن تــارٌخ مــصر العــثمـانٌـة2102-2105

1993دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت قسطنطٌن ستانسبلفسكًإعــداد المــمثـــل2106-2110

1994دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت أمٌن عبد المجٌد بدوي:دالقـصة فـً األدب الفـارسـ2111-2115ً

1995دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت حلمً الملٌجً:دعـــلم النــفـس المـعـــاصـر2116-2120

1996دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت عفت الشرقاوي: دقضـاٌــا األدب الجــاهلـ2121-2124ً

1997دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت بدٌع محمد جمعـة: دمـن قضـاٌـا الشـعرالفـارس2125-2129ً

1998دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت إبراهٌم صقر أبو عمشةالـثـقـافـة والتؽٌـر اإلجــتمـاعـ2130-2133ً

1999دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت عبد العزٌز عتٌق:دتـارٌخ النـقد األدبـً عـند العـرب2134-2138

2000دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت محمد زكً العشماويالـنابـؽة الــذ بـٌــانـ2139-2143ً

2001دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت محمد زكً العشماويفـلســفــة الجــمــال فً الفكر المعاصر2144-2147

2002دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت أحمد الخشاب:دالتـــفكٌـر اإلجتــماعـ2148-2151ً

2003دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت عفت الشرقاوي: دقضـاٌـا إنـسـانـٌة فـً أعمـال المفسـرٌن2152-2155

2004دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت محمد أحمد أبو الفـرجالـمـعاجـم الـلـؽـوٌـة2156-2158

2005دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت السٌد عبد العزٌز سالم: دالـتـارٌـخ والمـإرخون الـعرب2159-2161

2006دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت عبد المجٌد نعنعً: دأ الحـدٌـث.تـارٌـخ الو م2162-2165

2007دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت عباس محمود عوض:دفـً علـم النفـس اإلجتـماعـ2166-2170ً

2008دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت محمود سعٌد عمراننـٌقوال مستٌقون وعبلقة اإلمبراطورٌة البٌزنطٌة2171-2175

2009دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت محمد أبو المحاسن عصفور:دالمــدن الفـنـٌـقـٌـة2176-2180

2010دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت محمد محمد حسٌن:دأســالـٌب الصنــاعـة2181-2185

2011دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت محمد محمد حسٌن:د-1-اإلتجـاهـات الوطنٌة فً األدب المعاصر ج2186-2190

2012دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت رٌنهارت دوزي5تـكمـلـة المـعـاجــم العـربٌـة ج2191

2013دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت محمد عبد الرحمن مرحبا:دأصـالـة الفـكـرالعــربـ2192-2194ً

2014دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت محمد عمارة-1-التمـدن والحضــارة والعمــران ج2195-2199

=المإسسة العربٌة للدراسات والنشر بٌروت =-2-السـٌاسة والوطنـٌة والتربـٌة ج2200-2204

==سـٌرة الرسـول تؤسٌس الدولـة اإلسبلمٌة2205-2209

=محمد عمارة-5ج-فـً الـدٌـن والـلـؽـة واألدب2210-2213

1979-2-دار الرابد العربً بٌروت طأسعد محمد عـلًمعـرفـة الـله والمـكزون السنجـاري2214-2215

1979-2-دار العربٌة للكتاب لٌبٌا تونس طعبد الرحمن بدويمإلـفـات إبـن خـلـدون2216-2219

=الـقـاسم بن ٌـوسؾ الجٌبً السبتًمـسـتـفـادا الـرحلـة واإلؼـتراب2220-2222

=محمود عبد المولى:دمـقـدمـات وأبـحـاث2223-2227

1983-2-دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر طضٌؾ هللا محمد األخضرمـحـاضرات فـً الحضـارة العربـٌة2228-2231

=محمد أركونالـفـكـر الـعـربـ2232ً
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1974دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت محمد عاطؾ ؼٌث:دعـلـم اإلجـتـمـاع2233-2237

=محمد عاطؾ ؼٌثتارٌخ التفكٌر واإلتجاهات النظرٌة فً علم اإلجتماع2238-2247

1987دمـشـقخالد عبد الرحمن العكتـارٌـخ توثٌـق نـص القـرآن الكـرٌم2248-2252

1986طبعة المجمع العلمً العراقً محمود شٌت خطابمجـلة المـجـمـع العلـمـً الـعـراقـ2253-2255ً

=فرانك ردستوكتونمخـتارات مـن القصـص القصـٌرة 2256

2257
أبً منصور عبد الملك بن محمد كتـاب التـوفـٌق للتـخلٌـق

إسماعٌل

=

=أحمد مطلوب2معـجم المصطـلحات الببلؼـٌة وتطـورها ج2258

=محمد شٌت ردستكتونمجـلة المـجمـع العـلمـً العراقـ2259ً

1982-2-منشورات دار السبلم الكوٌت طسعٌد عبد الفتاح عاشوردراسات فً تارٌخ الحضارة اإلسبلمٌة العربٌة2260

1981-4-دار الطلٌعة بٌروت طناصؾ مصارنـحـو المـجـتـمـع الجـدٌـد2261-2263

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر عبد الحمٌد الخطابالـؽـزالـً بٌن الـدٌن والـفـلسـفـة2264-2266

=مـوسى لقـبـال:دالـمــؽـرب اإلســبلمــ2267-2271ً

1985-1-دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر طجان الببلشالتـحـلـٌـل الـنـفـسـ2272ً

1980منشؤة المعارؾ باإلسكندرٌة قباري محمد إسماعٌل: دعـلـم اإلجـتـمـاع السـٌـاسـ2273-2277ً

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر جمال الدٌن بوقلً حسناإلمام إبن ٌوسؾ السنوسً وعلم التوحٌد 2278-2283

1983-2-دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر طمحمد أركونالـفـكـر الـعـربـ2280ً

1987دار المعرفة الجامعٌة اإلسكندرٌةمحمد علً محمد:د-1.3ج-أصـول اإلجتـماع السـٌـاس2284-2292ً

=محمد عاطؾ ؼٌثعـلـم اإلجتـمـا ع الحـضـري2293-2295

=نوٌل تاٌمزعلم اإلجتماع ودراسة المشكبلت اإلجتماعٌة2296-2297

1985منشورات دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر عبد الجلٌل التمٌمًبحـوث ووثـابق فـً التارٌـخ المؽـرب2298ً

دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروتسناء الخولً:دالـزواج والـعبل قـة األسرٌة 2299

1986-2-دار النفابس طأبً نعٌم األصفهانًدالبـل النــبـــوة2300

1988-2-دار الطلٌعة للطباعة والنشر بٌروت ط-األسـس النظرٌـة لعلـم اإلجتماع السٌاسـ2301ً

=تـوم بـوتـومـورعـلـم اإلجتـمـاع الـسـٌاس2302-2305ً

دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروتعبد العـزٌز عتـٌـقفـً تـارٌـخ الببلؼـة الـعـربـٌـة2306

=محمد عاطؾدراسات فً تـارٌخ وإتجاهات النظرٌة فً علم اإلجتماع 2307-2309

1983-1-عالم المعرفة جدة طعبد هللا مبشر الطرازي1.2موسوعة التارٌخ اإلسبلمً والحضارة اإلسبلمٌة 2310-2311

دار الكتاب المـصري القاهرة-18...1مـوسـوعة الفـقه اإلسـبلمً المجلـد2312-2329

1988المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرأحمد بن نعمان:دسمات الشخصٌة الجزابرٌة من منظور اإلنتوبولوجٌاالنفسٌة2330-2331

نشر كلٌة األدب الجزابرٌةمحمد العبدوي البلنسًالـرحـلـة الـمـؽـربـٌـة2332

1966دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر إسماعٌل محمود هاشم:دالمقـومات الثقـافٌة للمجتـمع العـربـ2333ً

1985المجمع العلمً العراقً بؽداد محمود شٌت خطاب-4-3-مجلة المجمع العلمً العراقً ج2334-2235
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1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرمحمد تومً:دالمجتـمع اإلنسـانً فـً القـرآن الكـرٌم2336

المإسسة الوطنٌة للفنون الجزابرمحمد عجاج الخطابالوجٌـز فـً علـوم الحـدٌث ونصـوصـه2337-2339

1991دٌوان المطبوعات الجامعٌة علً إبن جابرمنهـج الدعـوة النبوٌـة فـً المرحلة المكٌـة2340-2344

1988نشر وتوزٌع مكتبة رحاب الجزابرعبد الحلٌم محمود:دالقـرآن فـً شـهـر القـرآن2345-2349

1991دٌوان المطبوعات الجامعٌة كـتـاب الشعبالفـقـه على المـذاهـب األربـعـة العبـادات2350-2357

الدار مخصص لمدارس أبناء الشهداءنخبة من األساتذة المختصٌنتـارٌـخ األدب الؽـربـً 2358-2361

1991دٌوان المطبوعات الجامعٌة سمٌر المرزوقً جمٌل شاكرمـدخـل إلـى نظـرٌة القـصة2362-2366

دار طبلس للدراسات والترجمة والنشرٌوسؾ الشارولًدراســات فـً القصـة القـصـٌرة  2367-2368

=روبرت شولزعـنـاصـر القـصـة2370-2371

=بدٌع حـقًقـمـم فـً األدب الـعـالـمـ2372-2373ً

=جورج طرابٌشًالرجـولـة وأدٌولوجٌا الرجولة فً الرواٌة العربٌة2374-2375

=أحمد الخلٌلظـاهـرة القـلـق فـً الشـعر الجاهلـً 2376-2377

=عـلً أبو ملحم: درسـابـل الـجـاحـظ2378-2386

1989مـوفـم للنشر أبو القاسم محمد القاسم الحرٌريج الثانً–المقامات الجزء األول 2387-2395

1991دٌوان المطبوعات الجامعٌة رابح العربًفـن السخرٌـة فـً األدب الجـاحـظ2396-2397

1991دٌوان المطبوعات الجامعٌة إبراهٌم رمانًالـؽمـوض فـً الشعـر العربـً الحدٌـث2398-2399

1988-1-دار طبل س للدراسات والترجمة والنشر طمـازن الوعـرقضـاٌـا أساسـٌة فـً علـم اللسانـٌات2400-2401

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرمـفدي زكرٌـاإلـٌـاذة الجـزابـر2402

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرمـفدي زكرٌـاالـلـهـب المـقـد س2403

1984-2-الشركة التونسٌة للتوزٌع طمحمد مزالًدراســــات2405

1985دار الثـقافـة للنشر القاهرةمحمد حمدي إبراهٌم:داألدب الـسـكـنـدري2406

2407
مــراٌــا جــدٌــدة

عبد الجبار عباس
1988منشورات وزارة الثقافة واإلعبلم دار الرشٌد للنشر 

1988-2-شـركة الشهاب الجزابر طسعٌد حوياإلســـــبلم2408

1992-2-دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر طالصدٌق سعديإنجلٌزٌة عربٌة– دروس فً الترجمة عربٌة إنجلٌزٌة 2409-2412

1988-2-دار الطلٌعة بٌروت طمحمد فاٌز عبد سعٌداألسس النظرٌة لعلم اإلجتماع السٌاس2413ً

1988-2-دار الطلٌعة بٌروت طعلً بو ملحم:دالمـنـاجـً الفلسـفة عنـد الجاحـظ2414-2415

1988-2-دار الطلٌعة بٌروت طمصطفى بوتفنوشتالـعـابـلـة الـجـزابـرٌـة2416-2417

1988-2-دار الطلٌعة بٌروت طالبروفسور دٌنكنمـعـجـم عـلـم اإلجـتـمـاع2418-2419

1985دار الكتاب المصري القاهرة أحمد زكً بدوي:دمـعـجـم مـصطـلحـات اإلعـبلم2420

دٌوان المطبوعات الجامعٌةمصطفى أمٌن– علً الجارم البـبلؼـة الواضـحة مـع دلٌلهـا2421-2425

طبل س للدراسات والترجمة والنشر دمشقجبران خلٌل جبرانالـعــواصــؾ2426-2427

طبل س للدراسات والترجمة والنشر دمشقجبران خلٌل جبرانالـمــجـنــون2428-2429
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طبل س للدراسات والترجمة والنشر دمشقجبران خلٌل جبرانالـبـدابـع والـطـرابـؾ2430-2431

طبل س للدراسات والترجمة والنشر دمشقجبران خلٌل جبرانالـتـــابـه2432-2433

طبل س للدراسات والترجمة والنشر دمشقجبران خلٌل جبرانعــرابـس الـمـروج2434-2435

1985-1-دار طبل س للدراسات والترجمة والنشر طجبران خلٌل جبرانإمـرإ الـقـٌـس عاشـق وبطـل درامـ2436ً

1985-1-دار طبل س للدراسات والترجمة والنشر طجبران خلٌل جبرانالــنـــبــ2437ً

1985-1-دار طبل س للدراسات والترجمة والنشر طدافٌدوؾ.لندال مــدخــل إلـى علـم النفـس2438

1985-1-دار طبل س للدراسات والترجمة والنشر طمـازن الـوعـردراسـات لـسـانـٌة تـطـبـٌـقـٌة2439-2440

1984دار الطلٌعة بٌروت حسام محً الدٌن األلوسً:دفـلـسـفـة الـكـنـدي2441-2442

1988-1-دار طبل س للدراسات والترجمة والنشر طعمر موسى بـاشا:دؼــفــران أبـً الـعبلء2443-2444

1988-1-دار طبل س للدراسات والترجمة والنشر طرنـا قبانًأسـاطـٌـر أوروبـا عـن الـشرق2445-2446

1993-2-دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر طزكرٌا الصٌام:ددراســة فـً الـشـعـر الـجـاهـلـ2447-2449ً

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرمحمد مصاٌؾالنـقـد األدبـً الحـدٌـث فـً المؽرب العرب2450-2452ً

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابراألب رفاٌٌل نخله الٌاسوعًقـامـوس المتـرادفـات والمتـجانسـات2453-2454

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرمحمد عزامقضـٌة اإللـزام فـً الشـعر العـربً 2455-2456

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرأحمد زكً بدويمعـجم مصـطلـحات اإلعـبلم2457-2458

شركة الشهاب للنشر والتوزٌعسٌد الجمٌلً:دلـمـاذا ٌلـحـدون2459-2460

1974دار النهضة العربٌة بٌروت فتحً أبو عٌانه:دالسـكـان والعـمـران الـحضـري2461-2468

1989-1-دار طبل س للدراسات والترجمة والنشر طمحً الدٌن الكافٌحًشـرح قـواعـد اإلعراب إلبـن هشـام2469

1992منشورات األندلس الجزابر عبد الحسٌن بن هدوقهؼـدا ٌـوم جـدٌـد 2470-2474

1983دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر الطاهر محمدتواتأدب الرسـابـل فـً المـؽـرب العـربـ2475-2484ً

1983دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر عبد الرحمن طالبمنـهـجـٌـة اإلسـتـفـادة2485-2494

1983دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر شوقً رٌاض:دشـعـر السـٌـرة النـبـوٌـة2495-2497

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر عبد الجلٌل مرتاضالعـربـٌـة بٌن الطبـع والتطبـع2498-2507

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر سالم شاكرمـدخـل إلـى عـلـم الـداللـة2508-2513

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر شاٌؾ عكاشة2نظرٌة اإلدب فً النقد الواقعً الؽربً المعاصر ج2514-2519

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر شاٌؾ عكاشةمقدمة فً نظرٌة األدب الجزء األول2520-2525

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر أرنوؾ وٌتٌٌجمقدمة فً علم النفس2526-2539

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر حسٌن محمد سلٌمان:دالتـراث العـربـً اإلسـبلمـ2540-2549ً

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر حامد حفنً داود:دتـارٌـخ األدب الحـدٌـث2550-2556

1988دار ماكجر وهٌل للنشرالندال دافٌدوؾمـدخـل إلـى عـلـم الـنفـس2557-2558

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر الطاهـر قطبًالتـوجـٌـه النحـوي للقراءات القرآنـٌة2559-2568

دار المنصوري للنشر قسنطٌنةمحمد حسٌن فضل هللا1الـحـوار فـً الـقرآن ج2569-2580

1985دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرجان الببلش وج ب بونتالٌسمعـجم مصـطلـحات التحلـٌل النفـس2581-2582ً
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1993مطبعة دحلب الجزابر حسن ملحم:دالتفكـٌر العلـمـً والمنهـجـٌة2583-2591

1993مطبعة دحلب الجزابر أحمد حـانًمـباحـث فـً اللسـانٌـات2592-2598

1985دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرعمر بن أبً حفصفتح اللطٌؾ فً التصرٌؾ على البسط والتعرٌؾ2599-2608

1985دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابربؽدادي بلقاسمالـمـعـجـزة الـقـرآنـٌة2609-2613

1985دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرمحمد ٌحٌاتنالبحـث اللؽـوي فـً المؽـرب العـربـ2614-2620ً

1985دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرمصطفى عشويمـدخـل إلـى عـلـم النـفـس2621-2630

1985دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرالعربً دحوبعض النماذج الوطنٌة فً الشعر الشعب2631ً

1985دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرأبو العٌد دودودراسـات أدبٌـة مقـارنـة 2632-2637

1985دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرمحمد عبد الرحٌم الزٌنًمشـكلة الـفـٌـض عنـد فبلسـفة اإلسـبلم2638-2647

1985دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرطـاهر الجزابريالجواهر الكبلمٌة فً إٌضاح العقٌدة اإلسبلمٌة2648-2657

1985دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرصبري خدمتلًالعقـٌدة والفـرق اإلسـبلمـٌة 2658-2665

1995شركة الشهاب للنشر والتوزٌع محمد علً الصابون1.2.3ًصـفـوة الـتـفـاسـٌر ج 2666-2668

1995شركة الشهاب للنشر والتوزٌع محمد علً الصابون1.2.3ًمـخـتـصـر تـفـسٌر بـن كثـٌر2669-2671

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرمحمد مرتاضالموضـوعانـٌة فـً شعـر الطفـولة الجزابـري2672-2681

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرمحمود ٌعقوبًدروس المنـطـق الصــوري2682-2691

2692-2694
فـً إشـكالـٌـةالـمـقـد س

نور الدٌن طوالبً: د
منشورات عوٌدات بٌوت دٌوان المطبوعات الجامعٌة 

1994

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرمحمد مرتاضمـن قضـاٌـا أدب الـطـفـل2695-2704

=محمد عثمان نجاتًاإلدراك الحســً عنـد إبـن سٌــنا2705-2712

=عبد الجبار توابةزمن الـفـعـل فـً الـلـؽـة الـعربـٌة2713-2722

=قطبً الطاهربـحوث فـً اللؽة االستفهام الببلؼً لقسم الثان2723-2732ً

=شاٌؾ عكاشة1نظرٌة األدب فً النقد التؤثٌري العربً المعاصر ج2733-2739

==3نظرٌة النقدٌن التؤثٌري العربً المعاصرج2740-2744

دار الثقافة للنشر والتوزٌعإمام عبد الفتاح إمام:دمحاضـرات فـً المنـطـق الجـزء األول2745-2751

1988دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابررزق الحجرإبن الوزٌر الٌمنً ومنهجه الكبلم2752ً

1986موافقة وزارة الشإون الدٌنٌة إبراهٌم إبن أحمد المارؼنًدلٌل الحٌران على مردود الظمان2753

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرحمدان حجاجًإبـن زمـرك حـٌـاة وأثـار2754-2763

=عبد المجٌد حنونصورة الفرنسً فً الرواٌة المؽربٌة2764-2765

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرصالح بلعٌدالنـحـو الـوظـٌف2766-2780ً

==مــصــادر الـلـؽــة2781-2786

=عبد الجلٌل مرتاضالبنٌة الزمنٌة فً القص الرواب2787-2796ً

=زبٌر دراقًمحـاضـرات فـً فـقـه اللــؽة2797-2803

=نور الدٌن طوالبً:دالـدٌـن والـطـقـوس والمـتؽـٌرات2804-2808
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=طول محمدالبنٌة السردٌة فً القصص القرآنً 2809-2818

=عبد الرزاق نوفلاإلعجاز العددي فً القرآن الكرٌم2819-2828

=علً بن محمدالشـواهـد النـقـدٌـة2829-2838

=عمر بن قٌنة:دأدب المـؽـرب العـربـً قـدٌمـا2839-2848

=رابح بوحوشالبنٌة الـلؽوٌة لبردة البوصٌري2849-2855

=دحمانً محمدتؽرٌب العالم الثالث الخرافات والحقابق2856-2865

=زبٌر دراقًمحاضرات فً األدب األجنب2866-2869ً

=جمال قنانمظاهر من تطور أوروبا فً القرن الثامن عشر 2870-2874

=أحمد حمديالثـورة الجزابرٌة واإلعبلم 2875-2880

=زبٌر دراقًمحاضرات فً األدب 2881-2890

=فـراد محمد أرزقـًالقوى المؽربٌة فً األندلس2891

=عبد الحمٌد بوراٌومنـطـق السـردي2892-2894

=صورة الفرنسً فً الرواٌة المؽربٌةاإلحـاطـة فـً النـحـو2895-2897

=عبد المجٌد حنونصورة الفرنسً فً الرواٌة المؽربٌة2898-2900

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرعبد الملك مرتاض: دبنـٌة الخطـاب الشـعري2901-2902

=حامد حفنً داودتـارٌـخ األدب الحـدٌـث2903-2904

=حواس بريشــعـر مـفـدي زكـرٌـا2905

=حنفً بن عٌسىمحاضرات فً علم النفس اللؽوي 2906-2908

=بلعٌد صالحمـصـادر اللـؽـة 2909-2911

=زبٌر دراقًالمفٌد الؽالً فً األدب الجاهل2912-2913ً

=طاهر سعد هللاعبلقة القدرة على التفكٌر االبتكاري2914-2915

=رابح بوحوشالبنٌة اللؽوٌة لبردة بوصٌري2916-2917

=عبد القادر فٌدوحدالبلٌة النص األدب2918-2919ً

1992المإسسة الوطنٌة للكتاب بدر الدٌن بن ترٌديالفعل زمنه واعرابه وتصرٌفه2920-2922

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرحسٌن مإنسدراسات فً السٌرة النبوٌة2923-2926

=أحمد حسانًمباحث فً اللٌسانٌات2927-2929

=سالم شاكرمدخل إلى علم الداللة2930-2931

=زبٌر دراقًمحاظرات فً فقه اللؽة2932-2933

=شاٌؾ عكاشة1مقدمة فً نظرٌة األدب ج2934-2935

==نظرٌة األدب فً النقد التؤثٌري العربً المعاصر2936-2937

==2نظرٌة األدب فً النقد الواقعً العربً المعاصر ج2938-2939

==3نظرٌة األدب فً النقدٌن الجمالً والبنٌوي فً الوطن العربً ج2940-2941

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرزبٌر دراقًمحـاضرات فـً األدب المقـارن 2942-2944
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=ٌوسؾ خلٌؾ:دتـارٌخ الشـعـر العربـ2445-2946ً

=زكرٌا صٌام:ددراسة فً الشعر الجاهلً 2947-2949

=بوعبلم بن حمودة: دمفاتـٌح اللـؽة العربـٌة2950-2951

=علً الجارم ومصطفى أمٌنالببلؼة الواضحة مع دلٌلها2952-2954

=حامد حفنً داوودتـارٌخ األدب الحدٌث2955

=عبد القادر فٌدوحالـرإٌـاو التـؤوٌل2956-2958

=صبري خدمتلًالعقٌـدة والفـرق اإلسبلمٌة2959-2960

=عبد الحمٌد بوراٌومـنـطق الـسـرد2961-2970

1992المإسسة الوطنٌة للكتاب بدر الدٌن بن ترٌديالفعل زمـنه وإعرابـه وتصـرٌفـه2971-2972

=سلٌمان الخطٌبأسـس مفـهوم الحضـارة فـً اإلسـبلم2973

=محمد الصالح الصدٌقمع الرسول فً ببلؼته وهجرته وإسرابه ومعراجه2974-2983

=صالح بلعٌدالتراكٌب النحوٌة وسٌاقاتها المختلفة عند اإلمام عبد القهار الجرجان2984-2993ً

=عبد الملك مرتاضفـً األمـثال الـزراعـٌة 2994-3003

==ألـؾ لٌـلـة ولٌـلـة3004-3008

=العربً دحو: دإبن خلوؾ ودٌوانه جنً الجنتٌن فً مدح خٌر الفرقتٌن3009-3018

=محمود ٌعقوبً: دمسـالك العلـة وقواعد اإلستـقرار3019-3028

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرعبد القادر فٌدوحالـرإٌـاو التـؤوٌل3029-3038

=شاٌؾ عكاشةالحضارة العربٌة اإلسبلمٌة بٌن التطور والتخلؾ3039-3048

=عمر بن قٌنة: دصوت الجزابر فً الفكر العربً الحدٌث3049-3056

=بوعبلم بن حمودة: دمفـاتٌـح اللـؽة العـربـٌة3057-3064

=حواس بريشعـر مفـدي زكـرٌا3065-3071

=زكرٌادراسة فـً الشعر الجاهلً 3072-3077

=علً الجارم ومصطفى أمٌنالبـبلؼة الواضحة مع دلٌلها3078-3084

=محمد الصالح الصدٌقمـن مـنـاهـل النـبـوة3085-3091

=عبد الحمٌد بن هدوقهأمــثـال جـزابـرٌـة3092-3101

1991دار الفكر دمسق محمد سعٌد رمضان البوطًفـقـه السـٌـرة النــبوٌـة3102-3110

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرعبد الملك مرتاض: دبنـٌة الخطـاب الشـعري3111-3118

=حنفً بن عٌسى: دمحاضرات فً علم النفس اللؽوي3119-3124

=حسٌن مإنسدراسات فً السٌرة النبوٌة 3125-3129

1993مطبعة دحلب الجزابر حسن ملحم: دالتفكٌر العلمً والمنهجٌة 3130-3139

دار المنصوري للنشر قسنطٌنةمحمد حسٌن فضل هللا(2-1ج)الحوار فً القرآن 3131-3159

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرعمر مهٌبلالبنٌوٌة فً الفكر الفلسفً المعاصر3160-3165

=حواس بريشـعـر مفـدي زكـرٌا3166
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=أبو األعلى المودودينحـن والحـضـارة الؽـربـٌة3167-3169

1985-2-دار النهضة العربٌة الطباعة والنشر طمحمد لبٌب النجٌجً: ددور التربٌة فً التنمٌة اإلجتماعٌة اإلقتصادٌة3170

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرفراد محمد أرزقًالقـوى المؽـربٌـة فـً األنـدلـس3171-3172

1983المإسسة العربٌة للدراسات والنشر محمد عمارة: دقـاسـم أمـٌن وتحرٌـر الـمرأة3173

1989منشؤة المعارؾ باإلسكندرٌة نبٌل رشاد نوفلاألدب المقارن3174-3175

دار القلم بٌروت/دٌـوان عـمـر بـن أبـً ربٌـعة3176-3177

دار الجٌل بٌروت/دٌـوان المتـنبـً 3178

1919دار المعرفة الجامعٌة إسكندرٌة عباس بٌومً عجبلنمـن أدب الـرافـعـً ومـعـاركـه 3179

1975دار المعارؾ مصر ٌوسؾ خلٌؾ: دذو الرمـة شـاعـر الحـب والصـحـراء3180

1985-1-مإسسة عز الدٌن للطباعة والنشر طدك شفٌق البقاعًأنواع األدبٌة مذاهب ومدارس فً األدب المقارن3181-3182

1985دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر عبد العزٌز عتٌق: دعـلـم البـدٌـع 3183-3184

==عـلـم البـٌـان3185-3186

1981دار الهانً للطباعة عبد الفتاح عثمانفـً عـلـم الـمـعـانـ3187-3188ً

دار الفكر العربً القاهرةمحمد أبو الفضل إبراهٌممـراتـب النحوٌـٌن3189-3190

=عز الدٌن إسماعٌل: داألدب وفـنـونـه3191-3192

1988القاهرة الطبعة األولى دٌفٌد أبركرومًمبـادئ عـلـم األصوات العـام3193-3195

3196
الشٌخ اإلمام أبً بكر عبد القاهر بن أسـرار البـبلؼـة 

عبد الرحمن

1991-1-دار المدنً بجدة ط

1981منشؤة المعارؾ اإلسكندرٌة محمد زؼلول سبلمة: دالنقـد األدبـً الحـدٌث3197

1993دار المعرفة الجامعٌة اإلسكندرٌة شرؾ الدٌن الراجحًفـً اللـؽة عنـد الكوفٌـٌن 3198-3199

=جون لٌونٌزنظـرٌة تشومسكلً اللـؽـوٌـة3200-3201

1985-1-دار النهضة مصر للطباعة والنشر طعدنان رشٌد: ددراســات فـً علـم الجمـال3202

=جان برتلٌمًبـحث فـً علـم الجمـال3203

1994دار المعرفة الجامعٌة اإلسكندرٌة سامٌة محمد جابر: داإلنحـراؾ والمجتمع3204-3205

1993دار المعارؾ القاهرة طـه حسٌن2حـدٌـث األربعـاء ج3206-3213

دار األندلساإلشبٌلًضـرابـر الـشـعـر3214-3218

1992-1-دار صادر ط/دٌـوان عـنتـرة3219-3222

1992دار إقرأ بٌروت صبلح عبد الصبورحـٌـاتـً فـً الشـعر3223-3225

1995-4-دار العرب اإلسبلمً طالشٌخ محمد بن أبً شنبتحـفة األدب فـً مـٌزان أشـعـارالعـرب3226-3229

=صالح الخرفً: دأحمـد رضـا حـوحـو3230-3232

=إحـسـان عباسفـن الســٌرة 3233-3238

==فـن الـشـعـر3239-3242

==إتـجاهـات الشـعر العـربـً المعـاصـر3243-3244
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1983-8-دار الكتاب العربً بٌروت طمصطفى صادق الرا فعًتـحـت راٌـة الـقرآن3245-3247

=مصطفى صادق الرافعًإعـجاز القـرآن والبـبلؼة النبـوٌة3248-3249

1973-2-دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت طعبد العزٌز عتٌقفـً النـقـد األدبـً 3250

==عـلـم الـبدٌـع3251-3256

==عـلـم البـٌـان3257-3261

==عـلـم الـمـعـانـ3262-3263ً

==علـم العـروض والقـافـٌة 3264-3268

=ٌوسؾ حسٌن بكارقـراءات نـقـدٌـة3269-3272

1984-1-دار األندلس للطباعة والنشر بٌروت طعلً شلقالـلـمـس فـً الـشـعـر العـربـ3273-3277ً

==الـطـعـم فـً الشـعر العـربـً 3278-3282

==السجـاع فـً الشـعر العـربـ3283-3287ً

==القـبلـة فـً الشـعر العـربـ3288-3292ً

=إبراهٌم السمرابً: دالتطـور اللؽـوي التـارٌخ3293-3297ً

=محمد زكً العشماويفلسفة الجمال فـً  الفكر المعاصر3298-3302

1983دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر حلمً مرزوق: دالـرومـانتـٌكٌة والواقـعٌة فـً األدب3303-3307

1984-1-دار األندلس للطباعة والنشر بٌروت طمحمد زكً العشماوينظرٌة المعنى فً النقد المسرحً واألدب المقارن3308-3312

دار النهضة العربٌة للطباعة و النشر بٌرروتمحمد زكً العشماويدراسات فً النقد المسرحً و األدب المقارن3313-3317

1983دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت حلمً مرزوقتطور النقد و التفكٌر االدبً الحدٌث3318-3322

==مقدمة فً دراسة األدب الحدٌث3323-3327

1984-1-دار األندلس للطباعة والنشر بٌروت طلئلبن العصفور األشبٌلًضـرابـر الـشـعـر3328-3332

1983دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر محمد مصطفى هدارة: دالشعر فً صدر اإلسبلم والعصر األموي3333

1991-1-دار الشروق طؼالً شكري: دأزمـة الـجـنـس فـً القصة العربـٌة3334-3338

1991دار الشروق طبعة األولى ؼالً شكري: دشعرنا الحدٌث إلى أٌن 3339-3342

دار األندلس للطباعة والنشر بٌروتالشٌخ أحمد الشنقٌطًشـرح الـمعلـقـات الـعـشـر3343-3347

1991دار الشروق طبعة األولى ؼالً شكري: دشعرنا الحدٌث إلى أٌن3348

1983دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر ؼالً عبد المعطً محمد: دفلسـفة الفـن رإٌـة جدٌـدة3349-3353

دار األندلس للطباعة والنشر بٌروتعزٌز السٌد جاسمتؤمـبلت فـً الحـضـارة واإلؼتـراب3354-3357

1980دار المعرفة الجامعٌة اإلسكندرٌة ماهر عبد القادر محمد علًالمنـطـق ومنـاهـج الـبحـث3358-3361

1993-9-دار الشروق طبعة طزكً نجٌب محفوظ: دتجـدٌـد الفـكر العـربـ3362-3366ً

=فـاروق خورشٌدهـجـوم كـاتب الـعـصـر3367-3371

دار األندلس للطباعة والنشر بٌروتأبً حامد الؽزالًالـمنـقـذ مـن الضـبلل3372-3376

1995-3-دار الشروق بٌروت طأحمد بهجتقصـص الحٌـوان فـً القـرآن3377-3379

1991دٌوان المطبوعات الجامعٌة الطاهر سعد هللا: دعبلقـة القـدرة على التفـكٌر اإلبـتكاري3380-3383
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=أحمد حسانًالمكون الداللً للـفعـل فـً لـسان العرب3384-3387

=معهد اللؽات واآلدابأعمال الملتقى الدولً حول األدب الـمقارن3388-3391

=عثمان حشبلؾالتراث والتجدٌد3392-3394

=عبد الملك مرتاضتحلـٌل الخطـاب السـردي3395-3396

=علً زٌكًفكرة الحلٌة فـً فلسفة الؽزال3397-3400ً

=مصطفى عشويمـدخـل إلـى علـم النفـس المعـاصر3401-3404

=ضٌؾ هللا محمد األخضر: داألفـعـال الـمـعـتـلـة3405-3408

=بـلـعـٌد صالحمـصـادر الـلـؽــة3409-3412

=سعد بوفبلقـةالـشـعـر الـنـسـوي األندلـس3413-3414ً

=محمد ٌعقوبً: دمسالك العلة وقواعد اإلستقراء عند األصولٌٌن3415-3418

=شاٌؾ عكاشةالصراع الحضاري فـً العالم اإلسبلم3419-3422ً

=مصطفى بٌطام: دمظاهر المجتمـع ومبلمـح التجدٌـد3423-3426

=زكرٌا صٌام:ددراسـة فـً الشـعر الجاهلـ3427-3430ً

=مصطفى عشويمـدخـل إلى سٌكولوجٌة الشخصٌة3431-3434

1991دٌوان المطبوعات الجامعٌة عبد الملك مرتاض: دألـؾ لٌـلـة ولٌـلـة3435-3438

=صالح بلعٌداإلحاطـة فـً النحـو 3439-3442

=فضٌل دلٌو: ددراسـة فـً المنـهـجٌـة3443-3444

=محمد إبن سمٌنةمحـمـد العـٌـد آل خلـٌـفة3446 -3445

=صالح بلعٌدألـفـٌة إبـن مـالـك فـً المـٌـزان3447-3450

=محمد مرتاض:دمـن قـضـاٌـا أدب األطـفال3451-3454

=عبد هللا حمادي:دمـسـاءالت فـً الفكر واألدب3455-3456

=نور الدٌن السدالـشـعرٌـة العـربـٌـة3457-3458

=عبد هللا الركٌبًالشـعـر فـً زمـن الحـرٌـة3459-3466

=حسٌن محمد سسلٌمان:دالتـراث العـربـً اإلسـبلمـ3467-3469ً

=حامد حفنً داودتارٌخ األدب العربً فً العصر العباسً األول3470-3473

=بشٌر كحٌلمبــاحـث لـؽـوٌـة 3474-3477

=شاٌؾ عكاشةالحضارة العربٌة اإلسبلمٌة بٌن التطور والتخلؾ3478-3481

=دك عبد القادر فٌدوحشـعـرٌـة الـقـص3482-3485

=فرحات عٌاشًاإلشـتـقـاق ودوره فـً نـمـو اللـؽـة3486

=أحمد شامٌةخصابـص العربٌـة واإلعجـاز القرآنـ3487-3488ً

=محمود ٌعقوبًأصـول الخـطـاب الفلـسفـ3489-3490ً

=حسٌن محمد سسلٌمان:دالتـراث العربـً اإلسـبلمـً 3491

=محمد الصؽٌر بنانًالنظرٌات اللسانٌة والببلؼٌة واألدبٌة عند الجاحظ3492-3493
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1991دٌوان المطبوعات الجامعٌة حسن ملحمالتفـكـٌر العلـمـً والمنهـجـٌة3494-3498

=رابح بوحوشالبنـٌة اللؽـوٌة لـبردة البصـٌري3499-3502

=آمنة بلعلًتجلٌات مشروع البحث واإلنكسار فً الشعر العرب3503-3506ً

=عبد القادر هنًدراسات فً النقد األدبً عند العرب3507-3510

=حمدان حجاجًإبن زمرك حٌاة وآثار3511-3514

=جـول تـرٌكوالـمنـطـق الـصـوري3515-3518

=أحمد حسانًالسمات التفرٌعٌة للفعل فً البنٌة التركٌبٌة3519-3522

=زبٌر دراقًالمـتقـصً فـً األدب اإلسبلمـً 3523-3526

=صالح بلعٌداللؽة العربٌة آلٌاتها األساسٌة وقضاٌاها الراهنة3527-3530

=حنفً بن عٌسى:دمحاضرات فـً علم النفس اللؽوي3531-3533

=عاٌدة أدٌب بامٌةتطـور األدب القصـصـً الجـزابـري3534-3537

=أرنوؾ وٌتٌجمـقـدمـة عـلـم الـنفـس3538-3541

=شاٌؾ عكاشة2القسم -1-مقدمة فً نظرٌة األدب ج3542-3545

=الطاهرقطبًأسلوب اإلستفهام فً دٌوان عمر بن أبً ربٌعة3546-3549

=زبٌر دراقًمحاضرات فـً األدب المقارن3550-3553

=محمد ٌحٌاتنالبحث اللؽوي فً المؽرب العرب3554-3557ً

=قطبً الطاهربـحـوث فـً الـلـؽـة3558-3561

=عبد الجلٌل مرتاضالعربٌة بٌن الطبع والتطبٌع3562-3565

=أحمد حسانًمبـاحث فـً اللـسانـٌـات3566-3567

1991دٌوان المطبوعات الجامعٌة جبللً دالشمـدخـل إلـى اللسانـٌات التداولٌـة3568-3571

=شاٌؾ عكاشةنظرٌة األدب فً النقد التؤثٌري العربً المعاصر3572-3579

=عبد العزٌز رأس مال: دكـٌـؾ ٌتـحـرك المجتـمـع3580

=صالح بلعٌدفـً قضاٌـا فـقـه اللـؽة العـربـٌة3581-3582

=عمـر بن قٌـنةفـً األدب الجزابري الحـدٌـث3583

=محمد محمود/عمار ٌوحوش : دمـنـاهـج الـبحـث الـعلـمـ3584ً

=روالن كاٌرولالصحافة المكتوبة والسمعٌة والبصرٌة3585-3587

=ناٌؾ معروؾ:دخصـابـص العـربـٌة3588

=حنفً بن عٌسى:دمحـاضـرات فـً علـم النفس اللؽـوي3589

1986-8-منشورات دار المشرق بٌروت طفإاد فراح البستانًوالً الدٌن ٌكن 3590

==عـمـرو بن كلـثـوم 3591

==إبـن بطـوطـة تحـفة النـظار3592

==الجـاحـظ كتـاب الحٌـوان 3593

==الـفـرزدق3594
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==أبـو فـراس الحمدانـً 3595

==إبـن حـزم3596

==سلٌـمـان البـستـانـ3597-3599ً

==الشٌخ إبراهٌم الٌازج3600ً

==إبـن حـزم األخبلق والـسٌـر3601

1986-8-منشورات دار المشرق بٌروت طفإاد فراح البستانًاألعـشـبـً االكـبـر3602

==سلٌـمـان البـستـانـ3603ً

==إبـن خـلـدون3604

==أبـو العتـاهـٌة3605

==(العقد الفرٌد)إبن عبد ربه 3606-3607

==إبـن بـطـوطـة3608

==الشٌخ إبراهٌم الٌازج3609-3610ً

==جـرٌـر3611

==أبـو عبلء الـمعـري3612

==الـخـنـســـاء3613

==الـخـطـٌـبــة3614

==الـنـابـؽـة الـذبـٌـانـ3615ً

==كـعـب بـن زهـٌـر3616

==حـسـان بـن ثـابت3617

==األخـــطــل3618-3619

==جـرٌــر3620

==طـرفـة ولـبـٌـد3621

==الشٌخ إبراهٌم الٌازج3622ً

1982الشركة الوطنٌة لشر والتوزٌع  إبن رشدفـصـل المقـال3623

1987-2نشر وتوزٌع مإسسات عبد الكرٌم تونس طالطٌب البكوش: دالتصـرٌـؾ العـربـ3624ً

1988دار الشهاب للطباعة والنشر باتنة أبً سعٌد السٌرافًإدؼــــام القــــراء3625

1980-2-دار المسٌرة للطباعة بٌروت طكرم البستانًدٌـوان حـاتـم الطـابـ3626ً

1980-2-منشورات عوٌدات بٌروت طجـان بٌاجٌهالـبنـٌـوٌـة3627

1988مرقم للنشر طبع المإسسة الوطنٌة سلٌم بابا عمر/محمد بلقاٌدإبـن جـبـٌر 3628

1989-6-مكتبة رحاب الجزابر طفتحً الخولًدلٌـل اإلمبل ء3629

1983-2-دار إبن خلدون بٌروت طشوقً عبد الكرٌمالـفلـكـلـور واألسـاطٌـر العربٌـة3630

1986-2-دار المشرق  بٌروت طلوٌس شٌخو  2مجـانـً األدب فـً حـدابـق العـرب ج3631

1985دار التونسٌة للنشر أبً عبد هللا محمد إبن األبار  القطاعًدٌـوان إبـن اآلبـار3632
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1919دار المشرق بٌروت لوٌس شٌخو 6.1مجـانـً األدب فـً حـدابـق العـرب ج3633-3637

1986منشورات دار المشرق بٌروت =شـعـراء الـنصـرانٌـة   3638

1985دار التونسٌة للنشر رضا حبٌب سوٌس: ددٌـوان المـعتـمـد إبن عـباد3639

1978دار المسٌرة بٌروت 1.2رشٌد سلٌم الخوري مجلددٌـوان الـشاعـر3640-3641

1987دار الشهاب للطباعة والنشر محمد نعٌم ٌاسٌن: دكـتـاب اإلٌـمـان 3642

1986دار التونسٌة للنشرخٌر الدٌن التونسًأقـوم المسالك فـً مـعرفة أحـوال الممالٌك 3643

1980الشركة الوطنٌة للطباعة والنشر الجزابر مـهـريشعراء الجزابر دٌوان إبن العقوز 3644

1991دٌوان المطبوعات الجامعٌة عبد الملك مرتاضالنـص األدبـً مـن أٌـن إلـى أٌـن 3645

1984الشركة التونسٌة للتوزٌع تونس عبد السبلم المسري: دقراءات مع الشابً والمتنبً والجاحظ وابن خلدون3646

1986-2-دار التونسٌة للنشر طأبو القاسم عبد هللا بن عبد الرحمنالواضـح فـً مشكبلت شعر المـتـنـبً 3647

1984دٌوان المطبوعات الجامعٌة محمد الطٌب عقاباألوانـً الـفـخـارٌـة اإلسبلمـٌـة3648-3649

1985-1-دار السبلسل للطباعة والنشر الكوٌت طزهٌر المنصورفنون-مقـدمـة فـً منـهـج اإلبـداع3650

1979-1-دار القلم بٌروت طٌوسؾ نور عوض: دفـن المقـامـات بٌـن المشـرق والمؽـرب3651

3652
محمد /أحمد الحوفً /عمر الدسوقًمعـالـم الحضـارة اإلسـبلمٌـة 

المرؼً

1969-2-دار الفكر للطباعة والنشر بٌروت ط

1996منشورات دار السبلسل الكوٌت محمد العفٌفًمقـدمة فـً تفسـٌر الرسـول للقرآن الكرٌم3653

1991منشورات وزارة الثقافة دمشق صبلح الدٌن خلٌل بن إبٌك الصفديتحـفـة ذوي األلبـاب3654

1985دار الفكر للنشر والتوزٌع األردن عبد الرحمن ٌاؼً: درأي فـً الـمقامـات3654

1981-1-المإسـسة العربٌة للدراسات والنشر طهاشم ٌاؼً: دالشعر الحدٌث بٌن النظر والتطبٌق3655

1974منشورات دار مكتبة الحٌاة بٌروت سلٌم الحلوتـارٌـخ المـوسـٌـقـى الشـرقـٌـة3656

1982- 2-دار المرٌخ للنشر طعبد هللا بن عبد الرحٌم عسٌبلن: دمعـجـم شـعـراء الحمـاسـة3657

1986نشر وتوزٌع مكتب رحاب زٌؽرٌد هونكهشـمـس هللا عـلى الـؽـرب 3658

=الشٌخ محمد علً الصابونًالـمـوارٌـث فـً الشـرٌعة اإلسبلمـٌة  3659

1985المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر عمار بوحوش: ددلٌـل البـاحـث فـً المنهـجٌة والكتـابة3660

1967-3-منشورات دارالمشرق بٌروت طلوٌس شٌخوشعراء النصرانٌة قلب اإلسبلم3661

1978المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم عبد العزٌز السٌد: دمعجم الموحد مصطلحات علم النبات3662

3663
اإلنسان الحابر بٌن العلم والخرافـة

عبد المحسن صالح: د
سلسلة كتب الثقافة ٌصدرها المجلس الوطنً الكوٌت 

1978

=ناٌؾ خرما: دأضواء على الدراسات اللؽوٌة المعاصرة 3664

1977الهٌبة العامة المصرٌة للكتاب أحمد ٌوسؾ الشٌفلشًكتاب أزهار األفكار فً جواهر الحجاب3665

1971أكتوبر أبو الفرج محمد بن أبً ٌعقوبكتاب الفهرست للندٌم 3666

1987دار بٌروت للطباعة والنشر بٌروت حسـان بن تـابـث األنصاري3667

1985-1-مإسسة الرسالة دار الفرقان للنشر طمحمد سمٌر نجٌب البدي: دمعجم المصطلحات النحوٌة والصرفٌة 3668
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منشورات المستشارٌة الثقافٌة لدمشقمحمد التونجً:ددٌوان األمٌـر أبً فراس الحمدان3669ً

1990-2-دار البعث قسنطٌنة الجزابر طصبٌح التمٌمً: د-2-هداٌة السالك إلى ألفٌة إبن مالك ج3670

1979دار المشرق بٌروت المنـجـد الفـرنسـً عـربـ3671ً

1971دار السابق للنشر بٌروت جروان السابقكـنـز الوسٌط قاموس فرنسً عرب3672ً

1989المنظمة العربٌة للثقافات والعلوم جماعة من كبار اللؽوٌٌن العربالمعجم العربـً األساس3673ً

1990دٌوان المطبوعات الجامعٌةأدوار ؼالبالموسوعة فـً العلوم الطبٌعٌة 3674-3678

1990-2-دار البعث قسنطٌنة طصبٌح التمٌمً: د1هداٌة السالك إلى ألفٌة إبن مالك ج3679

1987شركة الشهاب للنشر والتوزٌع صفً الرحمن المباركفوريالرحـٌـق الـمـخـتـوم 3680

1983دٌوان المطبوعات الجامعٌة أحمد سلٌمان ٌاقوت:دظاهرة اإلعراب فـً النحو العرب3681ً

1982الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع الجزابر حمدان حجاجًحٌـاة وآثار الشاعر األندلسً إبن خفاجة 3682

-1-مكتبة سمٌة مإسسة حبٌب درؼام وأوالده طسهٌل حسٌب سماحهمـعـجـمـً الحـً 3683

1984مطبوعات الجامعٌة جامعة الكوٌت عبد الرحمن أٌوبالكـبلم وإنتـاجـه وتحـلٌـلـه3684

1990دٌوان المطبوعات الجامعٌةعبد هللا عبد الرازق السعٌدالـرطـب والـنـخـلـة3685

1984مدٌرٌة المكتبات والوثابق الوطنٌة نمر سرحانمعجم قواعد اللؽة العربٌة 3686

1981-3-دار القلم بٌروت طعلً شلق: درسـالـة الؽـفـران ألبـً عـبلء الـمعـري3687

1979عالم الكتب القاهرة حامد محمد أمٌن شعبانأسـرار النـظـام اللـؽـوي 3688

دار الشرٌفة للنشر والطباعة الجزابرعبد المتعال الصعٌديالقـضـاٌـا الـكبرى فـً اإلسـبلم3689

1983- 4-الشركة التونسٌة للتوزٌع طبلحن البلٌش/علً بن هادٌة الـقـامـوس الجـدٌـد3690

1981-4-دار العلم للمبلٌٌن بٌروت ططـه حـسـٌـن(1.2.3 )من تارٌخ األدب العربً المجلد3691-3693

وهران-5-دار الكتاب العربً بٌروت طسٌؾ الدٌن الكاتب-10-ج-الكامل فً التارٌخ 3694

دٌوان المطبوعات الجامعٌة وهرانمحمد عباسالبشـٌر اإلبـراهٌـمـً أدٌـبـا3695-3700

!VALEUR#محمد بن سعٌدالـتـرجـمـة األدبـٌـة3701-3706

1986-جدٌدة -مكتبة لبنان بٌروت طوجدي رزق ؼالً– مجدي وهبة :د(عربً.فرنسً.إنجلٌزي)معجم العبارات السٌاسٌة الحدٌثة 3707

=جمال بركات(عربً- إنجلٌزي)قاموس المصطلحات الدبلوماسٌة 3708

=سموحً فوق العادةمعجم الدبلوماسٌة والشإون الدولٌة3709

=األمٌر مصطفى التهامً(عربً– فرنسً )معجم األلفاظ الزراعٌة 3710

دار الكتاب اللبنانً بٌروت/(7.......1)تارٌخ العبلمة إبن خلدون المجلد3711-3724

1984دار بٌروت للطباعة والنشر كرم البستانًدٌـــــوان الـخـنـســــاء3725

==دٌـــــوان إبـن زٌـدون3726

==دٌـوان عـمـر بـن أبـً ربٌـعـة 3727

==دٌـــــوان األعـشـبـ3728ً

1983-3-دار الكتاب المصري واللبنانً ططـه حسٌنأعـبلم األدب المـعـاصـر فـً مـصـر3729

1985-1-دار الشروق بٌروت طسبط إبن الجوزيمـرآة الـزمـان فـً تـارٌـخ األعـٌـان3730
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دار طبلس للدراسات والترجمة والنشر-محمد حسن الطٌان .محمد مراٌانً:دعلم التنمٌة وإستخراج المعنى عند العرب3731

3732-3733
(4-1)شـرح دٌـوان الحـمـاسـة 

اإلمام أبً زكرٌا ٌحً بن علً التبرٌزي
عالم الكتب بٌروت

1976الشركة التونسٌة للنشر والتوزٌع الشٌخ محمد الطاهر إبن عاشوردٌـوان الـنـابـؽـة الـذبٌـانـ3734ً

1987-4-دار الشهاب للطباعة والنشر طأبوبكر بن السنًعـمـل الٌـوم واللٌـلـة3735

1984دار بٌروت للطباعة والنشر كرم البستانًدٌـوان الـنـابـؽـة الـذبٌـانـ3736ً

دار الشهاب للطباعة والنشرالشٌخ خلٌل بن إسحاق المالكًمخـتـصر العـبلمـة خلـٌـل3737

1989شركة الشهاب الجزابرإمام أبً عبد الرحمن أحمد بن شعٌر(وفاة الرسول علٌه الصبلة والسبلم)كـتـاب الـوفـاة 3738

1988دار البعث للطباعة والنشر قسنطٌنة النذٌر مصموديسـبـحـانـك3739

1982 دٌوان المطبوعات الجامعٌة بكري عبد الكرٌمموقفه من أصوله النحو العربً:إبن مضاء3740

=منى إلٌاس: دالـقـٌـاس فـً النـحـو3741

=عبد الحمٌد مشعلمـوسـٌـقـى الـؽـنـاء الـعـربـً 3742

1991-1-دار الهدى للطباعة والنشر طعبد المجٌد الشرنوبًشـرح الحـكـم الـعـطابـٌة 3743

1986دٌوان المطبوعات الجامعٌة خالد قطٌشالخط العربً وآفاق تطوره3744

1933-1-دار الكتب المصرٌة القاهرة طأحمد نسٌمدٌوان النابؽة بنً شٌـبان 3745

1986-6-مكتبة لبنان طأحمد شفٌق الخطٌب(عربً- إنجلٌزي)معجم المصطلحات العلمٌة والفنٌة والهندسٌة 3746

1986-8-ترادكسٌم شركة مساهمة سوٌسرٌة جنٌؾ ط/إختراعات وإكتشافات 3747

1986دار التونسٌة للنشر آدم مـتـز:د(2-1)الحضارة اإلسبلمٌة الجزء3748-3751

دار إحٌاء التراث العربً بٌروتأبً سعٌد السكري محمد بن حبٌبشـعـر األخـطـل3752

منشورات دار مكتبة الحٌاة بٌروتمحمد إسماعٌل عبد هللا الصاويشـرح دٌـوان جـرٌـر3753

3754-3755
أبً حسن علً بن الحسٌن بن علً البٌان والتبٌٌن و

المسعودي

1983- 1-درا الكتاب اللبنانً طباعة ونشر وتوزٌع ط

1986-2-مطبوعات مجمع اللؽة العربٌة بدمشق طجمال بن نباتة المصريمطلع الفوابد و مجمع الفرابد3756

1986المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشرنعٌم علوٌةالؾ لٌله ولٌله3757

1989مرقم للنشر محمد الرباحًاللون3758

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر محمد األخضر حسٌن الجزابريالقٌاس فً اللؽة العربٌة3759

1988موفم للنشر إبن حزم األندلسًطوق الحمامة فً األلفة واألالؾ3760

3761
محمد الدٌن الدروٌش وعبد المعٌن دٌوان دٌك الحسن الحمصً

المكونً

1984طبلس للدراسات والترجمة دمشق 

1988موفم للنشر عبد الرازقاإلسبلم وأصول الحكم3762

1983دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرمحمد الصؽٌر بنانًالنظرٌات اللسانٌة والببلؼٌة واألدبٌة عند الجاحظ3763

=محمد بن محمد زٌادةأبمة الٌمن بالقرن الرابع عشر للهجرة3764

1986دار بٌروت للطباعة والنشر كرم البستانًدٌـوان جـرٌـر3765

52



=بطرس البستانًدٌوان جمٌل بثٌنة3766

المإسسة العربٌة للنشر والطباعة بٌروتإبراهٌم جزٌنً=3767

سلسلة كتب ثقافٌةوهب أحمد رومٌة: دشعـرنـا القـدٌـم والـنـقد الجـدٌـد3768

3769
شرح المكودي

البً زٌد عبد الرحمن بن صالح المكودي
دار الرحاب للطباعة والنشر والتوزٌع

دار الكتاب اللبنانً بٌروتأنور الجنديخصابص األدب العربً 3770

1985-6-منشورات الكتاب اللبنانً بٌروت طاإلمام الخطٌب القزوٌنًاإلٌضاح فً علوم الببلؼة 3771

1985-1-دار إقرأ للنشر والتوزٌع والطباعة طسالم ٌعقوباإلسبلم وتارٌخه من وجهة نظر إباظٌة 3772

شركة الشهاب الجزابرشٌخ اإلسبلم الحافظ إبن حجرالعسقبلنًنـزهـة النـظـر3773

منتخبات من التراث الشعريهادي العلويالـهـجـاء الـعـربـ3774ً

1980مكتبات الكلٌات األزهرٌة القاهرة محمود السٌد شٌخون: دالببلؼـة الـوافٌـة3775

1974دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر طه ندا:دالنصوص الفارسٌة 3776

1993منشورات وزارة الثقافة دمشقصبلح الدٌن خلٌل إبن أبٌك الصفديتحفة ذوي األلباب3777

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر الشٌخ محمد بن ٌوسؾ أطفٌشكتاب الرسم فـً تعلٌم الخط3778

1982جامعة دمشق فاطمة جٌوشًفلسفة التربٌة 3779

1983-2-دار األندلس للطباعة والنشر بٌروت طإلبن عصفور اإلشبٌلًضرابر الشعر3780

1989موقم للنشر أحمد أمٌنفجر اإلسـبلم 3781

1980-3-مإسسة نوفل بٌروت طمٌشال عاصً: دالـفـن واألدب3782

1972دار النهضة العربٌة للطباعة والنشرمحمد محمد حسٌنأسالٌب الصناعة 3783

1986-2-دار المشرق بٌروت طهزي فلٌشالـعربـٌة الـفصـحى3784

1980-1-المإسسة العربٌة للدراسات والنشر طجعفر مإٌد شٌرازي: دسعدي الشٌرازي أشعاره العربٌة 3785

1983-4-دار الطلٌعة بٌروت طعبد العزٌز الدوري: دمقدمة فً التارٌخ اإل قـتصادي العرب3786ً

منشورات وزارة الثقافة واإلعبلم العراقهند حسٌن طهالنظرٌة النقدٌة عند العرب3787

دارالمسٌرةمحمد أبو القاسم حاج محمدالعالمٌة اإلسبلمٌة الثانٌة 3788

1989موقم للنشر ناصٌؾ الٌازجًمجمع البحرٌن 3789

1987-1-دار الحوار للنشر والتوزٌع طتامر سلومنظرٌة اللؽة والجمال فً النقد العربً 3790

1987دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر عبد هللا بوخلخالالتعبٌر الزمنً عند النحاة العرب3791

3792
محً الدٌن الدروٌش وعبد المعٌن  دٌوان دٌك الجن الحمصً

الملوحً

1984دار الطبلس للنشر والطباعة دمشق 

3793-794
أبً محمد زكً الدٌن عبد العظٌم بن الترؼٌب والترهٌب

عبد القوي

دار الشهاب باتنة الجزابر

1981عالم الكتب صبري متولًمنهج بن تٌمٌة فـً تفسٌر القرآن3795

مكتبة السلفٌة دار البٌطارمحمد إقبال عرويجمالٌات األدب اإلسبلمً 3796
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1986دار بٌروت للطباعة والنشر دٌـوان أبـً نـوا س3797

=كرم البستانًدٌوان عامر بن الطفٌل 3798

1975-1-منشورات عوٌدات بٌروت طمحسن فٌاضشعر أبً هبلل العسكري3799

1976مطبوعات مجمع اللؽة العربٌة دمشق أبً عبد هللا الحسٌن بن علً النمريكتـاب الملمع3800

3801
أبً الطٌب عبد الواحد بن علً اللؽوي كتـاب اإلتبـاع 

الحلبً

=

1987دار الكتب الجزابر إلبن جزيالقوانٌن الفقهٌة3802

3803
شمس الدٌن محمد بن عفٌؾ الدٌن دٌـوان الشـاب الظـرٌـؾ

سلٌمان

دار مكتبة الحٌاة بٌروت

1976دار الكتاب دمشق مجلة المجمع العلمً العرب3804ً

مطبوعات المجمع العلمً العربً دمشقأحمد الفتٌحتارٌخ المجمع  العلمً العربً 3805

1982-2-دار المعرفة الجامعٌة طمحمد زكرٌا عنانًدٌوان الموشحات األندلسٌة 3806

منشؤة المعارؾ اإلسكندرٌةمحمد زؼلول سبلم: ددٌـوان الـصبابة3807

1979دار بٌروت للطباعة والنشر كرم البستانًدٌوان عبٌد بن األبرص 3808

1987المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر مفدي زكرٌاإلٌـاذة الجـزابـر 3809

1985دٌوان المطبوعات الجامعٌة /أعمال الملتقى الدولً حول األدب المقارن عند العرب 3810

1983-1-دار الشروق للنشر والتوزٌع ط(إنجلٌزي.فرنسً.عربً)قاموس مصطلحات الوثابق واألرشٌؾ3811

1979-1-مكتبة األقصى عمان طحسٌن عطوانشعر الولٌد بن ٌزٌد3812

1981دار بٌروت للطباعة والنشر محً الدٌن بن العربًترجمان األشواق3813

=3815عبد العزٌز سٌد األهلمن الشعر المنسوب إلى اإلمام الوصً علً بن أبً طالب3814

3815

تفسٌر القرطبً 
شمس الدٌن أبً عبد هللا محمد بن أحمد 

بن أبً بكر بن فرح األنصاري القرطبً

1990-4-مكتبة رحاب الجزابرط

1982-2-دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر طشارل روبٌر احبٌرونتارٌخ الجزابر المعاصر 3816

دارشرٌفةإمٌل بدٌع ٌعقوبمعجم اإلعراب واإلمبلء3817

1977دار الثقافة بٌروت محمد حسن األعظمًدٌوان تمٌم المعز الدٌن هللا الفاطم3818-3819ً

3820-3821
أحمد بن علً بن ثابت أبً الخطٌب 1.2كتاب تلخٌص المتشابه فً الرسم ج

البؽدادي

1985-1-طبلس للترجمة والنشر ط

منشورات دار مكتبة الحٌاة بٌروتمحمد مرتاض(10-1مجلد )تـاج العروس من جوا هر القاموس 3822-3831

1984-3-دار مكتبة الحٌاة طجورج فرحمبادئ العلوم الموسٌقٌة 3832

1976مطبوعات مجمع اللؽة العربٌة دمشق أبً العباس محمد بن ٌزٌد المبردكتاب التعازي والمراثً 3833-3835

1986-5-دار الكتاب اللبنانً بٌروت طإٌلٌا الحاوي(5-1)فً النقد واألدب الجزء 3836-3840

1978كتب ثقافٌة شهرٌة الكوٌت شاخت وبوزوت(3ق-1ق)تراث اإلسبلم 3841-3843
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1981سلسلة عالم المعرفة عبده بدوي: دالشعر فً السودان 3844-3845

1984مكتبة لبنان مصطفى هنًمعجم المصطلحات اإلقتصادٌة والتجارٌة 3846

1983مطبوعات المجمع اللؽة العربٌة دمشق حنا جمٌل حدادشعر إبن مٌادة 3847

3848
محمد المرزوقً والجٌبلنً بن الحاج أبو الحسن الحصري القٌروانً 

ٌحً

مكتبة المنار تونس

1962دار الثقافة بٌروت لبنان محمد ٌوسؾ نجم: ددٌوان دعبل بن علً الخزاع3849ً

1983دار بٌروت للطباعة والنشردٌوان صـفـً الدٌن الجلً 3850

1973دار التونسٌة للنشر محمد الهادي الطاهر المطويدٌوان علً الؽراب الصفاقسً 3851

1983دار بٌروت للطباعة والنشركرم البستانًدٌوان إبن خفاجة3852

=زكرٌا بن محمد بن محمود القزوٌنًآثـار الببلد وأخبار العباد 3853

مجلة تارٌخ العرب المملكة العربٌة السعودٌةحمد الجاسرالتعلٌقات والنـوادر3854-3855

1984-2-دار األندلس للطباعة والنشر طٌوسؾ حسٌن بكار: دربٌعة الرقً 3856

1983المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر محمد بن إبراهٌمحكاٌة العشاق3857

1983-2-دار الكتاب اللبنانً بٌروت طرٌمون طحاناألدب المقارن واألدب العام 3858

1985-2-مكتبة رحاب الجزابر طأحمد قطانالمرأة فـً اإلسبلم 3859

سلسلة أعمال ؼسان الكنفانًؼسان كنفانًاألدب الفلسطٌنً المقاوم 3860

1985-2-دار المشرق بٌروت طٌوحنا القمٌرفبلسفة العرب أبو عبلء المعري3861

1980الشركة التونسٌة للتوزٌع عبد الجبار الشرٌؾمن تراثنا الشعري 3862

1985-1-نشر دار البعث قسنطٌنة طأبو الماجد أحمداإلجتهاد الدٌنً المعاصر3863

1985منشورات المكتب العالمً للطباعة والنشر محمد كامل حسن المحامًإبن بطوطة 3864

1991دار السلفٌة للنشر الجزابر صبحً البدري السامرابًمجموعة رسابل فً الحدٌث 3865

دار العودة بٌروتأبً محمد الحسن الهمدانًاألكلٌل3866

1971منشورات المكتب العالمً بٌروت محمد كامل حسن المحامًالخـــنسـاء3867

3868
حسن صالح /أحمد عبد الجواد الدومً الزبٌر بن العوام 

العنانً

1980-3-منشورات المكتبة العصرٌة بٌروت ط

1983دار بٌروت للطباعة والنشر كرم البستانًدٌوان حاتم الطابً 3869

1986-5-دار المعرفة بٌروت لبنان طمحمد رفعتكٌؾ تتعلمٌن ترٌكو 3870

1981-1-منشورات عوٌدات بٌروت بارٌس طهنري بٌاراألدب الرمزي 3871

1980-1-دار السإال للطباعة والنشر دمشق طأسعد علً: دأساسٌات النحو العربً 3872

1983منشورات دار الجاحظ للنشر بؽداد علً جواد الطاهر: دالخبلصة فً مذاهب األدب العربً 3873

1971-1-منشورات عوٌدات بٌروت بارٌس طمارٌوس فرنسوا ؼوٌاراألدب المقارن 3874

دار الفكر للطباعة والنشر دمشقشوقً أبوخلٌلفـتـح صقلٌة 3875

1984-2-دار الحداثة للطباعة والنشر بٌروت طمحمد عطٌة األبراشًاألدب السامٌة 3876
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1983-4-منشورات دار الرفاعً للنشر والطباعة طعبد العزٌز الرفاعًكعب بن مالك الصحابً األدٌب 3877

دار الثقافة بٌروتمحمد ٌوسؾ نجم: دفــن المـقالة 3878

1983دار الفكر للطباعة والنشر دمشق شوقً أبو خلٌلصلح الحدٌبٌة الفتح المبٌن 3879

1981منشورات دار الرفاعً للنشر محمد محمد حسن: دالمتـنبً والقرامطة 3880-3881

دار الثقافة بٌروتإحسان عباسفـن الشعـر 3882-3884

1989موفم للنشر أبو حٌان التوحٌدي(3-1)اإلمتاع والمإانسة 3885-3887

=أبو محمد القاسم الحرٌري(2-1)المقامات الجزء 3888-889

1988دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر إبن الجوزيعجابب علوم القرآن 3890

دار ومكتبة الهبلل للطباعةالشٌخ خلٌل ٌاسٌنأضواء على متشابهات القرآن 3891-892

1984دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرصبلح عبد الصبورنبض الفكر 3893

=الوناس شعبان1980ً-1945تطور الشعر الجزابري منذ سنة 3894

1987منشورات وزارة الثقافة دمشق عبد السبلم بن رؼباندٌوان دٌك الجن الحمصً 3895

1983دار بٌروت للطباعة والنشر كرم البستانًدٌوان طرفة بن العبد 3896

==دٌوان إبن الفارض3897

1984دار النهضة العربٌة بٌروت دك عبده الزاجحًالتطبٌق الصرف3898ً

=دٌوان أبً فرا س3899

1989-1-دار النفابس للطباعة والنشر طالشٌخ سعٌد فاٌز الدخٌلعـابـشـة أم المـإمنـٌـن3900

3901
جار هللا أبً القاسم محمود بن عمر أساس الببلؼة 

الزمخشري

دار المعرفة بٌروت لبنان

1987-3-دار االحٌاء العلوم بٌروت طأبً محمد عبد هللا بن مسلم إبن قتٌبةالشعر والشعراء3902

1987دار بٌروت للطباعة والنشر كرم البستانً(2-1)دٌوان البحتري المجلد 3903-904

دار الشروقإحسان عباسدٌوان شعر الخوارج3905

توزٌع مكتبة األطبلل دمشقعبد الحفٌظ السطلً: د(2ج-1ج)دٌوان العجاج 3906-907

1979دار بٌروت للطباعة والنشركرم البستانًدٌوان زهٌر بن أبً سلمى 3908

1983دار العودة بٌروت أحمد شوقً(2ج-1ج)الشوقٌات 3909-910

=كرم البستانًدٌوان النابؽة الذبٌانً 3911-912

=دٌوان بهاء الدٌن زهٌر 3913

1984دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر زكرٌا صٌام: ددراسة فً الشعر الجاهلً 3914

1986دار  التونسٌة للنشرأبً عبد هللا محمد إبن األبار القطاعًدٌوان إبن األبار3915

1984دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابركاترٌن فوك بٌارلًمبادئ قضاٌا اللسانٌات المعاصرة 3916

=أحمد بن مهدي الؽزالًنتٌجة اإلجتهاد 3917

1983-1-دار الحداثة ودٌوان المطبوعات الجامعٌة طعبد اللمك مرتاض: دالثقافة العربٌة بٌن  الجزابرٌٌن التؤثٌر والتؤثر 3918

1988دار العربٌة للكتاب لٌبٌا تونس محمد فرٌد وجدي(3-2-1ج)المصحؾ المفسر 3919-921
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==المصحؾ المفسر مقدمة 3922

1984-1-دار الحداثة للطباعة والنشر طحسن عبد هللا شرؾ: دالنقد فً العصر الوسٌط 3923

Edition populairs de l'annee 1983أبً محمد عبد هللا إبن زٌد القٌروانًالـرسـالـة3924

1983منشورات دار الرفاعً للنشر والطباعة محمد عبد الؽنً حسناألمٌر الشاعر تمٌم بن المعز 3925

دار طاالس للدراسات والترجمة والنشرقمر الكٌبلنًإمرإ القٌس3926

دمشق-1980دار الفكر للطباعة والنشر شوقً أبو خلٌلالزالقة بقٌادة ٌوسؾ بن تاشفٌن 3927

3928
الرحلة األندلسٌة 

علً بن سالم الوردانً
1984المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر دار تونس للنشر 

1988منشورات المكتب العالمً للطباعة والنشر محمد كامل حسن المحامًسٌؾ بن ذي ٌزن 3929

1982-7-دار الشروق بٌروت طسٌد قطبالتصوٌر الفنً فً القرآن 3930

1983مإسسة عز الدٌن للطباعة والنشر حسن مؽنٌةؼزوات العرب 3931

1986-3-دار الكتاب اللبنانً بٌروت طسمٌح عاطؾ الزٌنإبراهٌم وإسماعٌل ولوط 3932

==موسى وهارون3933

==داوود وسلٌمان وٌونس3934

==الدعـوة فـً مكـة3935

==نقطة االبتداء نقطة اإلنطبلق3936

1991 -2-1-المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر طمولود قاسم ناٌت بلقاسم(2-1ج)أصالٌة أم إنـفصالٌة 3937-938

1985دار الشهاب صبٌح التمٌمًالفصٌح ألبً العباس ثعلب 3939

1989دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرصفً الدٌن الحلًشرح الكافٌة البدٌعٌة 3940

=حسٌن مإنس: دالربا وخراب الدنٌا 3941

1983-1-المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر طمٌشال زكرٌا: د(الجملة البسٌطة.النظرٌة األلسنٌة )األلسنة التولٌدٌة والتحوٌلٌة 3942-943

1985دار النهضة العربٌة للطباعة عبد العزٌز عتٌق: دعلم البٌان 3944

==علم البدٌع 3945

عالم الكتب بٌروتمحجمد بن خلؾ بن حٌان(3-2-1-ج)أخبار القضاة 3946-948

1990مكتبة رحاب الجزابرمحمد علً الصابونً(2-1ج)روابع البٌان تفسٌر آٌات األحكام 3949-950

1979مكتبة أسامة بن زٌد حلب أبً الفتح ناصر المطرزي(2-1ج)المؽرب معجم لؽوي 3951-952

1990مكتبة رحاب الجزابرإبن أبً زٌد القٌروانًالشمرالدن3953ً

1989المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر بلحٌا الطاهرتؤمبلت فً إلٌادة الجزابر لـمفدي زكرٌا 3954

دار الفٌحاء عمانإبن أبً حجلة التلمسانًسلوة الحزٌن فً موت البنٌن3955

1985-1-دار الكتب العلمٌة بٌروت طأبً محمد عبد هللا بن مسلم بن قتٌبةتؤوٌل مختلؾ الحدٌث 3956

1985-1-عالم الكتب طالعقٌلً الهمدانًمختصر شرح إبن عقٌل على الفٌة إبن مالك فً النحو 3957

منشورات الثقافٌة الجمهورٌة اإلسبلمٌة اإلٌرانٌة دمشقمروان العطٌر ومحمد رضوان الداٌةالمجازات النبوٌة 3958

1984-2-دار الرابد العربً بٌروت طعفٌفً بهنسً: دمعجم مصطلحات الفنون 3959
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1984-1-دار إقرأ للنشر والتوزٌع طعبد األمٌر شمس الدٌن: دموسوعة التربٌة والتعلٌم اإلسبلمٌة 3960

1983-1-منشورات دار اآلفاق الجدٌدة بٌروت علً محمد هاشماألندٌة األدبٌة فً العصر العباسً 3961

1982-2-دار الكتاب اللبنانً بٌروت طرٌمون طحاناأللسنة العربٌة 3962-96

1989عالم المعرفة أحمد عثماناألدب البل تٌنً  3964

1984-2-دار الكتاب اللبنانً بٌروت طدنٌز بٌطار طحاناللؽة العربٌة وتحدٌات العصر رٌمون طحان 3965

1988المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابر أبو القاسم سعد هللاأشعار جزابرٌة  3966

1990شركة الشهاب الجزابر محمد محدهالتركات والموارٌث 3967

1985المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابرمحمد القباطًاإلنسان خلٌفة هللا فً األرض3968

1990شركة الشهاب الجزابر محمد الطاهر ٌحٌاويأحادٌث فً األدب والنقد 3969

1985-2-دار العودة للنشر والتوزٌع طمحمد فتحً عثمانالقٌم الحضارٌة فً رسالة اإلسبلم 3970

دار الشرق العربً بٌروتبدر الدٌن الحاضري-علً رضازنوبٌا ملكة تدمر 3971

==عبد الملك بن مروان 3972

1980دار التونسٌة للنشر حسن الوراكلًإبن السٌدة المرسً حٌاته وآثاره3973

1985-1-دار الطلٌعة بٌروت طأحمد المدٌنً: دأسبلة اإلبداع فً األدب العربً المعاصر3974

1983-4-منشورات دار الرفاعً طعبد العزٌز الرفاعًكعب بن مالك 3975

دار  التونسٌة للنشرالطاهر الهمامًكٌؾ نعتبر الشابً مجددا 3976

1994موفم للنشر أحمد أمٌنفجر الئلسبلم 3977

1979-1-دار طبلس للترجمة والنشر طندٌم مرعشلًالبحتري عصره حٌاته شعره3978

1983دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرمحمد أركونالفكر العربً 3979

1984شركة جلٌل للطباعة سمٌة أبو لٌلالشكل الظاهري وتشرٌح النبات 3980

1985-1-كواكب اإلسبلم دار السٌرة بٌروت طعلً شلق: دعبد الرحمن الداخل 3981

-3-دار المعارؾ طمحمد سامً الدهانالهـجـاء3982

1983منشورات مكتب العالمً بٌروت للطباعة المكتب العالمً للبحوثاألدب واللؽة3983

1985الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب سمٌر رمزي المنزالوياإلبداع العربً شعاع هرب من الشمس3984

1985-2-دار النفابس بٌروت طزهدي الفاتحلورنس العرب 3985

1984دار التونسٌة للنشر البشٌر بن سبلمةنظرٌة التضعٌم اإلٌقاعً فً الفصحى 3986

1985-2-دار الطلٌعة بٌروت طكمال بكراش: دمدخل إلى مٌادٌن علم النفس ومناهجه 3987

1984عالم المعرفة جاك شورونالموت فً الفكر الؽربً 3988

-4-دار المعارؾ طحنا الفاخوريالفخر والحماسة 3989

1980عالم المعارؾ علً الراعً: دالمسرح فً الوطن العربً 3990

1983-دار الثقافة طجورج ؼرٌبلحظات جمالٌة 3991

-4-دار المعارؾ طبهً الدٌن زٌانالشعر الجاهلً 3992

1983-1-المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر طعلً شلق: دالفن والجمال 3993
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1983-2-دار الشروق طزكً نجٌب محمودفً فلسفة النقد 3994

1990شركة الشهاب الجزابر محمد بن عبد الكرٌم الجزابريالحكم الشرعً لرإٌة الهبلل باإلبصار3995

1983-1-دار الحداثة للطباعة والنشر طمحمد علً الخطٌبالصراع األدبً مع الشعوبٌة 3996

1980دار المعارؾ شوقً ضٌؾ: دالمـقـامـة 3997

1982دار الفكر للطباعة والنشر دمشق شوقً أب خلٌل: دالخندق ؼزوة األحزاب 3998

==ؼزوة أحد عاقبة المخالفة 3999

==بـدر الكـبـرى 4000

1985منشورات المكتب العالمً للطباعة والنشر محمد كامل حسن المحامًالـمـتـنـبـ4001ً

1985دار مكتبة الهبلل مصطفى الؽالب: دأرسـطـو 4002

1980-3-دار المعارؾ طمحمد عبد الؽنً حسنالتراجم والسٌر 4003

1981-1-دار الحداثة للطبع والنشر طم دروبٌشٌفا.لالسوسٌولوجٌا والتارٌخ 4004

1988-4-دار العلم للمبلٌٌن طإٌلٌا أبو ماضًتبر وتراب 4005

منشورات المكتبة العلمٌة بٌروتجبران خلٌل جبراناألجنحة المتكسرة 4006

دار طبلسسعد الشٌرازيروضة الود 4007

1984-3-دار الرفاعً الرٌاض طعبد العزٌز الرفاعًضرار بن األزور 4008

1978مجلة الثقافة تصدر بدمشقهبلل ناجًالحسن بن أسد الفارق4009ً

1984-5-دار العلم للمبلٌٌن طعمر فروخ(6...1)تارٌخ األدب العربً الجزء4010-15

1985-2-دار الرابد العربً بٌروت طأحمد الشرباصً(5-3-1ج)موسوعة أخبل ق القرآن 4016-18

دار إحٌاء التراث العربً بٌروتمصطفى محمد عمارةجواهر الببلؼة 4019

1980ط-4دار المعارؾ نجٌب العقٌقً(3-2-1ج)المستشرقون 4020-22

1990دار الهدى الجزابر إمام محمد بن أبً بكر الرازيمختار الصحاح 4023

1993-1-مجلة العرب طحمد الجاسرالتعلٌقات والنوادر4024-4025

1981دار الكتاب اللبنانً بٌروت ٌوسؾ شاختأصول الفقه4026

1983منشورات مكتبة الهبلل بٌروت خلٌل شرؾ الدٌنإبن الروم4027ً

1980الشركة التونسٌة لفنون الرسم أندري مٌكالاألدب العرب4028ً

1987عالم المعرفة إحسان عباس: داتجاهات الشعر العربً المعاصر4029

1984-1-مإسسة الرسالة بٌروت دار عمان ططلعت همامسٌن وجٌم عن مناهج البحث العلم4030ً

1981-2-الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع طأحمد فروخًالتجوٌد الواضح 4031

1973نشر وتوزٌع دار الثقافة بٌروت جورج ؼرٌبأبو الفضل الولٌد 4032

1981-1-المإسسة العربٌة للدراسات والنشر طسعٌد فرحاتمقاالت نقدٌة فً األدب الكوٌتً الحدٌث4033

1983الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب بول ؼلٌونجً: دإبن النفٌس4034

1984-1-مإسسة الرسالة دار عماد ططلعت همامسٌن جٌم عن علم النفس التطوري4035

1985منشورات المكتب العالمً بٌروت محمد كامل حسن المحامًلوٌس باستور4036

59



1985الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب عبد الستار خلٌؾأبناء العصٌر المر4037

1976الشركة التونسٌة للنشر أحمد خالدإبن هانا4038

1980-4-دار الفكر طشوقً أبو خلٌلالقاد سٌة4039

==ذات الصواري4040

1984-1-مإسسة الرسالة دار عماد ططلعت همامسٌن وجٌم عن علم اإلجتماع4041

1980-4-دار الفكر طشوقً أبو خلٌلنهاوند4042

==الٌرموك4043

==فتح األند لس4044

1983-2-دار الشروق طمحمد صبٌحبحث جد ٌد عن القرآن الكرٌم4045

1980-2-دار الفكرللطباعة والنشر طشوقً أبو خلٌلببل ط الشهداء 4046

دار طبل س  د مشقجبران خلٌل جبرانالـتــابــــــه4047

1983-1-دار الفكر للطباعة والتوزٌع دمشق طشوقً أبو خلٌلؼزوة خٌبر4048

==حروب الردة4049

1983-1- دار الفكر للطباعة والتوزٌع دمشق طشوقً أبو خلٌلؼزوة مإتة 4050

==فتح مكة 4051

==حنٌن والطابؾ 4052

==تبــــــوك4053

==مصرع ؼرناطة4054

==العـــــــقاب4055

==الد رك4056

1988-1-دار الشروق طأبً زٌد األ نصا ريكتاب النواد ر فً اللؽة4057

مطبوعات مجمع اللؽة العربٌة دمشقمطاع الطرابٌشًسإاالت الحافظ السلف4058ً

1985دار إقرأ للنشر والتوزٌع بٌروت عبد األمٌر شمس الد ٌن  المذهب التربوي عند أبً جماعة 4059

1985األهلٌة للنشر والتوزٌع بٌروت أرنولد توٌنًتارٌخ البشرٌة 4060

1983دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر حسن الساعاتًتصمٌم البحوث اإلجتماعـٌة 4061

1978منشورات وزارة الثقافة د مشق صدٌق بن حسن القنوجً(1.2.3ج)أبجد العلوم 4062

1982مطبوعات مجمع اللؽة العربٌة دمشق الري بن أحمد الرفاء(1.2.3.4ج)المحب والمحبوب والمشموم والمشروب4063-4068

1982-1-الزهراء واإلعبلم العربً قسم النشر طأحمد عادل كمالطلٌحة بن خوٌلد األسدي4069

دار إبن تٌمٌة البلٌدةمصطفى بن العدويتٌسٌر مصطلح الحد ٌث فً سإال وجواب   4070

1989المإسسة الوطنٌة للفنون الجزابر محمد عجاج الخطٌبالوجٌز فً علوم الحد ٌث4071

منشورات دار مكتبة الحٌاة بٌروت/دراسات فً األدب العرب4072ً

1985مطبعة الخالدي رضوان محمد حسٌن النجارحٌد بن ثور الهبللً 4073

1980دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر محمد زكً العشماوي: ددراسات فً النقد المسرح4074ً
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1985دار إحٌاء العلوم بٌروت بشٌر عبد الرحٌم الكلوبالوسابل التعلٌمٌة التعلٌمٌة 4075

دار القلم بٌروتأحمد مصطفى المراؼًعلوم الببلؼة 4076

1980-4-المطبوعات الكوٌتٌة دار القلم بٌروت طعبد الرحمن بد ويالتراث الٌونانً فً الحضارة اإلسبلمٌة 4077

4078
إحسان عباس أبً عبد هللا محمد بن كتاب التشـبـٌـهـات 

كتانً الطبٌب

دار الشروق بٌروت

1984-1-مركز الدراسات الوحدة العربٌة طسمد ون حمادياللؽة العربٌة والوعً القوم4079ً

دار األندلس للطباعة والنشرعبد الرحمن السرقوقًشرح دٌوان حسان بن تابث 4080

1987-1-دار الجٌل بٌروت طمحمود شلبًحٌاة حمزة عبد المطلب4081

1974-1-دار الكتاب اللبنانً بٌروت طعزٌز أباضةتسابٌح قلب 4082

وكالة المطبوعات بٌروتمٌري عبودي فتوحًتقوٌم المراجع العربٌة واألجنبٌة 4083

مطبوعات مجمع اللؽة العربٌة د مشقمطاع الطرابٌشًشعرعمربن مهدي كرب الزبٌدي4084

1968منشورات دار مكتبة الحٌاة بٌروت محمد بدٌع شرؾالمٌة العرب4085

1983-1-دارالحداثة طبٌلنسكًالممارسة النقد ٌة 4086

1969-1-دار العلم للمبلٌٌن طجرجس عٌسى األسمرقاموس اإلعراب4087

1981الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب سٌد علً: دمصطلحات السٌنمابٌة فً خمس لؽات 4088

1983-3-دار األندلس للطباعة والنشر طالسٌد إبراهٌم محمدالضرورة الشعرٌة 4089

1983-1-دار الفرابً بٌروت طد برنال.جموجز العلم فً التارٌخ 4090

1994موفم للنشر الجاحظالبخبلء 4091

1983الشركة التونسٌة للتوزٌع احمد الطوٌلًأبو عثمان الجاحظ4092

1981-1-دار الكتاب اللبنانً بٌروت طكبعلم التارٌخ 4093

1985-1-دار الكتب العلمٌة بٌروت طمحمد بن عبد هللا بن مالك األندلسًألفٌة إبن مالك 4094

1977شركة تراد كسٌمروبرتالتارٌخ 4095

1984-3-مكتبة المعارؾ بٌروت طٌٌرك باركاألرض الطٌبة 4096

1985الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب عزت األمٌرمحاكمة شهرزاد4097

=رٌنٌه د ٌكارتمقال عن المنهج 4098

1982-2-دار الطلٌعة بٌروت طمهدي فضل هللافلسفة د ٌكارت ومنهجه4099

1984-1-دار طبلس للدراسات والترجمة طأحمد الجنديرباعٌات عمر الخٌام4100

1982دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر محمد طه الحاجري: دإبن حزم صورة أند لسٌة 4101

4102

جبلل الدٌن محمد بن أحمد بن أحمد القرآن الكرٌم تفسٌر اإلمامٌن الجلٌلٌن 

جبلل الدٌن بن عبد الرحمن بن /المحلً 

أبً بكر السٌوطً

شركة الشهاب للنشر والتوزٌع الجزابر

1986-2-دار الكتاب اللبنانً والمصري طحسان علً الحبلقتعرٌب النقود والدواوٌن4103

دار النهضة العربٌة للطباعة والنشرعبد العزٌز عتٌقتارٌخ النقد األدبً عند العرب4104
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