
1986-4دار النفابس بٌروت طفرٌق من العلماءخلق ال تطور4105

1989دار المشرق بٌروت /الفارابً رسالة فً العقل4106

1983مكتبة الروسً دانٌال رٌػ: دكتاب التصرٌؾ4107

1987-14-دار الشروق طمحمود شلتوتالــفــــــــــــتــــــــــاوى4108

1977نشؤة المعارؾ  M/ l'abbe vincentنظرٌة أنواع األ د بٌة4109

1976دار الكتاب الجد ٌد أنور محمود عبد الواحدموسوعة الثقافٌة العلمٌة4110

1983-6-دار المعارؾ القاهرة طناصر الد ٌن األسد: دمصادر الشعر الجاهل4111ً

1989-3-دار العلم للمبلٌٌن طفاخر عاقل: دمعجم علم النفس4112

4113
حسٌن بن علً بن حسٌن الوزٌر أد ب الخواص  

المؽربً

1980دار البحث والترجمة والنشر 

1988-2-دار الجٌل للطباعة طجرجً زٌداناللؽة العربٌة كابن ح4114ً

1984-1-دار إقرأ للنشر والطباعة طشفٌق محمد زٌعودالمذهب التربوي عند السمعان4115ً

1983منشاة المعارؾ القاهرة رجاء عٌدالتراث النقدي4116

دار القلم بٌروتسامح كرٌم: دمعارك طه حسٌن األدبٌة الفكرٌة4117

1974الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب القاهرة محمد بهجت األ ثريمبلحم وأزهار4118

1984دار النهضة العربٌة للطباعة بٌروت برري عبد الجلٌل/ داالسفراٌٌنً ومنهجه فً درس النحو4119

1981دار الشروق القاهرةطاهر أبو فاشاالذ ٌن أد ركتهم حرفة األ د ب4120

1986دار الشروق بٌروتأبً منصور عبد القاهر إبن الطاهركتاب الملل والنحل4121

1983-2-مإسسة الرسالة طصالح أحمد العلً: دإمتداد العرب فً صد ر اإلسبل م4122

دار صادر بٌروتأحمد بن ٌحً بن المرتضىباب ذكر المعتزلة 4123

1972دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر عبد العزٌز عتٌقفً النقد األ د ب4124ً

1985المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرعبد اللطٌؾ عبادةإجتماعٌة المعرفة  الفلسفٌة4125

1979عالم الكتب دار الثقافة محمد عٌد: دالملكة اللسانٌة فً نظر إبن خلد ون 4126

1983مإسسة الوحدة صالح صنقرالمناهج التربوٌة 4127

1983- 1-دار الكتاب اللبنانً بٌروت طفكتور الكك: دإبن المقفع 4128

1975دار النهضة العربٌة للطباعة بٌروت طه ندا: داأل د ب المقارن 4129

1984-1-دار الحداثة للطباعة بٌروت طحسن فتح الباب: درإٌة جدٌدة لشعرنا القد ٌم4130

منشورات المكتبة العصرٌة بٌروتزكً مباركمدامع العشاق4131

1987-2-دار الجٌل للنشر والدراسات طمٌسون العطاونة الوحٌديالمرأة الفلسطٌنٌة واإلحتبلل اإلسرابٌل4132ً

دار النهضة العربٌة للطباعة بٌروتمحمد بن سبلم الجمحًطبقات الشعراء4133

1987-1-تراد كسٌم شركة مساهمة طٌوسؾ فرحاتعلماء العرب4134

1983-1-دار الفكر دمشق طمحمد علً السراجاللباب فً قواعد اللؽة 4135

1975دار الحرٌة للطباعة بؽداد ٌصدرها إتحاد المإلفٌن العراقٌٌنالكتاب عدد خاص مجلة شهرٌة 4136
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1985-1-عالم المعرفة للنشر والتوزٌع طحكمت بشٌر ٌاسٌنمروٌات الصحابً سلمة بن األكوع4137

1985-1-دار الفكر للطباعة والنشر دمشق طمنى إلٌاس: دالقٌاس فً النحو4138

1985-2-دار آزال للطباعة والنشر والتوزٌع طشهاب الدٌن أحمد بن محمد بن محسنعطر نسٌم الصبا4139

1983معهد البحوث والدراسات العربٌة بؽدادكمال نشؤةالنقد األ د بً الحدٌث فً مصر4140

1970دار النهضة العربٌة للطباعة القاهرةأبً قٌد مإرج بن عمرو الدوسًكتاب األمثال 4141

1983-1-دار الشروق القاهرة طمحمود شٌت خطابالعسكرٌة العربٌة اإلسبلمٌة 4142

1983-1-دار النهضة العربٌة للطباعة طحلمً مرزوقالنقد والدراسة األ د بٌة4143

دار الشهاب للطباعة والنشرصبٌح التمٌمًما ذكره الكوفٌون من  اإلدؼام4144

4145
الحافظ أبً سلٌمان حمد بن محمد العــــزلـــــة

الخضالً البسق

1970-2-دار إبن كثٌر للطباعة  ط

دار الجٌل بٌروتأحمد مرسً سالمقصص القرآن 4146

1984-3-مإسسة الرسالة بٌروت طٌوسؾ القرضاويالصبر فً القرآن الكرٌم 4147

شركة الشهاب الجزابرحماد سبلمةالـــؽـــٌبــــــــــــة4148

1986مكتبة المعارؾ بٌروت محمد علً قاسمكتاب مجمع األمثال4149

1983دار التونسٌة للنشرعبد الفتاح الزٌتونًدٌوان الباجً المعودي4150

1989دار الهدى للطباعة والنشر محمد عبد المنعم خفاجً: ددٌوان اإلمام علً 4151

1985مدٌرٌة المكتبات والوثابق الوطنٌة سمٌح عبد هللا/هشام عامر علٌان المرجع السهل فً قواعد النحو العرب4152ً

1.1979ط-المإسسة العربٌة للدراسات والنشرصالح أبو اصبع: د دراسة نقدٌة1975 حتى 1948الحركة الشعرٌة فً فلسطٌن المحتلة منذ عام 4153

نشؤة المعارؾ اإلسكندرٌةمحمد إبراهٌم عبادةالجملة العربٌة 4154

1980دار النهضة العربٌة للطباعة والنشرحلمً مرزوق: دمقد مة فً دراسة األ د ب الحدٌث4155

1967دار الكتاب العربً للطباعة والنشر القاهرة مارجرٌت هاٌدهذا الكوكب المزد حم4156

منشورات المكتبة العصرٌة بٌروتزكً مباركجناٌة أحمد أمٌن 4157

1983دار الكتاب اللبنانً بٌروت عبد هللا أنٌس الطباععلم المكتبات 4158

1985دار التونسٌة للنشر تونس إبن حزم األند لسًطوق الحمامة4159

1987-6-مإسسة الرسالة بٌروت طمحمد ماهر حمادةالمصادر العربٌة والمعربة4160

1981-1-دار العربٌة للكتاب طمحً الدٌن صبحًنظرٌة الشعر العرب4161ً

1982-2-مركز الدراسات الوحدة العربٌة طمحمد المنجً الصٌادي:دتعرٌب وتنسٌقه فً الوطن العرب4162ً

1982-7-الزهراء لئلعبلم العربً قسم النشر طأنٌس منصورالخالد ون مابة محمد رسول هللا 4163

1983-2-دار الكتاب الجدٌد بٌروت طعمرو بن بحر الجاحظكتاب التبصر بالتبصر4164

1970دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت إمانوٌل كانطأسس مٌتافٌزٌقٌا األخبلق4165

1990المإسسة الوطنٌة للفنون الجزابر أبً بكر محمد بن عزٌز السحتانًؼرٌب القرآن 4166

4167
الرسالة الفقهٌة 

أبً محمد عبد هللا بن أبً زٌد القٌروانً
1985-1-دار الؽرب اإلسبلمً بٌروت ط
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1985دار الؽرب اإلسبلمً بٌروت محمد الٌعبلويإبن هانً المؽربً االند لس4168ً

1979دار النهضة العربٌة لطفً عبد الوهاب ٌحًالعرب فً العصور القدٌمة4169

1975منشورات األهلٌة للنشر والتوزٌع بٌروتزهدي جاز هللاأصول علم النفس فً األدب العرب4170ً

1987-2-مكتبة الفبلح الكوٌت طفتحً عبد الفتاح الد جنًالجملة النحوٌة4171

مكتبة مصر للطباعة والنشرحسٌن نصار: دقٌس ولبنى شعر ود راسة4172

1983-2-دار لبنان للطباعة والنشرطعمر فروخحكٌم المعـــرة 4173

دار األند لس بٌروتمصطفى ناصؾقراءة ثانٌة لشعرنا القد ٌم4174

4175
مجلة ٌصدرها معهد اللسانٌات اللسانٌات

والصوتٌات

1972معهد العلوم اللسانٌة والصوتٌة 

1983-2-دار الكتاب اللبنانً بٌروت طثرٌا عبد الفتاح ملحنمنهج البحوث العلمٌة 4176

1983-4-دار النفابس للطباعة طأبً أمٌة محمد بن إبراهٌممسند عبد هللا بن عمر4177

1983-2-مإسسة الرسالة طحاتم صالح الضامن:دناسخ القرآن الكرٌم ومنسوخه4178

1980-1-دار الثقافة دار البٌضاء طأحمد بن شعٌب النسابً المتوفًفً فضابل القرآن4179

1982-2-مركز الدراسات الوحدة العربٌة طسمد ون حماديدور األدب فً الوعً القوم4180ً

1982دار الرقً بٌروتهارون.مارك أ: دالشتاء النووي4181

1983دار التونسٌة للنشر حسن حسنً عبد الوهابخبلصة تارٌخ تونس4182

1983-2-دار المرٌخ للنشر الرٌاض طعبد الفتاح الشٌن: دالفاصلة القرآنٌة4183

=محمد حمدي البكريأصول نقد النصوص ونشر الكتب4184

1982-2-دار الطلٌعة بٌروت طدٌتكن مٌتشلمعجم علم اإلجتماع 4185

1991منشورات وزارة الثقافة د مشق محمد العباسًالراث4186ً

1990-1-المكتبة السلفٌة دار البٌضاء طمحمد اإلبراهٌمًكتاب المحجة فً تجوٌد القرآن4187

1983دار الجامعة للطباعة والنشرمصطفى عبد الشافً الشوريشعر الرثاء فً العصر الجاهل4188ً

المستشارٌة الثقافٌة للجمهورٌة اإلسبلمٌة اإلٌرانٌةنور الد ٌن بن نعمة هللافروق اللؽات4189

1988دار مكتبة الهبلل بٌروتمحمد رفعتقاموس المرأة الطب4190ً

مكتبة المعارؾ بٌروتألٌكس كارٌلاإل نسان ذ لك المجهول4191

4192
موسى محمد بن الملٌانً األحمد ي المتوسط الكافً

نوٌرات

المإسسة الوطنٌة للكتاب

1986المكتب الجامعً الحد ٌث حسٌن عبد المجٌد أحمد رشوانمٌادٌن علم اإلجتماع ومناهج البحث العلم4193ً

دار الجٌل بٌروت مكتبة المعارؾ بٌروتعبد الرحمن عمٌدةأضواء على البحث والمصادر4194

مكتبة المعارؾ بٌروتالزوزنًشرح المعلقات السبع4195

دار األندلس منشورات المكتبة العصرٌة بٌروتمصطفى ناصؾنظرٌة المعنى فً النقد العرب4196ً

منشورات المكتبة العصرٌة بٌروتعباد محمود العقادإبراهٌم أبو األنبٌاء4197

دار الكتاب اللبنانً بٌروتهند قواصفنون-المدخل إلى المسرح العرب4198ً
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منشورات دار مكتبة الهبلل بٌروتمصطفى ؼالبالؽـــزالـــ4199ً

1978-1-مطبعة السلفٌة القاهرة طمحمد بن حسٌن الزٌرالقصص فً الحدٌث النبوي4200

دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرالمنصؾ عاشورالتركٌب عند إبن المقفع4201

محمد الحبٌب إبن الخوجةمحمد الحبٌب إبن الخوجةالسنن األبٌن4202

مطبعة جامعة دمشقعادل خمونًعلم الطفٌلٌات4203

1988دار الفكر للطباعة دمشقبازٌار العزٌز باهلل القاضًالبٌزرة4204

دار المعارؾأحمد سٌد محمدنقابض4205

4206
منظمة األمم المتحدة للتربٌة والعلم اإلسبلم والفلسفة والعلوم

4825

1982الٌونسكو

1984المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابرصالح خرفًالشعر الجزابري الحدٌث4207

1985الهٌبة المصرٌة العامة للكتابأحمد أمٌن مصطفىأبو بكر الخوارزم4208ً

1987منشورات الثقافٌة الجمهورٌة اإلسبلمٌة دمشق محمد بن أبً بكر بن عبد القادرالرازياألمثال والحكم4209

1986-1-منشورات عوٌدات بٌروت بارٌس طمورٌس هالبواكالمورفلوجٌا اإلجتماعٌة4210

1987-2-مكتبة رحاب الجزابر طمحمد علً الصابونًقبس من نور القرآن الكرٌم4211

1983دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرعبد الرحمن بن أحمد التجانًالكتاتٌب القرآنٌة بندرومة4212

1979-2-المإسسة العربٌة للدراسات والنشرطعبد الرزاق محً الدٌنأبو حٌان التوحٌدي4213

1987-1-مركز الثقافً العربً طسعٌد علوشمدارس األدب المقارن4214

1983دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرفتح هللا صالح المصريأدوات المفٌدة للتنبٌه فً علم العرب4215

دار الشرٌفة للطباعة والنشر الجزابرالشٌخ محمد خضري بكتارٌخ التشرٌع اإلسبلم4216ً

1981-1-منشورات دار الكتاب اللبنانً طدنٌز الطحان-رٌمون طحانفنون التقعٌد وعلوم األلسنة4217-4218

دار النهضة العربٌة للطباعة والنشرالسٌد الباز العرٌنً: دالشرق األدنى فً العصور الوسطى4219

دار التونسٌة للنشر والطباعةمحمد التومًالمجتمع اإلنسانً فً القرآن الكرٌم4220

1974-4-مكتبة الفبلح الكوٌت طمحمد الزفزاؾالتعرٌؾ بالقرآن والحدٌث4221

1978-4-دار القلم الكوٌت طأبو الحسن علً الحسنً الندوي(الصبلة الزكاة الصوم الحج)األركان األربعة 4222

4223
أمٌر أبً الولٌد إسماعٌل بن ٌوسؾ إبن مشاهٌر الشعراء والكتاب

األحمر

1984-1-عالم الكتب ط

دار الفكر العربً القاهرةإمام محمد أبو زهرةتنظٌم األسرة وتنظٌم النسل4224

4225
الحافظ جمال الدٌن أبً الفرج عبد عمر بن عبد العزٌز

الرحمن

1984-1-دار الكتب العلمٌة بٌروت ط

=أبً جعفر محمد بن جرٌر الطبريإختبلؾ الفقهاء4226

1987دار بٌروت للطباعة والنشرأبو عبلء المعريسقط الزند 4227

دار الكتب العلمٌة بٌروتأحمد الهاشمًالقواعد األساسٌة للؽة العربٌة  4228

1988-1-المإسسة العربٌة للدراسات طأبو العباس أحمد بن ٌوسؾسرور النفس بمدارك الحواس الخمس4229
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1989مكتبة المعارؾ الحدٌثةحسٌن العروسًاألطلس النبات4230ً

1982-1-ترادكسٌم شركة مساهمة طٌوسؾ فرحاتالفلسفة اإلسبلمٌة وأعبلمها4231

1984دٌوان المطبوعات الجامعٌةالجزابرأبً علً الحسٌن بن أحمد الفارسًالتكملة4232

1982-1-دار البعثة للطباعة والنشر قسنطٌنة طمحمد الطاهر فضبلوالتحرٌؾ والتزٌٌؾ فً كتاب 4233

1985-1-المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشرطحسن نمر د نمد شًأضواء على الشاعر عبد الوهاب ساري4234

1981-1-دار الطلٌعة بٌروت طمصطفى الجوزونظرٌات الشعر عند العرب4235

1983-1-منشورات دار اآلفاق الجد ٌدة طجبرابٌل سلٌمان جبور: دكٌؾ أفهم النقد 4236

1985-4-مإسسة الرسالة بٌروت طعلً المنتصر الكتانًرحلة إبن بطوطة4237

1984-1-مإسسة المعارؾ بٌروت طعز الدٌن منصورنظرات فً شعر مصطفى بن د كري 4238

1983-4-دار الشرق طحلمً محمد عودةالمرشد فً كتابة األبحاث4239

1984-1-منشورات دار األدب بٌروت طجودة فخر الدٌن: دشكل القصٌدة العربٌة 4240

1982دار الفكر دمشق مالك بن نبًشروط النهضة4241

1984-1-دار الحداثة طإفرام البعلبكً: دمد خل إلى تارٌخ الفكر العرب4242ً

دار الكتاب اللبنانً بٌروتإٌلٌا الحاوينــــزار القـــبان4243ً

دار الكتاب اللبنانٌة بٌروت الهٌبة المصرٌة العامةفكري بطرسأعبلم الموسٌقى والؽناء العرب4244ً

1973طبعة األصٌل حلب أحمد فبلشتٌسٌر الببلؼة4245

1983-1-دار الحداثة طجواد علً: دتارٌخ العرب فً اإلسبلم4246

1988منشورات وزارة الثقافة دمشقمحمد بن القاسم المهريشعر مانً المسوس4247

معهد البحوث والدراسات العربٌةعبد الرحمن التكرسًدراسات فً المثل العربً المقارن4248

1985- 1-مإسسة األبحاث العربٌة طحسٌن مرودتراثنا كٌؾ تعرفه4249

مإسسة نوفل بٌروتسلمى الحفار الكزبديمً زٌادة وأعبلم عصرها4250

المنشورات العربٌةأالن فورقٌتأفاق الصبا4251

1983-1-منشورات دار السبلسل الكوٌت طعبد العال سالم مكرمنحو فن الصرؾ4252

1985الهٌبة المصرٌة العامة للكتابأحمد القصٌرمنهجٌة علم اإلجتماع4253

1982-1-دار الؽرب اإلسبلمً طداود علً الفاضلمناهج الصواب فً فن استكتاب أهل الكتاب4254

1981-1-دار العودة بٌروت طأحمد شوقًأسواق الذهب4255

1983-3-دار المرٌخ طحسن مبل عثمانالطفولة فً اإلسبلم4256

1991منشورات المعارؾ مإسسة النشرعبد الحمٌد بن بادٌستفسٌر إبن باد ٌس4257

1974دار التقدم موسكوسٌرجً بارودزٌننافع البوقً الخالد4258

1978منشورات دار مكتبة الحٌاة بٌروت محمد المنتصر الزٌتونًالشعر النسوي فً األندلس4259

1987-2-المإسسة العربٌة للدراسات طإبراهٌم بد رانموسوعة العلماء والمخترعٌن4260

1977دار الشروق بٌروت سٌد قطبمشاهد القٌامة فً القرآن 4261

1984-1-عالم المعرفة للنشر والتوزٌع طخلٌل أحمد عماٌرة: دفً نحو اللؽة وتراكٌبها 4262

66



مطبوعات مجمع اللؽة العربٌة د مشقأبً العباس شهاب الدٌن أحمدنجوم الزواهر فً معرفة األواخر4263

=ظهٌر الدٌن البٌهقًتارٌخ حكماء اإلسبلم 4264

4265
ألبً الحسن علً بن موسى بن سعٌد كتاب الجؽرافٌا

المؽربً

1983دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر 

=عوض حمد الفوزيالمصطلح النحوي4266

1988دار الشهاب باتنة صبلح عبد الفتاح الخالدينظرٌة التصوٌر الفنً عند السٌد قطب4267

منشورات إتحاد الكتاب العرب د مشقعلً عقلة عرسانفنون-الظواهر المسرحٌة عند العرب4268

المطبعة الكاثولٌكٌة بٌروتظافر القاسمًصور وذ كرٌات من حٌاتنا الثقافٌة4269

1987دار الشهاب للطباعة والنشر باتنة إبن حجر الهٌثمًكتاب اإلفصاح عن أحادٌث النكاح4270

1983دار المعارؾ القاهرة عبد المحسن طه بدر: دتطور الرواٌة العربٌة الحد ٌثة4271

مطبوعات مجمع اللؽة العربٌة د مشقنور الدٌن عترمعجم المصطلحات الحد ٌثة4272

=علم الد ٌن أبً الحسن علً بن محمدسفرة السعادة وسفٌر اإلفادة 4273-4275

=األخفش األصؽركتاب اإلختٌارٌن 4276

1985-2-المإسسة العربٌة للدراسات دار النشر طعبد الرحمن البدويالدٌوان الشرقً للمإلؾ الؽرب4277ً

1983-1دار النهضة العربٌة للطباعة طأٌمن محمد زكً العشماويقصٌدة المد ٌح عند المتنب4278ً

1986-1-دار الكتب العلمٌة بٌروت طمحمد رضاتارٌخ اإلنسانٌة إبطالها4279

1985-1-عالم الكتب طعبد األمٌر محمد أمٌن الوردمعانً القرآن لؤلخفش4280-4281

1976-1-مإسسة المعارؾ بٌروت طأبو لٌلى المهلهل بن ربٌعةالزٌد4282

المإسسة الوطنٌة للكتابأبو الحسن علً بن صالحشعراء الجزابر4283

1986الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع سعٌد بن عبد هللا التلمسانً المنداسًد ٌوان 4284

1986دار التونسٌة للنشر جٌس ببلشٌر(2ج-1ج)تارٌخ األدب العرب4285-4288ً

1982-2-دار الشروق طمحمد أمٌن البنهاويالتصنٌؾ العملً للمكتبات4289

1986-1-منشورات عوٌدات بٌروت طعبد القادر الفاسً الفهري: داللسانٌات واللؽة العربٌة4290

منشورات دار مكتبة الحٌاةهنري جورج فارؼرتارٌخ الموسٌقى العربٌة4291

1978-1-دار الكندي بٌروت طمورٌس بوكايالتوراة واإلنجٌل والقرآن والعلم 4292

دار القلم بٌروتفاطمة محمد محجوبدابرة معارؾ الناشبٌن4293

1983-1-دار الفكر طأبً الفداء إسماعٌل بن كثٌرقصص األنبٌاء4294

منشورات دار مكتبة الحٌاةأبً منصور الثعالبًكتاب فقه اللؽة4295

1986-1-الشركة التونسٌة للتوزٌع طأبو الحسن علً القابسًالرسالة المفصلة 4296

1984دار العربٌة للكتاب لٌبٌا تونس محً الدٌن صبحًنظرٌة النقد العرب4297ً

1978-2-مإسسة الرسالة طمحمد أبو األجفان: داإل فادات واإل نشادات4298

1981-2-دار الرابد العربً بٌروت طأحمد عٌسى: دمعاجم أسماء النبات4299

1985-4-مإسسة الرسالة طعلً المنتصر الكتانًرحلة إبن بطوطة4300
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1986المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابرتركً رابح: دالشٌخ عبد الحمٌد بن بادٌس4301

1987دار الكتب الجزابر أنور الجنديمفاهٌم العلوم اإلجتماعٌة4302

دار الرحاب للطباعة والنشرمحمد محً الدٌن عبد الحمٌدشرح قطر الندى وبل الصدى4303

1986المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابرصالح بن قربةالمسكوكا ت المؽربٌة4304

=الشرٌؾ قصارمعانً الحروؾ فً القرآن الكرٌم4305

=فتٌحة محمود الباسعوداع مع األصٌل4306

=فإاد صالح السٌداألمٌر عبد القادر متصوفا وشاعرا4307

=بن عزوز زبدةدراسة المشتقات العربٌة 4308

1987دٌوان المطبوعات الجامعٌة قادة بوتاوناألمثال الشعبٌة الجزابرٌة4309

1986المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابرأحمد سٌد محمدالمصدر األد ب4310ً

1979-1-عالم الكتب القاهرة طاحمد هطال التلمسانًرحلة محمد الكبٌر4311

1984-1-السلسلة التراثٌة طأبً محمد الحسن بن علً وكٌعكتاب المنصؾ4312

1982-2-دار الجٌل بٌروت طراؼب األصبهانًمحاضرات األد باء4313

1977مطبوعات مجمع اللؽة العربٌة د مشق أبً محمد ٌوسؾ بن أبً سعٌدشرح أبٌات سٌبوٌه4314

1983-1-المإسسة الوطنٌة للنشر طزهدي جار هللاالفرٌد فً مصطلحات األعمال واالقتصاد 4315

=محمد مصاٌؾالنقد األد بً الحد ٌث4316

1984-5-دار الؽرب اإلسبلمً بٌروت طالشٌخ محمد الشاذلً النٌفرموطؤ اإلمام مالك4317

1987دٌوان المطبوعات الجامعٌة رابح بوحوشالبنٌة اللؽوٌة لبردة البوصٌري4318

=تركً رابحالنظرٌات التربوٌة 4319

1988دارالشهاب باتنة أبً سعٌد السٌرافًإدؼام القرآن4320

=جبر محمود الفضٌبلتالقضاء فً صدر اإلسبلم4321

1990دٌوان المطبوعات الجامعٌةأحمد حٌدوشاإلتجاه النفً فً النقد األدبً الحدٌث4322

دار الشهاب باتنة الجزابرٌوسؾ القرضاويمشكلة الفقر وكٌؾ عالجها القرآن4323

1984دار البعث قسنطٌنة شكري عزٌز الماضًمحاضرات فً نظرٌة األدب4324

=محمود أمٌن العالمأحادٌث فً الفكر واألدب4325

1988مكتبة الكلٌات األزهرٌة محمود السٌد شٌخونالببلؼة الوافٌة4326

الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع الجزابرأحمد سحنونشعراء الجزابر4327

1993منشورات وزارة الثقافة دمشق أبً بكر محمد بن الحسن بن درٌدكتاب المبلحن4328

1984-1-مإسسة األبحاث العربٌة طإدواردو سعٌداإلستشراق4329

الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع الجزابردٌوان محمد العٌد آل خلٌفةشعراء الجزابر4330

1987دار التونسٌة للنشر محمد رثاء الحمزاويالمصطلحات اللؽوٌة الحدٌثة 4331

مكتبة اإلسبلمٌة بٌروتمحمد أبو زهرةاإلمام زٌد 4332

1974مطبوعات مجمع اللؽة العربٌة دمشق األخفش األصؽركتاب اإلختٌارٌن 4333
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=نور الدٌن عترمعجم المصطلحات الحد ٌثة 4334

1983-1-دار الشروق بٌروت طإحسان عباسرسابل أبً العبلء المعري4335

1984-1-دار الكتاب اللبنانً طمصطفى الشكعةاإلمام أحمد بن حنبل4336

1985-9-دار الثقافة بٌروت طأحمد حسن الزٌاتتارٌخ األدب العرب4337ً

1988دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرعبد الحمٌد بوزوٌنةبناء األسلوب فً المقالة عند اإلبراهٌم4338ً

مكتبة رحاب الجزابرمحمود عباس العقادالفلسفة القرآنٌة 4339

1988دٌوان المطبوعات الجامعٌةعبد العزٌز جوٌشاإلسبلم دٌن الفطرة4340

1989دار الطاسٌلً أبً عبد هللا محمد بن إدرٌسمسند اإلمام الشافع4341ً

شركة الشهاب الجزابرالحافظ بن حجر العسقبلنًنزهة النظر4342

1983-1-مركز الدراسات الوحدة العربٌة طمروان بحٌري/روجر أوٌنالحٌاة الفكرٌة فً المشرق العرب4343ً

دار الشهاب للطباعة والنشرخالد أحمد أبو جنديالجانب الفنً فً القصة القرآنٌة4344

1985-2-دار التونسٌة للنشر طأبو العرب محمد بن أحمد بن قصٌرطبقات علماء إفرٌقٌا وتونس4345

1981-1-مكتبة الرسالة الحدٌثة طعبد الجلٌل عبد الكرٌملؽة القرآن الكرٌم 4346

1982دار الكتاب اللبنانً بٌروت دي السً أولٌريالفكر العرب4347ً

1984 2دار العلم للمبلٌٌن طعفٌؾ عبد الفتاح طبارهتفسٌر جزء األحقاؾ4348

1974-3-قصر الكتاب البلٌدة الجزابر طاإلمام حامد الؽزالً الطوسًجواهر القرآن 4349

1983-2-المإسسة الوطنٌة للكتاب طعبد الداٌم الشوافً األدب المقارن 4350

1985دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر عبد الحمٌد محمد الهاشمًالمرشد فً علم النفس اإلجتماعً 4351

1985دار التونسٌة للنشر مصطفى الشوٌحًالفهرست4352-4353

1973-4-دار الكتاب اللبنانً بٌروت طلكمال الٌازجًفً الشعر العربً القدٌم النوازع االخلقٌة  4354-4355

1992-1-دٌوان المطبوعات الجامعٌة طعمر بن أبً حفصفتح اللطٌؾ فً التصرٌؾ4356

1991دار الهدى عٌن ملٌلة سبط الماردٌنًالرحبٌة فً علم الفرابض4357

1979دار المعارؾ القاهرة شوقً ضٌؾ: دالــــرثـــاء4358-4359

1977دٌوان المطبوعات الجامعٌة عبد الملك مرتاضفً األمثال الزراعٌة 4360-4361

1982دار الطلٌعة بٌروت طه عبد الرحمنالمنطق والنحو الصوري4362-4363

1987وزارة الثقافة واإلعبلم بؽداد مالكم برادبري وجٌمس ماكافارلنالـــحداثــة4364-4365

1986دار البعثة للطباعة والنشر قسنطٌنةعبد هللا حمادي: ددراسات فً األدب المؽربً القدٌم 4366

1988-2-دار العربٌة للعلوم طبٌل كارٌسإكتشؾ بٌسك أتاري4367

1986دار التونسٌة للنشر عبد السبلم المسدياللسانٌات وأسسها المعرفٌة4368

1979-1-الجامعة األردنٌة طمحمد علً ألو حمدهالنقد األدبً التطبٌق4369ً

1980-1-المإسسة العربٌة للدراسات طإسحاق موسى الحسٌنً: دإبن قتٌبة 4370

دٌوان المطبوعات الجامعٌةالسٌد محمد رشٌد رضاتفسٌر الفاتحة4371

1988قصر الكتابجمال الدٌن القاسمًالفتوى فً اإلسبلم 4372
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1981-4-دار المؽارؾ طأبً محمد عبد هللا بن مسلمالمعارؾ إبن قتٌبة 4373

-1-ط-المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشرهنزاك: جموسوعة الطٌور4374

1982-1-مكتبة النهضة العربٌة طباقر أمٌن الوردمعجم العلماء العرب4375

دار احٌاء التراث العربًعثمان بن حسن بن احمد الشاكردرة الناصحٌن 4376

دار الكتاب اللبنانً بٌروتجبلل محمد عبد الحمٌد موسى: دمنهج البحث العلمً عند العرب4377

1985دار بٌروت للطباعة والنشرعٌسى سابامقامات الحرٌري4378

1983-2-دار إقرأ طأبً الطٌب صدٌق بن حسن بن علًتاج المكلك4379

1987المكتبة العصرٌة بٌروت محمد بن قاسم األنباريكتاب األصداء4380

1987مطبوعات مجمع اللؽة العربٌة دمشقٌحً الشهابًمعجم المصطلحات األثرٌة 4381-4382

=جمال الدٌن علً بن ٌوسؾ القفطًالمحمدون من الشعراء وأشعارهم4383-4385

1985دار الشهاب للطباعة والنشر طه جابر الفٌاض العلوانً: دأدب اإل ختبل ؾ فً اإلسبلم4386

1988عالم المعرفة الكوٌت سٌزار فٌرناندس مورٌنوأدب أمرٌكا البلتٌنٌة4387

1990دٌوان المطبوعات الجامعٌةقطبً الطاهربحوث فً اللؽة4388

=مصطفى عشويمدخل إلى علم النفس4389-4390

=سالم شاكرمدخل إلى علم الداللة4391

=الجٌبللً دالشمدخل إلى اللسانٌات التداولٌة 4392

=ضٌؾ هللا محمد األخضر: دمحاضرات فً النهضة العربٌة الحدٌثة4393-4396

=أبو العباس شهابالسعً الحثٌث إلى جمع فوابد علم الحد ٌث4397

=رشٌد بورٌبةالدولة الحماد ٌة4398

1993دار الفكر الجزابرمالك بن نجًفكرة إفرٌقٌا االسٌوٌة4399

1985-2-منشورات دار الفكر العربً طحسٌن عبد العزٌز الدرنًمدخل إلى علم النفس4400

1990دٌوان المطبوعات الجامعٌةعبد الرزاق نوفلاإلعجاز العد دي للقرآن الكرٌم4401

1978الشركة التونسٌة للتوزٌع محمد السنوسًالرحلة الحجازٌة4402

1991-1-قصر الكتاب البلٌدة طعبد السبلم محمد سبلمًنظام الحكم فً اإلسبلم 4403

1984ٌولٌو أحمد محمد جمالالقرآن4404

1986المإسسة الوطنٌة لكتاب الجزابرسعٌدانً.هالحاجز 4405

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌةشاٌؾ عكاشةالحضارة العربٌة اإلسبلمٌة 4406

1985-1-منشورات عوٌدات بٌروت طجورج فرٌد مانرسالة فً سوسٌولوجً العمل4407-4408

1985المإسسة الوطنٌة للكتابصالح الخرفًحمود رمضان4409

1982طاالس للدراسات والترجمة د مشق  عبد اللطٌؾ الصوفً: داللؽة ومعاجمها فً المكتبة العربٌة 4410-4411

=ندٌم المرعشلًالبحتري 4412

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌةحنفً بن عٌسىمحاضرات فً علم النفس 4413

1980-2-الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع ط=محاضرات فً علم النفس اللؽوي4414
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1989-1-طاالس للدراسات والترجمة د مشق  طمازن الوعردراسات لسانٌة تطبٌقٌة4415-4416

1984الشركة التونسٌة للتوزٌع عبد السبلم المسريقراءات مع الشابً والمتنبً والجاحظ وإبن خلدون4417

1989مرقم للنشرناصٌؾ الٌازجًمجمع البحرٌن 4418-4419

=أبو حٌان التوحٌدياإلمتاع والمإانسة 4420

=أبو الحسٌن إبن علً المسعوديمروج الذهب ومعادن الجوهر4421-4422

=أبو محمد القاسم الحرٌريالمقامات4423

1983مإسسة شباب الجامعة ج كولوستون/جعالم العصور الوسطى 4424

1981دار النهضة العربٌةجوزٌؾ نسٌم ٌوسؾ: دالعدوان الصلٌبً على ببلد الشام4425-4426

1989دٌوان المطبوعات الجامعٌة عبد الملك مرتاضفنون النشر األدبً فً الجزابر4427

1983الٌونسكو ب سرجنت.رالمدٌنة اإلسبلمٌة 4428

1986دار التونسٌة للنشر آدم مٌتز1-الحضارة اإلسبلمٌة ج4429

1986دار المشرق بٌروت عبد العزٌز الدوري: دبحث فً نشؤة علم التارٌخ عند العرب 4430

1971دار الثقافة للنشر والتوزٌعإمام عبد الفتاح إمام: دمدخل إلى الفلسفة4431

1971دار النهضة العربٌة بٌروت أحمد مختار العباديفً التارٌخ العباسً والفاطم4432-4433ً

1984المإسسة الوطنٌة للكتاب خدوسً رابحالضحٌة4434

=عبد الحمٌد خطابالؽزالً بٌن الدٌن والفلسفة4435

طاالس للدراسات والترجمةهٌفاء فوزي الكبرةالمرأة والتحوالت اإلقتصادٌة4436

=نخبة من األساتذة المختصٌنتارٌخ األدب العرب4437ً

1969دار النهضة العربٌة للطباعة والنشرمحمود سبلم زناتًاإلسبلم والتقالٌد القبلٌة فً إفرٌقٌا4438

دار الثقافة للنشر والتوزٌع القاهرةإمام عبد الفتاح إمام: د1-محاضرات فً المنطق ج4439

1984دار الطلٌعة بٌروتحسام محً الدٌن األلوسً: دفلسفة الكندي4440

=عبد الفتاح إبراهٌماإلجتماع والماركسٌة4441

1980-2-دار الجامعٌة للطباعة والنشر طحسان علً حبلقموقؾ الدولة العثمانٌة من الحركة الصهٌونٌة4442

1986دار التونسٌة للنشر محمد تومًالمجتمع اإلنسانً فً القرآن الكرٌم4443

1989-1-دار طاالس للدراسات والترجمة طعمر موسى باشا: دؼفران أبً العبلء4444-4445

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌة رابح بوحوشالبنٌة اللؽوٌة لبردة البوصٌري4446

=عبد العزٌز زاوٌشاإلسبلم دٌن الفطرة4447-4448

مكتبة رحاب للنشر والتوزٌععبد الحمٌد محمد الهاشمً:دلمحات نفسٌة فً القرآن الكرٌم4449

1983-1-دار البعث للطباعة والنشر طجمال أالحتالقواوه ال تخالفوا4450

شركة شهاب الجزابرعبد الرحمن علً الحجًنظرات فً التارٌخ اإلسبلم4451-4452ً

1988دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر محمد بن محمد زبادةأبمة الٌمن4453

1984-1-دار البعث للطباعة والنشر طمحمد صالح الصدٌقومضاة من سورة الفاتحة4454

1980-1-دار الطلٌعة بٌروت طسامً خرطبٌلالوجود والقٌمة4455-4456
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قصر الكتاب البلٌدةمحمد خلٌفة التونسًالخطر الصهٌون4457-4458ً

1986-1-دار الطلٌعة بٌروت طمحمد حلوب فرحانالقدر واإلنسان4459-4460

1993مطبعة د حلب حسٌن دايحسن ملحمالتفكٌر العلمً والمنهجٌة4461

1992دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرعبد الرحمن عمر الماحًالدعوة اإلسبلمٌة فً إفرٌقٌا4462-4464

=قادة عبلبعناصر من التحلٌل الرٌاض4465ً

1986-1-دار الطلٌعة بٌروت طتوم بوتومورعلم اإلجتماع السٌاس4466-4468ً

1993-1-دار الكتب العلمٌة بٌروت طحسٌن عاصً: دالٌعقوب4470ً

==خلٌفة بن خٌاط4471

=حسن الشمٌسانً: دالحافظ شمس الدٌن الذهب4472ً

1985دار البعث للطباعة والنشر ؼازي عناٌة: دمنهجٌة البحث العلمً عند المسلمٌن4473-4474

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر محمد العربً: دقضاٌا فكرٌة فً لٌلة عربٌة4475

1992-1-دار الطلٌعة بٌروت طالمحامً هزي أبو خاطرفلسطٌن والخطر المصٌري4476-4477

1992-2-المإسسة الوطنٌة للكتاب ططهاري محمدمفهوم اإلصبلح4478

1971-1-دار الطلٌعة بٌروت طالجبهة الشعبٌة فلسطٌنحملة أٌلول والمقاومة الفلسطٌنٌة 4479-4481

1985-2-مركز الدراسات الوحدة العربٌة طأبو خلدون ساطع الحصريالعروبة بٌن دعاتها ومعارضٌها 4482

1983منشورات مجلة التارٌخ المؽربٌة تونس لوبً كاردٌاك: دالمورٌسكٌون األندلسٌون والمسٌحٌون4483-4484

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرأحمد توفٌق المدنًمحمد عثمان باشا داي الجزابر4485

1985دار التونسٌة للنشر حسن نصرخبز األرض4486-4487

1982منشورات مجلة التارٌخٌة المؽربٌة تونس عبد الرحٌم عبد الرحمن عبد الرحٌمالمؽاربة فً مصر فً العصر العثمان4488ً

1992-1-دار الطلٌعة بٌروت طسالم حمٌش: دكتاب الجرح والحكمة4489-4490

1981-1-دار المرٌخ طاحمد إبراهٌم دٌاب: دلمحات من التارٌخ اإلفرٌقً الحدٌث4491

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرواشنطن إٌرافٌنجسقوط ؼرناطة4492-4493

1988دار الثقافة للنشر القاهرة رأفت ؼنٌمً الشٌخفلسفة التارٌخ4494-4495

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرإسماعٌل العربًالمد ن المؽربٌة4496-4497

1986دار الثقافة للنشر القاهرة إمام عبد الفتاح إمام: دكٌر كجوررابد الوجودٌة 4498

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرعبد العزٌز بوشفٌراتالطٌور المعزوفة األرض والسماء4499

1982الشركة الوطنٌة للنشر الجزابر عثمان سعديعروبة الجزابر عبر التارٌخ 4500

-4-دار المشرق بٌروت طأبو نصر الفارابًكتاب الجمع بٌن رأًٌ الحكمٌن4501

1985مكتبة النهضة الشرق القاهرة صبلح الدٌن بسٌونًالفكر السٌاسً عند الماوردي 4502

1992دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرأبً الحسن علً بن موسىكتاب الجؽرافٌا4503

قصر الكتاب البلٌدة دار األمان للطبع بٌروتؼسان حمدانالتطبٌع4504-4505

1988-1-دار الطلٌعة بٌروت طعبد الهاد ي عبد الرحمنجذور القوة اإلسبلمٌة4506

1983دٌوان المطبوعات الجامعٌة باسا ؼانا: دمبادئ فً علم النفس اإلجتماع4507ً
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=شاٌؾ عكاشةالصراع الحضاري فً العلم اإلسبلم4508-4509ً

دار النهضة العربٌة للطباعةالسٌد الباز العرٌنًالحضارة والنظم األوروبٌة4510

دٌوان المطبوعات الجامعٌةحسٌن محمد سلٌمان: دالتراث العربً اإلسبلم4511ً

1989المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر أبً بكر بن القوطٌةتارٌخ افتتاح األند لس4512

1980-1-المإسسة العربٌة للدراسات طعبد الستار الراويالعقل والحرٌة 4513

دار الثقافة والنشرصبري المتولًمنهجٌة أهل السنة فً تفسٌر القرآن4514

1987-1-دار طاالس للدراسات والترجمة طدار طاالسبداٌة حركة الصهٌونٌة فً مصر4515-4516

=أدولؾ هتلركفاح4517-4518ً

=عجاج نوٌهضبروتوكوالت حكماء الصهٌون4519-4521

دار الثقافة للنشر القاهرةمحمد الجوهري: دمصادر دراسة الفلكلور العرب4522-4524ً

1984جامعة القاهرة والكتاب الجامعً عبد هللا شحاتهمفتاح السنة4525

1985-2-دار الطلٌعة بٌروت طناصٌؾ نصارالفكر الواقعً 4526-4527

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب صالح الخرفً: دمحمد السعٌد الزاهري4528

1988-1-دار طاالس للدراسات والترجمة طالعماد مصطفى طبلسالتحدي والتصدي4529-4531

1981الشركة الوطنٌة للنشر الجزابرعبد هللا شرٌطالفكر األخبلقً عند إبن خلدون4532

1991د ٌوان المطبوعات الجامعٌةزبٌر دراقًمحاضرات فً األدب األجنب4533-4534ً

1985دار التونسٌة للنشرفتحً الترٌكً: دأفبلطون والد ٌالكتٌكٌة4535

مإسسة اإلشراؾ للطباعة والنشرقٌصر مصطفى: دحول األدب األند لس4536ً

وكالة المطبوعات الجامعٌة دار القلم بٌروتعبد الرحمن بدويأفبلطون4537

1991د ٌوان المطبوعات الجامعٌةٌولٌو/هوادر/مدنٌك/سارنوالتعلم 4538-4539

1984دٌوان المطبوعات الجامعٌة سلٌمان الخطٌبأسس مفهوم الحضارة فً اإلسبلم4540-4541

=عبد الجلٌل مرتاضالبنٌة الزمنٌة فً القص الرواب4542ً

=عكاشة شاٌؾالصراع الحضاري فً العالم اإلسبلم4543ً

=قطبً الطاهربحوث فً اللؽة واالستفهام النحوي4544-4547

4548
مدرسون فً المعهد الفرنسً لعلم الحروب والحضارات

الحروب

المإسسة الفرنسٌة للدراسات الدفاع الوطنً

1985-1-دار طاالس والترجمة والنشر طإبراهٌم الكٌبلنً: درسابل أبً حٌان التوحٌدي  4549

1990دٌوان المطبوعات الجامعٌة عبد القادر محمود محمود رضوانسبع محاضرات حول األسس العلمٌة للكتاب4550

= عبد العلٌم عبد الحلٌم خضرالمنهج اإلٌمانً للدراسات الكونٌة 4551

=محمد سحنونًما قبل التارٌخ 4552

=وٌتٌج.أرنوؾ مقدمة فً علم النفس4553

1991-6-دار سبلس للدراسات والترجمة طمصطفى طبلسفطٌر صهٌون 4554

=محً الدٌن الكافحًشرح قواعد اإلعراب إل بن هشام4555
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1988-4-دار الطلٌعة بٌروت ل فلوجل.جعلم النفس فً مابة عام4556

دار القلم بٌروتتارٌخ الفلسفة األوروبٌة فً العصر الوسٌط4557

1982-4-دار الطلٌعة بٌروت مرٌم سلٌم: د/ علم زٌعودحقول علم النفس4558

1983-6-دار العلم للمبلٌٌن بٌروت طفاخر عاقلمدارس علم النفس 4559

1988-2-دار الطلٌعة بٌروت طعلً بوملحم: دالمناحً الفلسفٌة عند الجاحظ4560

1985-1-دار طبلس للدراسات طمصطفى طبلسلجنة كاهان الصهٌونٌة حول المذ بحة 4561

=مجموعة من الباحثٌنالؽزو اإلسرابٌلً للبنان 4562

1987المإسسة الجزابرٌة للطباعة طاهر بن جلولمحا المعتوه محا الحكٌم4563

=إبن رشدفصل المقال 4564

دار السلفٌة الجزابرعبد المجٌد الزندانًاإلٌمان4565

منشورات األندلس الجزابرعبد الحمٌد بن هدوقةؼدا ٌوم جدٌد4566

1992دار المطبوعات الجامعٌة جول ترٌكوالمنطق الصوري4567

1988الزهراء لئلعبلم العربًعبد الحلٌم عوٌس: دإبن حزم األندلس4568ً

1914دار طبلس للدراسات والترجمة بدٌع حقًفً األدب العالمً 4569

1981دار الفكر المعاصرجٌمس دٌزأزمة علم النفس المعاصر4570

دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروتعز الدٌن إسماعٌلفً األدب العباسً الرإٌة والفن4571

=محمد زكً العشماوي: ددراسات فً النقد المسرح4572ً

1977الجامعة المستنصرٌة على طبعه بؽدادكاظم فتحً الراويأسالٌب القسم فً اللؽة العربٌة4573

1983منشورات وزارة الثقافة واإلعبلم عبد القادر سلمان المعاظٌديواسط فً العصر العباس4574ً

دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروتعبد العزٌز عتٌقعلم المعانً 4575-4576

=محمد محمد حسٌنالهجاء والهجاإون4577

1983دار العربٌة للكتاب أحمد سلٌمان أحمد: دالشعر الحدٌث بٌن التقلٌد والتجدٌد4578

1984-1-دار طبلس طجبران خلٌل جبرانالنب4579ً

1978-2-منشورات جامعة حلب طعمر الدقاق: دمبلمح الشعر األندلسً 4580

دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروتسٌد ٌعقوب بكر: دنصوص فً فقه اللؽة العربٌة4581

1988دار نظٌر عبود خلٌل مطران بكمن ٌنابٌع الحكمة4582-4585

1986-1-دار النفابس للطباعة والنشر طمحمد سهٌل طقوس: دتارٌخ الدولة العباسٌة4586-4588

==تارٌخ الدولة األموٌة 4589-4590

1986-1-دار العلم للمبلٌٌن بٌروت طفروخ/ عتارٌخ صدر اإلسبلم 4591

1983-1-دار الفرقان للنشر والتوزٌع طصبلح عبد الفتاح الخالدينظرٌة التصوٌر الفنً عند السٌد قطب4592-4596

دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروتعلً عبد الرزاق جلبً: دقضاٌا علم اإلجتماع المعاصر4597-4598

1986-1-دار العلم للمبلٌٌن بٌروت طفروخ/ عتارٌخ صدر اإلسبلم4599

1996-1-دار النفابس للطباعة والنشر طمحمد سهٌل طقوس: دتارٌخ الدولة األموٌة 4600
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1987-1-دار األندلس للطباعة والنشر طعزٌز السٌد جاسمتؤمبلت فً الحضارة واإلؼتراب4601

1990-9-مكتبة النهضة المصرٌة طأحمد شلبً: دمقارنة األدٌان المسٌحٌة 4602

1986-1-دار العلم للمبلٌٌن بٌروت طكارل بروكلمان: دتارٌخ الشعوب اإلسبلمٌة 4603

1999-1-المكتبة الوطنٌة الجزابرٌة طرضوان محمد حسٌن النجارالعروض العرب4604-4607ً

مركز الدراسات الفلسطٌنٌة جامعة بؽدادنجدة فتحً صفوةبٌروبٌجان 4608

1985-1-دار الحداثة للطباعة طعبد السبلم محمد الشاذلً: دشخصٌة المثقؾ فً الرواٌة العربٌة الحدٌثة  4609

1988-2-مإسسة الخلٌج العربً طحسن شحاته: دأساسٌات فً تعلٌم اإلمبلء4610

1988-1-دار الطلٌعة بٌروت طعبد الهادي عبد الرحمنجذور القوى اإلسبلمٌة4611

1975-2دار الثقافة بٌروت طجورج ؼرٌبأبو فراس الحمدان4612ً

1983-1-دار العالمٌة للطباعة طحسٌن أحمد شحاتهنظرة إسبلمٌة للتربٌة 4613

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر عبد الحفٌظ بوالطٌنالصداع المزمن4614

=عبد الرحمن سبلمةالتعرٌب فً الجزابر 4615

1989دٌوان المطبوعات الجامعٌةبٌار جورجالسكان واإلستطانة4616

المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرشلتاغ عبود شرادحركة الشعر الحر فً الجزابر4617

1989دٌوان المطبوعات الجامعٌةضٌؾ هللا محمد األخضر: داألفعال المعتلة4618

1985دار التونسٌة للنشر والتوزٌعمصطفى بن كٌبلنًمن أحادٌث المقص4619

1988-4-مإسسة الرسالة بٌروت طمحمد السٌد محمد الزعببلوياألمومة فً القرآن الكرٌم 4620

مركز الدراسات الفلسطٌنٌة جامعة بؽدادنجدة فتحً صفوةبٌروبٌجان4621

1979جامعة البصرة علً حسٌن الشلشبًالكرة األرضٌة من الوسابل المساعدة فً تدرٌس الجؽرافٌا4622-4624

الجزابر1990المإسسة الوطنٌة للكتاب محمد بن حمودروس فً النحو4625

دار الكتب العلمٌة بٌروتأبً جعفر قدامة بن جعفرنقد الشعر4626

منشورات دار مكتبة الحٌاة بٌروتالجنٌدي خلٌفةنحو عربٌة أفضل4627

1989دٌوان المطبوعات الجامعٌةبشٌر بوٌجرة محمدالشخصٌة فً الرواٌة الجزابرٌة 4628

1990دار الكتب العلمٌة بٌروت أبً الفرج قدامة بن جعفر الكاتبكتاب نقد النثر4629

منشورات دار مكتبة الحٌاة بٌروتإبن القٌم الجوزٌةالطب النبوي4630

1989دٌوان المطبوعات الجامعٌةعبد العزٌز جرادالعالم العربً بٌن ثقل الخطاب وصدمة الواقع4631

1987-2-دار طبلس طجبران خلٌل جبرانالــــسابق4632

==البدابع والطرابؾ4633

1989-2-مإسسة اإلسراء للنشر دمشق طوهبة الرخٌلً: دالضوابط الشرعٌة 4634-4639

1986دار صعب بٌروت أبً الفتاح محمد بن عبد الكرٌم بن2-الملل والنحل ج4640-41

1991موفم للنشر عبد الرحمن بن خلدون(2ج-1ج)المقدمة 4642-4643

1990-2-دار الكتب العلمٌة بٌروت طاإلمام أبً إسحاق إبراهٌم بن موسى2م-1اإلعتصام م4644-4645

1990دار إحٌاء الكتب العربٌة =الموافقات فً أصول األحكام4646-4647
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المكتبة العصرٌة صٌدا بٌروتاإلمام بدر الدٌن محمد بن عبد هللا(1.2.3.4.ج)البرهان فً علوم القرآن 4648-4651

1973المكتبة الثقافٌة بٌروت شٌخ اإلسبلم جبلل الدٌن عبد الرحمناإلتقان فً علوم القرآن4652-4654

1993دار المعرفة بٌروت أبً جعفر محمد بن جرٌر الطبريجامع البٌان فً تفسٌر القرآن4655-4662

دار االعتصام القاهرةطه عبد هللا العفٌفًمن وصاٌا الرسول صلى هللا علٌه وسلم4663-4665

1993-1-دار المصرٌة اللبنانٌة طمحمد فرٌد وجديالسٌرة المحمدٌة 4666

4667
أبً بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن كتاب أسرار الببلؼة

محمد

1991-1-مطبعة المدنً بالقاهرة ط

1986دار صعب أبً الفتح محمد بن عبد الكرٌمالملل والنحل 4668

دار الفكر العربًاإلمام محمد أبو زهرةالمعجزة الكبرى القرآن 4669-4670

1983-3-دار الكتب العلمٌة طمحمد رضاالفاروق عمر بن الخطاب4671

1988دار الجٌل بٌروت بدر الدٌن محمد بن عبد هللا الزركشً(4.3.2.1ج)البرهان فً علوم القرآن 4672-4679

4680-4683
محمد بن عبلن الصدٌقً الشافعً (1.3.5.7)الفتوحات الربانٌة 

األشعري

دار إحٌاء التراث العربً بٌروت

1986دار صعب بٌروتأبً الفتح محمد بن عبد الكرٌم بن(1.2)الملل والنحل 4684-88

مكتبة دار التراث القاهرةمحمد بن علً إبن احمد السوكانًنٌل لبلوطار4689

1980دار بٌروت للطباعة والنشرأبو عبلء المعريسقط الزند 4690

1979دٌوان المطبوعات الجامعٌةبٌار جورجالسكان واإلستطانة4691-4692

1990شركة الشهاب للنشر السٌد الجمٌلً: دلماذا ٌلحدون4693

1971-1-مركز الدراسات الفلسطٌنٌة بؽداد طنجدة فتحً صفوةبٌروبٌجان4694-4695

1986دار الشرٌفة للطباعة والنشر الجزابرالشٌخ محمد الخضري بكتارٌخ التشرٌع اإلسبلم4696ً

1984المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر مصطفى فاسًحداد النوارس البٌضاء4697

1988-1-دار الطلٌعة بٌروت طعبد الهادي عبد الرحمنجذور القوة اإلسبلمٌة4698

1986الشركة الوطنٌة للنشر الجزابرحسٌن أبو النجاجسر بٌن الكٌنا والبرتقال4699

1986مجلة الجزابر العٌد بن عروسوالشمس...........أنا 4700

مإسسة دار التعاون للطبعدنكرلً.هارولدب سٌاسة األرض الحضرٌة4701

1985-2منشورات دار الرفاعً للنشر طمحمد محمد حسٌن: دالمتنبً والقرامطة 4702

1985-7-مإسسة نوفل بٌروت طمٌخابٌل نعٌمةنجوى الؽروب4703

1986منشورات دار المشرق ٌوحنا قمٌرفبلسفة العرب4704

1985-7مإسسة نوفل بٌروت طمٌخابٌل نعٌمةكتاب مرداد منارة ومٌناء4705

1984المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر عمار بن زاٌدالنقد األدبً الجزابري الحدٌث4706

=عبد الملك مرتاضالمٌتولوجٌا عند العرب4707

1981-7مإسسة نوفل بٌروت طمٌخابٌل نعٌمةهمس الجفون4708

1982-7مإسسة نوفل بٌروت طمٌخابٌل نعٌمةلقاء4709
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1980-2-منشورات المكتبة العصرٌة طعبد الحلٌم محمود: دذو النون المصري4710

المإسسة العامة للطباعة والصحافةنجم الدٌنرعاٌة الشباب بٌن المبدأ والتطبٌق4711

1986المجمع العلمً العراقً صالح أحمد العلً: دخطط البصرة ومنطقتها4712

مجلة التربٌة الفصلٌةزؼلول مربًمستقبلٌات 4713

1979دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر بٌار جورجالسكان واإلستطانة 4714

1991المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر أحمد شبشوب: دعلوم التربٌة 4715-7416

=أم سهام عمارٌة ببللالرصٌؾ البٌروت4717ً

كتابً القاهرةلوٌس توماسٌومٌات الطبٌب4718

1983-8-مإسسة نوفل بٌروت طمٌخابٌل نعٌمةالمراحل4719

-3-دار االند لس للطباعة والنشر بٌروت طجعفر آل ٌاسٌن: دالمدخل إلى الفكر الفلسفً عند العرب4720

1973-1-مركز الدراسات الفلسطٌنٌة جامعة بؽداد طنجدة فتحً صفوةبٌروبٌجان4721-7422

1975دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت حسن سٌد أحمد أبو العٌنٌنكوكب األرض7423-4724

=محمد محمد سطحٌةالجؽرافٌا العلمٌة4725-4729

دار الحرٌة للطباعة بؽدادقاسم حسن حسٌنالقواعد األساسٌة لتعلٌم ألعاب4730-4734

1975دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروت حسن سٌد أحمد أبو العٌنٌنكوكب األرض4735

1991المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر عبد العزٌز محمود لعرجالزلٌج فً العمارة اإلسبلمٌة بالجزابر4736-4739

1979-3-دار الفكر الجزابر طأحمد بن تٌمٌةعلم الحد ٌث4740

دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروتالسٌد الباز العرٌنًالممالٌك4741-4743

=محمد رٌاضجؽرافٌا النقل4744-4746

=محمد تابث الفنديفلسفة الرٌاضة 4747-4750

=كوثر عبد الرسول: د/محمد رٌاض : دالجؽرافٌا اإلقتصادٌة 4751-4755

1981الشركة الوطنٌة للنشر الجزابر محمد مصاٌؾفصول فً النقد األدبً الجزابري الحدٌث 4756

دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر بٌروتعبد المجٌد نعنعً: دتارٌخ الوالٌات األمرٌكٌة المتحدةاالمرٌكٌة الحدٌث4757

1985مطبعة الخالدي عمان رضوان محمد حسٌن النجارحمٌد بن ثور الهبللً  4758-4761

دٌوان المطبوعات الجامعٌةبٌٌر جورجالوجٌز فً الجؽرافٌا اإلقتصادٌة4762

1979دار النهضة العربٌة للطباعةالباز العرٌنً: دالممالٌك4763-4764

1977منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد دمشقمحً الدٌن صبحًالعربً الفلسطٌنً والفلسطٌنً العرب4765-4769ً

1990المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر عمار بن زاٌدالنقد األدبً الجزابري الحدٌث4770-4772

=أزؼٌدي محمد الحسنمإتمر الصومام وتطور الثورة التحرٌر الوطنً الجزابري4773

1977منشورات وزارة الثقافة سٌدنً ال ند زالمركب العسكري الصناع4774-4775ً

المكتبة الشعبٌة المإسسة الوطنٌة للكتاببوعبلم رمضانالمسرح الجزابري بٌن الماضً والحاضر4776

1979جامعة البصرة علً حسٌن شلشالوسابل المساعدة فً تدرٌس الجؽرافٌا4777-4778

1979جامعة دمشق الثقافة القومٌة اإلشتراكٌة4779
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1979جامعة بؽداد قاسم حسن حسٌناألسس النظرٌة والعملٌة فً فعالٌة ألعاب الساحة4780

1981مكتبة ؼرٌب كولز نورمانالعلم والتكنولوجٌة فً الثمانٌنات4781

1982-9-دار الشروق بٌروت طمحمد قطبمنهج التربٌة اإلسبلمٌة4782

مكتبة الرسالة دمشقلٌلى حسن سعد الدٌنكلٌلة ودمنة فً األدب العرب4783ً

1992دٌوان المطبوعات الجامعٌة عبد الرحمن عمر المساحً: دالدعوة اإلسبلمٌة فً أفرٌقٌا4784

1979دار إبن خلدون أحمد سرٌرنٌرودا عاشق األرض والحرٌة4785

دار الكتب العلمٌة بٌروتأبً الفرج قدامة بن جعفرنقد الشعر 4786-4787

1974دار النهضة العربٌة للطباعة بٌروت محمد رٌاضجؽرافٌا النقل 4788-4789

1979-1-دار القلم بٌروت طٌوسؾ نور عوضفن المقامات بٌن المشرق والمؽرب4790

1992دٌوان المطبوعات الجامعٌة عبد الرحمن عمر الماحًالدعوة اإلسبلمٌة فً إفرٌقٌا4791-4799

1990المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر عمر بن قٌنة: دأسماء وعبد الخوؾ4800

1979-1-دار المسٌرة بٌروت طؼسان رباحظاهرة اإلجرام فً حرب السنتٌن4801-4810

1992دٌوان المطبوعات الجامعٌة عبد الملك مرتاضاألمثال الشعبٌة الجزابرٌة 4811

1990المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر عبد الهادي عبد الرحمن: دالزمن المر4812

=مصطفى نطورمن فٌض الرحلة4813

1986الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع الجزابرعمر بن قٌنةجروح فً لٌل الشتاء4814

1982دار العودة بٌروت ممدوح عدوانال بد من التفاصل4815

1981-1-مإسسة نوفل بٌروت طمطوؾ محمود ٌاسٌنقاموس مصطلحات علم النفس4816

1981دار التونسٌة للنشر الطاهر الخمٌرياألمثال العالمٌة التونسٌة 4817

1989دار الشهاب باتنة محمد بن عبد الكرٌم الجزابريلؽة كل أمة روح ثقافتها4818

قصر الكتب البلٌدةعمر سلٌمان األشقر: دمعالم الشخصٌة اإلسبلمٌة 4819

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر أبو القاسم سعد هللاسعفة خضراء4820

1979-5-دار النهضة العربٌة للطباعة طحسن سعٌد أحمد أبو العٌنٌنآسٌا الموسمٌة وعالم المحٌط الهادي4821-4825

==كوكب األرض4826-4827

1983-1-دار البعث للطباعة قسنطٌنة طالشٌخعبد الحمٌد بن باد ٌسمجالس الـتذ كــــٌر4828-4831

1983-1-دار القلم الكوٌت طعبد الجلٌل شلبًرد مفترٌات على اإلسبلم4832

دار الشهاب للطباعة والنشر باتنة الجزابرمحمد الؽزالًفقه السٌرة 4833-4834

1983-9-دار الشروق بٌروت طمحمود شلتوتتفسٌر القرآن الكرٌم 4835

دار الكتاب العربً  بٌروتمحمد فرٌد وجدياإلسبلم فً عصر العلم 4836

دار الشهاب للطباعة والنشرمحمد سعٌد رمضان البوطً: دفقه السٌرة4837-4838

1985المإسسة الوطنٌة وحدة الرؼاٌة اإلمام نافعالقرآن الكرٌم 4839-4841

1989-1-دار العربٌة للعلوم طجفري هسود لٌل لؽات الحاسوب4842

1984-1-دار الفتح  بٌروت طحسن العشماويهكذا نربً أوال د نا4843
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1981-3-مإسسة الرسالة طمحمد محمود الصواؾبٌن الرعاة والدعاة 4844

1980-3-دار الكتاب اللبنانً طعبد الحلٌم محمودٌــــــــــــــــارب4845

1985الشركة التونسٌة للتوزٌع محمد الفاضل الجمالً: ددعوة إلى اإلسبلم 4846

1992دا رالهدى ملٌلة عبد الوهاب بوخامةعربً-القاموس العصري إنجلٌزي4847-4848

1984المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر حسن عبد الرحمن سلواديعبد الحمٌد مفسرا4849

1990دٌوان المطبوعات الجامعٌة صاموٌل عبود: داالقتصاد السٌاس4850ً

منشورات المكتبة العصرٌة بٌروتعبد السبلم محمود الشافعًؼزوة بدر الكبرى4851

=نهاد الفادريمإتمر الذروة اإلسبلمً لماذا4852

1952مطبعة المهد ٌة عبد السبلم طودكتاب التارٌخ 4853

1949-2-مطابع دار الكشاؾ بٌروت طعبد هللا بن عباس الجراديدروس التارٌخ المؽربً 4854

1988المطبعة الملكٌة الرباط عبد الوهاب إبن منصورالتحفة السنٌة بالرحلة الملكٌة الحسنٌة إلى العاصمة الجزابرٌة 4855

1989مطبوعات القصر الملكً حسن الثانً ملك المؽربإنبعاث األمة 4856

1957منشورات مكتبة الطباعة والنشرفٌلٌكس قاراسبورقٌبة 4857

1951مكتبة معهد الدروس العلٌا اإلسبلمٌة إبن دالً عمرو وعبد الرحمننصوص فقهٌة وإدارٌة للتعمٌم4858

شركة الشهاب الجزابرعكاشة عبد المنان الطٌبًالتبرج4859

1955-1-دابرة المعارؾ والعلوم الدولٌة طالشرٌقً: دالجزابر فً القرن العشرٌن4860

1964مجلة ثقافٌة شهرٌة بلقاسم النعٌمً/ محمود عٌاطالعروبة4861

1948مطبوعات الروزلٌفً برفنسال. إنخبة تارٌخٌة 4862

المقاومة الجزابرٌةج ت الوطن1830ًالدولة الجزابرٌة قبل 4863

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرحسن بوسامةدروب الوفاء4864

وزارة اإلرشاد القومًعبد الحمٌد عباد/ فتحً رضوانعظماء الشرق4865

1930المطبعة الكاثولٌكٌة بٌروت أب رفابٌل نخلة الٌسوعًالمختارات4866

منشورات مكتبة سمٌر بٌروتنضر.يحدٌث المومٌاء4867

1984الدار التونسٌة للنشرجبلل الدٌن السٌوطًلباب النقول فً أسباب النزول4868

1990-1-دار العربٌة للعلوم طشركة سراب للمشارٌعبرامج داك إٌزي للمحاسبة 4869-4870

1963تطوان دار كرٌما دٌس للطباعة أحمد المكناسمعجم الكلمات اإلسبانٌة 4871

دار األفاقمحمد نبٌل الؽناٌمشبهات حول التشرٌع اإلسبلمً 4872

1985دار بوسبلمة للطباعة والنشر تونس طه عبد هللا العفٌفًحق هللا على العباد وحق العباد على هللا4873

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرأحمد صالحًالحج والعمرة4874

1983-1-دار الشروق بٌروت طعز الدٌن عمر أحمد موسىدراسات فً تارٌخ المؽرب اإلسبلم4875ً

1989دٌوان المطبوعات الجامعٌة معاشو عمارالنظام القانونً للعقود4876

=جاكلٌن بوجو قارنًٌالجؽرافٌا الحضرٌة4877

1979دار الكتاب العربً بٌروت عابشة عبد الرحمنالسٌدة سكٌنة بنت الحسٌن 4878
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1992المإسسة الوطنٌة للكتاب محمد الصالح الصدٌقشخصٌات ومواقؾ4879

التجمع الجزابري البومدٌنً اإلسبلمًلطفً الخولًعن الثورة فً الثورة والثورة4880

1985دار الشهاب للطباعة والنشرمحمد الؽزالًعقٌدة المسلم4881-4882

1989دٌوان المطبوعات الجامعٌةجاكلٌن بوجو قارنًٌالجؽرافٌا الحضرٌة 4883-4885

دار طبلس للدراسات والترجمةمهندس مشٌل خوريجوابز نوبل 4886

1984من مطبوعات وزارة الشإون الدٌنٌة من تراثنا اإلسبلمًآثار اإلمام عبد الحمٌد بن باد ٌس4887-4888

قصر الكتاب البلٌدة الجزابرعمر سلمان األشقر: دالرسل والرساالت4889-4892

1984من مطبوعات وزارة الشإون الدٌنٌة من تراثنا اإلسبلمًآثار اإلمام عبد الحمٌد بن باد ٌس4893-4896

1984المإسسة الوطنٌة وحدة الرؼاٌة اإلمام نافعالقرآن الكرٌم 4897-4900

1981-7-دار القرآن الكرٌم بٌروت طمحمد علً الصابونً(1م.2م.3م)مختصر التفسٌر إبن كثٌر4901-4905

==(3م.2م)صفوة التفاسٌر 4906-4907

1990-2-دار األمام مالك للنشر طمشهور حسن سلمانالقول المبٌن فً أخطاء المصلٌن4908-4909

1985مطبوعات وزارة الشإون الدٌنٌة من تراثنا اإلسبلمً(3ج.4ج)آثار اإلمام عبد الحمٌد بن باد ٌس 4910-11

دار صار بٌروت/دٌوان إبن الفارض 4912-4914

=دٌوان لبٌد بن ربٌعة العامري4915

1970وزارة األخبار والثقافةالمهرجان الثقافً اإلفرٌقً األول4916

1900مجلة إسبلمٌة جامعة مصطفى السباعًالمسلمون 4917-4919

=هدي اإلسبلم4920-4921

المجلس األعلى للشإون اإلسبلمٌةمحمد محمد السباعًاإلسراء والمعراج 4922

1910مجلة مكتبة الشرق أبً عبادة الولٌد بن عبد البحتريكتاب الحماسة4923

1968مركز اإلعبلم العربً محمد الشعراوياإلسبلم بٌن اإل لزام و اإل لتزام4924

1979مطبعة الملكٌة الرباط عبد الوهاب بن منصور2أعبلم المؽرب العربً ج4925

1997دار القومٌة للطباعة والنشر عبد الرحمن البنامن معانً القرآن4926

1964-2-مكتبة النهضة المصرٌة طحسن إبراهٌم حسنإنتشار اإلسبلم فً القارة اإلفرٌقٌة4927

دار الطبع والنشر باللؽات األجنبٌة موتاونقوالي مٌخابٌلوننظرة إلى اإلتحاد السوفٌات4928ً

طبعة الملكٌة الرباطعبد الوهاب بن منصورمشكلة حماٌة القنصلٌة بالمؽرب4929

1983الرباط محمد بن القاسم األنصاري السبتًإختصار األخبار4930

=إسماعٌل بن األحمرروضة النسرٌن فً دولة بنً مرٌن4931

4932-4933
دعوة الحق

محمد حمزة
مجلة تصدرها وزارة األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌة 

1974بالمملكة 

1966مجلة الثقافة اإلسبلمٌة محمد توفٌق عوٌضةمنبر اإلسبلم 4934

مطابع القصٌم الرٌاضزٌد بن عبد العزٌز بن فٌاضصور من الجهاد4935

المقاومة الجزابرٌةج.و/ت.ج1830الدولة الجزابرٌة قبل 4936
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4937
علماء الدولة

عبد الرحمن بن عبد اللطٌؾ بن عبد هللا
1966مطبعة المد نً 

1987طبعة الملكٌة الرباط عبد الوهاب بن منصورالرحلة الملكٌة إلى المملكة المتحدة البرٌطانٌة4938

1934شركة مساهمة مصرٌة أحمد اإلسكندري أحمد أمٌن علً الجارمالمفصل فً تارٌخ األدب العرب4939ً

الشإون اإلسبلمٌة كل شهر عربًمجلة إسبلمٌة علمٌة أدبٌة إصبلحٌةهدي اإلسبلم4940

1963-1-مطبعة إبن خلدون تلمسان طعبد الوهاب بن منصورأبً القاسم القالم4941ً

1963وزارة األوقاؾ بالجمهورٌة الجزابرٌةأحمد توفٌق المدنًالمعرفة 4942

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرإنجلٌزي/ عربً الفرابد الدرٌة للطبلب4943-4945

=جروان السابقكنز الطالب قاموس فرنسً عرب4946-4947ً

1986دار المشرق بٌروت المنجد فً اللؽة واإلعبلم4948

1983المإسسة الوطنٌة للكتاب الروس دانٌال رٌػالسبٌل الوسٌط معجم عربً فرنس4949-4950ً

1991-7-المإسسة الوطنٌة للكتاب طعلً بن هادٌةقاموس الجد ٌد4951-4953

1989المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم جماعة من كبار اللؽوٌٌن العربالمعجم العربً األساس4954-4955ً

1989-10-دار العلم للمبلٌٌن بٌروت طسهٌل إدرٌس: د/جبور عبد النور: دالمنهل قاموس فرنسً عرب4956ً

1986دار المشرق بٌروت فرنسً- منجد الجٌب عربً 4957

=المنجد فً اللؽة واإلعبلم4958

دار الجٌل بٌروتعبد الؽنً النابلسًدٌوان الحقابق ومجموع الرقابق4959-4961

=ٌوسؾ عٌد: ددٌوان العذرٌٌن4962-4965

دار الجٌل بٌروتمحمد عبد المنعم خفاجً: دإبن المعتز4966-4968

1973-2-دار النهضة العربٌة طعبد العزٌز عتٌق: دفً النقد األدب4969ً

1986-1-دار الؽرب اإلسبلمً طإبراهٌم بن مرادمختارات فً الشعر المؽربً األندلس4970ً

دار الكتاب العربً بٌروتاإلمام بن مالك العربً المالكًصحٌح الترمٌذي4971-4977

1995-4-دار الثقافة بٌروت طإحسان عباستارٌخ النقد األدبً عند العرب4978-4980

1-دار الجٌل بٌروت طأبً بشر عمرو بن عثمان بن قمبركتاب سٌبوٌه4981-4987

4988-4993
مجد الدٌن محمد بن ٌعقوب الفٌروز القاموس المحٌط

األبادي

=

=حنا الفاخوري 4994-4997

1911دار النهضة العربٌة محمود أحمد نحلةمدخل إلى دراسة الجملة العربٌة 4998-5002

=عز الدٌن إسماعٌلالمصادر األدبٌة واللؽوٌة فً التراث العرب5003-5007ً

=محمد مصطفى هرارةالشعر فً صدر اإلسبلم والعصر األموي5008-5011

مإسسة المعارؾ بٌروتأبً العباس محمد بن زٌدالكامل فً اللؽة واألدب5012-5016

1911دار الجٌل بٌروت بطرس البستانأدباء العرب فً األندلس وعصر اإلنبعاث5017-5018

==منتقٌات أدباء العرب فً األعصر العباسٌة5019-5021
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دار بٌروت للطباعةأبً زٌد محمد بن أبً الخطاب القرشًجمهرة أشعار العرب5022-5025

1915-1-دار النهضة العربٌة طمحمد طه الحاجريدراسات وصور من التارٌخ الحٌاة األدبٌة فً المؽرب العرب5026-5029ً

1914-1-دار الجٌل بٌروت طأنور أبو سوٌلم: ددراسات فً الشعر الجاهل5030-5032ً

1981-3-منشورات دار اآلفاق الجدٌدة بٌروت طفخر الدٌن قباوةإعراب الجمل وأشباه الجمل5033-5036

1996-6-دار النفابس طأبً القاسم الزجاجًاإلٌضاح فً عـلل النحو5037-5040

5041-5048
مجلة دورٌة ٌصدرها المعهد الوطنً الموافقات

العالً

المعهد الوطنً العالً األصول الدٌن الجزابر

مجلة العلوم اإلجتماعٌة واإلنسانٌة الجزابرأساتذة العلوم اإلجتماعٌةمجلة العلوم اإلجتماعٌة واإلنسانٌة5049

1987دار الجٌل بٌروت أنور أبو سوٌلم: ددراسات فً الشعر الجاهل5050ً

1993معهد الترجمة مجلة فصلٌة ٌصدرها معهد الترجمةد فاتر الترجمة5051

1994تصدر عن الجاحظٌة التـبـٌـٌـن5052

=وطار. طالقصٌدة 5053-5056

1994معهد اللؽة العربٌة وأدبها الجزابر س محمد بو عٌاداللؽة واألد ب مجلة علمٌة أكاد مٌة5057-5063

1993مجلة دورٌة أكادمٌة تصدر عن أحمد شامٌةالمبرز 5064-5065

مركز البحوث األنتروبولوجٌامجلة نصؾ سنوٌةاإل نسان 5066

1985منشورات مركز الدراسات والبحوث عبد الجلٌل التمٌمًبحوث ووثابق فً التارٌخ المؽرب5067ً

1984معهد العلوم واإلعبلم واإلتصال مجلة فصلٌةدفاتر الترجمة 5068-69

1988-2-دار النهضة العربٌة طعبده الراجحًدروس فً المذاهب النحوٌة 5070-5071

دار الجٌل بٌروتالشٌخ محمد عبدهنهج الببلؼة 5072-5076

1986-1-دار الطلٌعة بٌروت طومٌض نظمً: دعلم اإلجتماع السٌاس5077ً

1993-2-دٌوان المطبوعات الجامعٌة طزبٌر دراقًمحاضرات فً فقه اللؽة 5078

=زكرٌا صٌام: ددراسة فً الشعر الجاهل5079ً

1980-2-دار إحٌاء التراث العربً بٌروت طأبً السعادات مباركجامع األصول من أحادٌث الرسول5080-5083

5084-5085
أبً الحسن علً إسماعٌل النحوي المـــــخصـــص

اللؽوي األندلسً

منشورات دار األفاق الجدٌدة بٌروت

1980-2-دار إحٌاء التراث العربً بٌروت طأبً السعادات مباركجامع األصول من أحادٌث الرسول5086-5088

5089-5091
أبً الحسن علً إسماعٌل النحوي المـــــخصـــص

اللؽوي األندلسً

منشورات دار األفاق الجدٌدة بٌروت

1980-2-دار إحٌاء التراث العربً بٌروت طأبً السعادات مباركجامع األصول من أحادٌث الرسول5092-5094

1980-2-دار إحٌاء التراث العربً بٌروت طإبن هشامالسٌرة النبوٌة5095-5098

1980-2-دار إحٌاء التراث العربً بٌروت طأبً السعادات مباركجامع األصول من أحادٌث الرسول5099

1986-3-دار الرابد العربً بٌروت طمهدي المخزومً: دعبقري من البصرة5100

1965-1-مكتبة النهضة المصرٌة طعبد المجٌد عبد الرحٌممبادئ التربٌة وطرق التدرٌس5101
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دار العودة بٌروتمحمد متولً الشعراويعلى مابدة الفكر اإلسبلم5102ً

دار الرابد العربً بٌروتمصطفى الشنكعة: دبدٌع الزمان الهمدان5103ً

1981منشورات دار األفاق الجدٌدة بٌروت فخر الدٌن قباوة: دإبن عصفور والتصرٌؾ5104

منشورات المكتبة العصرٌة بٌروتعباس محمود العقادالمرأة فً القرآن5105

2-دار النهضة العربٌة بٌروت طعبد السبلم عبد الؽفار: دمقدمة فً علم النفس العام5106

1986المإسسة الوطنٌة للفنون مصطفى حركاتكتاب العروض5107

1983-3-دار لبنان للطباعة والنشر بٌروت طعمر فروخالحضارة اإلنسانٌة5108

1979الشركة الوطنٌة للنشر الجزابرالسٌد سابقعناصر القوة فً اإلسبلم5109

=عامر صعباألدب السنؽالً العرب5110ً

مإسسة عبد الكرٌم بن عبد هللا تونسمحمود المسعديتؤصٌبل لكٌان5111

1966-3-دار الكتاب العربً بٌروت طعباس محمود العقادمطالعات فً الكتب والحٌاة5112

1990دٌوان المطبوعات الجامعٌة حنفً بن عٌسى: دمحاضرات فً علم النفس اللؽـوي5113

=المنصؾ عاشورالتركٌب عند إبن المقفع5114

1984-1-دار الثقافة طإٌلٌا الحاويخلٌل حاوي5115

دٌوان المطبوعات الجامعٌةطول محمدالبنٌة السردٌة فً القصص القرآن5116ً

منشورات المكتبة العصرٌة بٌروتزكً مباركمدامع العشاق5117

1980-2-المإسسة العربٌة للدراسات طٌان كوتشكسبٌر معاصرنا5118

1985-1-منشورات بحسٌن الثقافٌة طنوكس.إالنظرٌات الجمالٌة5119

1980-2-دار الكتاب اللبنانً بٌروت طتوفٌق الحكٌمزهرة العمر5120

=محمد عبد المنعم خفاجًالحٌاة األدبٌة فً عصر صدر اإلسبلم 5121

1979-1-دار العلم للمبلٌٌن بٌروت طخالد محمد خالدمحمد والمسٌح5122

=محمد جواد مؽنٌةفلسفة األخبلق فً اإلسبلم 5123

1979-5-دار الكتاب العربً بٌروت طأحمد أمٌنظهر اإلسبلم5124

1980-1-منشورات دار األدب بٌروت طجودت فخر الدٌنأوهام رٌفٌة5125

1985-2-منشورات دار اآلفاق الجدٌدة بٌروت طالحظ والشخصٌة5126

1990المإسسة الجزابرٌة للطباعة عاطؾ محمد ٌونسمؽالطات فً النقد األدب5127ً

مكتبة الرحابمحمد إبراهٌم سلٌمد نٌا المرأة لمن أراد أن ٌد خلها5128

1979مإسسة الرسالة بٌروت نبٌل شبٌبتقٌٌم سٌاسً لمقررات مإتمر كامب داٌفد5129

1981الشركة الجزابرٌة للنشر والتوزٌع الجزابرأثار محمد البشٌر اإلبراهٌم5130ً

دار الكتاب الدار البٌضاءجماعة من األساتذةقواعد اللؽة العربٌة والشكل5131

1988دٌوان المطبوعات الجامعٌة لوناس شعبان1980ًإلى 1945تطور الشعر الجزابري منذ 5132

1982شركة الشهاب الجزابر موسى إبراهٌم اإلبراهٌمًالمدخل إلى أصول الفقه5133

1982الشركة الجزابرٌة للنشر والتوزٌع إسماعٌل العربًمن روابع األدب العالم5134ً
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دار المعارؾ القاهرةمحمد إبراهٌم الجمعةجــــــرٌــــــــر5135

1974الهٌبة المصرٌة العامة للكتبإبراهٌم مد كورفً األخبلق واإلجتماع5136

1983-1-دار البعث للطباعة طإبن القٌم الجوزٌةالجنة فً القرآن والسنة5137

1983-1-دار الشروق بٌروت طعبد العال سالم مكرم: دالفكر اإلسبلم بٌن العقل والوح5138ً

مإسسة المعارؾ بٌروتالسٌد أحمد الهاشمًجواهر األدب5139

المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشرحسٌن الحاج حسن: دحضارة العرب فً العصر الجاهل5140ً

الدٌوان الوطنً للمطبوعات المدرسٌة الجزابردمرجًالدلٌل فً التشرٌع المدرس5141ً

1969الشركة التونسٌة للتوزٌع عبد الوهاب بكٌرالنحو العرب5142ً

1972دار التونسٌة للنشر احمد بن ٌوسؾبؽٌة اآلمال فً معرفة مستقببلت األفعال5143

منشورات المكتب العالمً للطباعة بٌروتمحمد كامل حسن المحامًذرٌة ابلٌس5144

1980دار النهضة العربٌة حلمً مرزوق: دمقدمة فً دراسة األدب الحدٌث5145

1970-2-دار العودة بٌروت طإبراهٌم عبد الرحمن محمدقضاٌا الشعر فً النقد العرب5146ً

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب إسماعٌل العربًنماذج من روابع األدب العالم5147ً

1972-1-منشورات دار اآلفاق الجدٌدة بٌروت طٌحٌى األمٌر الشامً: دالنجوم فً الشعر العربً القدٌم5148

1984-2-دار الثقافة بٌروت طبدوى طبانة 20أدب المرأة العراقٌة فً القرن 5149

منشورات دار التراب الجامعٌةعبد العزٌز فهمً هٌكلالكمبٌوتر وإدارة األعمال 5150

1982منشورات عوٌدات مورٌس روكبلنتارٌخ علم النفس5151

1972-2-دار إقرأ بٌروت طعبد األمٌر شمس الدٌن: دالمذهب التربوي عند إبن جماعة5152

1989المإسسة الوطنٌة للفنون نجٌب محفوظزقاق المدق 5153

1983-2-دار الكتاب اللبنانً بٌروت طتوفٌق الحكٌمفن األدب5154

1970المإسسة العربٌة للدراسات والنشر بٌروت عبد الرحمن بدوي: دفً الشعر األوروبً المعاصر5155

دار القلم بٌروتنجٌب محفوظخان الخلٌل5156ً

==ثرثرة فوق النٌل5157

1971-2-المإسسة العربٌة للدراسات طولٌام شكسبٌرمؤساة كرٌوال نس5158

1988دار العودة بٌروت محمد ؼنٌمً هبللالموقؾ األدبً 5159-5160

1966دار المعارؾ بمصر افشر.ا.هتارٌخ أوروبا فً العصور الوسطى5161-5162

1967-3-العالمٌة للدراسات والنشر طرٌاض الصمد: د20العبلقات الدولٌة فً القرن 5163

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌة عمار هبلل: د 1830/1962أبحاث ودراسات فً تارٌخ الجزابر المعاصرة5164

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر محمد بلقاسم خمارإرهاصات سرابٌة5165

1991موفم للنشر عبد القادر الجرجانًدالبل اإلعجاز 5166

1979اإلتحاد السوفٌاتً إلٌاس شاهٌنلٌنٌن فً األممٌة البرولٌتالٌة 5167

دار التقدم موسكوفبلدمٌر إلٌتش لٌنٌنأبناء العاصفة الثورٌة 5168

191982-1-منشورات دار الرفاعً للنشر طعبد هللا حسن محمدوقفات مهمة فً التارٌخ اإلفرٌق5169ً
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1980-5-دار الثقافة بٌروت طجورج ؼرٌبالجاحظ دراسة عامة 5170

دار النهضة العربٌة للطباعة بٌروتحلمً مرزوق: دمقدمة فً دراسة األدب الحدٌث5171

دار الشرق العربً بٌروتعلً رضاالمختار فً القواعد واإلعراب5172

دار القلم بٌروتنجٌب محفوظالسمان والخرٌؾ 5173

1980-1-دار المعارؾ طصبلح فضل: دتؤثٌر الثقافة اإلسبلمٌة5174

منشورات مكتبة المدرسة بٌروتحنا الفاخوريالجدٌد فً األدب العرب5175-5177ً

1981-1-دار الفكر دمشق طعبد الكرٌم الخطٌبالحزب والسبلم فً اإلسبلم5178

مكتبة الرشاد بٌروتمحمد الهمشري–محمد السرؼٌنً اإلنشاء التربوي5179

1982الشركة الوطنٌة للنشر الجزابر عبد الحمٌد حاجٌاتكتاب الجواهر الحسان5180

1990-4-دار الهدى عٌن ملٌلة طاألمام محمد بن أبً بكر الرازيقاموس عربً مختار الصحاح5181

1985دٌوان المطبوعات الجامعٌة جرولداي كمب: دالتصمٌم التعلٌم5182ً

1985المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر محمد حسنٌن: دالوجٌز فً نظرٌة الحق بوجه عام5183

1982المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر خلٌل أحمد خلٌل: دالسارترٌة تهافت األخبلق والسٌاسة5184-5186

1983دار البعث للطباعة قسنطٌنة المصلح الشٌخ عبد الحمٌد بن بادٌسمجلس التذكٌر من حدٌث البشٌر النذٌر5187

1974-4-منشورات مكتبة المدرسة بٌروت طحنا الفاخوريالجدٌد فً األدب العرب5188ً

1984-4-دار الهدى للطباعة والنشر طمحمد بن أبً بكر الرازيمختار الصحاح5189

1984مطبوعات وزارة الشإون الدٌنٌة من تراثنا اإلسبلمًأثار اإلمام عبد الحمٌد بن بادٌس5190-5192

1984دٌوان المطبوعات الجامعٌة مصطفى بو تفنوشتالعابلٌة الجزابرٌة 5193

1979دار الجٌل بٌروت بطرس البستانًمعارك العرب فً الشرق والؽرب5194

1977-1-دار العودة بٌروت طاحمد سعٌد محمدٌةرحبل ت فً الوطن العربً إلى السودان5195

منشورات المكتبة العلمٌة بٌروتجبران خلٌل جبرانالمجنون5196

1973-1-دار الكتاب اللبنانً بٌروت طإٌلٌا الحاوياألخطل الصؽٌر شاعر الجمال والجمال5197

1983-3-دار األندلس للطباعة طمصطفى ناصٌؾ: ددراسة األدب العرب5198ً

1984-2-المإسسة الوطنٌة للدراسات والنشر طؼاستون بوتولإبن خلدون فلسفة إجتماعٌة 5199

منشورات دار مكتبة الحٌاة بٌروتعلً عبد الرزاقاإلسبلم وأصول الحكم5200

دار الحماس للطباعة مإسسة ساحل العربج جرانت.أ 19/20أوروبا فً القرنٌن 5201

1984المإسسة الوطنٌة للدراسات والنشر سعد الدٌن الشاذلًالخٌار العسكري5202

1983منشورات مجلة التارٌخٌة التونسٌة لوي كاردٌاك: دالمورٌسكٌون األندلسٌون والمسٌحٌون5203

المإسسة الوطنٌة للكتابعزي بوخالفةالبـــــــــــــرق5204

1983-4-منشورات دار المكتبة الحٌاة طأرنست همنؽوايلمن تقرع األجراس5205

1979دار الجٌل بٌروت بطرس البستانًمعارك العرب فً الشرق والؽرب5206

1981دار الفكر للطباعة والنشر د مشق مالك بن نبًفكرة اإلفرٌقٌة األسٌوٌة5207

دار الكتاب العرب بٌروتمصطفى الصادق الرافعًحدٌث القمر5208
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1979-1-مإسسة الرسالة بٌروت طمحمود شاكرإقتصادٌات العالم اإلسبلم5209ً

fمجلة تارٌخٌة دورٌةالباحث5210

1972دار التونسٌة للنشرعبد العزٌز القٌزانًمقامات الوعً ورسابله5211

1973الهٌبة العامة للشإون القاهرة توفٌق محمد سبعواقعٌة المنهج القرآن5212ً

1978دار التقدم إلٌاس شاهٌنماركس أصل رأس المال5213

1978-3-نشر وتوزٌع دار الثقافة بٌروت طجورج ؼرٌبالجاهلٌة أدب وفن وتارٌخ5214

==أبو فراس الحمدان5215ً

==دراسة أدبٌة 5216

1979-3-دار الثقافة بٌروت ط=الشعر الملحمً تارٌخه وأعبلمه5217

وزارة الثقافة واإلرشاد القومً المإسسة المصرٌةأبً الفرج األصبهانً علً بن الحسٌنكتاب األؼان5218-5226ً

1986دٌوان المطبوعات الجامعٌة عثمان حشبلؾالتراث والتجدٌد فً شعر السٌاب-5227

1985-1-دار الكتاب العربً طناصٌؾ ٌوسؾ حتً: دالنظرٌة فً العبلقات الدولٌة  5228

1961-2-طلجنة التؤلٌؾ المدرسًالمطالعة التوجٌهٌة5229

1986-2-دار الكتاب اللبنانً بٌروت طإٌلٌا الحاويفً النقد واألدب5230-33

وزارة الثقافة واإلرشاد القومً المإسسة المصرٌةأبً الفرج األصبهانً علً بن الحسٌنكتاب األؼان5234-5240ً

دار القلم بٌروت لبنانإمٌل زركجرمٌنال5241

دار الكتاب اللبنانً بٌروتإٌلٌا الحاوياألخطل الصؽٌر5242

1981دار بٌروت للطباعة والنشر دٌوان الشرٌؾ الرضى5243

دار الشروقاإلمام الطبريالقرآن الكرٌم 5244

دار النهضة العربٌة بٌروتفوزٌة دٌاب: دالعادات والقٌم اإلجتماعٌة5245

دار الجٌل مإسسة العربٌة للطباعة بٌروتمحمد الدٌن محمد ٌعقوب الفٌروزأباديالقاموس المحٌط5246-5248

دار الكتاب اللبنانً بٌروتعبد الحلٌم محمودالمنقذ من الضبلل 5249

1981مكتبة المعارؾ بٌروت كارل ماركسرأس المال مجلد األول5250-5259

5260-5283
أبً السعادات مبارك بن محمد بن (12ج-1ج)جامع األصول من أحادٌث الرسول

األثٌرالجزري

1983-3-دار إحٌاء التراث العربً بٌروت ط

1982دار البعث للطباعة والنشر الشٌخ عبد الحمٌد بن بادٌسمجالس التذ كٌر5284

1980-2-دار التونسٌة للنشر طعبلل الهاشمً الخٌاريإٌدٌولوجٌات الفكر المعاصر5285

1987-1-مكتبة الفبلح الكوٌت طزؼلول راؼب محمد النجارأزمة التعلٌم المعاصر5286

دار الشهاب الجزابرأبو بكر جابر الجزابريالعلم والعلماء5287

1987-1-دار الطلٌعة بٌروت والنشر طمهدي فضل هللا: داإلجتهاد والمنطق الفقهً فً اإلسبلم 5288

=عبد اللطٌؾ شرارهإبراهٌم طوقان 5289

1978إتحاد اإلسبلمً العالمً مصطفى السباعً: دمن روابع حضارتنا5290

=مالك بن نبًالظاهرة القرآنٌة 5291
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1984دار السعودٌة للنشر والتوزٌع أبو األعلى المدودينحن والحضارة الؽربٌة5292

1987دار طبلس للدراسات والترجمة والنشر بدٌع حتًقمم فً األدب العالم5293ً

دار الفكر بٌروتمحمد فرٌد وجديدابرة معارؾ القرن العشرٌن5294-03

دار البٌان/(7-2المجلد )تارٌخ إبن خلدون مقدمة 5304-5310

1982دار الفكر العربً للطبع صبلح الفوال: دعلم اإلجتماع المفهوم والموضوع والمنهج5311

دار الثقافة بٌروت لبنانإٌلٌا الحاويالرومانسٌة فً الشعر الؽربً والعرب5312ً

منشورات دار مكتبة الحٌاة بٌروتجاك مارٌتانالفرد والدولة5313

=كارلونًتطور النقد فً العصر الحدٌث5314

1-دار العربٌة توزٌع المكتب اإلسبلمً طاإلمام جبل الدٌن األسٌوطًالدرر المنتثرة فً األحادٌث المشتهرة5315

دار الثقافة بٌروتمصطفى لطفً المنفلوطًالنظرات 5316

1981دار النهضة العربٌة للطباعة محمد زكً العشماويموقؾ الشعر من الفن والحٌاة5317

1990-4-شركة الشهاب الجزابر طمحمد محدةأصول الفقه اإلسبلم5318ً

1984دار التونسٌة للنشر جبلل الدٌن السٌوطًلباب النقول فً أسباب النزول5319

دار النهضة العربٌة للطباعةعبده الراجحً: ددروس فً اإلعراب5320

1980دار بوسبلمة للطباعة والنشر تونس محمد الهادي العامريالقصة التونسٌة القصٌرة 5321

دار الثقافة بٌروت لبنانمصطفى لطفً المنفلوطًالعــــــــــبرات5322

10-دار المعارؾ بمصر ططه حسٌنحدٌث األربعاء5323

1971-2-دار الكتاب العربً بٌروت طأحمد أمٌنحٌات5324ً

1989المإسسة الوطنٌة للفنون وحدة الرؼاٌة الجزابر محمد عجاج الخطٌب: دالوجٌز فً علوم الحدٌث5325

1990قصر الكتاب البلٌدةعمر سلٌمان األشقر: دتارٌخ الفقه اإلسبلم5326ً

1987-1-شركة الشهاب لنشر طصبلح عبد الفتاح الخالديالشخصٌة الٌهودٌة 5327

مكتبة الشركة الجزابرٌةمحمد الحضري بكنور الٌقٌن5328

دار العلم للمبلٌٌنمحمد أسدالطرٌق إلى اإلسبلم5329

المملكة العربٌة السعودٌة مركز شإون الدعوةمحمد صالح العثٌمٌنالقواعد المثلى فً صفات هللا وأسمابه الحسنى5330

دار الشهاب باتنة للطباعة والنشرفإاد بنحقٌقة الٌهود5331

1982-1-دار الثقافة بٌروت طجورج ؼرٌبدراسة النصوص وأسبلة عامة 5332

دار المنصوري للنشرمحمد حسٌن فضل هللا3الحوار فً القرآن ج5333

1984مرقم صاد للنشر حسٌن أحمد األمٌندلٌل المسلم الحزٌن 5334

شركة الشهاب باتنةصبلح عبد الفتاح الخالدينظرٌة التصوٌر الفنً عند السٌد قطب5335

1981-4-دار الفكر للنشر طنور الدٌن عترماذا عن المرآة 5336

منشورات دار المكتبة العصرٌة بٌروتعباس محمود العقادمطلع النور5337

1982-2-دار األندلس للطباعة طٌوسؾ بكارقراءات نقدٌة 5338

منشورات دار المكتبة العصرٌة بٌروتعباس محمود العقادأبو الشهداء الحسٌن بن عل5339ً
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دار القلم بٌروتمحمد العربً القرويالخبلصة الفقهٌة5340

1982منشورات دار اآلفاق الجدٌدة بٌروت علً نجٌب عطوي: دتطور فن القصة اللبنانٌة 5341

دار المنصوري للنشر قسنطٌنةمحمد حسٌن فضل هللا8الحوار فً القرآن ج5342

1984دار العربً للكتاب أحمد مموالدراسة الهٌكلٌة فً قصة الصراع5343

سلسلة المكتب العالمً بٌروتالمكتب العالمً للبحوثاإلنسان والدٌن 5344

شامخ من تارٌخ اإلسبلمخالد عبد الرحمن العكتوثٌق نص القرآن الكرٌم5345

شركة الشهاب الجزابر للنشر والتوزٌعمحمد تومًالجدل فً القرآن الكرٌم5346

1982-2المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر طخلٌل أحمد خلٌلالسارترٌة تهافت األخبلق والسٌاسة5347

1989-2-دار الفكر دمشق طشوقً أبو خلٌلأراء ٌهد مها اإلسبلم 5348

1982-2-دار إحٌاء العلوم طمحمد عبدهدروس فً القران 5349

1988-1-دار الكتاب اللبنانً بٌروت طأحمد زكً تفاحةفلسفة التشرٌع اإلسبلمً 5350

5351
الشٌخ عبد اللطٌؾ بن إبراهٌم آل عبد طرٌق الرشد

اللطٌؾ

مطبوعات الجامعة اإلسبلمٌة

1975دار النهضة العربٌة عز الدٌن إسماعٌل: دنصوص قرآنٌة 5352

1982دار الكتب العلمٌة بٌروت أحمد مصطفى المراؼًعلوم ببلؼة البٌان والمعانً والبدٌع5353

1986-4-دار المشرق بٌروت طاألب فابٌل نفلة الٌاسوعًؼرابب اللؽة العربٌة5354

1989منشورات عوٌدات بٌوت عبد العزٌز الصبارموسوعة النبات العام 5355

1994-1-دار الشإون الثقافٌة طعناد الؽزوان: دمستقبل الشعر وقضاٌا نقدٌة5356-5357

1998دار ؼرٌب للطباعة والنشر القاهرة كمال بشر: ددراسات فً علم اللؽة5358-5359

دار المصرٌة اللبنانٌةعبد الرحمن شكريدراسات فً الشعر العرب5360-5361ً

1998-1-دار محمد علً الحامً للنشر والتوزٌع طمحمد الناصرالنقد العربً الحدٌث5362

دار ؼرٌب للطباعة والنشر والتوزٌع القاهرةمحمود فهمً حجاز: دالبحث اللؽوي5363

1989-2-منشورات دار أمٌة طعبد السبلم المسري: دالنقد والحداثة 5364-5366

1990دار ؼرٌب للطباعة والنشر القاهرةمً ٌوسؾ خلٌؾ: دالموقؾ النفسً عند شعراء المعلقات 5367

1997-1-دار الحوار للنشر طأمنة ٌوسؾتقنٌات السرد فً النظرٌة والتطبٌق5368-5369

2000-2-دار الحوار للنشر طنبٌل سلٌمانفتنة السرد والنقد 5370

دار ؼرٌب للطباعة والنشر والتوزٌع القاهرةمحمود فهمًعلم اللؽة بٌن التراث والمناهج الحد ٌثة 5371-5372

1999مإسسة حورس الدولٌة أبو الحسن سبلممقدمة فً نظرٌة المسرح الشعري5373-5375

نهضة مصر للطباعةمحمد ؼنٌمً هبلل: دالرومانتكٌة5376

1984-1-دار الحوار للنشر سورٌة طإبراهٌم الحٌدري: دأتنولوجٌة الفنون التقلٌدٌة5377-5378

1998الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب محً الدٌن البلنقانًأباء الحداثة العربٌة 5379

نهضة مصر للطباعةمحمد منحور: دالشعر المصري بعد شوق5380ً

دار الحصاد للنشر دمشقدوبرولوؾدراسات فً األدب والنقد 5381-5382
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2000-1-دار الحوار للنشر طنبٌل سلٌمانفتنة السرد والنقد 5383

2000-3-منشورات دار عبلء الدٌن طوالٌس بدجالد ٌانة الفرعونٌة 5384-5385

=جٌمس فرٌزرأساطٌر فً أصل النار5386-5388

نهضة مصر للطباعة القاهرةبدوي طبانة: دالسرقات األد بٌة5389-5391

1997الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب لطفً عبد البدٌع: دمٌتافٌزٌقٌة اللؽة5392

نهضة مصر للطباعة القاهرةمحمد مند ورالمسرح النثري5393-5395

1997-1-دار الحوار للنشر والتوزٌع طٌونػ.غ.كجد لٌة األ نا والبل وعً 5396

1992مكتبة ؼرٌب خوسٌه مارٌا بونووٌلو فانكوسنظرٌة اللؽة األدبٌة 5397

1999-1-دار المصرٌة اللبنانٌة طمصطفى عبد الؽنً: دقضاٌا الرواٌة العربٌة 5398

=كمال الدٌن حسٌنالتراث الشعبً فً المسرح المصري الحدٌث5399

1991الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب عبد العزٌز حمودة: دالبناء الدرامً 5400-5401

=سٌد البحراوي: دالعروض وإٌقاع الشعر العرب5402ً

1999-1-الدار المصرٌة اللبنانٌة طدرٌؾ خشبةأشهر المذاهب المسرحٌة 5403

1999منشورات دار عبلء الدٌن د مشق ماكس شابٌرومعجم األساطٌر5404-5405

1993-2-مإسسة ع بن عبد هللا تونس طمحمد مندورفً المٌزان الجدٌد5406-5407

1999دار المصرٌة اللبنانٌة القاهرةوجدان عبد اإلله الصاٌػ: دالصورة البٌانٌة فً النص النسابً اإلمارات5408ً

1997-1-دار السحر للنشر طمنصور قٌسومة: دالرواٌة العربٌة اإلشكال والتشكل5409-5410

1998دار التونسٌة للنشر محمد لطفً الٌوسفًلحظة المكاشفة الشعرٌة 5411-5412

1999-2-منشورات دار عبلء الدٌن طبول فرٌشاورالجنس فً العالم القدٌم5413-5414

1992دار سراس للنشر محمد لطفً الٌوسفًكتاب المتاهات والتبلش5415-5416ً

 بؽداد1986-1-منشورات مكتبة التحرٌر طمحسن جاسم الموسوي: دالرواٌة العربٌة النشؤة والتحول5417-5419

1996-1-تنوٌر النهضة والطباعة طسلٌمان جرٌتانًالمتهتك الفاضل أبو نواس5420-5421

1997-1-دار الحوار للنشر والتوزٌع طغ ٌونػ.كجد لٌة األنا والبلوع5422ً

1999الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب امجد رٌانبٌن الحداثة وما بعد الحداثة5423

1998دار المصرٌة اللبنانٌة رٌم العٌساويفدوى طوقان نقد الذات قراءة السٌرة 5424

مكتبة ؼرٌبمً ٌوسؾ خلٌؾالقصٌدة الجاهلٌة فً المفضلٌات 5425

1999-1-هبل للنشر والتوزٌع طإبراهٌم حمادةكتاب أرسطو فن الشعر5426-5428

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابإبراهٌم عبد العزٌزرسابل طه حسٌن5429-5430

دار ؼرٌب للطباعة والنشر القاهرةٌوسؾ خلٌؾدراسات فً الشعر الجاهل5431-5432ً

مكتبة ؼرٌب القاهرةخوسٌه مارٌا بوثوٌلو إٌفانكوسنظرٌة اللؽة األدبٌة 5433

1997-1-دار النون للدراسات والنشر طتوفٌق سلٌطٌن: دالزمن األبدي الشعر الصوف5434-5435ً

4-دار ؼرٌب للطباعة القاهرة طعز الدٌن إسماعٌل: دالتفسٌر النفسً لؤلدب5436-37

1997-1- مركز الحضارة العربٌة طأحمد عزت سلٌمضد هدم التارٌخ وموت الحضارة5438-5439
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1996-3-سراس للنشر طمحمد لطفً الٌوسفًفً بنٌة الشعر العربً المعاصر5440

1996-3-دار عالم الكتب الرٌاض طمحمد سعٌد مولويدٌوان عنترة 5441-5443

=مصطفى لطفً المنفلوطًالنــــظرات5444

عالم الكتب بٌروتأبً زكرٌا ٌحً بن علً التبرٌزيشرح دٌوان الحماسة أبو تمام 5445-5446

1981دار الفكر دمشق مالك بن نبًفً مهب المعركة إرهاصات الثورة5447

1981-1-دار العودة بٌروت طإسماعٌل فهد إسماعٌلالنٌل ٌجري شماال5448

1985المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر الطاهر حمدونًمنهج أبً علً المروقً فً شرح الشعر5449

1975-11-مكتبة النهضة المصرٌة طالشركة الوطنٌة للنشرفجر اإلسبلم أحمد أمٌن5450

الشركة الوطنٌة للنشرعبد هللا شرٌطمعركة المفاهٌم5451

منشورات المكتبة العصرٌة بٌروتعبا س محمود العقاداإلسبلم دعوة عالمٌة5452

1986-2-جمهورٌة السودان الدٌمقراطٌة طعبد القادر محمودالفكر اإلسبلمً والفلسفات المعارضة5453

دار الكتاب العربً بٌروتمصطفى صادق الرافعً(3-2ج)وحً القلم 5454-5455

دار التونسٌة للنشرجمٌل شاكر/سمٌر المرزوقً مدخل إلى نظرٌة القصة 5456

 دار الثقافة بٌروتإحسان عباسفن السٌرة 5457

1977دٌوان المطبوعات الجامعٌة رشٌد بورٌبةالدولة الحمادٌة تارٌخها وحضارتها5458

1983المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرمصطفى األشرؾالجزابر األمة والمجتمع5459

1977-1-دار القلم بٌروت طٌوسؾ كرمتارٌخ الفلسفة الٌونانٌة 5460

2-دار األدب طأبو القاسم سعد هللادراسات فً األدب الجزابري الحدٌث5461

1977-1-دار القلم بٌروت طٌوسؾ كرمتارٌخ الفلسفة الٌونانٌة5462

1982دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر خٌر هللا عصارمحاضرات فً منهجٌة البحث اإلجتماع5463ً

1990شركة الشهاب الجزابرأحمد الطٌبصور من الواقع العربً واإلسبلمً فً عهد النكبة5464

1978منشورات إتحاد الكتاب العرب دمشق جبلل الشرٌؾ فاروقإن األدب كان مسإوال5465

1985المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر أحمد الخطٌب: دجمعٌة العلماء المسلمٌن الجزابرٌٌن وأثرها اإلصبلحً فً الجزابر5466

1987-4-دار الكتاب العلمٌة بٌروت طإمام شمس الدٌن بن أبً بكرالفـــوابد5467

عالم الكتب بٌروتأبً الحسن علً بن أحمد الواحديأسباب النزول 5468

دار الكتاب العربً بٌروتمصطفى صادق الرافع1ً-وحً القلم ج5469

1994-1-دار الشروق طمحمد زكً العشماوي: ددراسات فً النقد العربً المعاصر5470

1973مإسسة الرسالة محمد ماهر حمادةالمصادر العربٌة والمعربة5471

1981-2-الشركة الوطنٌة للنشر طمحمد مصاٌؾفصول فً النقد األدبً الجزابري الحدٌث5472

1973-2-دار التونسٌة للنشر طمحمد عزٌز جعٌطمجالس العرفان ومواهب الرحمن5473

1983-1-دار الشروق للنشر طحسن عبد هللا األمٌنالودابع المصرفٌة النقدٌة واستثمارها فً اإلسبلم 5474

1981-2-الشركة الوطنٌة للنشر طمحمد بن مٌمون الجزابريالتحفة المرضٌة فً الدولة البكداشٌة5475

1993 دمشق 2-دار عبلء الدٌن طكرٌمر. سطقوس الجنس المقدس عند السومرٌٌن 5476
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7-دار المعارؾ طشوقً ضٌؾ: دالتطور والتجدٌد فً الشعر األموي5477

1985دار النهضة العربٌة بٌروت محمود فهمً زٌدان: دفً فلسفة اللؽة5478

الشركة الوطنٌة للنشرعبد الحمٌد بن هدوقةرٌح الجنوب5479

1992-3-المركز الثقافً العربً طجابر عصفور: دالصورة الفنٌة فً التراث النقدي والببلؼً عند العرب5480-5481

1975-2-الشركة الوطنٌة للنشر طدنً هوٌسمانعلم الجمال5482

1989-5-المإسسة الوطنٌة للكتاب طعبد الحمٌد بن هدوقةرٌح الجنوب5483-5484

1993-2-دار عبلء الدٌن طكرٌمر. سطقوس الجنس المقدس عند السومرٌٌن5485

1984دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر محمد الطٌب عقاباألوانً الفخارٌة اإلسبلمٌة5486

1971دار المعارؾ مصر و تٌلٌارد.م.ا.داألدب فً عصر شكسبٌر5487

دار القلم بٌروت لبناننجٌب محفوظاللص والكبلب5488

1978دار بٌروت للطباعة والنشردٌوان جرٌر5489

1997-2-دار الفكر للطباعة والنشر طمحمد بك الخضريالدولة األموٌة5490

دار الفٌحاء دمشقأبو بكر جابر الجزابريمناهج المسلم5491

1973-1-دار القلم بٌروت طنجٌب محفوظالسمان والخرٌؾ5492

==د نٌـــــــا هللا5493

1998-1-دار الجٌل بٌروت طالشوكانًتحفة الذاكرٌن 5494

5495
أبً عبد هللا الحسٌن بن احمد بن شرح المعلقات السبع

الحسٌن

دار األفاق األبٌار

دار الفكر دمشقأبو العباس ثعلبشرح شعر زهٌر بن أبً سلمى5496

=المجموعة جبران خلٌل جبران العربٌة5497-5498

1979-6-دار العلم للمبلٌٌن بٌروت طمحمد جواد مؽنٌةالفقه على المذاهب الخمسة5499

1997-3-المركز الثقافً العربً بٌروت طسعٌد ٌقطٌنالسرد التببٌر–تحلٌل الخطاب الروابً الزمن 5500

1980-4-دار الثقافة دار مارون عبود طمارون عبود/زوبعة الدهورأبو العبلء المعري5501

1980منشورات دار مكتبة الحٌاة بٌروتالمٌة العرب نشٌد الصحراء الشاعر األزد الشنفرى 5502

1986-1-دار الحداثة للطباعة طشكري عزٌز الماضً: دفً نظرٌة األدب5503

1986-3-دار الطلٌعة بٌروت طخلٌل أحمد خلٌلمضمون األسطورة فً الفكر العرب5504ً

1990دار الفكر الجدٌد ندٌم معبل محمد: دمقاالت نقدٌة فً العرض المسرح5505ً

1989-1-دار المخصص لصالح المدارس طكمال الدٌن محمد بن موسى الدمٌريحٌاة الحٌوان الكبرى5506-5507

دار األفاق األبٌارالحسٌن بن أحمد بن الحسٌنشرح المعلقات السبع 5508

منشورات المكتبة العصرٌة بٌروتمحمد أحمد المولى بكأٌام الحرب فً الجاهلٌة5509

1974-2-دار األندلس للطباعة والنشر طٌوسؾ حسٌن بكارقراءات نقدٌة 5510

1975-7-مإسسة نوفل بٌروت طمٌخابٌل نعٌمةكتاب مرداد منارة ومٌناء5511

1987منشورات دار مكتبة الحٌاة بٌروتعبد الرإوؾ مخلوؾالباقبلن5512ً
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1984الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب جولٌوس بورتانوىالفٌلسوؾ وفن الموسٌقى5513

1983المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر أبو القاسم سعد هللا: دتجارب فً األدب والرحلة 5514

1991دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرعبد الملك مرتاض: دبنٌة الخطاب الشعري5515-5516

1983-2-دار العلم للمبلٌٌن بٌروت طإبراهٌم السامرانً: دفقه اللؽة المقارن 5517

1981دار النهضة للطباعة محمد زكً العشماويموقؾ الشعر من الفن والحٌاة فً العصر العباس5518ً

1979-3-دار العلم للمبلٌٌن بٌروت طفاخر عاقل(عربً–فرنسً – إنجلٌزي )معجم علم النفس 5519

المإسسة الوطنٌة للدراسات والنشرٌاسٌن األٌوبًمذاهب األدب معالم وإنعكاسات 5520

1979-1-دار المعرفة الجامعٌة طقباري محمد إسماعٌل: د2علم اإلجتماع والفلسفة ج5521

منشورات المكتبة العصرٌة بٌروتعباس محمود العقادالمرأة فً القرآن 5522

==مطلع النور5524

دار الفكرأبو األعلى المدودينحن والحضارة الؽربٌة 5524

1985-1-المإسسة الجامعٌة للدراسات بٌروت طأنطوان معلوؾ: دالمدخل إلى المؤساة والفلسفة المؤسوٌة5525

1985-5-مكتبة المعارؾ بٌروت طالزوزنًشرح المعلقات السبع5526

1984الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب فإاد كاملمد خل إلى فلسفة الدٌن 5527

1982دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر إسماعٌل العربًدولة بنً زٌري ملوك ؼرناطة5528

1991موفم للنشر عبد الرحمن بن خلدون(2ج-1ج)المقد مة 5529-5530

1980دار العودة بٌروت محمد ؼنٌمً هبلللٌلى والمجنون فً األدبٌن العربً والفارس5531ً

==األدب المقارن5532

1988المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر أحمد سفطًدراسات فً الموسٌقى الجزابرٌة5533

1988نهضة مصر للطباعة القاهرةمحمد مندور: دفً األدب والنقد5534-5535

==النقد والنقاد المعاصرون5536-5538

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابجان بول سارترمـا األ د ب5539-5541

1999-1-مركز الحضارة العربٌة طأمجد رٌاناللؽة والشكل5542-5544

=نبٌل سلٌمانالرواٌة العربٌة 5545-5547

=محمد مندور: دالنقد المنهجً عند العرب5548-5550

دار ؼرٌب للطباعة والنشر القاهرةنبٌلة إبراهٌم: دأشكال التعبٌر فً األدب الشعب5551-5552ً

مكتبة ؼرٌب القاهرةمحمد عبد المنعم خفاجًاألدب فً التراث الصوف5553-5554ً

1993-1-مكتبة الجامعً الحدٌث إسكندرٌة طفتٌحة عبد الفتاح النبراوي: دعلم التارٌخ دراسة فً مناهج البحث5555

5556
اإلعجاز الفنً فً القرآن

عمر السبلمً
نشر وتوزٌع مإسسات عبد الكرٌم بن عبد هللا تونس 

1980

دار ؼرٌب للطباعة والنشرمحمود فهمً الحجازياألسس اللؽوٌة لعلم المصطلح5557

1997عالم الكتب القاهرة أحمد مختار: ددراسة الصوت اللؽوي5558

1968المنشورات العربٌةرٌنه حبشًبداٌات الخلقٌة 5559
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كتب ثقافٌة شهرٌة ٌصدرها المجلس الوطنًهانس بٌتر مارتنفـــخ العولمة5560

1998نهضة عصر للطباعة محمد مندور: داألدب ومذاهبه5561-5563

1979المكتبة الوطنٌة ببؽداد أحمد سوسهحضارة العرب و مراحل تطورها عبر العصور 5564

1980-1-المإسسة العربٌة للدراسات والنشر بٌروت طعبد الرحمن ٌاؼً(العربٌة–األوروبٌة –اإلؼرٌقٌة )فً الجهود المسرحٌة 5565

1993-1-دار الحصاد للنشر طلٌؾ تولستويشكسبٌر والدراما صورة أدبٌة نقدٌة5566-5567

1975-1-دار القدس بٌروت طجبرا إبراهٌم جبراالنار والجواهر دراسات فً شعر5568-5570

2000-1-مإسسة حورس الدولٌة طخالد الزواوي: دتطور الصورة فً الشعر الجاهل5571-5572ً

1999مكتبة األ نجلو المصرٌة حسن البنداري: دجدلٌة األداء التبادلً فً الشعر العربً المعاصر5573-5574

1993الدار العربٌة للكتاب توفٌق الزٌديعمود الشعر5575-5576

1990-1-المإسسة الوطنٌة للكتاب طعبد العزٌز محمود لعرجالزلٌج فً العمارة اإلسبلمٌة5577-5580

1979-6-دار العلم للمبلٌٌن بٌروت طكمال الٌازجًمعالم الفكر العربً 5581

1978-1-دار العودة بٌروت طعبد العزٌز المقالحإضاءات نقدٌة 5582

1982-1-دار الحداثة بٌروت طعبد الداٌم لشوافً األ د ب المقارن5583

1979-3-موسوعة نوفل طمٌخابٌل نعٌمةٌـاإبن آدم5584

1982-7-مإسسة نوفل بٌروت ط=مذ كرات األرقش  5585

==النور والدٌجور5586

==دروب5587

1991موفم للنشرأبو القاسم الحفناويالحفناوي تعرٌؾ الخلؾ برجال السلؾ5588

كتب ثقافٌة شهرٌة ٌصدرها المجلس الوطنًعلً الراعً: د2-المسرح فً الوطن العربً ط5589

1982-3-منشورات عوٌدات بٌروت طكارلونً وفٌلٌلوالنقد األدب5590ً

1982-2-دار لبنان للطباعة والنشر طفروخ/ عإبن طفٌل وقصة حً بن ٌقضان 5591

1982-3-عالم الكتب مصر طمصطفى الشكعة: دمصطفى صادق الرافع5592ً

1983-3-دار الشروق بٌروت طمحمد قطب2-منهج التربٌة اإلسبلمٌة ج5593

1983-3-مإسسة الرسالة بٌروت طالمقرئ أحمد بن أبً عمر المعروؾقراءات القراء المعروفٌن برواٌات الرواة المشهورٌن5594

 الجزابر1993-1-دار القلم طبكر بن عبد هللا أبو زٌدفقه النوازل5595

1982الشركة الوطنٌة للنشر الجزابر إسماعٌل العربًمن روابع األدب العالم5596ً

دار األفاق الجزابرمصطفى حركاتالشعر الحر5597

1990المإسسة الوطنٌة للكتاب بلقاسم بن عبد هللامفدي زكرٌا5598

1960-4-دار إحٌاء التراث العربً طمحمد بن إسماعٌل الكحبلنً(2-1)سبل اإلسبلم مجلد 5599-5600

1969-5-دار الكتاب العربً بٌروت طأحمد أمٌن(2م-1م)ظهر اإلسبلم5601-5602

5603-5609
الفقٌه أحمد بن محمد بن عبد ربه (7ج-1ج)العقد الفرٌد 

األندلسً

1987 -3-دار الكتب العالمٌة بٌروت ط

=جماعة من األساتذةفهارس العقد الفرٌد 5610
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1دار الجٌل بٌروت طأبً بشر عمر بن عثمان بن قنبر(5ج-1ج)كتاب سٌبوٌه5611-5615

1987 -3-دار الكتب العالمٌة بٌروت طأحمد أمٌن1.2.3ضحى اإلسبلم ج5616-5619

1973دار النهضة العربٌة للطباعة عبد العزٌز عتٌقالنقد األدب5620ً

1983قسم البحوث والدراسات األدبٌة واللؽوٌةكمال نشؤة: دالنقد األدبً الحدٌث فً مصر5621

دار النهضة مصر للطبع القاهرةمحمد ؼنٌمً هبللقضاٌا معاصرة فً األدب والنقد5622

منشورات مكتب التجاري للطباعة والنشرمٌشال عاصًالفن واألدب5623

1990دورٌة تصدر كل شهرٌن الكوٌترفعت بدران احمد مشاريالثقافة العالمٌة5624-5625

1986-4-دار المشرق بٌروت طأبو نصر الفرابًكتاب آراء أهل المدٌنة الفاضلة5626

1985المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرعمار بوحوش: ددلٌل الباحث فً المنهجٌة والكتابة5627

1981-1-دار العالمٌة للطباعة بٌروت طرضا سعادة: دمشكلة الصراع بٌن الفلسفة والدٌن5628

1961الشركة القومٌة للنشر تونسأبو القاسم الشابًالخٌال الشعري عند العرب5629

دار الفكر العربًقان تٌجماألدب المقارن5630

مكتبة المعارؾ فً بٌروتألن تٌتدراسات فً النقد5631

دار المعارؾ القاهرةبهً الدٌن زٌانالشعر الجاهل5632ً

1972دار التونسٌة للنشر أحمد بن ٌوسؾ األندلسًبؽٌة اآلمال فً معرفة مستقبل األفعال 5633

1986دٌوان المطبوعات الجامعٌة عبد المجٌد حنونصورة الفرسً فً الرواٌة المؽربٌة5634

2-دار المعارؾ بمصر طمصطفى ؼازياألخطل شاعر بنً أمٌة 5635

1995-1-دار الجٌل بٌروت طأبً الحسٌن أحمد بن فارس بن زكرٌا2/(2.3.4.5.6م)معجم مقاٌٌس اللؽة 5636-5645

1988دار الؽرب اإلسبلم بٌروت حسٌن محمد نقشة(2م...1م)شرح دٌوان الحماسة أبً تمام 5646-5651

1988-2دار الجٌل بٌروت طحمدي عبد المنعمدٌوان المظالم 5652-5655

5656-5660
عبد الحمٌد السٌد عبد /إبن الناظم شرح ألفٌة بن مالك 

الحمٌد محمد عبد الحمٌد

=

=ٌوسؾ شكري فرحات: ددٌوان األعش5661-5662ً

1993-1-دار الجٌل بٌروت طٌوسؾ عٌد: ددٌوان الخطٌبة5663-5667

5668
أبً الحسٌن احمد بن فارس بن زكرٌا الصاحبً فً فقه اللؽة العربٌة أبً الحسٌن 

الرازي

1981-1-مكتبة المعارؾ بٌروت ط

1981-3-دار الثقافة بٌروت طإحسان عباس: دتارٌخ النقد األدبً عند العرب5669

1987المكتبة العصرٌة بٌروت محمد بن القاسم األنباريكتاب األضداد5670

دار الجٌل بٌروتأبً هبلل السكري1دٌوان المعانً ج5671-5674

1988-1-دار الؽرب اإلسبلمً طمحمد بن سهل بن المرزبانكتاب الشوق والفـراق5675-5677

1991دار الجٌل بٌروت أبً الحسٌن أحمد بن فارس بن زكرٌامعجم مقاٌٌس اللؽة 5678-5679

دار الجٌل بٌروتعبد الؽنً النابلسًدٌوان الحقابق ومجموع الرقابق5680

=ٌوسؾ عٌد: ددٌوان الفروسٌة 5681-5684
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=ٌوسؾ شكري فرحات: ددٌوان المروءة5685-5688

==دٌوان عمر بن أبً ربٌعة5689-5690

==دٌوان إبن خفاجة5691-5693

==دٌوان السفٌرٌن5694

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر مصطفى العشوي: دمدخل إلى علم النفس المعاصر5695-5699

 بٌروت1986-4-دار المشرق طاألب رفابٌل نخلة الٌسوعًؼرابب اللؽة العربٌة5700-5703

1984دار العلم للمبلٌٌن سارجنت: دعلم النفس الحد ٌث5704-5707

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر عبد الجلٌل مرتاضالبنٌة الزمنٌة فً القص الرواب5708-5711ً

دار العرب اإلسبلمًعلً بن محمد(2ج-1ج)5النثر األدبً األندلسً فً القرن  5712-5719

مكتبة دار التراث القاهرةمحمد بن علً بن محمد الشوكانً(7.5.3.2.1.ج)نٌل األ وطار 5720-5726

دار األندلس بٌروتمحً الدٌن بن عربًتفسٌر القرآن الكرٌم 5727-5730

1988-1-دار الكتب العلمٌة بٌروت طأبً بكر المعروؾ بابن العربًأحكام القرآن 5731-5734

=محمد رضاالفاروق عمر بن الخطا ب5735

1983عبد هللا عوض الحباصالسٌد قطب األدٌب الناقد5736

1993-2المإسسة العربٌة للنشرطبرهان ؼلٌونالوعً الذات5737ً

1995الموسسة العربٌة للنشر ط الثانٌة برهان ؼلٌونالوعً الداتً 5737

1995الموسسة العربٌة للنشر ط الثانٌة برهان ؼلٌونالوعً الداتً 5738

1995الموسسة العربٌة للنشر ط الثانٌة برهان ؼلٌونالوعً الداتً 5739

مكتبة السنة القاهرة ط الثانٌةأبً العباس تقً الدٌن أحمد عبد الحلٌماالستقامة5740

مكتبة السنة القاهرة ط الثانٌةأبً العباس تقً الدٌن أحمد عبد الحلٌماالستقامة5741

مكتبة السنة القاهرة ط الثانٌةأبً العباس تقً الدٌن أحمد عبد الحلٌماالستقامة5742

مكتبة السنة القاهرة ط الثانٌةأبً العباس تقً الدٌن أحمد عبد الحلٌماالستقامة5743

1991دار الجبل بٌروت ط الثانٌة حنا الفانوري1الموجزفً األدب العربً و تارٌخه م5744

1991دار الجبل بٌروت ط الثانٌة حنا الفانوري2الموجزفً األدب العربً و تارٌخه م5745

1991دار الجبل بٌروت ط الثانٌة حنا الفانوري3الموجزفً األدب العربً و تارٌخه م5746

1991دار الجبل بٌروت ط الثانٌة حنا الفانوري4الموجزفً األدب العربً و تارٌخه م5747

1919دار الكتب العلمٌة بٌروت ط الثانٌة أبً العباس محمد بن ٌزٌد1الكامل فً اللؽة و األدب ج5748

1919دار الكتب العلمٌة بٌروت ط الثانٌة أبً العباس محمد بن ٌزٌد2الكامل فً اللؽة و األدب ج5749

1910دار الفكر بٌروت1معالم تنزٌل فً تفسٌر التؤوٌل م

الفراء البؽوي 

1910دار الفكر بٌروت2معالم تنزٌل فً تفسٌر التؤوٌل م

الفراء البؽوي 

1910دار الفكر بٌروت3معالم تنزٌل فً تفسٌر التؤوٌل م
أبً محمد الحسٌن بن مسعود5752

أبً محمد الحسٌن بن مسعود5751

أبً محمد الحسٌن بن مسعود5750
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الفراء البؽوي 

1910دار الفكر بٌروت4معالم تنزٌل فً تفسٌر التؤوٌل م

الفراء البؽوي 

1910دار الفكر بٌروت5معالم تنزٌل فً تفسٌر التؤوٌل م

الفراء البؽوي 

دار الجبل بٌروتمحمد الزرقان1ًشرح الزرقانً علً موطؤ اإلمام مالك ج5755

دار الجبل بٌروتمحمد الزرقان1ًشرح الزرقانً علً موطؤ اإلمام مالك ج5756

دار الجبل بٌروتمحمد الزرقان1ًشرح الزرقانً علً موطؤ اإلمام مالك ج5757

دار الجبل بٌروتمحمد الزرقان1ًشرح الزرقانً علً موطؤ اإلمام مالك ج5758

دار الجبل بٌروتمحمد الزرقان1ًشرح الزرقانً علً موطؤ اإلمام مالك ج5759

دار الجبل بٌروتمحمد الزرقان1ًشرح الزرقانً علً موطؤ اإلمام مالك ج5760

دار الجبل بٌروتمحمد الزرقان1ًشرح الزرقانً علً موطؤ اإلمام مالك ج5761

دار الجبل بٌروتمحمد الزرقان1ًشرح الزرقانً علً موطؤ اإلمام مالك ج5762

دار الجبل بٌروتمحمد الزرقان1ًشرح الزرقانً علً موطؤ اإلمام مالك ج5763

دار الجبل بٌروتمحمد الزرقان1ًشرح الزرقانً علً موطؤ اإلمام مالك ج5764

دار الجبل بٌروتمحمد الزرقان1ًشرح الزرقانً علً موطؤ اإلمام مالك ج5764

دار الجبل بٌروتمحمد الزرقان1ًشرح الزرقانً علً موطؤ اإلمام مالك ج5765

دار الجبل بٌروتمحمد الزرقان1ًشرح الزرقانً علً موطؤ اإلمام مالك ج5766

دار الجبل بٌروتمحمد الزرقان1ًشرح الزرقانً علً موطؤ اإلمام مالك ج5767

دار الجبل بٌروتمحمد الزرقان1ًشرح الزرقانً علً موطؤ اإلمام مالك ج5768

دار الجبل بٌروتمحمد الزرقان1ًشرح الزرقانً علً موطؤ اإلمام مالك ج5769

دار الفكر العربً القاهرةاإلمام محمد أبو زهرةمحاضرات النصرانٌة 5770

دار الفكر العربً القاهرةاإلمام محمد أبو زهرةمحاضرات النصرانٌة 5771

دار الفكر العربً القاهرةاإلمام محمد أبو زهرةمحاضرات النصرانٌة 5772

5773
أبً عبد هللا محمد بنً أبً بكر بن مداج السالكٌن قٌم جوزٌة

أبوي ابن

1991دار الجبل بٌروتط األول

دار الفكر العربًابن حجز العسقبلنًاالصابة فً تمٌز الصحابة5774

دار الفكر العربًابن حجز العسقبلنًاالصابة فً تمٌز الصحابة5775

دار الفكر العربًابن حجز العسقبلنًاالصابة فً تمٌز الصحابة5776

دار الفكر العربًابن حجز العسقبلنًاالصابة فً تمٌز الصحابة5777

دار الفكر العربًابن حجز العسقبلنًاالصابة فً تمٌز الصحابة5778

1995دار المعرفة بٌروتأبً جعفر محمد بن جرٌر الطبري/ د7جامع البٌان فً تفسٌر القران م5779

أبً محمد الحسٌن بن مسعود5752

أبً محمد الحسٌن بن مسعود5753

أبً محمد الحسٌن بن مسعود5754
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1995دار المعرفة بٌروتأبً جعفر محمد بن جرٌر الطبري/ د7جامع البٌان فً تفسٌر القران م5780

1995دار المعرفة بٌروتأبً جعفر محمد بن جرٌر الطبري/ د5جامع البٌان فً تفسٌر القران م5781

1995دار المعرفة بٌروتأبً جعفر محمد بن جرٌر الطبري/ د5جامع البٌان فً تفسٌر القران م5782

1995دار المعرفة بٌروتأبً جعفر محمد بن جرٌر الطبري/ د4جامع البٌان فً تفسٌر القران م5783

1995دار المعرفة بٌروتأبً جعفر محمد بن جرٌر الطبري/ دم4جامع البٌان فً تفسٌر القران 5784

1995دار المعرفة بٌروتأبً جعفر محمد بن جرٌر الطبري/ د3جامع البٌان فً تفسٌر القران م5785

1995دار المعرفة بٌروتأبً جعفر محمد بن جرٌر الطبري/ د3جامع البٌان فً تفسٌر القران م5786

1995دار المعرفة بٌروتأبً جعفر محمد بن جرٌر الطبري/ د2جامع البٌان فً تفسٌر القران م5787

1995دار المعرفة بٌروتأبً جعفر محمد بن جرٌر الطبري/ د2جامع البٌان فً تفسٌر القران م5788

1995دار المعرفة بٌروتأبً جعفر محمد بن جرٌر الطبري/ د1جامع البٌان فً تفسٌر القران م5789

1995دار المعرفة بٌروتأبً جعفر محمد بن جرٌر الطبري/ د1جامع البٌان فً تفسٌر القران م5790

1995دار المعرفة بٌروتأبً جعفر محمد بن جرٌر الطبري/ د6جامع البٌان فً تفسٌر القران م5791

1995دار المعرفة بٌروتأبً جعفر محمد بن جرٌر الطبري/ د6جامع البٌان فً تفسٌر القران م5792

1995دار المعرفة بٌروتأبً جعفر محمد بن جرٌر الطبري/ د8جامع البٌان فً تفسٌر القران م5793

1995دار المعرفة بٌروتأبً جعفر محمد بن جرٌر الطبري/ د8جامع البٌان فً تفسٌر القران م5794

دار إحٌاء التراث العربً

.ط الثانٌة بٌروت

5796
أبً  عبد هللا محمد بن أبً بكر بن *إٌاك نعبد وإٌاك نستعٌن * مدارج السالكٌن بٌن منازل       

1أٌوب بن إبن قسٌم الجوزٌة  ج 

1991دار الجبل بٌروت ط األولى  

5797
أبً  عبد هللا محمد بن أبً بكر بن *إٌاك نعبد وإٌاك نستعٌن * مدارج السالكٌن بٌن منازل       

1أٌوب بن إبن قسٌم الجوزٌة  ج 

1991دار الجبل بٌروت ط األولى  

5798
أبً  عبد هللا محمد بن أبً بكر بن *إٌاك نعبد وإٌاك نستعٌن * مدارج السالكٌن بٌن منازل       

1أٌوب بن إبن قسٌم الجوزٌة  ج 

1991دار الجبل بٌروت ط األولى  

1991دار الجبل بٌروت ط األولى  

5800
أبً  عبد هللا محمد بن أبً بكر بن *إٌاك نعبد وإٌاك نستعٌن * مدارج السالكٌن بٌن منازل       

1أٌوب بن إبن قسٌم الجوزٌة  ج 

1991دار الجبل بٌروت ط األولى  

5801
أبً  عبد هللا محمد بن أبً بكر بن *إٌاك نعبد وإٌاك نستعٌن * مدارج السالكٌن بٌن منازل       

1أٌوب بن إبن قسٌم الجوزٌة  ج 

1991دار الجبل بٌروت ط األولى  

دار الكتب العلمٌة بٌروتمحمد ٌوسؾ الكاندمولً 1حٌاة الصحابة م 5802

دار الكتب العلمٌة بٌروتمحمد ٌوسؾ الكاندمولً 2حٌاة الصحابة م5803

دار الكتب العلمٌة بٌروتمحمد ٌوسؾ الكاندمولً 3حٌاة الصحابة م 5804

5795
كشؾ الخفاء و مزٌل االلباس عما اشتهر من أحاذٌث على سنة الناس

بن محمد العجلونً الجراحً

5799

*إٌاك نعبد وإٌاك نستعٌن * مدارج السالكٌن بٌن منازل       
أبً  عبد هللا محمد بن أبً بكر بن 

1أٌوب بن إبن قسٌم الجوزٌة  ج 
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1991مإسسة مختار للنشر والتوزٌع ط محمد عبد هلل عنانإبن خلدون حٌاته وثراته الفكري 5805

1991مإسسة مختار للنشر والتوزٌع ط محمد عبد هلل عنانإبن خلدون حٌاته وثراته الفكري 5806

1995المإسسة العربٌة للدراسات ط السادسة برهان ؼلٌونإؼتٌال العقل 5807

1995المإسسة العربٌة للدراسات ط السادسة برهان ؼلٌونإؼتٌال العقل 5808

1995المإسسة العربٌة للدراسات ط السادسة برهان ؼلٌونإؼتٌال العقل 5809

1990المإسسة العربٌة للدراسات والنشر ط األولى  برهان ؼلٌونحورات من عصر الحرب األهلٌة 5810

1990المإسسة العربٌة للدراسات والنشر ط األولى  برهان ؼلٌونحورات من عصر الحرب األهلٌة 5811

1990المإسسة العربٌة للدراسات والنشر ط األولى  برهان ؼلٌونحورات من عصر الحرب األهلٌة 5812

1991دار الكتب العلمٌة بٌروت ط األولى أمال شلقمعجم حكمة العرب5813

1991دار الكتب العلمٌة بٌروت ط األولى أمال شلقمعجم حكمة العرب5814

1991دار الكتب العلمٌة بٌروت ط األولى أمال شلقمعجم حكمة العرب5815

1991دار الكتب العلمٌة بٌروت ط األولى أمال شلقمعجم حكمة العرب5816

من منشورات دار األفاق

.الجدٌدة بٌروت

من منشورات دار األفاق

.الجدٌدة بٌروت

من منشورات دار األفاق

.الجدٌدة بٌروت

من منشورات دار األفاق

.الجدٌدة بٌروت

من منشورات دار األفاق

.الجدٌدة بٌروت

من منشورات دار األفاق

.الجدٌدة بٌروت

من منشورات دار األفاق

.الجدٌدة بٌروت

دار الفكر بٌروتعبد الرحمن الجزٌري2كتاب الفقه على المذاهب األربعة م5824

دار الفكر بٌروتعبد الرحمن الجزٌري3كتاب الفقه على المذاهب األربعة م5825

دار الفكر بٌروتعبد الرحمن الجزٌري4كتاب الفقه علىالمذاهب األربعة م5826

دار الفكر بٌروتعبد الرحمن الجزٌري5كتاب الفقه على المذاهب األربعة م5827

5828
 1أحكام القرأن ج 

أبً بكر أحمد بن علً الرازي الجصاص
دار المصحؾ شركة و مكتبة و مطبعة القاهرة ط الثانٌة

5821
أبً محمد علً بن أحمد بن سعد بن 3المحلى  ج 

حزم

5822
أبً محمد علً بن أحمد بن سعد بن  5المحلى  ج 

حزم

5823
أبً محمد علً بن أحمد بن سعد بن  7المحلى  ج 

حزم

5819
أبً محمد علً بن أحمد بن سعد بن 10المحلى  ج 

حزم

5820
أبً محمد علً بن أحمد بن سعد بن  11المحلى  ج 

حزم

5817
أبً محمد علً بن أحمد بن سعد بن  8المحلى  ج 

حزم

5818
أبً محمد علً بن أحمد بن سعد بن  9المحلى  ج

حزم

98



5829
 21أحكام القرأن ج 

أبً بكر أحمد بن علً الرازي الجصاص
دار المصحؾ شركة و مكتبة و مطبعة القاهرة ط الثانٌة

5830
 3أحكام القرأن ج 

أبً بكر أحمد بن علً الرازي الجصاص
دار المصحؾ شركة و مكتبة و مطبعة القاهرة ط الثانٌة

5831
 4أحكام القرأن ج 

أبً بكر أحمد بن علً الرازي الجصاص
دار المصحؾ شركة و مكتبة و مطبعة القاهرة ط الثانٌة

5832
 5أحكام القرأن ج 

أبً بكر أحمد بن علً الرازي الجصاص
دار المصحؾ شركة و مكتبة و مطبعة القاهرة ط الثانٌة

1980منشورات دار مكتبة الهٌبلل بٌروت ط الثانٌةخلٌل ٌاسٌن1أضواء على متشابهات القران م5833

1980منشورات دار مكتبة الهٌبلل بٌروت ط الثانٌةخلٌل ٌاسٌن2أضواء على متشابهات القران م5834

5835
أبً عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه 6كتاب العقد الفرٌد ج

األندلسً

1983دار الكتاب العربً

5836
أبً عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه 7كتاب العقد الفرٌد ج

األندلسً

1983دار الكتاب العربً

5837
أبً عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه 1كتاب العقد الفرٌد ج

األندلسً

1983دار الكتاب العربً

5838
أبً عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه 2كتاب العقد الفرٌد ج

األندلسً

1983دار الكتاب العربً

5839
أبً عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه 3كتاب العقد الفرٌد ج

األندلسً

1983دار الكتاب العربً

5840
أبً عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه 4كتاب العقد الفرٌد ج

األندلسً

1983دار الكتاب العربً

5841
أبً عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه 5كتاب العقد الفرٌد ج

األندلسً

1983دار الكتاب العربً

دار الكتاب العربً بٌروت لبنانأحمد شهاب الدٌن الحفاجً المصرينسٌم الرٌاض فً شرح شفاء القاضً عٌاض5842

دار الكتب العلمٌة بٌروتصدٌق بن حسن القنوجًأبجد العلوم5843

1981دار الثقافة بٌروت ط السادسةأحسان عباستارٌخ األدب األندلسً 5844

1980دار الكتاب اللبنانً بٌروت ط الثانٌة أنور الجنديخصابص األدب العرب5845ً

دار الكتب العربً بٌروت ط العاشرةأحمد أمٌن1ضحى االسبلم م ج5846

دار الكتب العربً بٌروت ط العاشرةأحمد أمٌن3ضحى االسبلم مج5847

5848
أبً بكر محمد بن الحسن بن درٌد كتاب االشتقاق 

األزوي

دار المسٌرة بٌروت من ثروات مكتبة المتنى بؽداد ط 

1979الثانٌة 

5849
ابن )أبً عبد هللا محمد بن أبً بكر 1أؼاثة اللهفان من مصاٌد الشٌطان م

(قسٌم الجوزٌة

دار الفكر
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أنصار السنة المحمدٌةمحمد بن عبد الوهاب التمٌمًكتاب التوحٌد5850

5851
شمس الدٌن أبً عبد هللا بن قسٌم الروح

الجوزٌة

1989دار الكتب العلمٌة بٌروت ط الثانٌة 

5852
أبً بكر محمد بن ٌحٌى ابن عبد هللا أدب الكتاب 

الصولً

1994دار الكتب العلمٌة بٌروت ط األولى 

دار المعارؾ بمصر ط الثانٌةمحمود أبورٌةمن رسابل الرافه5853ً

دار النهضة العربٌةالقاهرةالسٌد الباز العربً/ دالشرق األندلسً فً العصور الوسطى5854

1980دار النهضة العربٌة بٌروت داعً مرزوق/دالنزعة الرومانتٌكٌة و الواقعٌة فً األدب5855

1986المإسسة العربٌة للكتاب الجزابرأحمد الطٌب معاشالتراوٌح و أؼانً الخٌام5856

1984المإسسة العربٌة للكتاب الجزابرمحمد مصاٌؾ/ دالنقد األدبً الحدٌث فً المؽرب العرب5857ً

1989مشورات دار االفاق الجدٌدة بٌروت ط الثانٌة ابن رشدفلسفة ابن رشد 5858

5859
ٌوسؾ مصطفى القاضً لطفً محمد / داالرشاد النفسً و التوجٌه التربوي 

محمود عطا حسٌن/ د//فطٌم 

1981المملكة العربٌة السعودٌة دار المرٌخ ط االولى 

1975المإسسة العربٌة للدراسات و النشر ط االولى محمود أمٌن العالمالبحث عن أوربا5860

5861
جماعة من أساتذة التربٌة الحذٌثة و علم النفس و أثره فً حٌاتنا الحدٌثة 

علم النفس

من منشورات دار مكتبةالحٌاة بٌروت

من منشورات المكتبة العصرٌة بٌروتعبد الحالق النواوي/دجرابم الجرح و الضرب 5862

1983دٌوان المطبوعاتالجامعٌة الجزابر محمد الصؽٌرالنضرٌات اللسانٌة الببلؼٌة و األدبٌة عند الجاحط5863

1985المإسسة الوطنٌةللكتاب الجزابرالطاهر حمزونًمنهج أبً علً المرزوقً فً شرح الشعر 5864

1987دار الشهاب باتنة الجزابرمحمد متولً الشعراويمرٌم و المسٌح5865

1967دار الكتاب بٌروت ط السادسةعمرالدسوقًفً األدب الحدٌث5866

1984المإسسة الجامعٌة للدراسات و النشر ط األولى حسٌن الجاج حسنأدب العرب فً عصر الجاهلٌة5867

1984دار الكتب العلمٌة بٌروت ط الرابعة عبد الرحمن الوكٌلهذه هً الصوفٌة5868

1979المإسسة العربٌة للدراسات ط الثانٌة علً جواد الطاهرمنهج البحث األدبً 5869

1985مركز الدراسات الوحدة العربٌةأبوخلدون ساهحفً اللؽة و األدب و عبلقتهما بالقومٌة5870

1980دار الكتاب اللبنانً بٌروت ط الثانٌة محمد عبد المنعم خفاجًالحٌاة األدبٌة فً عصر صدر األسبلم5871

دار الكتاب اللبنانً بٌروتمحمد عبد المنعم خفاجًالحٌاة األدبٌة عصر بنً أمٌة5872

1985الهٌبة العربٌة العامةللكتابأحمدالقصٌرمنهجٌة علم االجتماع5873

1986المإسسة الوطنٌةللكتاب الجزابرعبد هللا ركٌبً/ دالشاعر جلواح5874

1983دار األندلس ط الثالتة علً البطل/ دالصورة فً الشعر العرب5875ً

دار الشهاب باتنةالجزابرعبد هللا عبد الرزاق مسعودا لسعٌد/دالطب و رابداته الملمات5876

1981دارالنهضة العربٌة الطابعة جبلل الدٌن السٌوطً منهجه

 و أراإه الكبلمٌة
محمد جبلل أبو الفتوح شرق/  د5877
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1984دار السإال للطباعة و النشر دمشق ط األولى قاسم المؽداد/ دهندسة المعنى فً السرد األسطوري الملحً 5878

1981دار األندلس ط الثانٌة مصطفى ناصؾ/ دقراءة ثانٌة لشعرنا القدٌم5879

1983منشورات المكتبة العصرٌة صٌد القاهرةعبد الخالق النواوي/ دجرٌمة الزنا فً الشرٌعة االسبلمٌة و القانون 5880

1983 دار العربٌة للكتاب محمد مصاٌؾ/ دالرواٌة العربٌة الجزابرٌة الحذٌثة بٌن الواقعٌة  و االلتزام 5881

1981دار المعارؾ ط األولى أحمد محمد الحفى/ داضواء على األدب الحدٌث 5882

1986دار الكتاب اللبنانً بٌروت ط الثانٌة اٌلٌا الحاوي 5فً النقد و األدب ج5883

1986دار الكتاب اللبنانً بٌروت ط الخامسة اٌلٌا الحاوي2فً النقد و األدب ج5884

1983دار النفابس ط الثالتة ولً هللا الدهلولًاالنصاؾ فً بٌان أسباب االختبلؾ 5885

مطبوعات الجامعة االعبلمٌة بالمدٌنة المنورةمحمد بن عبد الوهابكتاب التوحٌد 

عبد الرحمان بن ناصر بن سعديكتاب القول السدٌد

من ثورات زهٌر بعلبكٌبٌروتسمٌرة بنت الجزٌرةقطرات من الدموع قصة5887

 منشورات المكتبة العلمٌة الجدٌدة بٌروتجبران خلٌل جبرانبدابع و الطرابؾ 5888

 منشورات المكتبة العلمٌة الجدٌدة بٌروتجبران خلٌل جبراناالرواح المتمردة 5889

منشورات وزارة الثقافةنعمان محمداخوة الكاك5890ً

1979دار العودة بٌروتط الثانٌة مصطفى محمودراٌت هللا5891

كتب تقافٌة شهرٌة ٌصدرها المجلس الوطنً الكوٌتعبد المحسن صالحاالنسان الحابر بٌن العلمو الخرافة5892

1978دار الكتاب اللبنانً بٌروت ط االولى توفٌق حكٌمأهل الكهؾ 5893

1988دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر العالم العربً بٌن ثقل الخطاب

 و صدمة الواقع

1980دار بوسبلمة للطباعة و النشر تونس ط االول محمد إبراهٌم ألبنا/دأبو الحسٌن بن الطراوة أثره فً النحو5895

دار المعارؾ الطبعة الثانٌةشوقً ضٌؾ/دالرحبلت 5896

1983دار الطلٌعة بٌروتط الثالتة ناصؾ نصار/دمفهوم االمة بٌن الدٌن و التارٌخ5897

1982دٌوان المطبوعات الجامعٌة وهرانبكري عبد الكرٌمابن مضاء موقفة من أصول النحو العربً 5898

1985دار الؽرابً ط الرابعة مهدي عاملازمة الحضارة العربٌة ام البرجوازٌات العربٌة 5899

منشورات المكتبة العصرٌة بٌروتمالك بن نبًحدٌت فً البناء الجدٌد5900

1982دار الحجة البالؽةط الثانٌةمحمد إبراهٌم شقرة االسبلمالراي السدٌد فً االجتهاد و التقلٌد5901

دار العلم للمبلٌٌن بٌروتمحمد اسدعل مفترق الطرق5902

مإسسة الرسالة قصر الكتاب بلٌدةمحمد سمٌر نجٌب اللٌدي/دمعجم المصطلحات النحوٌة و الصرفٌة5903

دار المعارؾ بمصرطه حسٌنشجرة البإس5904

1974شركة الوطنٌة للنشرط االول بٌاالروكمكتبة الطبقات االجتماعٌة5905

1981شركة الوطنٌة للنشرط االول جان مٌنوالجماعات الضاؼطة 5906

1974شركة المطابع الجزٌرة الرٌاض ط األول محمد بن عبد هللا الحمداننمو االثٌر الفرسان الثبلثة5907

عبد العزٌز جراد5894

5886
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5908
الموت فً الفكر الؽربً

جاك شورون
كتب ثقافٌة شهرٌة ٌصدرها المجلس الوطنً للثقافة 

الكوٌت

1986نشر وتوزٌع مكتبة رحاب ط الثالثة عبد الملك علً الكلٌبأهوال القٌامة5909

1983دار االندلس للطباعة بٌروت ط الثالتة مصطؾ ناصؾ/ دالصورة االدبٌة5910

1979دار الجبل بٌروت ط الثالثة حسٌن القبانًفن كتابة القصة5911

1988دار البعث للطباعة قسنطٌنةالنذٌر مصموديسبحانك5912

1979دار السإال للطباعة و النشر دمشق ط الثانٌة عباس مصطفى الصالحً/ دالصٌد و الطرد فً الشعر العرب5913ً

1987منشورات عوٌدات بٌروت ط األولىروجٌه مٌلالمواقؾ األخبلقٌة 5914

1989موسم النشر ابن قتٌبة1األمامة و السٌاسة ج5915

1979دار السإال للطباعة و التشر دمشق ط الثانٌة أسعد علً/دمجتمع العرب و شخصٌتهم فً الببلؼة5916

1980دار السإال بدمشق بٌروت ط األولى أسعد علًأساسٌات النحو العرب5917ً

1980موقم للنشر بدٌع الزمان الهمدانًمقامات المهداوي 5918

1980موقم للنشرالجرجانًدالبل األعجاز5919

1980الشركة الوطنٌة للنشرمحمد قنانشالمواقؾ السٌاسٌة بٌن االصبلح و الوطنٌة5920

1983دٌوان المطبوعات الجامعٌة ط الثانٌة محمد اركونالفكر العرب5921ً

1979دارالفارابً بٌروت تادوش م ٌاروشفكًمفهوم الممارسة فً فلسفة كار ماركس 5922

1982الدار العربٌة للكتاب لٌبٌا الهادي كروالتشرٌع االسبلم5923ً

1984مإسسة الرسالة دار عمار ط االول طلعت همامقاموس العلوم النفسٌة و االجتماعٌة 5924

1981دار الؽرابً  ط االول أمٌل توما/ دالعملٌة الثورٌة فً اإلسبلم5925

1984دار المتحدة للنشر ط الثالتة هشام شرابًمقدمات لدراسة المجتمع العربً 5926

1981دار العلم للمبلٌٌن بٌروت ط السادسة نازك المبلبكةقضاٌا الشعر المعاصر 5927

تصدر عن مإسسة أخبار الٌوم القاهرةعلً أمٌناالنسان الصحؾ5928

5929

1978الدار العودة بٌروت ط االولى حسن عبد هللا/أحمد سعٌد محمدٌةرحبلت فً الوطن العربً إلى لبنان5930

1985منشورات دار االفاق الجدٌدة بٌروت ط الرابعةالسٌكولوجٌة المبسطةالتخؾ 5931

1984مإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر محمد مصاٌفًالنقد األدبً الحدٌث فً المؽرب العربً 5932

1983مركز الدراسات الوحدة العربٌة ط االولى مروان محٌريالحٌاة الفكرٌة فً المشرق العربً 5933

1983دار بٌروت للطباعة دار النشركرم البستان1ًدٌوان البحتري م5934

1983دار بٌروت للطباعة دار النشركرم البستان2ًدٌوان البحتري م5935

1980دار النهضة العربٌة بٌروت ط الثانٌة بدٌع محمد جمعة دراسات فً األدب المقارن 5936

1982دار التقدم موسكو دوستوفسكًإعبلم األدب الروس5937ً

1982دار التقدم موسكو دوستوفسكًإعبلم األدب الروس5938ً

دار المعارؾ القاهرة ط الخامسةشوقً ضٌؾالبحث األدبً طبٌعته مناهجه أصوله مصادره5939
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1964مكتبة األنجلو المصرٌة ط الثالثة سعٌد عبد الفتاح عاشور/د1أوربا العصور الوسطىج5940

1976المإسسة الخانجً ٌوسؾ السباعًستة نساء و ستة رجال–اتنثاعشرة امرأة -اثنا عشر رجبل5941

دار المعارؾ ط الرابعةعبد الرحمن طه بدرتطور الزاوٌة الحذٌثة5942

دار صادر بٌروتكرم البستانًدٌوان عروة بن الورد و السمإال5943

دار صادر بٌروتكرم البستانًدٌوان عروة بن الورد و السمإال5944

دار صادر بٌروتكرم البستانًدٌوان عروة بن الورد و السمإال5945

1981دار صادر بٌروت دٌوان حاتم الطاب5946ً

1981دار صادر بٌروتدٌوان حاتم الطاب5947ً

1981دار صادر بٌروتدٌوان حاتم الطاب5948ً

دار صادر بٌروتدٌوان عبٌد بن األبرص5949

دار صادر بٌروتدٌوان عبٌد بن األبرص5950

1984مطبوعات وزارة الشإون الدٌنٌة ط األولى من تراتنا األندلس3ًأثار األمام عبد الحمٌد بن بادٌس ج5951

1984مطبوعات وزارة الشإون الدٌنٌة ط األولى من تراتنا األندلس3ًأثار األمام عبد الحمٌد بن بادٌس ج5952

1984مطبوعات وزارة الشإون الدٌنٌة ط األولى من تراتنا األندلس4ًأثار األمام عبد الحمٌد بن بادٌس ج5953

1984مطبوعات وزارة الشإون الدٌنٌة ط األولى من تراتنا األندلس4ًأثار األمام عبد الحمٌد بن بادٌس ج5954

1984مطبوعات وزارة الشإون الدٌنٌة ط األولى من تراتنا األندلس6ًأثار األمام عبد الحمٌد بن بادٌس ج5955

1984مكتبة اإلسبلمً ط السادسة مصطفى السباعً/دالمرآة بٌن الفقه و القانون5956

دار صادر بٌروتدٌوان امرأ القٌس5957

دار صادر بٌروتدٌوان امرأ القٌس5958

دار صادر بٌروتدٌوان امرأ القٌس5959

دار صادر بٌروتدٌوان امرأ القٌس5960

دار صادر بٌروتدٌوان امرأ القٌس5961

دار صادر بٌروتالعرؾ الطٌب فً شرح 

1دٌوان أبً الطٌب م

دار صادر بٌروتالعرؾ الطٌب فً شرح 

2دٌوان أبً الطٌب م

1989مكتبة رحاب محمد قطبواقعنا المعاصر5964

1989مكتبة رحاب محمد قطبواقعنا المعاصر5965

كتب ثقافٌة شهرٌة ٌصدرها المجلس الوطنً الكوٌتبٌلوبً مريالعبقرٌة تارٌخ الفكرة 5967

1998دار المعرفة للطباعة بٌروت ط الرابعة محمد الخضريالدولة األموٌة 5968

المإسسة الوطنٌة للكتابمبارك بن محمد الملٌل1ًتارٌخ الجزابر فً القدٌم و الحدٌث ج5969

المإسسة الوطنٌة للكتابمبارك بن محمد الملٌل1ًتارٌخ الجزابر فً القدٌم و الحدٌث ج5970

المإسسة الوطنٌة للكتابمبارك بن محمد الملٌل2ًتارٌخ الجزابر فً القدٌم و الحدٌث ج5971

ناصؾ الٌازج5962ً

ناصؾ الٌازج5963ً
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دار الفكر بٌروتمالك بن نبًمذكرات شاهد القرن الطالب 5972

1979دار القلم بٌروت ط األولى ٌوسؾ نور عوضفن المقامات بٌن  المشرق و المؽرب5973

1988مكتبة المعارؾ بٌروت الزوزنًشرح المعلقات السبع5974

1980دار العودة بٌروت ط األولى محمود أحمد السٌدالموجز فً طرق تدرٌس اللؽة العربٌة5975

مكتبٌة االنجلو المصرٌة ط الثالتةمحمود قاسم/دمناهج األدلة فً عقابد الملة البن رشد5976

1978دار بٌروت للطباعة كرم البستانًدٌوان عنترة 5977

دار صادر بٌروتكرم البستلنًدٌوان النابؽة الذبٌانً 5978

دار صادر بٌروتكرم البستلنًدٌوان النابؽة الذبٌانً 5979

دار صادر بٌروتكرم البستلنًدٌوان النابؽة الذبٌانً 5980

دار بٌروت للطباعةدٌوان عبٌد بن األبرص5981

دار بٌروت للطباعةدٌوان عبٌد بن األبرص5982

1979دار بٌروت للطباعةكرم البستانًدٌوان عبٌد بن األبرص5983

1990المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرعمار بن زاٌدالنقد األدبً الجزابري الحدٌث5984

1990المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرعمار بن زاٌدالنقد األدبً الجزابري الحدٌث5985

1990المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرعمار بن زاٌدالنقد األدبً الجزابري الحدٌث5986

1990المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرعمار بن زاٌدالنقد األدبً الجزابري الحدٌث5987

1990المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرعمار بن زاٌدالنقد األدبً الجزابري الحذٌث5988

1990المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرعمار بن زاٌدالنقد األدبً الجزابري الحذٌث5989

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌة فرحات عٌاشاالشتقاق و دوره فً نمو اللؽة5990

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌة فرحات عٌاشاالشتقاق و دوره فً نمو اللؽة5991

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌة فرحات عٌاشاالشتقاق و دوره فً نمو اللؽة5992

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌة فرحات عٌاشاالشتقاق و دوره فً نمو اللؽة5993

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌة فرحات عٌاشاالشتقاق و دوره فً نمو اللؽة5994

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌة فرحات عٌاشاالشتقاق و دوره فً نمو اللؽة5995

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌة فرحات عٌاشاالشتقاق و دوره فً نمو اللؽة5996

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌة فرحات عٌاشاالشتقاق و دوره فً نمو اللؽة5997

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌة فرحات عٌاشاالشتقاق و دوره فً نمو اللؽة5998

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌة فرحات عٌاشاالشتقاق و دوره فً نمو اللؽة5999

1989دٌوان المطبوعات الجامعٌةمجمد الحاج صادقملٌانة وولٌها سٌدي أحمد بن ٌوسؾ6000

1989دٌوان المطبوعات الجامعٌةمجمد الحاج صادقملٌانة وولٌها سٌدي أحمد بن ٌوسؾ6001

1989دٌوان المطبوعات الجامعٌةمجمد الحاج صادقملٌانة وولٌها سٌدي أحمد بن ٌوسؾ6002

1989دٌوان المطبوعات الجامعٌةمجمد الحاج صادقملٌانة وولٌها سٌدي أحمد بن ٌوسؾ6003

1989دٌوان المطبوعات الجامعٌةمجمد الحاج صادقملٌانة وولٌها سٌدي أحمد بن ٌوسؾ6004
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1993دار الهدى للطباعة و النشر ط األولىفإاد عبد السبلم الفارسً/دالبوسنة و الهرسك6005

1985مكتبة النهضة الشرق جامعة القاهرةصبلح الدٌن  بسٌونً/ دالفكر السٌاسً عند الماوردى6006

1985مكتبة النهضة الشرق جامعة القاهرةصبلح الدٌن  بسٌونً/ دالفكر السٌاسً عند الماوردى6007

1985مكتبة النهضة الشرق جامعة القاهرةصبلح الدٌن  بسٌونً/ دالفكر السٌاسً عند الماوردى6008

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌةعبد الرحمن الوافً/ دالمختصر فً مبادىء علم النفس و مصطلحاته6009

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌةعبد الرحمن الوافً/ دالمختصر فً مبادىء علم النفس و مصطلحاته6010

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌةعبد الرحمن الوافً/ دالمختصر فً مبادىء علم النفس و مصطلحاته6011

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌةعبد الرحمن الوافً/ دالمختصر فً مبادىء علم النفس و مصطلحاته6012

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌةعبد الرحمن الوافً/ دالمختصر فً مبادىء علم النفس و مصطلحاته6013

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌة ألٌس بالٌزو-دونً قلنًٌ-دونً سزابوالمراهق و المجتمع6014

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌة ألٌس بالٌزو-دونً قلنًٌ-دونً سزابوالمراهق و المجتمع6015

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌة ألٌس بالٌزو-دونً قلنًٌ-دونً سزابوالمراهق و المجتمع6016

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌة ألٌس بالٌزو-دونً قلنًٌ-دونً سزابوالمراهق و المجتمع6017

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌة ألٌس بالٌزو-دونً قلنًٌ-دونً سزابوالمراهق و المجتمع6018

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌة بلعٌد صالحمصادر اللؽة 6019

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌة بلعٌد صالحمصادر اللؽة 6020

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌة بلعٌد صالحمصادر اللؽة 6021

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌة بلعٌد صالحمصادر اللؽة 6022

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌة بلعٌد صالحمصادر اللؽة 6023

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌة محمد الصؽٌر بنانًالنظرٌات اللسانٌة و الببلؼٌة و األدبٌة عند الجاحظ6024

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌة محمد الصؽٌر بنانًالنظرٌات اللسانٌة و الببلؼٌة و األدبٌة عند الجاحظ 6025

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌة محمد الصؽٌر بنانًالنظرٌات اللسانٌة و الببلؼٌة و األدبٌة عند الجاحظ 6026

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌة محمد الصؽٌر بنانًالنظرٌات اللسانٌة و الببلؼٌة و األدبٌة عند الجاحظ 6027

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌة محمد الصؽٌر بنانًالنظرٌات اللسانٌة و الببلؼٌة و األدبٌة عند الجاحظ6028

1998دٌوان المطبوعات الجامعٌة فضٌل دلٌو/دمقدمة فً وسابل االتصال الجماهرٌة 6029

1998دٌوان المطبوعات الجامعٌة فضٌل دلٌو/دمقدمة فً وسابل االتصال الجماهرٌة 6030

1998دٌوان المطبوعات الجامعٌة فضٌل دلٌو/دمقدمة فً وسابل االتصال الجماهرٌة 6031

1998دٌوان المطبوعات الجامعٌة فضٌل دلٌو/دمقدمة فً وسابل االتصال الجماهرٌة 6032

1998دٌوان المطبوعات الجامعٌة فضٌل دلٌو/دمقدمة فً وسابل االتصال الجماهرٌة 6033

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌة عمر بن قٌنٌة/دفً األدب الجزابري الحدٌث 6034

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌة عمر بن قٌنٌة/دفً األدب الجزابري الحدٌث 6035

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌة عمر بن قٌنٌة/دفً األدب الجزابري الحدٌث 6036

1998دٌوان المطبوعات الجامعٌة أحمد فبلق عرواتالنزعة المثالٌة فً نهج الببلؼة 6037
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1998دٌوان المطبوعات الجامعٌة أحمد فبلق عرواتالنزعة المثالٌة فً نهج الببلؼة 6038

1998دٌوان المطبوعات الجامعٌة أحمد فبلق عرواتالنزعة المثالٌة فً نهج الببلؼة 

1998دٌوان المطبوعات الجامعٌة 

1998دٌوان المطبوعات الجامعٌة أحمد فبلق عرواتالنزعة المثالٌة فً نهج الببلؼة 6040

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌة محمد مرتاض/ د6042

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌة مصطفى بٌطام/دمظاهر المجتمع و مبلمح التجدٌد من خبلل الشعر فً العصر العباسً األولى6043

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌة مصطفى بٌطام/دمظاهر المجتمع و مبلمح التجدٌد من خبلل الشعر فً العصر العباسً األولى6044

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌة مصطفى بٌطام/دمظاهر المجتمع و مبلمح التجدٌد من خبلل الشعر فً العصر العباسً األولى6045

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌة مصطفى بٌطام/دمظاهر المجتمع و مبلمح التجدٌد من خبلل الشعر فً العصر العباسً األولى6046

1998دٌوان المطبوعات الجامعٌة مصطفى بٌطام/دمظاهر المجتمع و مبلمح التجدٌد من خبلل الشعر فً العصر العباسً األولى6047

1998دٌوان المطبوعات الجامعٌة بوعبلم بن حمودة/ دمفاتٌح اللؽة العربٌة6048

1998دٌوان المطبوعات الجامعٌة بوعبلم بن حمودة/ دمفاتٌح اللؽة العربٌة6049

1998دٌوان المطبوعات الجامعٌة بوعبلم بن حمودة/ دمفاتٌح اللؽة العربٌة6050

1998دٌوان المطبوعات الجامعٌة بوعبلم بن حمودة/ دمفاتٌح اللؽة العربٌة6051

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌة بوعبلم بن حمودة/ دمفاتٌح اللؽة العربٌة6052

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌة صالح بلعٌداللؽة العربٌة ألٌتها االساسٌة و قضاٌاها الراهنة 6053

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌة صالح بلعٌداللؽة العربٌة ألٌتها االساسٌة و قضاٌاها الراهنة 6054

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌة صالح بلعٌداللؽة العربٌة ألٌتها االساسٌة و قضاٌاها الراهنة 6055

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌة صالح بلعٌداللؽة العربٌة ألٌتها االساسٌة و قضاٌاها الراهنة 6056

1996دٌوان المطبوعات الجامعٌة صالح بلعٌداللؽة العربٌة ألٌتها االساسٌة و قضاٌاها الراهنة 6057

1996دٌوان المطبوعات الجامعٌة محمد الصالح الصدٌقتوجٌهات نبوٌة فً الدٌن و االخبلق و االجتماع6058

1996دٌوان المطبوعات الجامعٌة محمد الصالح الصدٌقتوجٌهات نبوٌة فً الدٌن و االخبلق و االجتماع6059

1996دٌوان المطبوعات الجامعٌة محمد الصالح الصدٌقتوجٌهات نبوٌة فً الدٌن و االخبلق و االجتماع6060

1996دٌوان المطبوعات الجامعٌة محمد الصالح الصدٌقتوجٌهات نبوٌة فً الدٌن و االخبلق و االجتماع6061

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌة محمد الصالح الصدٌقتوجٌهات نبوٌة فً الدٌن و االخبلق و االجتماع6062

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌة العربً دحو/دابن الخلوؾ و دٌوانه جنً الجنتٌن فً مدح خٌر الفرقتٌن6063

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌة العربً دحو/دابن الخلوؾ و دٌوانه جنً الجنتٌن فً مدح خٌر الفرقتٌن6064

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌة العربً دحو/دابن الخلوؾ و دٌوانه جنً الجنتٌن فً مدح خٌر الفرقتٌن6065

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌة العربً دحو/دابن الخلوؾ و دٌوانه جنً الجنتٌن فً مدح خٌر الفرقتٌن6066

1998دٌوان المطبوعات الجامعٌة العربً دحو/دابن الخلوؾ و دٌوانه جنً الجنتٌن فً مدح خٌر الفرقتٌن6067

1998دٌوان المطبوعات الجامعٌة عبد الحمٌد بوراٌوالبطل الملحمً و البطلة الضحٌة فً األدب الشؽوي الجزابري6068

1998دٌوان المطبوعات الجامعٌة عبد الحمٌد بوراٌوالبطل الملحمً و البطلة الضحٌة فً األدب الشؽوي الجزابري6069

1998دٌوان المطبوعات الجامعٌة عبد الحمٌد بوراٌوالبطل الملحمً و البطلة الضحٌة فً األدب الشؽوي الجزابري6070
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1998دٌوان المطبوعات الجامعٌة عبد الحمٌد بوراٌوالبطل الملحمً و البطلة الضحٌة فً األدب الشؽوي الجزابري6071

1998دٌوان المطبوعات الجامعٌة عبد الحمٌد بوراٌوالبطل الملحمً و البطلة الضحٌة فً األدب الشؽوي الجزابري6072

1998دٌوان المطبوعات الجامعٌة سعٌدي محمداألدب الشعبً بٌن النظرٌة و التطبٌق6073

1998دٌوان المطبوعات الجامعٌة سعٌدي محمداألدب الشعبً بٌن النظرٌة و التطبٌق6074

1998دٌوان المطبوعات الجامعٌة سعٌدي محمداألدب الشعبً بٌن النظرٌة و التطبٌق6075

1998دٌوان المطبوعات الجامعٌة سعٌدي محمداألدب الشعبً بٌن النظرٌة و التطبٌق6076

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌة سعٌدي محمداألدب الشعبً بٌن النظرٌة و التطبٌق6077

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌة حامد حفنى داودتارٌخ األدب العربً فً العصر العباسً األولى6078

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌة حامد حفنى داودتارٌخ األدب العربً فً العصر العباسً األولى6079

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌة حامد حفنى داودتارٌخ األدب العربً فً العصر العباسً األولى6080

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌة حامد حفنى داودتارٌخ األدب العربً فً العصر العباسً األولى6081

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌةحامد حفنى داودتارٌخ األدب العربً فً العصر العباسً األولى6082

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌةمحمد مرتاض/دالخط العربً و تارٌخه 6083

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌةمحمد مرتاض/دالخط العربً و تارٌخه 6084

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌةمحمد مرتاض/دالخط العربً و تارٌخه 6085

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌةمحمد مرتاض/دالخط العربً و تارٌخه 6086

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌةمحمد مرتاض/دالخط العربً و تارٌخه 6087

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌةمحمود ٌعقوبً/ دأصول الخطاب الفلسفً 6088

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌةمحمود ٌعقوبً/ دأصول الخطاب الفلسفً 6089

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌةمحمود ٌعقوبً/ دأصول الخطاب الفلسفً 6090

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌةمحمود ٌعقوبً/ دأصول الخطاب الفلسفً 6091

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌةمحمود ٌعقوبً/ دأصول الخطاب الفلسفً 6092

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌةأحمد حسانًالمكون الداللً للفعل فً اللسان العربً 6093

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌةأحمد حسانًالمكون الداللً للفعل فً اللسان العربً 6094

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌةأحمد حسانًالمكون الداللً للفعل فً اللسان العربً 6095

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌةأحمد حسانًالمكون الداللً للفعل فً اللسان العربً 6096

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌةأحمد حسانًالمكون الداللً للفعل فً اللسان العربً 6097

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌةسعٌد بوزٌديمدخل الى دراسة الشرٌعة االسبلمٌة6098

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌةسعٌد بوزٌديمدخل الى دراسة الشرٌعة االسبلمٌة6099

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌةسعٌد بوزٌديمدخل الى دراسة الشرٌعة االسبلمٌة6100

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌةسعٌد بوزٌديمدخل الى دراسة الشرٌعة االسبلمٌة6101

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌةسعٌد بوزٌديمدخل الى دراسة الشرٌعة االسبلمٌة6102

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌةعبد الحمٌد بوراٌومنطق السرد6103
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1994دٌوان المطبوعات الجامعٌةعبد الحمٌد بوراٌومنطق السرد6104

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌةعبد الحمٌد بوراٌومنطق السرد6105

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌةعبد الحمٌد بوراٌومنطق السرد6106

1992دٌوان المطبوعات الجامعٌةعبد الحمٌد بوراٌومنطق السرد6107

1992دٌوان المطبوعات الجامعٌةعبد الحمٌد خطابالوضع العقابدي و مجًء اإلسبلم6108

1992دٌوان المطبوعات الجامعٌةعبد الحمٌد خطابالوضع العقابدي و مجًء اإلسبلم6109

1992دٌوان المطبوعات الجامعٌةعبد الحمٌد خطابالوضع العقابدي و مجًء اإلسبلم6110

1992دٌوان المطبوعات الجامعٌةعبد الحمٌد خطابالوضع العقابدي و مجًء اإلسبلم6111

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌةعبد الحمٌد خطابالوضع العقابدي و مجًء اإلسبلم6112

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌةرابح بوحوشالبنٌة اللؽوٌة لبردة البوصٌري6113

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌةرابح بوحوشالبنٌة اللؽوٌة لبردة البوصٌري6114

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌةرابح بوحوشالبنٌة اللؽوٌة لبردة البوصٌري6115

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌةرابح بوحوشالبنٌة اللؽوٌة لبردة البوصٌري6116

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌةرابح بوحوشالبنٌة اللؽوٌة لبردة البوصٌري6117

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌةعبد المالك مرتاضتحلٌل الخطاب السردي6118

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌةعبد المالك مرتاضتحلٌل الخطاب السردي6119

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌةعبد المالك مرتاضتحلٌل الخطاب السردي6120

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌةعبد المالك مرتاضتحلٌل الخطاب السردي6121

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌةعبد المالك مرتاضتحلٌل الخطاب السردي6122

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌةارنوؾ وٌتٌجمقدمة فً علم النفس 6123

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌةارنوؾ وٌتٌجمقدمة فً علم النفس 6124

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌةارنوؾ وٌتٌجمقدمة فً علم النفس 6125

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌةارنوؾ وٌتٌجمقدمة فً علم النفس 6126

1998دٌوان المطبوعات الجامعٌةارنوؾ وٌتٌجمقدمة فً علم النفس 6127

1998دٌوان المطبوعات الجامعٌةفاروق خمٌدشًالجماعات الضاؼطة 6128

1998دٌوان المطبوعات الجامعٌةفاروق خمٌدشًالجماعات الضاؼطة 6129

1998دٌوان المطبوعات الجامعٌةفاروق خمٌدشًالجماعات الضاؼطة 6130

1998دٌوان المطبوعات الجامعٌةفاروق خمٌدشًالجماعات الضاؼطة 6131

المتحؾ الوطنً للمجاهدفاروق خمٌدشًالجماعات الضاؼطة 6132

المتحؾ الوطنً للمجاهدعبد السبلم بوشاربالهقار أمجاد و أنجاد6133

المتحؾ الوطنً للمجاهدعبد السبلم بوشاربالهقار أمجاد و أنجاد6134

المتحؾ الوطنً للمجاهدعبد السبلم بوشاربالهقار أمجاد و أنجاد6135

1998دٌوان المطبوعات الجامعٌةعبد السبلم بوشاربالهقار أمجاد و أنجاد6136
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1998دٌوان المطبوعات الجامعٌةفضٌل دلٌو/دمقدمة فً وسابل االتصال الجماهٌرٌة6137

1998دٌوان المطبوعات الجامعٌةفضٌل دلٌو/دمقدمة فً وسابل االتصال الجماهٌرٌة6138

1998دٌوان المطبوعات الجامعٌةفضٌل دلٌو/دمقدمة فً وسابل االتصال الجماهٌرٌة6139

1998دٌوان المطبوعات الجامعٌةفضٌل دلٌو/دمقدمة فً وسابل االتصال الجماهٌرٌة6140

1996دٌوان المطبوعات الجامعٌةفضٌل دلٌو/دمقدمة فً وسابل االتصال الجماهٌرٌة6141

1996دٌوان المطبوعات الجامعٌةمحمد الصؽٌر بنانًالببلؼة و العمران عند ابن خلدون 6142

1996دٌوان المطبوعات الجامعٌةمحمد الصؽٌر بنانًالببلؼة و العمران عند ابن خلدون 6143

1996دٌوان المطبوعات الجامعٌةمحمد الصؽٌر بنانًالببلؼة و العمران عند ابن خلدون 6144

1996دٌوان المطبوعات الجامعٌةمحمد الصؽٌر بنانًالببلؼة و العمران عند ابن خلدون 6145

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌةمحمد الصؽٌر بنانًالببلؼة و العمران عند ابن خلدون 6146

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌةصالح بلعٌدالنحو الوظٌفً 6147

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌةصالح بلعٌدالنحو الوظٌفً 6148

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌةصالح بلعٌدالنحو الوظٌفً 6149

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌةصالح بلعٌدالنحو الوظٌفً 6150

1990دٌوان المطبوعات الجامعٌةصالح بلعٌدالنحو الوظٌفً 6151

1990دٌوان المطبوعات الجامعٌةعمر بن أبً حفصفتح اللطٌؾ فً التصوبؾ على البسط و التعرٌؾ6152

1990دٌوان المطبوعات الجامعٌةعمر بن أبً حفصفتح اللطٌؾ فً التصوبؾ على البسط و التعرٌؾ6153

1990دٌوان المطبوعات الجامعٌةعمر بن أبً حفصفتح اللطٌؾ فً التصوبؾ على البسط و التعرٌؾ6154

1990دٌوان المطبوعات الجامعٌةعمر بن أبً حفصفتح اللطٌؾ فً التصوبؾ على البسط و التعرٌؾ6155

1990دٌوان المطبوعات الجامعٌةعمر بن أبً حفصفتح اللطٌؾ فً التصوبؾ على البسط و التعرٌؾ6156

1990دٌوان المطبوعات الجامعٌةسلٌمان الخطٌبأسس مفهوم الحضارة فً اإلسبلم6157

1990دٌوان المطبوعات الجامعٌةسلٌمان الخطٌبأسس مفهوم الحضارة فً اإلسبلم6158

1990دٌوان المطبوعات الجامعٌةسلٌمان الخطٌبأسس مفهوم الحضارة فً اإلسبلم6159

1990دٌوان المطبوعات الجامعٌةسلٌمان الخطٌبأسس مفهوم الحضارة فً اإلسبلم6160

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌةسلٌمان الخطٌبأسس مفهوم الحضارة فً اإلسبلم6161

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌةشاٌؾ عكاشةالصراع الحضاري فً العالم اإلسبلم6162ً

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌةشاٌؾ عكاشةالصراع الحضاري فً العالم اإلسبلم6163ً

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌةشاٌؾ عكاشةالصراع الحضاري فً العالم اإلسبلم6164ً

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌةشاٌؾ عكاشةالصراع الحضاري فً العالم اإلسبلم6165ً

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌةشاٌؾ عكاشةالصراع الحضاري فً العالم اإلسبلم6166ً

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌةسعد بوفبلقةالشعر النسوي االندلسً أؼراضه و خصابصه الفنٌة6167

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌةسعد بوفبلقةالشعر النسوي االندلسً أؼراضه و خصابصه الفنٌة6168

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌةسعد بوفبلقةالشعر النسوي االندلسً أؼراضه و خصابصه الفنٌة6169
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1995دٌوان المطبوعات الجامعٌةسعد بوفبلقةالشعر النسوي االندلسً أؼراضه و خصابصه الفنٌة6170

1989دار المشرق بٌروت ط الثانٌةسعد بوفبلقةالشعر النسوي االندلسً أؼراضه و خصابصه الفنٌة6171

1989دار المشرق بٌروت ط الثانٌة2لوٌس شٌفو جمجانً األدب فً حدابق العرب6172

1989دار المشرق بٌروت ط الثانٌة1لوٌس شٌفو جمجانً األدب فً حدابق العرب6173

1989دار المشرق بٌروت ط الثانٌة3لوٌس شٌفو جمجانً األدب فً حدابق العرب6174

1989دار المشرق بٌروت ط الثانٌة4لوٌس شٌفو جمجانً األدب فً حدابق العرب6175

1989دار المشرق بٌروت ط الثانٌة6لوٌس شٌفو جمجانً األدب فً حدابق العرب6176

1998منشورات دحلب الجزابر لوٌس شٌفومجانً األدب فً حدابق العرب6177

1998منشورات دحلب الجزابر محمد قنانش1945 ماي 8مسٌرة الوطنٌة احذااث 6178

1998منشورات دحلب الجزابر محمد قنانش1945 ماي 8مسٌرة الوطنٌة احذااث 6179

1998منشورات دحلب الجزابر محمد قنانش1945 ماي 8مسٌرة الوطنٌة احذااث 6180

1998منشورات دحلب الجزابر محمد قنانش1945 ماي 8مسٌرة الوطنٌة احذااث 6181

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌةمحمد قنانش1945 ماي 8مسٌرة الوطنٌة احذااث 6182

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌةطالب عبد الرحمانالسنة عبر العصور 6183

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌةطالب عبد الرحمانالسنة عبر العصور 6184

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌةطالب عبد الرحمانالسنة عبر العصور 6185

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌةطالب عبد الرحمانالسنة عبر العصور 6186

1988دار طبلس للدراسات و النشرط األولى طالب عبد الرحمانالسنة عبر العصور 6187

1988دار طبلس للدراسات و النشرط األولى العماد مصطفى طبلسالتحدي و التصدي 6188

1988دار طبلس للدراسات و النشرط األولى العماد مصطفى طبلسالتحدي و التصدي 6189

1988دار طبلس للدراسات و النشرط األولى العماد مصطفى طبلسالتحدي و التصدي 6190

1988دار طبلس للدراسات و النشرط األولى العماد مصطفى طبلسالتحدي و التصدي 6191

دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرشرٌؾ رحمانًالجزابر ؼدا6192

دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرشرٌؾ رحمانًالجزابر ؼدا6193

دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرشرٌؾ رحمانًالجزابر ؼدا6194

دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرشرٌؾ رحمانًالجزابر ؼدا6195

دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرشرٌؾ رحمانًالجزابر ؼدا6196

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌةشرٌؾ رحمانًالجزابر ؼدا6197

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌةعمر بن قٌنة/داتجاهات الرحالٌن الجزابرٌٌن فً الرحلة العربٌة الحدٌثة 6198

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌةعمر بن قٌنة/داتجاهات الرحالٌن الجزابرٌٌن فً الرحلة العربٌة الحدٌثة 6199

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌةعمر بن قٌنة/داتجاهات الرحالٌن الجزابرٌٌن فً الرحلة العربٌة الحدٌثة 6200

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌةعمر بن قٌنة/داتجاهات الرحالٌن الجزابرٌٌن فً الرحلة العربٌة الحدٌثة 6201

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌةعمر بن قٌنة/داتجاهات الرحالٌن الجزابرٌٌن فً الرحلة العربٌة الحدٌثة 6202
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1995دٌوان المطبوعات الجامعٌةزبٌر درا قًالمستقصً فً األدب اإلسبلمً 6203

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌةزبٌر درا قًالمستقصً فً األدب اإلسبلمً 6204

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌةزبٌر درا قًالمستقصً فً األدب اإلسبلمً 6205

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌةزبٌر درا قًالمستقصً فً األدب اإلسبلمً 6206

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌةزبٌر درا قًالمستقصً فً األدب اإلسبلمً 6207

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌةصالح بلعٌدألفٌة ابن مالك فً المٌزان6208

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌةصالح بلعٌدألفٌة ابن مالك فً المٌزان6209

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌةصالح بلعٌدألفٌة ابن مالك فً المٌزان6210

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌةصالح بلعٌدألفٌة ابن مالك فً المٌزان6211

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌةصالح بلعٌدألفٌة ابن مالك فً المٌزان6212

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌةعبد الجبار توامهزمن الفعل فً اللؽة العربٌة قرابنه و جهاته 6213

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌةعبد الجبار توامهزمن الفعل فً اللؽة العربٌة قرابنه و جهاته 6214

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌةعبد الجبار توامهزمن الفعل فً اللؽة العربٌة قرابنه و جهاته 6215

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌةعبد الجبار توامهزمن الفعل فً اللؽة العربٌة قرابنه و جهاته 6216

1990دٌوان المطبوعات الجامعٌةعبد الجبار توامهزمن الفعل فً اللؽة العربٌة قرابنه و جهاته 6217

1990دٌوان المطبوعات الجامعٌةحنفً بن عٌسىمحاضرات فً علم النفس اللؽوي6218

1990دٌوان المطبوعات الجامعٌةحنفً بن عٌسىمحاضرات فً علم النفس اللؽوي6219

1990دٌوان المطبوعات الجامعٌةحنفً بن عٌسىمحاضرات فً علم النفس اللؽوي6220

1990دٌوان المطبوعات الجامعٌةحنفً بن عٌسىمحاضرات فً علم النفس اللؽوي6221

1990دٌوان المطبوعات الجامعٌةحنفً بن عٌسىمحاضرات فً علم النفس اللؽوي6222

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌةحنفً بن عٌسىمحاضرات فً علم النفس اللؽوي6223

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌةٌحٌى بوعزٌز/ دالسٌاسة االستعمارٌة من خبلل مطبوعات حزب الشعب الجزابري 6224

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌةٌحٌى بوعزٌز/ دالسٌاسة االستعمارٌة من خبلل مطبوعات حزب الشعب الجزابري 6225

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌةٌحٌى بوعزٌز/ دالسٌاسة االستعمارٌة من خبلل مطبوعات حزب الشعب الجزابري 6226

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌةٌحٌى بوعزٌز/ دالسٌاسة االستعمارٌة من خبلل مطبوعات حزب الشعب الجزابري 6227

1998دٌوان المطبوعات الجامعٌةٌحٌى بوعزٌز/ دالسٌاسة االستعمارٌة من خبلل مطبوعات حزب الشعب الجزابري 

الثورة الجزابرٌة فً شعر

1998دٌوان المطبوعات الجامعٌةالثورة الجزابرٌة فً شعر المؽرب العرب6229ً

الثورة الجزابرٌة فً شعر المؽرب العربً

1998دٌوان المطبوعات الجامعٌةالثورة الجزابرٌة فً شعر المؽرب العربً

الثورة الجزابرٌة فً شعر المؽرب العربً

1998دٌوان المطبوعات الجامعٌةالثورة الجزابرٌة فً شعر المؽرب العربً

الثورة الجزابرٌة فً شعر المؽرب العربً

6228

مصطفى بٌطام

مصطفى بٌطام

6230

مصطفى بٌطام

6231

مصطفى بٌطام
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1998دٌوان المطبوعات الجامعٌةالثورة الجزابرٌة فً شعر المؽرب العربً

1998دٌوان المطبوعات الجامعٌة6233

1998دٌوان المطبوعات الجامعٌةشاٌؾ عكاشةالدٌن فً ضوء العلم قراءة فً القران و اإلنجٌل والتوراة 6234

1998دٌوان المطبوعات الجامعٌةشاٌؾ عكاشةالدٌن فً ضوء العلم قراءة فً القران و اإلنجٌل والتوراة 6235

1998دٌوان المطبوعات الجامعٌةشاٌؾ عكاشةالدٌن فً ضوء العلم قراءة فً القران و اإلنجٌل  والتوراة6236

1998دٌوان المطبوعات الجامعٌةشاٌؾ عكاشةالدٌن فً ضوء العلم قراءة فً القران و اإلنجٌل  والتوراة6237

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌةشاٌؾ عكاشةالدٌن فً ضوء العلم قراءة فً القران و اإلنجٌل والتوراة 6238

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌةعبد الجبار توامهالتعدٌة و التضمٌن فً األفعال فً العربٌة 6239

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌةعبد الجبار توامهالتعدٌة و التضمٌن فً األفعال فً العربٌة 6240

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌةعبد الجبار توامهالتعدٌة و التضمٌن فً األفعال فً العربٌة 6241

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌةعبد الجبار توامهالتعدٌة و التضمٌن فً األفعال فً العربٌة 6242

دٌوان المطبوعات الجامعٌةعبد الجبار توامهالتعدٌة و التضمٌن فً األفعال فً العربٌة 6243

دٌوان المطبوعات الجامعٌةعمار هبللالملتقى المؽار بً االول6244

دٌوان المطبوعات الجامعٌةعمار هبللالملتقى المؽار بً االول6245

دٌوان المطبوعات الجامعٌةعمار هبللالملتقى المؽار بً االول6246

المتحؾ الوطنً للمجاهدعمار هبللالملتقى المؽار بً االول6247

المتحؾ الوطنً للمجاهدالمتحؾ الوطنً للمجاهدالذاكرة 6248

المتحؾ الوطنً للمجاهدالمتحؾ الوطنً للمجاهدالذاكرة 6249

المتحؾ الوطنً للمجاهدالمتحؾ الوطنً للمجاهدالذاكرة 6250

المتحؾ الوطنً للمجاهدالمتحؾ الوطنً للمجاهدالذاكرة 6251

1990دٌوان المطبوعات الجامعٌةطاهر الجزابريالجواهر الكبلمٌة فً إٌضاح العقٌدة اإلسبلمٌة 6252

1990دٌوان المطبوعات الجامعٌةطاهر الجزابريالجواهر الكبلمٌة فً إٌضاح العقٌدة اإلسبلمٌة 6253

1990دٌوان المطبوعات الجامعٌةطاهر الجزابريالجواهر الكبلمٌة فً إٌضاح العقٌدة اإلسبلمٌة 6254

1990دٌوان المطبوعات الجامعٌةطاهر الجزابريالجواهر الكبلمٌة فً إٌضاح العقٌدة اإلسبلمٌة 6255

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌةطاهر الجزابريالجواهر الكبلمٌة فً إٌضاح العقٌدة اإلسبلمٌة 6256

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌةطاهر محمد تواتأدب الرسابل فً المؽرب العربً 6257

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌةطاهر محمد تواتأدب الرسابل فً المؽرب العربً 6258

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌةطاهر محمد تواتأدب الرسابل فً المؽرب العربً 6259

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌةطاهر محمد تواتأدب الرسابل فً المؽرب العربً 6260

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌةطاهر محمد تواتأدب الرسابل فً المؽرب العربً 6261

1988دٌوان المطبوعات الجامعٌةطاهر محمد تواتأدب الرسابل فً المؽرب العربً 6262

1988دٌوان المطبوعات الجامعٌةحسٌن محمد سلٌمان/ دالترات العربً اإلسبلم6263ً

مصطفى بٌطام

6232
الثورة الجزابرٌة فً شعرالمؽرب العربً 

مصطفى بٌطام
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1988دٌوان المطبوعات الجامعٌةحسٌن محمد سلٌمان/ دالترات العربً اإلسبلم6264ً

1988دٌوان المطبوعات الجامعٌةحسٌن محمد سلٌمان/ دالترات العربً اإلسبلم6265ً

1988دٌوان المطبوعات الجامعٌةحسٌن محمد سلٌمان/ دالترات العربً اإلسبلم6266ً

1988دٌوان المطبوعات الجامعٌةحسٌن محمد سلٌمان/ دالترات العربً اإلسبلم6267ً

1988دٌوان المطبوعات الجامعٌةمحمد مرتاض/ دمفاهٌم جمالٌة فً الشعر العربً القدٌم6268

1988دٌوان المطبوعات الجامعٌةمحمد مرتاض/ دمفاهٌم جمالٌة فً الشعر العربً القدٌم6269

1988دٌوان المطبوعات الجامعٌةمحمد مرتاض/ دمفاهٌم جمالٌة فً الشعر العربً القدٌم6270

1989دٌوان المطبوعات الجامعٌةمحمد مرتاض/ دمفاهٌم جمالٌة فً الشعر العربً القدٌم6271

1990دٌوان المطبوعات الجامعٌةمحمد مرتاض/ دمفاهٌم جمالٌة فً الشعر العربً القدٌم6272

1998دٌوان المطبوعات الجامعٌةأحمد حسانًالسمات التفرٌعٌة للفعل فً البٌبة التركٌبٌة 6273

1998دٌوان المطبوعات الجامعٌةأحمد حسانًالسمات التفرٌعٌة للفعل فً البٌبة التركٌبٌة 6274

1998دٌوان المطبوعات الجامعٌةأحمد حسانًالسمات التفرٌعٌة للفعل فً البٌبة التركٌبٌة 6275

1998دٌوان المطبوعات الجامعٌةأحمد حسانًالسمات التفرٌعٌة للفعل فً البٌبة التركٌبٌة 6276

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌةأحمد حسانًالسمات التفرٌعٌة للفعل فً البٌبة التركٌبٌة 6277

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌةمصطفى عشوي/ دمدخل إلى علم النفس المعاصر 6278

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌةمصطفى عشوي/ دمدخل إلى علم النفس المعاصر 6279

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌةمصطفى عشوي/ دمدخل إلى علم النفس المعاصر 6280

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌةمصطفى عشوي/ دمدخل إلى علم النفس المعاصر 6281

1990شركة الشهاب الجزابر مصطفى عشوي/ دمدخل إلى علم النفس المعاصر 6282

1990شركة الشهاب الجزابر محمد متولً الشعراويمعجزة القران الكتاب األول6283

1990شركة الشهاب الجزابر محمد متولً الشعراويمعجزة القران الكتاب الثان6284ً

1990شركة الشهاب الجزابر محمد متولً الشعراويمعجزة القران الكتاب الثالث 6285

1990شركة الشهاب الجزابر محمد متولً الشعراويمعجزة القران مشاهد ٌوم القٌامة الكتاب الرابع6286

دار المعرفة للطباعة و النشر بٌروتمحمد متولً الشعراويمعجزة القران مشاهد ٌوم القٌامة الكتاب الخامس 6287

دار المعرفة للطباعة و النشر بٌروتجارا هللا محمود بن عمر الزمخشري 1الفابق فً ؼرٌب الحدٌث ج6288

دار المعرفة للطباعة و النشر بٌروتجارا هللا محمود بن عمر الزمخشري 21الفابق فً ؼرٌب الحدٌث ج6289

دار المعرفة للطباعة و النشر بٌروتجارا هللا محمود بن عمر الزمخشري 3الفابق فً ؼرٌب الحدٌث ج6290

دار مكتبة الهبللجارا هللا محمود بن عمر الزمخشري 4الفابق فً ؼرٌب الحدٌث ج6291

6292
 1كتاب العٌن معجم عربً عربً ج

عبد الرحمان الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي
دار مكتبة الهبلل

6293
 2كتاب العٌن معجم عربً عربً ج

عبد الرحمان الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي
دار مكتبة الهبلل
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6294
3كتاب العٌن معجم عربً عربً ج

عبد الرحمان الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي
دار مكتبة الهبلل

6295
 4كتاب العٌن معجم عربً عربً ج

عبد الرحمان الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي
دار مكتبة الهبلل

6296
 5كتاب العٌن معجم عربً عربً ج

عبد الرحمان الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي
دار مكتبة الهبلل

6297
 6كتاب العٌن معجم عربً عربً ج

عبد الرحمان الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي
دار مكتبة الهبلل

6298
 7كتاب العٌن معجم عربً عربً ج

عبد الرحمان الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي
دار مكتبة الهبلل

6299
8كتاب العٌن معجم عربً عربً ج

عبد الرحمان الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي
المكتبة العصرٌة صٌدا بٌروت

6300
أبً محمد عبد هللا جمال الدٌن بن 1أوضح المسالك إلى ألفٌة ابن مالك ج

ٌوسؾ بن أحمد

المكتبة العصرٌة صٌدا بٌروت

6301
أبً محمد عبد هللا جمال الدٌن بن 2أوضح المسالك إلى ألفٌة ابن مالك ج

ٌوسؾ بن أحمد

المكتبة العصرٌة صٌدا بٌروت

6302
أبً محمد عبد هللا جمال الدٌن بن 3أوضح المسالك إلى ألفٌة ابن مالك ج

ٌوسؾ بن أحمد

المكتبة العصرٌة صٌدا بٌروت

6303
أبً محمد عبد هللا جمال الدٌن بن 4أوضح المسالك إلى ألفٌة ابن مالك ج

ٌوسؾ بن أحمد

دار الجبل بٌروت

دار الجبل بٌروتأبً عثمان عمر بن جر الجاحظ1البٌان و التبٌٌن ج6304

دار الجبل بٌروتأبً عثمان عمر بن جر الجاحظ2البٌان و التبٌٌن ج6305

دار الجبل بٌروتأبً عثمان عمر بن جر الجاحظ3البٌان و التبٌٌن ج6306

المإسسة العربٌة للطباعة و النشر بٌروتأبً عثمان عمر بن جر الجاحظ4البٌان و التبٌٌن ج6307

6308
مجد الدٌن محمود بن ٌعقوب الفٌروز 1القاموس المحٌط ج

أبادي

المإسسة العربٌة للطباعة و النشر بٌروت

6309
مجد الدٌن محمود بن ٌعقوب الفٌروز 2القاموس المحٌط ج

أبادي

المإسسة العربٌة للطباعة و النشر بٌروت

6310
مجد الدٌن محمود بن ٌعقوب الفٌروز 3القاموس المحٌط ج

أبادي

المإسسة العربٌة للطباعة و النشر بٌروت

6311
مجد الدٌن محمود بن ٌعقوب الفٌروز 4القاموس المحٌط ج

أبادي

كتب ثقاقٌة شهرٌة ٌصدرها المجلس الوطنً الكوٌت

ٌصدرها المجلس الوطنً الكوٌتمصطفى ناصؾ/ دأحب العرب محاورات مع النثر العربً 6312

ٌصدرها المجلس الوطنً الكوٌتمصطفى ناصؾ/ دمحاورات مع النثر العربً 6313
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ٌصدرها المجلس الوطنً الكوٌتمصطفى ناصؾ/ دمحاورات مع النثر العربً 6314

ٌصدرها المجلس الوطنً الكوٌتمصطفى ناصؾ/ دمحاورات مع النثر العربً 6315

 الجزابر1989المإسسة الوطنٌة للكتاب مصطفى ناصؾ/ دمحاورات مع النثر العربً 6316

 الجزابر1989المإسسة الوطنٌة للكتاب عمارٌة ببللشظاٌا النقد و األدب 6317

 الجزابر1989المإسسة الوطنٌة للكتاب عمارٌة ببللشظاٌا النقد و األدب 6318

 الجزابر1989المإسسة الوطنٌة للكتاب عمارٌة ببللشظاٌا النقد و األدب 6319

 الجزابر1989المإسسة الوطنٌة للكتاب عمارٌة ببللشظاٌا النقد و األدب 6320

 الجزابر1989المإسسة الوطنٌة للكتاب عمارٌة ببللشظاٌا النقد و األدب 6321

1993منشورات دار األفاق الجدٌدة بٌروت ط السادسة عمارٌة ببللشظاٌا النقد و األدب 6322

1987دار النهضة العربٌة بٌروت فاروق سعدبخبلء الجاحظ6323

1983دار األندلس بٌروت ط الثالتة عبد العزٌز عتٌق/دفً النقد األدبً 6324

1987دار احٌاء العلوم بٌروت ط الرابعةللقاضً النعمن بن محمداختبلؾ أصول المذاهب 6325

1974دار القلم بٌروت ط الثانٌة بهٌج شعبان/ دالموسوعة النفسٌة 6326

دار صادر بٌروتعلً شلق/ دالنثر العربً 6327

دار صادر بٌروتكرم البستانًدٌوان صفً الدٌن الحلً 6328

دار صادر بٌروتكرم البستانًدٌوان صفً الدٌن الحلً 6329

مكتبة النهضةكمال ابو مصلحالوحٌد فً النحو و اإلعراب و الببلؼة6330

1980 3دار الكتاب اللبنانً طاٌلٌا الحاويفن الوصؾ6331

دار مكتبة الحٌاة بٌروتجان ٌول بارترنظرٌة االنفعال6332

دار االمام مالك البلٌدةوحٌد عبد السبلم بالًوقاٌة االنسان من الجن والشٌطان6333

دار الثقافة للنشر القاهرةرجب محمد/ د دولة بنً صالح فً تامسنا بالمؽرب االقصى6334

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر محمد حسن عبد العزٌز/ دالقٌاس فً اللؽة العربٌة 6335

دار المعارؾ القاهرةعبد الحمٌد بوراٌو بن الطاهرقصص الشعبً فً منطقة بسكرة6336

1986دار مكتبة الهبلل سلٌمان دنٌا/ دالحقٌقة فً نظر الؽزالً 6337

دار مكتبة الهبللتشكٌبلت الخط العرب6338ً

184مكتبة سمٌر ط األولى محمد عزت كركوكلًنماذج فً بدابع الخط العرب6339ً

1982دار األندلس للطباعة ط الثالثة سهٌل حسشٌب سماحةمعجمً الحً 6340

1988منشورات وزارة الثقافة دمشق إدوار جونوالفلسفة الوسٌطٌة6341

1988منشورات وزارة الثقافة دمشق صدٌق حسن القسنوج2ًأبجد العلوم ج6342

1993دار الكاب العلمٌة بٌروت ط األولى صدٌق حسن القسنوج2ًأبجد العلوم ج6343

دار المعارؾ القاهرة ط الثالثةفخر الدٌن قبادة أبو العباس ثعلبشعر زهٌر بن أبً سلمى6344

1982الشركة الوطنٌة للنشر الجزابر سعٌد زاٌدالفارا ب6345ً

1995مجلة العلوم االجتماعٌة باتنة حمدان حجابًابن خفاجة6346
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1995مجلة العلوم االجتماعٌة باتنة أساتذة العلوم االجتماعٌةمجلة العلوم االجتماعٌة و اإلنسانٌة 6347

6348
مجلة العلوم االجتماعٌة و اإلنسانٌة 

أساتذة العلوم االجتماعٌة
سلسة الكتب الثقافٌة شهرٌة ٌصدرها المجلس الوطنً 

الكوٌت

1994دار الجماهٌر للنشر ط األولى ٌوسؾ السٌسًدعوة إلى الموسٌقى 6349

دار الجبل بٌروتفرانك رامزي- فرٌدٌرٌك واٌزمانكٌؾ ٌرى الوضعٌون الفلسفة 6350

1989مكتبة رحاب الجزابرصابر طعٌمةاإلباضٌة عقٌدة و مذهبا6351

1981من ثورات دار األفاق الجدٌدة بٌروت ط الرابعة مصطفى عاشورعالم الجن أسراره و خفاٌاه6352

كتب ثقاقٌة شهرٌة ٌصدرها المجلس الوطنً الكوٌتالسٌكولوجٌة المبسطةالسٌطرة على النفس6353

كتب ثقاقٌة شهرٌة ٌصدرها المجلس الوطنً الكوٌتنبٌل كٌقلس/دالشفرة الو راثٌة لئلنسان 6354

كتب ثقاقٌة شهرٌة ٌصدرها المجلس الوطنً الكوٌتنبٌل كٌقلس/دالشفرة الو راثٌة لئلنسان 6355

كتب ثقاقٌة شهرٌة ٌصدرها المجلس الوطنً الكوٌتنبٌل كٌقلس/دالشفرة الو راثٌة لئلنسان 6356

كتب ثقاقٌة شهرٌة ٌصدرها المجلس الوطنً الكوٌتنبٌل كٌقلس/دالشفرة الو راثٌة لئلنسان 6357

كتب ثقاقٌة شهرٌة ٌصدرها المجلس الوطنً الكوٌتنبٌل كٌقلس/دالشفرة الو راثٌة لئلنسان 6358

1982منشورات وزارة الثقافة بؽداد نبٌل كٌقلس/دالشفرة الو راثٌة لئلنسان 6359

1982منشورات وزارة الثقافة بؽداد عبد الواحد اللإلإة/ دموسوعة مصطلح النقدي 6360

1982منشورات وزارة الثقافة بؽداد عبد الواحد اللإلإة/ دموسوعة مصطلح النقدي 6361

دار الجبل بٌروتعبد الواحد اللإلإة/ دموسوعة مصطلح النقدي 6362

دار الجبل بٌروتالشٌخ محمد عبدو 1نهج الببلؼة ج6363

دار الجبل بٌروتالشٌخ محمد عبدو 1نهج الببلؼة ج6364

دار الجبل بٌروتأحمد الشرباص1ًموسوعة أخبلق القران ج6365

دار الجبل بٌروتأحمد الشرباص3ًموسوعة أخبلق القران ج6366

دار الجبل بٌروتأحمد الشرباص5ًموسوعة أخبلق القران ج6367

دار الجبل بٌروتأبً الحسٌن أحمد بن فارس بن زكٌا1معجم مقٌاس اللؽة ج6368

دار الجبل بٌروتأبً الحسٌن أحمد بن فارس بن زكٌا2معجم مقٌاس اللؽة ج6369

دار الجبل بٌروتأبً الحسٌن أحمد بن فارس بن زكٌا3معجم مقٌاس اللؽة ج6370

دار الجبل بٌروتأبً الحسٌن أحمد بن فارس بن زكٌا4معجم مقٌاس اللؽة ج6371

دار الجبل بٌروتأبً الحسٌن أحمد بن فارس بن زكٌا5معجم مقٌاس اللؽة ج6372

1997دار الصابونً القاهرة ط األولى أبً الحسٌن أحمد بن فارس بن زكٌا6معجم مقٌاس اللؽة ج6373

1997دار الصابونً القاهرة ط األولى محمد علً لصابونً 1صفوة التفاسٌر تفسٌر القران الكرٌم ج6374

1997دار الصابونً القاهرة ط األولى محمد علً لصابونً 1صفوة التفاسٌر تفسٌر القران الكرٌم ج6375

1997دار الصابونً القاهرة ط األولى محمد علً لصابونً 2صفوة التفاسٌر تفسٌر القران الكرٌم ج6376

1997دار الصابونً القاهرة ط األولى محمد علً لصابون2ًصفوة التفاسٌر تفسٌر القران الكرٌم ج6377

1997دار الصابونً القاهرة ط األولى محمد علً لصابونً 3صفوة التفاسٌر تفسٌر القران الكرٌم ج6378
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دار الكتب العلمٌة بٌروتمحمد علً لصابونً 3صفوة التفاسٌر تفسٌر القران الكرٌم ج6379

دار الكتب العلمٌة بٌروتعبد القاهر الجرجانًدالبل األعجاز فً علم المعانً 6380

دار الكتب العلمٌة بٌروتعبد القاهر الجرجانًدالبل األعجاز فً علم المعانً 6381

1988دار الجبل بٌروت ط األولى عبد القاهر الجرجانًدالبل األعجاز فً علم المعانً 6382

1988دار الجبل بٌروت ط األولى ح الفاخوريشرح شذ ور الذهب 6383

1996دار النؽابس بٌروت ح الفاخوريشرح شذ ور الذهب 6384

1996دار الكتب العلمٌة بٌروت محمد عفٌؾ الزعً(السٌرة النبوٌة)سٌرة ابن هاشم 6385

1996دار الكتب العلمٌة بٌروت محمد بن اسماعٌل البخارياألدب المفرد 6386

1994دار المعرفة الجامعٌة محمد بن اسماعٌل البخارياألدب المفرد 6387

1994دار المعرفة الجامعٌة عبد هللا بن عبد المحسن التركًبحوث ندوة األندلس6388

1995دار المعرفة الجامعٌة عبد هللا بن عبد المحسن التركًبحوث ندوة األندلس6389

1994دار المعرفة الجامعٌة عبد هللا بن عبد المحسن التركًبحوث ندوة األندلس6390

6391
لقسم جار هللا محمود بن عمر \ابً 1الكشاؾ عن حقابق التنزٌل وعٌٌون االقاوٌل ج

الزمخشري الخوارزمً

دار المعرفة بٌروت

6392
لقسم جار هللا محمود بن عمر \ابً 2الكشاؾ عن حقابق التنزٌل وعٌٌون االقاوٌل ج

الزمخشري الخوارزمً

6393
ابً القاسم جار هللا محمود بن 

عمرالزمخشري الخوارزمً

دار المعرفة بٌروت

6394
ابً القاسم جار هللا محمود بن  4الكشاؾ عن حقابق التنزٌل عٌون االقادٌل ج

عمرالزمخشري الخوارزمً

دار المعرفة بٌروت

دار المعرفة بٌروت

1992دار الهدى للطباعة و النشر 

6395
أبً محمد عبد هللا محمد بن إسماعٌل 1صحٌح البخاري ج

البخاري الجعفً

1992دار الهدى للطباعة و النشر 

6396
أبً محمد عبد هللا محمد بن إسماعٌل 2صحٌح البخاري ج

البخاري الجعفً

1992دار الهدى للطباعة و النشر 

6397
أبً محمد عبد هللا محمد بن إسماعٌل 3صحٌح البخاري ج

البخاري الجعفً

1992دار الهدى للطباعة و النشر 

6398
أبً محمد عبد هللا محمد بن إسماعٌل 4صحٌح البخاري ج

البخاري الجعفً

1992دار الهدى للطباعة و النشر 

3الكشاؾ عن حقابق التنزٌل وعٌون االقاوٌل ج

 3الكشاؾ عن حقابق التنزٌل عٌون االقادٌل ج

 4الكشاؾ عن حقابق التنزٌل عٌون االقادٌل ج
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6399
أبً محمد عبد هللا محمد بن إسماعٌل 5صحٌح البخاري ج

البخاري الجعفً

1992دار الهدى للطباعة و النشر 

6400
أبً محمد عبد هللا محمد بن إسماعٌل 6صحٌح البخاري ج

البخاري الجعفً

1992دار الهدى للطباعة و النشر 

6401
أبً محمد عبد هللا محمد بن إسماعٌل 7صحٌح البخاري ج

البخاري الجعفً

1979دار الفكر للطباعة و النشر 

1979دار الفكر للطباعة و النشر أبً الحسٌن أحمد بن فارس بن زكرٌا1معجم مقاٌٌس اللؽة ج6402

دار الكتب العلمٌة بٌروتأبً الحسٌن أحمد بن فارس بن زكرٌا3معجم مقاٌٌس اللؽة ج6403

دار الكتب العلمٌة بٌروتمحمود شكري األلو سً البؽدادي1بلوغ األدب فً معرفة أحوال العرب ج6404

دار الكتب العلمٌة بٌروتمحمود شكري األلو سً البؽدادي2بلوغ األدب فً معرفة أحوال العرب ج6405

دار احٌاء التراث العربً بٌروتمحمود شكري األلو سً البؽدادي3بلوغ األدب فً معرفة أحوال العرب ج6406

دار احٌاء التراث العربً بٌروتأحمد الصاوي المالك1ًحاشٌة العبلمة الصاوي فً تفسٌر الجبللٌن م6407

دار احٌاء التراث العربً بٌروتأحمد الصاوي المالك2ًحاشٌة العبلمة الصاوي فً تفسٌر الجبللٌن م6408

دار احٌاء التراث العربً بٌروتأحمد الصاوي المالك3ًحاشٌة العبلمة الصاوي فً تفسٌر الجبللٌن م6409

المإسسة للمعارؾ بٌروتأحمد الصاوي المالك4ًحاشٌة العبلمة الصاوي فً تفسٌر الجبللٌن م6410

المإسسة للمعارؾ بٌروتأبً العباس محمد بن زٌد1الكامل فً اللؽة و األدب ج6411

المإسسة للمعارؾ بٌروتأبً العباس محمد بن زٌد1الكامل فً اللؽة و األدب ج6412

المإسسة للمعارؾ بٌروتأبً العباس محمد بن زٌد1الكامل فً اللؽة و األدب ج6413

المإسسة للمعارؾ بٌروتأبً العباس محمد بن زٌد1الكامل فً اللؽة و األدب ج6414

1998دار الفكر العربً القاهرةأبً العباس محمد بن زٌد1الكامل فً اللؽة و األدب ج6415

1990دار المعرفة الجامعٌة حسن الطبل/ دالمعنى فً الببلؼة العربٌة 6416

1990دار المعرفة الجامعٌة محمود سلٌمان لٌاقوت/ دفقه اللؽة  و علم اللؽة6417

1990دار المعرفة الجامعٌة محمود سلٌمان لٌاقوت/ دفقه اللؽة  و علم اللؽة6418

1990دار المعرفة الجامعٌة محمود سلٌمان لٌاقوت/ دفقه اللؽة  و علم اللؽة6419

1990دار المعرفة الجامعٌة محمود سلٌمان لٌاقوت/ دفقه اللؽة  و علم اللؽة6420

1997دار الفكر العربً القاهرة محمود سلٌمان لٌاقوت/ دفقه اللؽة  و علم اللؽة6421

1997دار الفكر العربً القاهرة علً أحمد مركور/ دتدرٌس فنون اللؽة العربٌة 6422

1997دار الفكر العربً القاهرة علً أحمد مركور/ دتدرٌس فنون اللؽة العربٌة 6423

1997دار الفكر العربً القاهرة علً أحمد مركور/ دتدرٌس فنون اللؽة العربٌة 6424

1997دار الفكر العربً القاهرة علً أحمد مركور/ دتدرٌس فنون اللؽة العربٌة 6425

دار الفكر العربًعلً أحمد مركور/ دتدرٌس فنون اللؽة العربٌة 6426

دار الفكر العربًعبد الؽفار حامد هبلل/ دأصل العرب و لؽتهم 6427

دار الفكر العربًعبد الؽفار حامد هبلل/ دأصل العرب و لؽتهم 6428
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دار الفكر العربًعبد الؽفار حامد هبلل/ دأصل العرب و لؽتهم 6429

دار الفكر العربًعبد الؽفار حامد هبلل/ دأصل العرب و لؽتهم 6430

1997دار الفكر العربً عبد الؽفار حامد هبلل/ دأصل العرب و لؽتهم 6431

1997دار الفكر العربً علً عشري زاٌداستدعاء الشخصٌات التراثٌة 6432

1997دار الفكر العربً علً عشري زاٌداستدعاء الشخصٌات التراثٌة 6433

1997دار الفكر العربً علً عشري زاٌداستدعاء الشخصٌات التراثٌة 6434

1997دار الفكر العربً علً عشري زاٌداستدعاء الشخصٌات التراثٌة 6435

1997دار الفكر العربً علً عشري زاٌداستدعاء الشخصٌات التراثٌة 6436

1988مركز الكتب العربٌة زٌن كامل الخوٌسكًالجملة الفعلٌة منفٌة و استفهامٌة و مإكدة 6437

1988مركز الكتب العربٌة سهٌر القلماوي/ د النقد األدب6438ً

1988مركز الكتب العربٌة سهٌر القلماوي/ د النقد األدب6439ً

1988مركز الكتب العربٌة سهٌر القلماوي/ د النقد األدب6440ً

1988مركز الكتب العربٌة سهٌر القلماوي/ د النقد األدب6441ً

1990دار الفكر العربً للطباعة و النشر سهٌر القلماوي/ د النقد األدب6442ً

1990دار الفكر العربً للطباعة و النشر بشٌر الؽٌوىالترجمة إلى العربٌة قضاٌا و أراء6443

1990دار الفكر العربً للطباعة و النشر بشٌر الؽٌوىالترجمة إلى العربٌة قضاٌا و أراء6444

1990دار الفكر العربً للطباعة و النشر بشٌر الؽٌوىالترجمة إلى العربٌة قضاٌا و أراء6445

1990دار الفكر العربً للطباعة و النشر بشٌر الؽٌوىالترجمة إلى العربٌة قضاٌا و أراء6446

دار الكتاب الحدٌث الكوٌتبشٌر الؽٌوىالترجمة إلى العربٌة قضاٌا و أراء6447

دار الكتاب الحدٌث الكوٌتمحمود بعٌونالجدٌد فً األلؾ باء 6448

دار الكتاب الحدٌث الكوٌتمحمود بعٌونالجدٌد فً األلؾ باء 6449

دار الكتاب الحدٌث الكوٌتمحمود بعٌونالجدٌد فً األلؾ باء 6450

دار الكتاب الحدٌث الكوٌتمحمود بعٌونالجدٌد فً األلؾ باء 6451

1983دار الفكر دمشق محمود بعٌونالجدٌد فً األلؾ باء 6452

1987المكتبة الثقافٌة بٌروت ط الثانٌة أبً منصور الجوالٌقًما جاء على فعلت و أفعلت بمعنى واحدا 6453

دمشق سورٌاأجاتا كرٌستًالحادث 6454

المكتبة الثقافٌة بٌروتجبران خلٌل جبراندمعة و ابتسامة 6455

المكتبة الثقافٌة بٌروتأجانا كرٌستًجرٌمة مبلك 6456

المكتبة الثقافٌة بٌروتأجانا كرٌستًالمصٌدة6457

المكتبة الثقافٌة بٌروتأجانا كرٌستًذات القناع األسود 6458

المكتبة الثقافٌة بٌروتأجانا كرٌستًالشاهدة الوحٌدة6459

المكتبة الثقافٌة بٌروتأجانا كرٌستًنادي الجرٌمة 6460

المكتبة الثقافٌة بٌروتأجانا كرٌستًشاهدة إثبات 6461
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الدار المصرٌة للنشر و التوزٌعأجانا كرٌستًجرٌمة فً قطار الشرق  6462

المكتبة الثقافٌة بٌروتصالح مرسًرأفت الهجان6463

دار التونسٌة للنشرأجاثا كرٌستًخاتمة مؤساة6464

1982دٌوان المطبوعات الجامعٌة صالح السوٌسًدٌوان صالح السوٌسً القٌروانً 6465

1996دار المعرفة الجامعٌة عبد الملك مرتاضاأللؽاز الشعبٌة الجزابرٌة 6466

1996دار المعرفة الجامعٌة طه ندا/داألدب المقارن 6467

1996دار المعرفة الجامعٌة طه ندا/داألدب المقارن 6468

1996دار المعرفة الجامعٌة طه ندا/داألدب المقارن 6469

1996دار المعرفة الجامعٌة طه ندا/داألدب المقارن 6470

1986منشؤة المعارؾ اإلسكندرٌة طه ندا/داألدب المقارن 6471

1986منشؤة المعارؾ اإلسكندرٌة منٌر سلطانالبدٌع تؤصٌل و تجدٌد6472

1986منشؤة المعارؾ اإلسكندرٌة محمد زؼلول سبلمتارٌخ النقد األدبً و الببلؼة 6473

1986منشؤة المعارؾ اإلسكندرٌة منٌر سلطانالبدٌع تؤصٌل و تجدٌد 6474

1986منشؤة المعارؾ اإلسكندرٌة منٌر سلطانالبدٌع تؤصٌل و تجدٌد 6475

1986منشؤة المعارؾ اإلسكندرٌة منٌر سلطانالبدٌع تؤصٌل و تجدٌد 6476

1990مكتبة الزهراء الشرق منٌر سلطان/دالبدٌع فً شعر شوقً 6477

1996مكتبة و مطبعة االشفاع  الفنٌة عطٌة سلٌمان أحمد/ دالداللة االجتماعٌة و اللؽوٌة للعبارة 6478

دار المعارؾ القاهرةصالح سلٌم الفاخريتصرٌؾ األفعال و المصادر و المشتقات 6479

1979دار بٌروت للطباعة شوقً ضٌؾ/ دالفن و مذاهبه 6480

1980دار بٌروت للطباعة كرم البستانًدٌوان زهٌر بن أبً سلمى 6481

دار صادر بٌروتابن المقفعاألدب الصؽٌر و األدب الكبٌر 6482

1993دار الفكر العربً دٌوان لبٌد ربٌعة العامري6483

1993دار الفكر العربً نوم تشو مسكًالمعرفة اللؽوٌة طبٌعتها و أصولها و استخدامها 6484

1993دار الفكر العربً نوم تشو مسكًالمعرفة اللؽوٌة طبٌعتها و أصولها و استخدامها 6485

1997دار الفكر العربًنوم تشو مسكًالمعرفة اللؽوٌة طبٌعتها و أصولها و استخدامها 6486

1997دار الفكر العربًمحمد حماسة عبد اللطٌؾالنحو األساسً 6487

1997دار الفكر العربًمحمد حماسة عبد اللطٌؾالنحو األساسً 6488

1997زهراء الشرق القاهرة محمد حماسة عبد اللطٌؾالنحو األساسً 6489

1996دار المصرٌة اللبنانٌة ط الثالثة أشرؾ علً دعدود/دالؽربة فً الشعر األندلسً 6490

1997زهاء الشرق القاهرة حسن شجاته/دتعلٌم اللؽة العربٌة بٌن النظرٌة و التطبٌق6491

1990مإسسة شهاب الجامعٌة تٌرٌسا جار ولو/ دشاعرات األندلس 6492

1990مإسسة شهاب الجامعٌة لٌقً ٌروقنٌسالاإلسبلم فً المؽرب و األندلس 6493

1990مإسسة شهاب الجامعٌة لٌقً ٌروقنٌسالاإلسبلم فً المؽرب و األندلس 6494
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1990مإسسة شهاب الجامعٌة لٌقً ٌروقنٌسالاإلسبلم فً المؽرب و األندلس 6495

1990مإسسة شهاب الجامعٌة لٌقً ٌروقنٌسالاإلسبلم فً المؽرب و األندلس 6496

1989المكتبة الحدٌثة بٌروت ط العاشرة لٌقً ٌروقنٌسالاإلسبلم فً المؽرب و األندلس 

الوحٌد فً النحو و اإلعراب و الببلؼة

1990مإسسة شهاب الجامعٌة االسبلم فً المؽرب واالندلس

الوحٌد فً النحو و اإلعراب

1989المكتبة الحدٌثة بٌروت ط العاشرة  و الببلؼة 

الوحٌد فً النحو و اإلعراب

1989المكتبة الحدٌثة بٌروت ط العاشرة  و الببلؼة 

الوحٌد فً النحو و اإلعراب

1989المكتبة الحدٌثة بٌروت ط العاشرة الوحٌد فً النحو واالعراب و الببلؼة6498

1989المكتبة الحدٌثة بٌروت ط العاشرة الوحٌد فً النحو واالعراب و الببلؼة6499

1989المكتبة الحدٌثة بٌروت ط العاشرة الوحٌد فً النحو واالعراب و الببلؼة6500

1989المكتبة الحدٌثة بٌروت ط العاشرة الوحٌد فً النحو واالعراب و الببلؼة6501

1988مركز الكتب العربٌة ط الحادٌة و العشرون 6502

1988مركز الكتب العربٌة ط الحادٌة و العشرون محمود حقً/ دالعروض الواضح 6502

1988مركز الكتب العربٌة ط الحادٌة و العشرون محمود حقً/ دالعروض الواضح 6503

1988مركز الكتب العربٌة ط الحادٌة و العشرون محمود حقً/ دالعروض الواضح 6504

1997دار الفكر العربً القاهرة ط الثانٌة محمود حقً/ دالعروض الواضح 6505

1997دار الفكر العربً القاهرة ط الثانٌة محمود السعران/دعلم اللؽة 6506

1997دار الفكر العربً القاهرة ط الثانٌة محمود السعران/دعلم اللؽة 6507

1997دار الفكر العربً القاهرة ط الثانٌة محمود السعران/دعلم اللؽة 6508

1997دار الفكر العربً القاهرة ط الثانٌة محمود السعران/دعلم اللؽة 6509

دار المعرفة الجامعٌةمحمود السعران/دعلم اللؽة 6510

دار المعرفة الجامعٌةشرؾ الدٌن علً الراجحً/ دالبسٌط فً علم الصرؾ 6511

دار المعرفة الجامعٌةشرؾ الدٌن علً الراجحً/ دالبسٌط فً علم الصرؾ 6512

دار المعرفة الجامعٌةشرؾ الدٌن علً الراجحً/ دالبسٌط فً علم الصرؾ 6513

دار المعرفة الجامعٌةشرؾ الدٌن علً الراجحً/ دالبسٌط فً علم الصرؾ 6514

1996مكتبة ومطبعة االشعاع الفنٌة شرؾ الدٌن علً الراجحً/ دالبسٌط فً علم الصرؾ 6515

1996مكتبة ومطبعة االشعاع الفنٌة صالح سلٌم الفاخري/ دتصرٌؾ األفعال و المصادر و المشتقات 6516

1996مكتبة ومطبعة االشعاع الفنٌة صالح سلٌم الفاخري/ دتصرٌؾ األفعال و المصادر و المشتقات 6517

1996مكتبة ومطبعة االشعاع الفنٌة صالح سلٌم الفاخري/ دتصرٌؾ األفعال و المصادر و المشتقات 6518

1988مركز الكتب العربٌة صالح سلٌم الفاخري/ دتصرٌؾ األفعال و المصادر و المشتقات 6519

لٌقً ٌروقنٌسال

6497

كمال أبو مصلح

كمال أبو مصلح

كمال أبو مصلح
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1998دار قباء للنشر القاهرة محمود حقً/ دالعروض الواضح 6520

1993دار الفكر العربً ط األولى محمود فهمً الحجازياللؽة العربٌة فً العصر الحدٌث 6521

1993دار الفكر العربً ط األولى توم تشو مسكًالمعرفة اللؽوٌة طبٌعتها و أصولها و استخدامها 6522

منشؤة المعارؾ اإلسكندرٌةتوم تشو مسكًالمعرفة اللؽوٌة طبٌعتها و أصولها و استخدامها 6523

منشؤة المعارؾ اإلسكندرٌةمصطفى السعدانً/ دالبنٌات األسلوبٌة فً الشعر العربً الحدٌث 6524

منشؤة المعارؾ اإلسكندرٌةمصطفى السعدانً/ دالمدخل اللؽوي فً نقد الشعر 6525

1987مإسسة المعارؾ بٌروت مصطفى السعدانً/ دالمدخل اللؽوي فً نقد الشعر 6526

1987مإسسة المعارؾ بٌروت عبد هللا بن المقفعكتاب كلٌلة و دمنة 6527

1987مإسسة المعارؾ بٌروت عبد هللا بن المقفعكتاب كلٌلة و دمنة 6528

1987مإسسة المعارؾ بٌروت عبد هللا بن المقفعكتاب كلٌلة و دمنة 6529

1987مإسسة المعارؾ بٌروت عبد هللا بن المقفعكتاب كلٌلة و دمنة 6530

1987مإسسة المعارؾ بٌروت عبد هللا بن المقفعكتاب كلٌلة و دمنة 6531

منشؤة المعارؾ اإلسكندرٌةمنٌر سلطانالبدٌع تؤصٌل و تجدٌد 6532

1993منشؤة المعارؾ مصطفى السعدانً/ دالمدخل اللؽوي فً نقد الشعر 6533

1993منشؤة المعارؾ رجاء عٌدالبحث األسلوبً 6534

1993منشؤة المعارؾ رجاء عٌدالبحث األسلوبً 6535

1983دار بن خلدون ط الثانٌة رجاء عٌدالبحث األسلوبً 6536

1978دار المناهج للنشر بٌروت ط األولى شوقً عبد الحكٌمالفلكلور األساطٌر العربٌة 6537

منشؤة المعارؾ اإلسكندرٌة ط الثانٌةعبد الفتاح محمد أحمدالمنهج األسطوري فً تفسٌر الشعر الجاهلً 6538

1998دار قباء للطباعة و النشر رجاء عٌد/ دفلسفة الببلؼة 6539

1997دار الفكر العربً للنشر صبلح فضل/دأسالٌب الشعرٌة المعاصرة 6540

1997دار الفكر العربً للنشر محمد حماسة عبد اللطٌؾ/دالنحو األساسً 6541

1994دار الفكر العربً ط الثانٌة محمد حماسة عبد اللطٌؾ/دالنحو األساسً 6542

1994دار الفكر العربً ط الثانٌة أحمد نجٌبأدب األطفال 6543

1994دار الفكر العربً ط الثانٌة أحمد نجٌبأدب األطفال 6544

1994دار الفكر العربً ط الثانٌة أحمد نجٌبأدب األطفال 6545

1994دار الفكر العربً ط الثانٌة أحمد نجٌبأدب األطفال 6546

1997دار الفكر العربً للنشر أحمد نجٌبأدب األطفال 6547

منشؤة المعارؾ اإلسكندرٌةمحمد هاشم عطٌةاألدب  العربً و تارٌخه فً العصر الجاهلً 6548

منشؤة المعارؾ اإلسكندرٌةمصطفى العدنًالتؽرٌب فً الشعر العربً المعاصر 6549

1995دار الفكر العربً ط الثانٌةمصطفى العدنًالتؽرٌب فً الشعر العربً المعاصر 6550

1995دار الفكر العربً ط الثانٌةمحمد حسن عبد العزٌزالقٌاس فً اللؽة العربٌة 6551

1989المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر محمد حسن عبد العزٌزالقٌاس فً اللؽة العربٌة 6552
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