
1989المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر بنعزوز زبدةدراسة المشتقات العربٌة و أثارها الببلؼٌة 6553

1989المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر بنعزوز زبدةدراسة المشتقات العربٌة و أثارها الببلؼٌة 6554

1989المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر بنعزوز زبدةدراسة المشتقات العربٌة و أثارها الببلؼٌة 6555

1989المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر بنعزوز زبدةدراسة المشتقات العربٌة و أثارها الببلؼٌة 6556

1989المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر بنعزوز زبدةدراسة المشتقات العربٌة و أثارها الببلؼٌة 6557

1989المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر بنعزوز زبدةدراسة المشتقات العربٌة و أثارها الببلؼٌة 6558

1988المإسسة الوطنٌة للكتابأبو القاسم سعد هللاأشعار جزابرٌة 6559

1988المإسسة الوطنٌة للكتابأبو القاسم سعد هللاأشعار جزابرٌة 6560

1988المإسسة الوطنٌة للكتابأبو القاسم سعد هللاأشعار جزابرٌة 6561

1988المإسسة الوطنٌة للكتابأبو القاسم سعد هللاأشعار جزابرٌة 6562

كتب ثقافٌة شهرٌة ٌصدرها المجلس الوطنًأبو القاسم سعد هللاأشعار جزابرٌة 6563

دٌوان المطبوعات الجامعٌة وهرانأحمد محمد المعشوقالحصٌلة اللؽوٌة 6564

دار صادر بٌروتعلً الحازم و مصطفى أمٌنالببلؼة الواضحة مع دلٌلها 6565

دار صادر بٌروتعٌسى سابامقامات الحرٌري 6566

منشورات مكتبة عصرٌة بٌروتعٌسى سابامقامات الحرٌري 6567

1986دار احٌاء العلوم بٌروت ط الرابعة أبً حٌان التوحٌديكتاب اإلمتاع و المإانسة 6568

منشورات مإسسة المعارؾ بٌروتأحمد محمد عسا ؾخبلصة األثر فً سٌرة سٌد البشر6569

منشورات مإسسة المعارؾ بٌروتالسٌد أحمد الهاشمًجواهر األدب 6570

منشورات مإسسة المعارؾ بٌروتالسٌد أحمد الهاشمًجواهر األدب 6571

منشورات مإسسة المعارؾ بٌروتالسٌد أحمد الهاشمًجواهر األدب 6572

منشورات مإسسة المعارؾ بٌروتالسٌد أحمد الهاشمًجواهر األدب 6573

منشورات مإسسة المعارؾ بٌروتالسٌد أحمد الهاشمًجواهر األدب 6574

دار الكتاب اللبنانً بٌروتالسٌد أحمد الهاشمًجواهر األدب 6575

1980منشورات عوٌدات بٌروت ط الثانٌة عبد الحلٌم محمودالتفكٌر الفلسفً فً اإلسبلم 6576

دار مكتبة الحٌاةهشام قببلنالواصٌة الواجبة فً اإلسبلم 6577

1987دار الجبل بٌروت ط الثانٌة أبً حٌان التوحٌديكتاب اإلمتاع و المإانسة 6578

6579
أبً القاسم عبد الرحمن بن إسحاق أمالً الزجاجً 

الزجاجً

1987دار الجبل بٌروت ط الثانٌة 

6580
أبً القاسم عبد الرحمن بن إسحاق أمالً الزجاجً 

الزجاجً

1986دار النهضة العربٌة بٌروت 

1986دار النهضة العربٌة بٌروت محمود السٌد أبو نٌلعلم النفس الفارق دراسة عربٌة و عالمٌة 6581

1986دار النهضة العربٌة بٌروت محمود السٌد أبو نٌلالتحلٌل العاملً لذكاء و قدرات اإلنسان 6582

1986دار النهضة العربٌة بٌروت محمود السٌد أبو نٌل/ دعلم النفس و الشابعات 6583
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1985دار النهضة العربٌة بٌروت محمود السٌد أبو نٌل/ دالقٌم و اإلنتاج6584

1985دار النهضة العربٌة بٌروت محمود السٌد أبو نٌل/ دعلم النفس الصناعً 6585

1985دار النهضة العربٌة بٌروت محمود السٌد أبو نٌل/ دعلم النفس االجتماعً  6586

دار الفكر للطباعة بٌروتمحمود السٌد أبو نٌل/ دعلم النفس االجتماعً  6587

دار الفكر للطباعة بٌروتالراؼب األصفهانًمعجم مفردات ألفاظ القرآن 6588

دار الفكر بٌروتالراؼب األصفهانًمعجم مفردات ألفاظ القرآن 6589

دار الفكر بٌروتعبد العظٌم بن عبد القويالترؼٌب و الترهٌب من الحدٌث الشرٌؾ 6590

دار الفكر بٌروتعبد العظٌم بن عبد القويالترؼٌب و الترهٌب من الحدٌث الشرٌؾ 6591

دار الفكر بٌروتعبد العظٌم بن عبد القويالترؼٌب و الترهٌب من الحدٌث الشرٌؾ 6592

1985دار الكتاب اللبنانً بٌروت ط األولى عبد العظٌم بن عبد القويالترؼٌب و الترهٌب من الحدٌث الشرٌؾ 6593

1986مإسسة المعارؾ بٌروت ط الثانٌة سمٌح عاطؾ الزٌناإلعراب فً القرآن الكرٌم 6594

1986مإسسة المعارؾ بٌروت ط الثانٌة أحمد محً الدٌن العجوزالمناهج البهٌة فً الخطب المنبرٌن6595

دار صادر للطباعةأحمد محً الدٌن العجوزالمناهج البهٌة فً الخطب المنبرٌن6596

دار صادر للطباعةكرم البستانًدٌوان طرفة بن العبد 6597

دار صادر للطباعةكرم البستانًدٌوان زهٌر بن أبً سلمى 6598

1983دار العلم للمبلٌٌن ط الثانٌة طبلل حربدٌوان مهلهل بن ربٌعة6599

1981منشورات دار االفاق الجدٌدة بٌروت ط الثانٌة مرسً بن محمد المبلٌٌن األحمديمعجم األفعال المتعدٌة بحرؾ 6600

1983دار القلم بٌروت ط الثانٌة ٌوسؾ بن سلٌمان بن عٌسىأشعارالشعراء  الستة الجاهلٌٌن 6601

1981دار األفاق الجدٌدة بٌروت ط الثانٌة أوسفالد كولهزوجتك هذا الكابن المجهول6602

1985دار األندلس بٌروت ط األولى فخر الدٌن قباوة/* دإعراب الجمل و انتباه الجمل 6603

1999المإسسة الجامعٌة للدراسات ط األولى مصطفىالجوزومصطفى صادق الرافعً 6604

1983المإسسة الجامعٌة للدراسات ط األولىطبلل حرب/ دأولوٌة النص نظرٌات فً النقد و القصة 6605

1979دٌوان المطبوعات الجامعٌة ٌاسٌن األٌوبً/ داإلنسان و طبٌعته 6606

1983المإسسة الوطنٌة للكتاب بٌار أولٌرونالنشاطات الفكرٌة 6607

1983دار الشروق بٌروت عبد الرحمن بن محمد الجٌبللًمحمد بن أبً شنب حٌاته و أثاره 6608

1983دار المعارؾ السٌد قطبالنقد األدبً أصوله و مناهجه 6609

دار صادرإبراهٌم مذكور/ دفً الفلسفة اإلسبلمٌة منهج و تطبٌقه 6610

1983دار الحوار للنشر ط األولى دٌوان لبٌد ربٌعة العامري 6611

1983وكالة المطبوعات عبد الكرٌم ٌعقوب/ دأشعار العامرٌٌن الجاهلٌٌن6612

1983منشورات دار مكتبة الحٌاة وفاء علً السلٌماالم بٌن المبلحم و السٌر6613

1981 / 2دار المعارؾ طجون بول سارترالوجودٌة مذهب انسان6614ً

1984دار العربٌة للكتاب لٌبٌا تونس محمد عاطؾ العراقًالمٌتافٌزٌقة فً فلسفة بن طفٌل6615

1984دار العربٌة للكتاب لٌبٌا تونس محً الدٌن صبحًنظرٌة النقد العربً و تطورها الى عصرنا6616
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دار السابق للنشر بٌروتمحً الدٌن صبحًنظرٌة النقد العربً و تطورها الى عصرنا6617

1995الطبعة الثانٌةجروان السابققاموس االقتصاد6618

1984دار الهدى للنشر علً أوحٌدةالموجه التربوي للمعلمٌن فً الؽة العربٌة 6619

1984دٌوان المطبوعات الجامعٌة عبد اللطٌؾ صوفًمصادر األدب فً المكتبة العربٌة6620

1982دار الجٌل بٌروت لبنان ط الثانٌة خٌر هللا عصارمقدمة لعلم النفس األدبً 6621

دار الصادر بٌروتعامر العقادمعارك العقاد األدبٌة 6622

1985دار الشهاب للنشر عٌسى سابامقامات الحرٌري 6623

مكتبة الثقافة الدٌنٌةعمر سلٌمان األشقرعالم الجن و الشٌاطٌن 6624

مكتبة الثقافة الدٌنٌةالمكٌن جرجس ابن العمٌداخبار األٌوبٌٌن 6625

مكتبة الثقافة الدٌنٌةالمكٌن جرجس ابن العمٌدأخبار األٌوبٌٌن 6626

مكتبة الثقافة الدٌنٌةالمكٌن جرجس ابن العمٌدأخبار األٌوبٌٌن 6627

مكتبة الثقافة الدٌنٌةالمكٌن جرجس ابن العمٌدأخبار األٌوبٌٌن 6628

مطبوعات وزارة الشإون الدٌنٌةالمكٌن جرجس ابن العمٌدأخبار األٌوبٌٌن 6629

بٌروت– دار صادر من تراثنا اإلسبلمًآثار اإلمام عبد الحمٌد بن بادٌس 6630

بٌروت– دار صادر كرم البستانًدٌوان عروة بن الورد السموأل6631

بٌروت– دار صادر كرم البستانًدٌوان عروة بن الورد السموأل6632

بٌروت– دار صادر كرم البستانًدٌوان عروة بن الورد السموأل6633

بٌروت– دار صادر كرم البستانًدٌوان عروة بن الورد السموأل6634

بٌروت– دار صادر كرم البستانًدٌوان عروة بن الورد السموأل6635

بٌروت– دار صادر كرم البستانًدٌوان عروة بن الورد السموأل6636

دار إبن رشد للطباعة و النشركرم البستانًدٌوان عروة بن الورد السموأل

المطبعة التعالبٌة دار المكتبة األدبٌة6638

19856دار التونسٌة للنشر نور الدٌن عبد القادرالمنتخب من أشعار العرب6639

1981بٌروت – دار النهضة العربٌة محمد إبن إسحاق الندٌمالفهرست6640

المإسسة الجامعٌة للدراسات و النشرأحمد كمال زكً/ دالنقد األدبً الحدٌث

1986األولى - ط

1987دار الشروق ط  األولى 6642

دار بٌروت للنشرمحً داد التنٌر/ دألفاظ عامٌة فصٌحة6643

1980دار بٌروت للطباعة كرم البستانًدٌوان جرٌر6644

1980دار بٌروت  للطباعة كرم البستانًدٌوان إبن خفاجة6645

1982دار بٌروت  للطباعة دٌوان األعشى6646

1997دار الفكر العربً كرم البستانًدٌوان عامر بن الطفٌل6647

6637
عرس بؽل

الطاهر وطار

6641
المعجم الموسوعً فً الكومبٌوتر اإللكترونً

أندرٌه لوؼارؾ
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1997دار الفكر العربً محمد هاشم عطٌىاألدب العربً و تارٌخه فً العصر الجاهل6648ً

1997دار الفكر العربً محمد هاشم عطٌىاألدب العربً و تارٌخه فً العصر الجاهل6649ً

1997دار الفكر العربً محمد هاشم عطٌىاألدب العربً و تارٌخه فً العصر الجاهل6650ً

1998دار الجٌل بٌروت  ط األولى محمد هاشم عطٌىاألدب العربً و تارٌخه فً العصر الجاهل6651ً

1998دار الجٌل بٌروت  ط األولى عبد العزٌز شرؾ/ دالمقاومة فً األدب الجزابري  المعاصر6652

1998دار الجٌل بٌروت  ط األولى عبد العزٌز شرؾ/ دالمقاومة فً األدب الجزابري  المعاصر6653

1998دار الجٌل بٌروت  ط األولى عبد العزٌز شرؾ/ دالمقاومة فً األدب الجزابري  المعاصر6654

1998دار الؽرب اإلسبلمً  ط األولى عبد العزٌز شرؾ/ دالمقاومة فً األدب الجزابري  المعاصر6655

6656
أحمد بن عبد الرحمان  الشقرانً القول االوسط

الرشدي

1998دار الؽرب اإلسبلمً  ط األولى 

6657
أحمد بن عبد الرحمان  الشقرانً القول االوسط

الرشدي

1980بٌروت – دار الثقافة 

1992بٌروت – دار الجٌل إلٌا الجاويالرمزٌة و السرٌالٌة فً الؽربً و العرب6658ً

1991بٌروت – دار الجٌل مجدي صابرالفاتنة الصؽٌرة6659

1992بٌروت – دار الجٌل مجدي صابرحبٌب  العمر6660

1991بٌروت ط األولى   – دار الجٌل مجدي صابرإنتقام  إمرأة6661

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر مجدي صابرنجمة الحب6662

1983دار البحث للنشر  ط األولى العربً عمٌشمقابسات العربً بن العرب6663ً

1985دار البحث للنشر  ط األولى محمد الصالح الصدٌقاإلمام الشٌخ عبد الحمٌد بن بادٌس من أرابه و مواقفه6664

1984المإسسة الوطنٌة للكتاب ٌوسؾ العرضاوي/ دالفتوى بٌن الماضً و الحاضر6665

1983بٌروت – منشورات المكتب العالمً للنشر حسٌن أبو النجارصاص فً عقل متعب6666

دار الثقافة بٌروتالمكتب العالمً للبحوثالرٌاضٌات لؽة العلم6667

1998دار التونسٌة للنشر  ط الثانٌة محمد ٌوسؾ نجم/ دفن المقالة6668

1986المإسسة الجامعٌة للدراسات ط الثانٌة عبد المجٌد الشرفًاإلسبلم و الحداثة6669

بٌروت– دار الكبت العالمٌة حسٌن الجاج حسٌن/ دعلم اإلجتماع األدب6670ً

1987دار السعودٌة  للنشر كامل محمد عوٌضةمالك بن أنس إمام دار الهجرة6671

1985دار السعودٌة  للنشر أبو األعلى المودودينظام الحٌاة فً اإلسبلم6672

دار السعودٌة  للنشرأبو األعلى المودوديشهادة الحق6673

دٌوان المطبوعات الجامعٌةأبو األعلى المودودياإلسبلم الٌوم6674

1988الجزابر عبد الحمٌد بوزوٌنةبناء األسلوب فً المقالة عند اإلبراهٌم6675ً

–منشورات المكتب العالمً أحمد حسٌندلٌل المقامات العربٌة و تمارٌنها الؽنابٌة6676

بٌروت66771988

–منشورات المكتب العالمً 6678

أبوالعبلء الممعري
محمد كامل حسن المحامً
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بٌروت1988محمد كامل حسن المحامًبساط الرٌح6678

1986المإسسة اللوطنٌة للكتاب مؤمون بن محً الدٌن الجناتأبو الحٌان األندلس6679ً

1985المإسسة اللوطنٌة للكتاب جٌدل بن الدٌنالحكاٌة التً سكنت الروخو6680

1984المإسسة اللوطنٌة للكتابصالح الخلرفً/ دحمود رمضان6681

1985دار الحداثة للنشر ط األولى محمد مفبلح(رواٌة  )االنفجار 6682

1980دار العلم للمبلٌٌن ط السابعة عبد السبلم محمد الشادلً/ دحول قضاٌا التؽرٌب و التجرٌب6683

1975سبتمبلر – دار الشروق طه حسٌنجنت الحٌوان6684

باتنة– دار الشهاب محمود شلتوتألى القرآن الكرٌم6685

1993دار الكتب العالمٌة بٌروت طبعة األولى  محمد متولً شعراويالقضاء و القدر6686

1990دار الكتب العالمٌة بٌروت طبعة األولى  خلٌل برهومًأحمد الصافً النجف6687ً

1990دار الكتب العالمٌة بٌروت طبعة األولى  حسن محمد نور الدٌن/ دعلً بن الجهمر  حٌاته6688

1996الشركة المصرٌة للنشر ط  األولى محمد رضا مروةعبد هللا بن المعتز6689

1980دار المعارؾ الطبعة الرابعة صبلح فضلببلؼة الخطاب وعلم النص6690

1981المإسسة العربٌة للدراسات  ط  األولى شفٌق جبريأبو الفرج األصفهان6691ً

1993بٌروت ط األولى – دار الكتب العلمٌة سعٌد فرحاتإتجاهات فكرٌة فً األدب التونسً الحدٌث6692

1993بٌروت ط األولى – دار الكتب العلمٌة كامل محمد محمدعوٌضةإبن باجة األندلس6693ً

1993بٌروت ط األولى – دار الكتب العلمٌة كامل محمد محمدعوٌضةإبن باجة األندلس6694ً

1993بٌروت ط األولى – دار الكتب العلمٌة كامل محمد محمدعوٌضةإبن باجة األندلس6695ً

1983المإسسة الوطنٌة للكتاب كامل محمد محمدعوٌضةإبن باجة األندلس6696ً

1983المإسسة الوطنٌة للكتاب عمار الطالبً/ دإصطبلحات الفبلسفة6697

1973الشركة الوطنٌة للنشر دار اللتونسٌة عمار الطالبً/ دإصطبلحات الفبلسفة6698

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب مالك حدادسؤهبك ؼزالة6699

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب محمد أبوقاسم خمارأوراق6700

1973بٌبروت - دار الكتاب اللبنانً  محمد صالح رمضانالخنساء مسرحٌة6701

6702
الفلسفة الٌونانٌة

محمد بٌصار/ د
– كتب ثقافٌة شهرٌة صدرها المجلس الوطنً للفنون 

كوٌت

1981بٌروت ط الثانٌة – دار الكتب اللبنانٌة زهٌر الكرمًالعلم ومشكبلت اإلنسان المعاصر6703

منشورات  مكتبة سمٌررٌمون طحانااللسنة الؽربٌة6704

1985المإسسة الوطنٌة للكتاب ط الثانٌة مٌشال عاصًالبٌان و التبٌٌن6705

1963مكتبة رحاب الفرٌد فرجالزٌر سالم6706

1984دارالبعث للنشر ط األولى عبد الصور مرزوق/ دالسٌرة النبوٌة6707

1986بٌروت ط الثانٌة – دار إحٌاء العلوم شكري عزٌز ماضًمحاضرات فً نظرٌة األدب6708

1986دٌوان المطبوعات الجامعٌة فاسى ٌونػالموسوعة النفسٌة ثروة التوزٌع سماد الحٌاة6709
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1984المإسسة الوطنٌة للكتاب العربً دحوبعض النمادج الوطنٌة فً الشعر الشعب6710ً

دار الكتب العالمٌة بٌروتعبد هللا شرٌطنظرٌة حول سٌاسة التعلٌم و التعرٌب6711

1990دار الكتب العالمٌة  بٌروت ط األولى حسن جعفر نور الدٌنلبٌد بن ربٌعة العامري6712

1976دار الكتاب اللبنانً بٌروت ط األولى نعٌم جفالزٌاد ابن أبٌه6713

1976دار الكتاب اللبنانً بٌروت ط األولى توفٌق الحكٌمبجمالٌون6714

1980بٌروت  ط الثانٌة – دارالطلٌعة توفٌق الحكٌمبجمالٌون6715

1993 /1دار الكتب العالمٌة بٌروت طكمال بكراش/ دمدخل إلى مٌادٌن علم النفس ومناهجه6716

1993 /1دار الكتب العالمٌة بٌروت طمآمون بن محً الدٌن الجنانأبو حٌان األندلس6717ً

1993 /1دار الكتب العالمٌة بٌروت طمآمون بن محً الدٌن الجنانأبو حٌان األندلس6718ً

1993 /1دار الكتب العالمٌة بٌروت طمآمون بن محً الدٌن الجنانأبو حٌان األندلس6719ً

1993 /1دار الكتب العالمٌة بٌروت طمآمون بن محً الدٌن الجنانأبو حٌان األندلس6720ً

1993 /1دار الكتب العالمٌة بٌروت طمآمون بن محً الدٌن الجنانأبو حٌان األندلس6721ً

1981بٌروت ط الثانٌة – مإسسة نوفل مؤمون بن محً الدٌن الجنانأبو حٌان األندلس6722ً

دار المعارؾ بمصر ط الثانٌةمٌخابٌل نعٌمةومضات شدور و أمثال6723

19882المإسسة الجامعٌة ط األولى إحسان عبد القدوسسٌدة فً خدمتك6724

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب علً شلق/ دالفن و الجمال6725

1985دار الحوار للنشر ط األولى عبد هللا رحٌبً/ دعروبة الفكر و الثقافة أوال6726

1984المإسسة الوطنٌة للكتاب مٌشٌل زٌرافااألسطورة و الرواٌة6727

دار التونسٌة للنشر ط األولىجروة عبلوة وهبًمدكرات منزلقة فً فصل الشتاء6728

1983دار العالمٌة للنشر ط األولى محمود المسعديالسد رواٌة فً ثمانٌة مناظر6729

1983مإسسة الوطنٌة للكتاب حسٌن أحمد شحادةنظرة إسبلمٌة للتربٌة6730

1900بٌروت – المطبعة الكاتولوكٌة عبد العزٌز بوشفٌراتالطٌور و معزوفة األرض و السماء6731

1900بٌروت – المطبعة الكاتولوكٌة ٌوحنا فقٌرفبلسفة العرب الكندي6732

بٌورت– دار الكتب العلمٌة ٌوحنا فقٌرفبلسفة العرب  الكندي6733

مإسسة نوفل ط الثانٌةكامل محمزد محمد عوٌضةاإلمام أبو حنٌفة6734

1992بٌروت ط األولى – دار الكتب العلمٌة مٌخابٌل نعٌمةالمداخل6735

بٌروت–دار الطبلب عبد مجٌد الحر/  دمسلم بن الولٌد6736

1988دار بٌروت للطباعة و النشر فرٌد دٌك كهنحٌاتنا الجنسٌة6737

1988دار بٌروت للطباعة و النشر ٌاقوت الجوي1معجم البلدان م 6738

1994بٌروت ط الثالثة – دار الجٌل ٌاقوت الجوي1معجم البلدان م 6739

1994بٌروت ط الثالثة – دار الجٌل عبد الرحمان عمٌره/ د2رجال أنزل هللا فٌهم القرآن م 6740

1994بٌروت – دار صادر عبد الرحمان عمٌره/ د3رجال أنزل هللا فٌهم القرآن م 6741

1994بٌروت – دار صادر إحسان عباس/ د2دٌوان الشرٌؾ الرضى م 6742
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1994بٌروت – دار صادر إحسان عباس/ د2دٌوان الشرٌؾ الرضى م 6743

1994بٌروت – دار صادر إحسان عباس/ د2دٌوان الشرٌؾ الرضى م 6744

1996بٌروت ط األولى – دار الجٌل إحسان عباس/ د2دٌوان الشرٌؾ الرضى م 6745

1996بٌروت ط األولى – دار الجٌل أبً العبلء المعري/ د2دٌوان لزوم مال ٌلزم م 6746

بٌروت– دار صادر أبً العبلء المعري/ د2دٌوان لزوم مال ٌلزم م 6747

بٌروت– دار صادر كرم البستان1ًدٌوان الفرزدق م6748

بٌروت– دار صادر كرم البستان1ًدٌوان الفرزدق م6749

بٌروت– دار صادر كرم البستان1ًدٌوان الفرزدق م6750

بٌروت– دار صادر كرم البستان1ًدٌوان الفرزدق م6751

بٌروت– دار صادر كرم البستان1ًدٌوان الفرزدق م6752

1992بٌروت ط األولى – دار الكتب العلمٌة عزٌزة فوال بابت1ًالمعجم المفصل فً نحو العربً ج6753

1993بٌروت ط األولى – دار الكتب العلمٌة عزٌزة فوال بابت1ًالمعجم المفصل فً نحو العربً ج6754

1993بٌروت ط األولى – دار الكتب العلمٌة راجً األصمرمعجم فً علم الصرؾ6755

1990دار الؽرب اإلسبلمً راجً األصمرمعجم فً علم الصرؾ6756

6757
كتاب الجامع

أبً محمد عبد هللا بن أبً زٌد القٌروانً
1990دار الؽرب اإلسبلمً 

6758
كتاب الجامع

أبً محمد عبد هللا بن أبً زٌد القٌروانً
1986دار بٌروت للطباعة و النشر 

1986دار بٌروت للطباعة و النشر كرم البستانًدٌوان أبً العتاهٌة6759

1986دار بٌروت للطباعة و النشر كرم البستانًدٌوان أبً العتاهٌة6760

1993بٌروت ط األولى – مكتبة المعارؾ كرم البستانًدٌوان أبً العتاهٌة6761

6762
أبً الحسٌن أحمد بن فارس بن زكرٌاء الصاحبً  فً فقه اللؽة العربٌة

الرازي

1993بٌروت ط األولى – مكتبة المعارؾ 

6763
أبً الحسٌن أحمد بن فارس بن زكرٌاء الصاحبً فً فقه اللؽة العربٌة

الرازي

1993بٌروت ط األولى – مكتبة المعارؾ 

6764
أبً الحسٌن أحمد بن فارس بن زكرٌاء الصاحبً فً فقه اللؽة العربٌة

الرازي

1987دار بٌروت للطباعة و النشر 

1987دار بٌروت للطباعة و النشر األنصاريدٌوان حسان بنو ثابت6765

1987دار بٌروت للطباعة و النشر األنصاريدٌوان حسان بنو ثابت6766

1987دار بٌروت للطباعة و النشر األنصاريدٌوان حسان بنو ثابت6767

1988دار الكتب العلمٌة بٌروت ط الثانٌة األنصاريدٌوان حسان بنو ثابت6768

1988دار الكتب العلمٌة بٌروت ط الثانٌة محمد بن سبلم الجمحًطبقات الشعراء6769

1988دار الكتب العلمٌة بٌروت ط الثانٌة محمد بن سبلم الجمحًطبقات الشعراء6770
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1988دار الكتب العلمٌة بٌروت ط الثانٌة محمد بن سبلم الجمحًطبقات الشعراء6771

1989دار الجٌل بٌروت ط الثانٌة محمد بن سبلم الجمحًطبقات الشعراء6772

1989دار الجٌل بٌروت ط الثانٌة حسان الفاخوريشرح شذور الذهب6773

1992 1دار الكتب العلمٌة طحسان الفاخوريشرح شذور الذهب6774

1992 1دار الكتب العلمٌة طعزٌزة قوال بابتًالمعجم المفصل فً النحو العرب6775ً

1994 3دار الجٌل بٌروت طعزٌزة قوال بابتًالمعجم المفصل فً النحو العرب6776ً

1994 3دار الجٌل بٌروت طعبد الرحمن عمٌرة/ درجال أنزل هللا فٌهم قرآنا6777

1994 3دار الجٌل بٌروت طعبد الرحمن عمٌرة/ درجال أنزل هللا فٌهم قرآنا6778

1987 3دار الكتب العلمٌة بٌروت طعبد الرحمن عمٌرة/ درجال أنزل هللا فٌهم قرآنا6779

1987 3دار الكتب العلمٌة بٌروت طأحمد بن محمد بن عبد ربه األندلس7ًالعقد ألفرٌد ج6780

1987 3دار الكتب العلمٌة بٌروت طأحمد بن محمد بن عبد ربه األندلس7ًالعقد ألفرٌد ج6781

1987 3دار الكتب العلمٌة بٌروت طأحمد بن محمد بن عبد ربه األندلس7ًالعقد ألفرٌد ج6782

1987 3دار الكتب العلمٌة بٌروت طأحمد بن محمد بن عبد ربه األندلس7ًالعقد ألفرٌد ج6783

1987 3دار الكتب العلمٌة بٌروت طأحمد بن محمد بن عبد ربه األندلس7ًالعقد ألفرٌد ج6784

1987 3دار الكتب العلمٌة بٌروت طأحمد بن محمد بن عبد ربه األندلس7ًالعقد ألفرٌد ج6785

1996 2دار النهضة العربٌة طجماعة من األساتذةفهارس العقد الفرٌد6786

1996 2دار النهضة العربٌة طعبد العزٌز عتٌق/ دفً النقد األدب6787ً

1996 2دار النهضة العربٌة طعبد العزٌز عتٌق/ دفً النقد األدب6788ً

1988 1دار الجٌل بٌروت طعبد العزٌز عتٌق/ دفً النقد األدب6789ً

دار صادر بٌروتحسان الفاخوريشرح الشذور الذهب6790

دار صادر بٌروتكرم البستانًدٌوان الفرزدق6791

دار صادر بٌروتكرم البستانًدٌوان الفرزدق6792

دار صادر بٌروتكرم البستانًدٌوان الفرزدق6793

دار صادر بٌروتكرم البستانًدٌوان الفرزدق6794

دار صادر بٌروتكرم البستانًدٌوان الفرزدق6795

1984دار صادر بٌروت كرم البستانًدٌوان الفرزدق6796

1984دار صادر بٌروت احسان عباسدٌوان شرٌؾ الرض6797ً

1984دار صادر بٌروت احسان عباسدٌوان شرٌؾ الرض6798ً

1996 1دار الجٌل بٌروت طاحسان عباسدٌوان شرٌؾ الرض6799ً

1996 1دار الجٌل بٌروت طٌوسؾ عٌد/ ددٌوان جرٌر6800

1996 1دار الجٌل بٌروت طٌوسؾ عٌد/ ددٌوان جرٌر6801

المكتبة العصرٌة بٌروتٌوسؾ عٌد/ ددٌوان جرٌر6802

المكتبة العصرٌة بٌروتجبلل الدٌن عبد الرحمن السٌوط2ًبؽٌة الوعاة م6803
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1988 1دار الجٌل بٌروت طجبلل الدٌن عبد الرحمن السٌوط2ًبؽٌة الوعاة م6804

1988 1دار الجٌل بٌروت طحسان الفاخوريشرح شدود الذهب6805

1974دار بٌروت للنشر حسان الفاخوريشرح شدود الذهب6806

6807
أبً الطٌب محمد بن اسحق بن ٌحً الموشى أو الظرؾ والظرفاء

الوشاء

1974دار بٌروت للنشر 

6808
أبً الطٌب محمد بن اسحق بن ٌحً الموشى أو الظرؾ والظرفاء

الوشاء

1974دار بٌروت للنشر 

6809
أبً الطٌب محمد بن اسحق بن ٌحً الموشى أو الظرؾ والظرفاء

الوشاء

1974دار بٌروت للنشر 

6810
أبً الطٌب محمد بن اسحق بن ٌحً الموشى أو الظرؾ والظرفاء

الوشاء

1990 2دار الؽرب اإلسبلمً ط

6811
كتاب الجامع

أبً محمد عبد هللا بن أبً زٌد القٌروانً
1990 2دار الؽرب اإلسبلمً ط

6812
كتاب الجامع

أبً محمد عبد هللا بن أبً زٌد القٌروانً
1988 2دار النهضة  العربٌة للنشر ط

1989 2دار الكتب العالمٌة بٌروت طعبده الراجحًدروس فً المذاهب النحوٌة6813

1989 2دار الكتب العالمٌة بٌروت طأبً العباس محمد بن ٌزٌد1الكامل فً اللؽة واألدب ج6814

1989 2دار الكتب العالمٌة بٌروت طأبً العباس محمد بن ٌزٌد1الكامل فً اللؽة واألدب ج6815

1989 2دار الكتب العالمٌة بٌروت طأبً العباس محمد بن ٌزٌد1الكامل فً اللؽة واألدب ج6816

1989 2دار الكتب العالمٌة بٌروت طأبً العباس محمد بن ٌزٌد2الكامل فً اللؽة واألدب ج6817

1989 2دار الكتب العالمٌة بٌروت طأبً العباس محمد بن ٌزٌد2الكامل فً اللؽة واألدب ج6818

1988دار النهضة العربٌة بٌروت أبً العباس محمد بن ٌزٌد2الكامل فً اللؽة واألدب ج6819

1988دار النهضة العربٌة بٌروت عبده الزاجحً/ دتطبٌق النحوي6820

1988دار النهضة العربٌة بٌروت عبده الزاجحً/ دتطبٌق النحوي6821

1988دار النهضة العربٌة بٌروت عبده الزاجحً/ دتطبٌق النحوي6822

1988دار النهضة العربٌة بٌروت عبده الزاجحً/ دتطبٌق النحوي6823

1988دار النهضة العربٌة بٌروت عبده الزاجحً/ دتطبٌق النحوي6824

1988دار النهضة العربٌة بٌروت عبده الزاجحً/ دتطبٌق الصرف6825ً

1988دار النهضة العربٌة بٌروت عبده الزاجحً/ دتطبٌق الصرف6826ً

1988دار النهضة العربٌة بٌروت عبده الزاجحً/ دتطبٌق الصرف6827ً

1988دار النهضة العربٌة بٌروت عبده الزاجحً/ دتطبٌق الصرف6828ً

دار مارون عبودعبده الزاجحً/ دتطبٌق الصرف6829ً

1990 1دار الكتب العلمٌة  بٌروت ط أدب العرب 6830
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1990 1دار الكتب العلمٌة  بٌروت ط مهنا. عبد آ معجم النساء الشاعرات فً الجاهلٌة و اإلسبلم6831

1990 1دار الكتب العلمٌة  بٌروت ط مهنا. عبد آ معجم النساء الشاعرات فً الجاهلٌة و اإلسبلم6832

1990 1دار الكتب العلمٌة  بٌروت ط مهنا. عبد آ معجم النساء الشاعرات فً الجاهلٌة و اإلسبلم6833

بٌروت– المكتبة المصرٌة مهنا. عبد آ معجم النساء الشاعرات فً الجاهلٌة و اإلسبلم6834

بٌروت– المكتبة المصرٌة جبلل الدٌن عبد الرحمان السٌوط1ًبؽٌة الوعاة م6835

بٌروت– المكتبة المصرٌة جبلل الدٌن عبد الرحمان السٌوط1ًبؽٌة الوعاة م6836

بٌروت– المكتبة المصرٌة جبلل الدٌن عبد الرحمان السٌوط1ًبؽٌة الوعاة م6837

بٌروت– المكتبة المصرٌة جبلل الدٌن عبد الرحمان السٌوط1ًبؽٌة الوعاة م6838

بٌروت– المكتبة المصرٌة جبلل الدٌن عبد الرحمان السٌوط1ًبؽٌة الوعاة م6839

بٌروت– المكتبة المصرٌة جبلل الدٌن عبد الرحمان السٌوط2ًبؽٌة الوعاة م6840

بٌروت– المكتبة المصرٌة جبلل الدٌن عبد الرحمان السٌوط2ًبؽٌة الوعاة م6841

1988دار بٌروت للنشر جبلل الدٌن عبد الرحمان السٌوط2ًبؽٌة الوعاة م6842

1988دار بٌروت للنشر ٌاقوت الحموي2معجم البلدان م6843

1988دار بٌروت للنشر ٌاقوت الحموي2معجم البلدان م6844

1988دار بٌروت للنشر ٌاقوت الحموي3معجم البلدان م6845

1988دار بٌروت للنشر ٌاقوت الحموي3معجم البلدان م6846

1988دار بٌروت للنشر ٌاقوت الحموي4معجم البلدان م6847

1988دار بٌروت للنشر ٌاقوت الحموي4معجم البلدان م6848

1988دار بٌروت للنشر ٌاقوت الحموي5معجم البلدان م6849

1991دار النفابس  ط األولى  ٌاقوت الحموي5معجم البلدان م6850

1991دار النفابس  ط األولى  عمر األسعد1معجم األشعار معجم البلدان ج6851

1991دار النفابس  ط األولى  عمر األسعد2معجم األشعار معجم البلدان ج6852

1991دار النفابس  ط األولى  عمر األسعد2معجم األشعار معجم البلدان ج6853

1991دار النفابس  ط األولى  عمر األسعد2معجم األشعار معجم البلدان ج6854

1991دار النفابس  ط األولى  عمر األسعد2معجم األشعار معجم البلدان ج6855

1991دار النفابس  ط األولى  عمر األسعد2معجم األشعار معجم البلدان ج6856

1991دار النفابس  ط األولى  عمر األسعد2معجم األشعار معجم البلدان ج6857

1991دار النفابس  ط األولى  عمر األسعد2معجم األشعار معجم البلدان ج6858

1991دار النفابس  ط األولى  عمر األسعد2معجم األشعار معجم البلدان ج6859

دار الجٌل بٌروت ط األولىعمر األسعد2معجم األشعار معجم البلدان ج6860

دار الجٌل بٌروت ط األولىأبً بشٌر عمرو بن عثمان بن قنبر3كتاب سٌبوٌه ج6861

دار الجٌل بٌروت ط األولىأبً بشٌر عمرو بن عثمان بن قنبر3كتاب سٌبوٌه ج6862

دار الجٌل بٌروت ط األولىأبً بشٌر عمرو بن عثمان بن قنبر4كتاب سٌبوٌه ج6863
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دار الجٌل بٌروت ط األولىأبً بشٌر عمرو بن عثمان بن قنبر4كتاب سٌبوٌه ج6864

دار الجٌل بٌروت ط األولىأبً بشٌر عمرو بن عثمان بن قنبر4كتاب سٌبوٌه ج6865

دار الجٌل بٌروت ط األولىأبً بشٌر عمرو بن عثمان بن قنبر5كتاب سٌبوٌه ج6866

دار الجٌل بٌروت ط األولىأبً بشٌر عمرو بن عثمان بن قنبر5كتاب سٌبوٌه ج6867

1989دار الجٌل بٌروت أبً بشٌر عمرو بن عثمان بن قنبر5كتاب سٌبوٌه ج6868

1989دار الجٌل بٌروت بطرس البستانًأدباء العرب6869

1989دار الجٌل بٌروت بطرس البستانًأدباء العرب6870

1989دار الجٌل بٌروت بطرس البستانًأدباء العرب6871

1989دار الجٌل بٌروت بطرس البستانًأدباء العرب6872

1989دار الجٌل بٌروت بطرس البستانًأدباء العرب6873

1989دار الجٌل بٌروت بطرس البستانًأدباء العرب6874

دار الجٌل  بٌروتبطرس البستانًأدباء العرب6875

دار الجٌل  بٌروتمجد الدٌن محمد بن ٌعقوب الفٌروزالقاموس المحٌط  أبادي6876

دار الجٌل  بٌروتمجد الدٌن محمد بن ٌعقوب الفٌروزالقاموس المحٌط  أبادي6877

دار الجٌل  بٌروتمجد الدٌن محمد بن ٌعقوب الفٌروزالقاموس المحٌط  أبادي6878

دار الجٌل  بٌروتمجد الدٌن محمد بن ٌعقوب الفٌروزالقاموس المحٌط  أبادي6879

دار الجٌل  بٌروتمجد الدٌن محمد بن ٌعقوب الفٌروزالقاموس المحٌط  أبادي6880

1982دار بٌروت للطباعة مجد الدٌن محمد بن ٌعقوبالقاموس المحٌط  أبادي6881

1995دار الؽرب اإلسبلمً ط الثانٌة كرم البستانًدٌوان أبو العتاهٌة6882

6883
كتاب الجامع

أبً محمد عبد هللا بن أبً زٌد القٌراوانً
1987المكتبة المصرٌة  بٌروت 

1994دار الجٌل بٌروت ط الثالثة السٌوطًالمزهر فً علوم اللؽة و أنواعها6884

1991دار الجٌل بٌروت ط الثانٌة عبد الرحمان عمٌرهرجال ونساء أنزل هللا فٌهم قرآنا6885

1991دار الجٌل بٌروت ط الثانٌة حنا الفاخوري1الموجز فً األدب العربً و تارٌخه ج6886

1991دار الجٌل بٌروت ط الثانٌة حنا الفاخوري1الموجز فً األدب العربً و تارٌخه ج6887

1991دار الجٌل بٌروت ط الثانٌة حنا الفاخوري1الموجز فً األدب العربً و تارٌخه ج6888

1991دار الجٌل بٌروت ط الثانٌة حنا الفاخوري1الموجز فً األدب العربً و تارٌخه ج6889

1991دار الجٌل بٌروت ط الثانٌة حنا الفاخوري1الموجز فً األدب العربً و تارٌخه ج6890

1991دار الجٌل بٌروت ط الثانٌة حنا الفاخوري1الموجز فً األدب العربً و تارٌخه ج6891

1991دار الجٌل بٌروت ط الثانٌة حنا الفاخوري1الموجز فً األدب العربً و تارٌخه ج6892

1987دار الكتب العلمٌة بٌروت ط األولى حنا الفاخوري1الموجز فً األدب العربً و تارٌخه ج6893

1987دار الكتب العلمٌة بٌروت ط األولى علً فاعوردٌوان أبً نواس6894

1987دار الكتب العلمٌة بٌروت ط األولى علً فاعوردٌوان أبً نواس6895
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1992دار الجٌل بٌروت ط األولى علً فاعوردٌوان أبً نواس6896

1992دار الجٌل بٌروت ط األولى د محمد عبد المنعم خفاجًاالدب األندلس6897ً

1992دار الجٌل بٌروت ط األولى د محمد عبد المنعم خفاجًاالدب األندلس6898ً

1995لى ,دار الجٌل بٌروت ط الد محمد عبد المنعم خفاجًاالدب األندلس6899ً

1995لى ,دار الجٌل بٌروت ط الكبا.إمٌل آ 1دٌوان أحمد شوقً ج 6900

1995لى ,دار الجٌل بٌروت ط الكبا.إمٌل آ 2دٌوان أحمد شوقً ج 6901

1996     1دار الجٌل بٌروت طكبا.إمٌل آ 2دٌوان أحمد شوقً ج 6902

منشورات مكتبة العصرٌةٌوسؾ شكري فرحات/ ددٌوان عمر بن أبً ربٌعة6903

منشورات مكتبة العصرٌةعلً بن عبد العزٌز الجرجانًالوساطة بٌن المتنبً وخصومه6904

منشورات مكتبة العصرٌةعلً بن عبد العزٌز الجرجانًالوساطة بٌن المتنبً وخصومه6905

منشورات مكتبة العصرٌةعلً بن عبد العزٌز الجرجانًالوساطة بٌن المتنبً وخصومه6906

1988 2دار النهضة العربٌة للطباعة طعلً بن عبد العزٌز الجرجانًالوساطة بٌن المتنبً وخصومه6907

1988 2دار النهضة العربٌة للطباعة طعبده الراجحً/ ددروس فً المذاهب النحوٌة6908

1990دار الجٌل بٌروت عبده الراجحً/ ددروس فً المذاهب النحوٌة6909

1990دار الجٌل بٌروت عبد السبلم محمد هاروناألسالٌب اإلنشابٌة فً النحو العرب6910ً

1990دار الجٌل بٌروت عبد السبلم محمد هاروناألسالٌب اإلنشابٌة فً النحو العرب6911ً

1990دار الجٌل بٌروت عبد السبلم محمد هاروناألسالٌب اإلنشابٌة فً النحو العرب6912ً

1990دار الجٌل بٌروت عبد السبلم محمد هاروناألسالٌب اإلنشابٌة فً النحو العرب6913ً

منشورات جروس طرابلسعبد السبلم محمد هاروناألسالٌب اإلنشابٌة فً النحو العرب6914ً

منشورات جروس طرابلسبسام  بركة"عربً/فرنسً"معجم اللسانٌة   6915

1988دار الجٌل بٌروت بسام  بركة"عربً/فرنسً"معجم اللسانٌة   6916

1988دار الجٌل بٌروت محمد أبو الفضل ابراهٌمأٌام العرب فً اإلسبلم6917

1988دار الجٌل بٌروت محمد أبو الفضل ابراهٌمأٌام العرب فً اإلسبلم6918

1988دار الجٌل بٌروت محمد أبو الفضل ابراهٌمأٌام العرب فً اإلسبلم6919

1988دار الجٌل بٌروت محمد أبو الفضل ابراهٌمأٌام العرب فً اإلسبلم6920

1988دار الجٌل بٌروت محمد أحمد جاد المولىآٌام العرب فً الجاهلٌة6921

1988دار الجٌل بٌروت محمد أحمد جاد المولىآٌام العرب فً الجاهلٌة6922

1988دار الجٌل بٌروت محمد أحمد جاد المولىآٌام العرب فً الجاهلٌة6923

1996دار النهضة العربٌة للنشر محمد أحمد جاد المولىآٌام العرب فً الجاهلٌة6924

1996دار النهضة العربٌة للنشر محمد مصطفى هدارةبحوث فً األدب العربً الحدٌث6925

1996دار النهضة العربٌة للنشر محمد مصطفى هدارةبحوث فً األدب العربً الحدٌث6926

1996دار النهضة العربٌة للنشر محمد مصطفى هدارةبحوث فً األدب العربً الحدٌث6927

1996دار النهضة العربٌة للنشر محمد مصطفى هدارةبحوث فً األدب العربً الحدٌث6928
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1990 1دار الجٌل بٌروت طمحمد مصطفى هدارةبحوث فً األدب العربً الحدٌث6929

دار صادر بٌروتكبا.إمٌل آ/ د1دٌوان أحمد شوقً ج6930

دار صادر بٌروتكرم البستانًدٌوان ابن المعتز6931

دار صادر بٌروتكرم البستانًدٌوان ابن المعتز6932

دار صادر بٌروتكرم البستانًدٌوان ابن المعتز6933

1996 1دار الجٌل بٌروت طكرم البستانًدٌوان ابن المعتز6934

1996 1دار الجٌل بٌروت طٌوسؾ شكري فرحات/ ددٌوان ابن فراس الحمدان6935ً

1996 1دار الجٌل بٌروت طٌوسؾ شكري فرحات/ ددٌوان ابن فراس الحمدان6936ً

1996دار الجٌل بٌروت ٌوسؾ شكري فرحات/ ددٌوان ابن فراس الحمدان6937ً

1996دار الجٌل بٌروت ٌوسؾ شكري فرحات/ ددٌوان السفرٌن6938

1996دار الجٌل بٌروت ٌوسؾ شكري فرحات/ ددٌوان السفرٌن6939

1996دار الجٌل بٌروت ٌوسؾ شكري فرحات/ ددٌوان السفرٌن6940

دار صادر بٌروتدٌوان لبٌد بن ربٌعة العامري6941

دار صادر بٌروتكرم البستانًدٌوان طرفة بن العبد6942

دار صادر بٌروتكرم البستانًدٌوان طرفة بن العبد6943

دار صادر بٌروتدٌوان لبٌد بن ربٌعة المعا مري6944

دار الجٌل بٌروتدٌوان لبٌد بن ربٌعة المعا مري6945

دار الجٌل بٌروتناصٌؾ الٌازجًدٌوان المتنب6946ً

دار الجٌل بٌروتناصٌؾ الٌازجًدٌوان المتنب6947ً

دار الجٌل بٌروتناصٌؾ الٌازجًدٌوان المتنب6948ً

دار الجٌل بٌروتناصٌؾ الٌازجًدٌوان المتنب6949ً

دار الجٌل بٌروتناصٌؾ الٌازجًدٌوان المتنب6950ً

دار الجٌل بٌروتناصٌؾ الٌازجًدٌوان المتنب6951ً

دار الجٌل بٌروتناصٌؾ الٌازجًدٌوان المتنب6952ً

دار الجٌل بٌروتناصٌؾ الٌازجًدٌوان المتنب6953ً

دار الجٌل بٌروتناصٌؾ الٌازجًدٌوان المتنب6954ً

1987منشورات المكتبة العصرٌة بٌروت ناصٌؾ الٌازجًدٌوان المتنب6955ً

1987منشورات المكتبة العصرٌة بٌروت العبلمة السٌوط1ًالمزهر فً علوم اللؽة و أنواعها  ج 6956

1987منشورات المكتبة العصرٌة بٌروت العبلمة السٌوط1ًالمزهر فً علوم اللؽة و أنواعها  ج 6957

1987منشورات المكتبة العصرٌة بٌروت العبلمة السٌوط1ًالمزهر فً علوم اللؽة و أنواعها  ج 6958

1987منشورات المكتبة العصرٌة بٌروت العبلمة السٌوط1ًالمزهر فً علوم اللؽة و أنواعها  ج 6959

1987منشورات المكتبة العصرٌة بٌروت العبلمة السٌوط2ًالمزهر فً علوم اللؽة و أنواعها  ج 6960

1987منشورات المكتبة العصرٌة بٌروت العبلمة السٌوط2ًالمزهر فً علوم اللؽة و أنواعها  ج 6961
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1987منشورات المكتبة العصرٌة بٌروت العبلمة السٌوط2ًالمزهر فً علوم اللؽة و أنواعها  ج 6962

1987منشورات المكتبة العصرٌة بٌروت العبلمة السٌوط2ًالمزهر فً علوم اللؽة و أنواعها  ج 6963

دار الجٌل بٌروتالعبلمة السٌوط2ًالمزهر فً علوم اللؽة و أنواعها  ج 6964

دار الجٌل بٌروتعبد السبلم محمد هارون1الجاحظ البٌان و التبٌٌن ج6965

دار الجٌل بٌروتعبد السبلم محمد هارون1الجاحظ البٌان و التبٌٌن ج6966

دار الجٌل بٌروتعبد السبلم محمد هارون1الجاحظ البٌان و التبٌٌن ج6967

دار الجٌل بٌروتعبد السبلم محمد هارون1الجاحظ البٌان و التبٌٌن ج6968

دار الجٌل بٌروتعبد السبلم محمد هارون2الجاحظ البٌان و التبٌٌن ج6969

دار الجٌل بٌروتعبد السبلم محمد هارون2الجاحظ البٌان و التبٌٌن ج6970

دار الجٌل بٌروتعبد السبلم محمد هارون2الجاحظ البٌان و التبٌٌن ج6971

دار الجٌل بٌروتعبد السبلم محمد هارون2الجاحظ البٌان و التبٌٌن ج6972

دار الجٌل بٌروتعبد السبلم محمد هارون2الجاحظ البٌان و التبٌٌن ج6973

دار الجٌل بٌروتعبد السبلم محمد هارون3الجاحظ البٌان و التبٌٌن ج6974

دار الجٌل بٌروتعبد السبلم محمد هارون3الجاحظ البٌان و التبٌٌن ج6975

دار الجٌل بٌروتعبد السبلم محمد هارون3الجاحظ البٌان و التبٌٌن ج6976

دار الجٌل بٌروتعبد السبلم محمد هارون3الجاحظ البٌان و التبٌٌن ج6977

دار الجٌل بٌروتعبد السبلم محمد هارون3الجاحظ البٌان و التبٌٌن ج6978

دار الجٌل بٌروتعبد السبلم محمد هارون4الجاحظ البٌان و التبٌٌن ج6979

دار الجٌل بٌروتعبد السبلم محمد هارون4الجاحظ البٌان و التبٌٌن ج6980

دار الجٌل بٌروتعبد السبلم محمد هارون4الجاحظ البٌان و التبٌٌن ج6981

دار الجٌل بٌروتعبد السبلم محمد هارون4الجاحظ البٌان و التبٌٌن ج6982

1994منشورات مكتبة المعارؾ  بٌروت  ط التاسعة عبد السبلم محمد هارون1الجاحظ البٌان و التبٌٌن ج6983

1995منشورات مكتبة المعارؾ  بٌروت  ط التاسعة عبد السبلم محمد هارون1الجاحظ البٌان و التبٌٌن ج6984

1988منشورات مكتبة المعارؾ  بٌروت  ط السابعة الحافظ إبن كثٌر11البداٌة و النهاٌة  ج 6985

الحافظ إبن كثٌر11البداٌة و النهاٌة  ج 6986

1988منشورات مكتبة المعالرؾ ط األولى الحافظ إبن كثٌر13البداٌة و النهاٌة  ج 6987

1988منشورات مكتبة المعارؾ بٌروت ط السادسة الحافظ إبن كثٌرفهرس عام لكتاب البداٌة و النهاٌة6988

1988منشورات مكتبة المعارؾ بٌروت الحافظ إبن كثٌر5البداٌة والنهاٌة ج 6989

منشورات مكتبة المعارؾ بٌروتالحافظ إبن كثٌر7البداٌة والنهاٌة ج 6990

1995منشورات مكتبة المعارؾ الحافظ إبن كثٌر1البداٌة والنهاٌة ج6991

-Berti – edition  chez  mr badi – sdafالحافظ إبن كثٌر3البداٌة والنهاٌة ج 6992

6993Plan comptable national (p.c.n)Berti – edition  chez  mr badi – sdaf-

6994Plan comptable national (p.c.n)Berti – edition  chez  mr badi – sdaf-
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6995Plan comptable national (p.c.n)Berti – edition  chez  mr badi – sdaf-

6996Plan comptable national (p.c.n)Berti – edition  chez  mr badi – sdaf-

6997
Plan comptable national (p.c.n)Edition –el- - mohamed  cherif – blaid 

1999

6998
Commaitre et manipuler sur ordinateurEdition –el- - mohamed  cherif – blaid 

1999

6999Commaitre et manipuler sur ordinateur=

7000Commaitre et manipuler sur ordinateur=

7001Commaitre et manipuler sur ordinateur=

7002Commaitre et manipuler sur ordinateur=

7003Commaitre et manipuler sur ordinateur=

7004Commaitre et manipuler sur ordinateur=

7005Commaitre et manipuler sur ordinateur=

7006Commaitre et manipuler sur ordinateur=

7007Commaitre et manipuler sur ordinateur=

7008
Commaitre et manipuler sur ordinateurMinistre des fiances direction générale 

des ci pots

7009
Guide pratique des déclaration fiscoles (1997)Ministre des fiances direction générale 

des ci pots

7010
Guide pratique des déclaration fiscoles (1997)Ministre des fiances direction générale 

des ci pots

7011
Guide pratique des déclaration fiscoles (1997)Ministre des fiances direction générale 

des ci pots

7012
Guide pratique des déclaration fiscoles (1997)Ministre des fiances direction générale 

des ci pots

7013Guide pratique des déclaration fiscoles (1997)Chiheb – eyrolles 1996

7014Savoir écrire paur diriger ( guide pratique)Chiheb – eyrolles 1996

7015Savoir écrire paur diriger ( guide pratique)Chiheb – eyrolles 1996

7016Savoir écrire paur diriger ( guide pratique)Chiheb – eyrolles 1996

7017Savoir écrire paur diriger ( guide pratique)Chiheb – eyrolles 1996

7018Savoir écrire paur diriger ( guide pratique)Pelais des ciublide 1998

7019Terminologie juridique dans la legisletion algériennePelais des ciublide 1998

7020Terminologie juridique dans la legisletion algériennePelais des ciublide 1998

7021Terminologie juridique dans la legisletion algériennePelais des ciublide 1998
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7022Terminologie juridique dans la legisletion algériennePelais des ciublide 1998

7023Terminologie juridique dans la legisletion algériennePelais des ciublide 1998

7024Terminologie juridique dans la legisletion algériennePelais des ciublide 1998

7025Terminologie juridique dans la legisletion algériennePelais des ciublide 1998

7026Terminologie juridique dans la legisletion algériennePelais des ciublide 1998

7027Terminologie juridique dans la legisletion algériennePelais des ciublide 1998

7028Terminologie juridique dans la legisletion algérienne الجزابر – دار هومه-

-الجزابر – دار هومه عمر بلقاضًاإلعبلم اآللً للمبتدبٌن و المبرمجٌن7029

-الجزابر – دار هومه عمر بلقاضًاإلعبلم اآللً للمبتدبٌن و المبرمجٌن7030

-الجزابر – دار هومه عمر بلقاضًاإلعبلم اآللً للمبتدبٌن و المبرمجٌن7031

-الجزابر – دار هومه عمر بلقاضًاإلعبلم اآللً للمبتدبٌن و المبرمجٌن7032

-الجزابر – دار هومه عمر بلقاضًاإلعبلم اآللً للمبتدبٌن و المبرمجٌن7033

-الجزابر – دار هومه عمر بلقاضًاإلعبلم اآللً للمبتدبٌن و المبرمجٌن7034

-الجزابر – دار هومه عمر بلقاضًاإلعبلم اآللً للمبتدبٌن و المبرمجٌن7035

-الجزابر – دار هومه عمر بلقاضًاإلعبلم اآللً للمبتدبٌن و المبرمجٌن7036

-الجزابر – دار هومه عمر بلقاضًاإلعبلم اآللً للمبتدبٌن و المبرمجٌن7037

-الجزابر – دار هومه عمر بلقاضًاإلعبلم اآللً للمبتدبٌن و المبرمجٌن7038

-الجزابر – دار هومه عمر بلقاضًاإلعبلم اآللً للمبتدبٌن و المبرمجٌن7039

-الجزابر – دار هومه عمر بلقاضًاإلعبلم اآللً للمبتدبٌن و المبرمجٌن7040

-الجزابر – دار هومه عمر بلقاضًاإلعبلم اآللً للمبتدبٌن و المبرمجٌن7041

-الجزابر – دار هومه عمر بلقاضًاإلعبلم اآللً للمبتدبٌن و المبرمجٌن7042

-الجزابر – دار هومه عمر بلقاضًاإلعبلم اآللً للمبتدبٌن و المبرمجٌن7043

-الجزابر – دار هومه عمر بلقاضًاإلعبلم اآللً للمبتدبٌن و المبرمجٌن7044

-الجزابر – دار هومه عمر بلقاضًاإلعبلم اآللً للمبتدبٌن و المبرمجٌن7045

-الجزابر – دار هومه عمر بلقاضًاإلعبلم اآللً للمبتدبٌن و المبرمجٌن7046

-الجزابر – دار هومه عمر بلقاضًاإلعبلم اآللً للمبتدبٌن و المبرمجٌن7047

Plais du lineعمر بلقاضًاإلعبلم اآللً للمبتدبٌن و المبرمجٌن7048

7049zed. Ez ًعربً–                 الزاد قاموس فرنسLedige frecais aidePlais du line

7050zed. Ez ًعربً–                 الزاد قاموس فرنسLedige frecais aidePlais du line

7051zed. Ez ًعربً–                 الزاد قاموس فرنسLedige frecais aidePlais du line

7052zed. Ez ًعربً–                 الزاد قاموس فرنسLedige frecais aidePlais du line

7053zed. Ez ًعربً–                 الزاد قاموس فرنسLedige frecais aidePlais du line

7054zed. Ez ًعربً–                 الزاد قاموس فرنسLedige frecais aidePlais du line
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7055zed. Ez ًعربً–                 الزاد قاموس فرنسLedige frecais aidePlais du line

7056zed. Ez ًعربً–                 الزاد قاموس فرنسLedige frecais aidePlais du line

7057zed. Ez ًعربً–                 الزاد قاموس فرنسLedige frecais aidePlais du line

7058zed. Ez ًعربً–                 الزاد قاموس فرنسLedige frecais aide

فرسنً   عوي-المنجد فً أمثال و حكم  و الفوابد اللؽوٌة عربً فرنسً  + عربً – المنجد فرنسً 7059

فرسنً   عوي-المنجد فً أمثال و حكم  و الفوابد اللؽوٌة عربً فرنسً  + عربً – المنجد فرنسً 7060

فرسنً   عوي-المنجد فً أمثال و حكم  و الفوابد اللؽوٌة عربً فرنسً  + عربً – المنجد فرنسً 7061

1999- دار اآلداب فرسنً   عوي-المنجد فً أمثال و حكم  و الفوابد اللؽوٌة عربً فرنسً  + عربً – المنجد فرنسً 7062

1999- دار اآلداب dl- manhalعربً– المنهل قاموس فرنسً 7063

1999- دار اآلداب dl- manhalعربً– المنهل قاموس فرنسً 7064

1999- دار اآلداب dl- manhalعربً– المنهل قاموس فرنسً 7065

1999- دار اآلداب dl- manhalعربً– المنهل قاموس فرنسً 7066

-القاهرة – دار الفكر العربً dl- manhalعربً– المنهل قاموس فرنسً 7067

-القاهرة – دار الفكر العربً حسٌن ٌوسؾ موسىاإلفصاح فً فقه اللؽة7068

-القاهرة – دار الفكر العربً حسٌن ٌوسؾ موسىاإلفصاح فً فقه اللؽة7069

-القاهرة – دار الفكر العربً حسٌن ٌوسؾ موسىاإلفصاح فً فقه اللؽة7070

................................حسٌن ٌوسؾ موسىاإلفصاح فً فقه اللؽة7071

منشورا- بٌروت – دار المسٌرة كرم البستانًدٌوان إبن المعتز7072

7073
أبً بكر محمد بن الحسن بن دورٌد األشقاة

اإلندي

1987بٌروت – المكتبة العصرٌة 

1987دار الكتب الجزابر محمد بن القاسم األنباريكتاب األضداد7074

1986دار التونسٌة للنشر محمد الؽزالًكٌؾ نفهم اإلسبلم7075

1981دار العلم للمبلٌٌن أبو القاسم لبلنمًفضل اإلعتزال و طبقات المعتزلة7076

1977الشركة الوطنٌة للنشر قسطنطٌن رزٌقفً معركة الحضارة7077

1987دٌوان المطبوعات الجامعٌة عمر بن قٌنةالداٌست7078ً

بٌروت– منشورات المكتبة العصرٌة عبد المالك مرتاض/ دفً األمثال الزراعٌة7079

1985بٌروت ط العاشرة -مإسسة نوفل  عباس محمود العقادعبقرٌة عمر7080

دار المعارؾ بمصرمٌخابٌل نعٌمةالبٌادر7081

1986الجزابر – المإسسة الوطنٌة للكتاب طه حسٌنمع أبً عبلء فً سجنه7082

1985دمشق ط الثالثة – دار السإال محمد جٌجلًأٌام الصبا7083

7084
قصة القواعد

أسعد علً/ د
– عالم المعرفة كتب ثقافٌة  ٌصدرها المجلس الوطنً  

1997الكوٌت 

 بٌروت1983بٌروت – دار الشروق مصطفى ناصؾ/ دمحاورات مع النشر العرب7085ً
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1961مكتبة النهضة المصرٌة ط األولى أبو الحسن علً الحسنً الندوىربانٌة رهبانٌة7086

1986المإسسة  الجامعٌة للدراسات ط الثانٌة عبد الرحمان بدويدراسات إسبلمٌة أرسطو طالٌس فً السماء و األثار العلوٌة7087

بٌروت– دار الكتب اللبنانٌة فٌكتور سمٌر  نوؾتحلٌل نفسً للولٌد7088

1983بٌروت ط الثالثة – دار عودة توفٌق الحكٌمحمار حكٌم7089

1981بٌروت ط الثانٌة – دار العودة دٌوان الجوهري7090

1996دار العلم للمبلٌٌن ط الثامنة  ببقضاٌا الشعر فً النقد العرب7091ً

بٌروت لبنان– دار العلم نازك المبلبكةقضاٌا الشعر المعاصر7092

1981دار األندلس ط الثانٌة ستٌفان زٌفاٌجقٌراتا7093

1983دار األندلس ط الثالثة مصطفى ناصؾنظرٌة المعنى فً النقد العرب7094ً

بٌروت ط الخامسة– دار المشرق مصطفى ناصؾالصور األدبٌة7095

1987بٌروت ط األولى – منشورات عوٌدات فإاد إفرام البتانًإبن عبد ربه العقد الفرٌد7096

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر روبٌرا سكاربٌتسوسولوجٌا األدب7097

1986مإسسة فركلٌن للطباعة بٌروت صالح رضاالحان و مواقؾ7098

1973الشركة الوطنٌة للنشر فردب مٌلٌتفن المسرحٌة7099

الشركة الوطنٌة للنشر الجزابرمحمد العربً الزبٌريمذكرات أحمد باي 7100

1977دار الهبلل عرعار محمد العالً-قصة - ماال تذروه الرٌاح7101

1999عالم الكتب ادوارد سبنسركولزالتخؾ 7102

1978/ 8مإسسة نوفل  ط محمد لطفً جمعةمباحث فً الفلكلور 7103

دار الكلمة صنعاءمٌخابٌل نعٌمةدروب 7104

1981بٌروت ط الثانٌة – دار العودة ابً محمد الهمذانًاإلكلٌل7105

1985/9مإسسة نوفل طالطٌب الصالحمرٌود7106

1985دار الحداثة للنشر ط األولى مٌخابٌل نعٌمةزاد المعاد7107

1985/2دار الحداثة طؼاستون باشبللفلسفة الرفض7108

1963مكتبة رحاب ٌعقوب فامالبراجماتزم أو مذهب الذرابع7109

1999دار الحبل بٌروت مكتبة رابطة العالم االسبلمًمجموعة من األحادٌث النبوٌة فً الصوم7110

1981 / 1منشورات عوٌدات طمجدي صابرعروس األحزان7111

1976المإسسة العربٌة للدراسات هنري بٌراألدب الرمزي7112

1981/ 1منشورات دار الرفابً للنشر طأورٌت أصبلنطاؼور 7113

1985/ 1دار السإال للطباعة  ط أحمد محمد الطٌب. داألعمش الظرٌؾ7114

الشركة الوطنٌة للنشر الجزابرأسعد علًالثقة بالتراث و المستقبل7115

1986دار المشرق بٌروت ط جورج لوكاتشالمكتبة الشعبٌة الرواٌة 7116

1969/4دار المشرق بٌروت طسلٌمان البستانًمقدمة االلٌاذة7117

1981/ مكتبة الشعبٌة الشركة الوطنٌة للنشر جرٌرمدح و ؼزل ورثاء7118
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1996 /1دار الجٌل بٌروت ط احمد منورقراءات فً القصة الجزابرٌة7119

1994/ موفم للنشر الجزابر مجدي صابراٌام الحب و الثار7120

1995/ موفم للنشر الجزابر ولٌام شكسبٌرمكبت متبوع بالعاصفة7121

1992/ موفم للنشر الجزابر خلٌل جبران خلٌلاالجنحة  المتكسرة7122

1994/ موفم للنشر الجزابر ٌعقوب صروؾفتاة مصر7123

1995/ موفم للنشر الجزابر ابن طفٌلحً بن ٌقظان7124

سلسلة شهرٌة عندار الهبللابن طفٌلنظرٌة المعنى فً النقد العرب7125ً

1981 1منشورات عوٌدات بٌروت ط عبد العزٌز نشرقالرإٌا االبداعٌة فً ادب السباع7126ً

1986دار المشرق بٌروتفبلسفة المعاصرٌنطبٌعة المٌتافٌزقٌة7127

1986دار المشرق بٌروتفإاد إفرام البتانًابو العبلء المعري رسالة الؽفران7128

1988 /1منشورات عوٌداتطفإاد إفرام البتانًالمهلهل منتخبات  شعرٌة7129

1976 1المإسسة العربٌة للدراسات  طؼبلاير مارسٌلالفلسفة الملموسة7130

المكتبة الحدٌثة بٌروتلوك دٌكونبودلٌر7131

1993دار الجٌل بٌروت ط األولى اللؽة األلمانٌة للمتعلم7132

1991دار الجٌل بٌروت ط األولى تعلم اللؽة اإلسبانٌة بدون معلم 7133

1990دار الجٌل بٌروت ط األولى مجدي صابرنجمة الحب 7134

1993دار الجل بٌروت ط األولى مجدي صابرال تتركنً وحدي7135

1991دار الجٌل بٌروت  ط المجدي صابرطرٌق األشواك7136

1993دار الجٌل بٌروت ط األولى مجدي صابرالمهمة المستحٌلة 7137

1993دار الجٌل بٌروتط األولى مجدي صابرالمعبد الملعون7138

1992دار الجٌل بٌروت ط األولى مجدي صابرصحراء الجحٌم7139

1990دار الجٌل بٌروت ط األولى مجدي صابراٌام الحب و الثؤر7140

1990دار الجٌل بٌروت ط األولى مجدي صابرعٌناك قدري 7141

1993دار الكتب العلمٌةبٌروت ط األولى مجدي صابرعٌناك قدري 7142

1993دار الكتب العلمٌةبٌروت ط األولى الشٌخ محمد عوٌضةابوبكر الرازي 7143

1993دار الكتب العلمٌةبٌروت ط األولى الشٌخ محمد عوٌضةابوبكر الرازي 7144

1993دار الكتب العلمٌةبٌروت ط األولى الشٌخ محمد عوٌضةابوبكر الرازي 7145

1993المإسسة العربٌة للدراسات ط األولى الشٌخ محمد عوٌضةالكندي 7146

1984منشورات دار الرفاعً ط االولى ؼاٌتان بٌكونأندرٌه مالٌرو7147

مجلة شهرٌة تصدر بدمشقد شوقً النجارالهمزة مشكبلتها وعبلجها 7148

1418/1998دار الفكر العربً هبلل ناجًالحسن ابن أسد الفارقً 7149

1418/1998دار الفكر العربً احمد سما ٌلوتتشفلسفة اإلستشراق 7150

1418/1998دار الفكر العربً احمد سما ٌلوتتشفلسفة اإلستشراق 7151
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1418/1998دار الفكر العربً احمد سما ٌلوتتشفلسفة اإلستشراق 7152

1418/1998دار الفكر العربً احمد سما ٌلوتتشفلسفة اإلستشراق 7153

1984/1404 1مإسسة المعارؾ ط احمد سما ٌلوتتشفلسفة اإلستشراق 7154

1990 1دراسات فكرٌة ط مصطفى بن ذكرىنظرات فً شعر 7155

2منشورات دار مكتبة الحٌاة ط عبد الباسط سٌدامن الوعً األسطوري الى بداٌات التفكٌر الفلسفً النظري 7156

1415/1995 1دار الفكر العربً ط محمود شٌت خطابعمر بن الخطاب الفاروق القابد7157

1415/1995 1دار الفكر العربً ط محمد حسٌن عبد العزٌزالقٌاس فً اللؽة العربٌة 7158

الناشر المعارؾ اإلسكندرٌةمحمد حسٌن عبد العزٌزالقٌاس فً اللؽة العربٌة 7159

الناشر المعارؾ اإلسكندرٌةمصطفى السعدانًالتؽرٌب فً الشعر العربً المعاصر 7160

1996دار المعرفة الجامعٌة مصطفى السعدانًالتؽرٌب فً الشعر العربً المعاصر 7161

1996دار المعرفة الجامعٌة زٌن كامل الخوٌسكًالصرؾ العربً صٌاؼة جدٌدة 7162

1996دار المعرفة الجامعٌة زٌن كامل الخوٌسكًالفقه على المذاهب االربعة العبادات7163

1996دار المعرفة الجامعٌة زٌن كامل الخوٌسكًالصرؾ العربً صٌاؼة جدٌدة 7164

1996دار المعرفة الجامعٌة زٌن كامل الخوٌسكًالصرؾ العربً صٌاؼة جدٌدة 7165

دار الجٌل بٌروتزٌن كامل الخوٌسكًالصرؾ العربً صٌاؼة جدٌدة 7166

دار الشروق بٌروتصار طعٌمةاإلباضٌة عقٌدة و مذهب 7167

1959دار الكتب بٌروت ط األولى محمد قطب2منهج التربٌة اإلسبلمٌة ج7168

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌة  عمر فروخالمنهاج فً األدب العربً و تارٌخه 7169

1973دار النهضة العربٌة بٌروت نور الدٌن السدالشعرٌة العربٌة 7170

1979دار الشروق بٌروت محمد محمد حسٌناسالٌب الصناعة 7171

1987 /1دار المصرٌة للنشر ط فتحٌة حسن سلٌمانتربٌة الطفل بٌن الماضً و الحاضر 7172

1987 /1دار المصرٌة للنشر ط صالح مرسًالهجان/كنت جاسوسا فً اسرابٌل7173

1975 /2منشورات دار مكتبة الحٌاة ط صالح مرسًالهجان/كنت جاسوسا فً اسرابٌل7174

1984 /2المإسسة الوطنٌة للكتاب طولٌم شكسبٌرهملت7175

1980/ 1دار الطلٌعة للطباعةبٌروت طالطاهر وطارالحوات و القصر رواٌة7176

مكتبة القران للطباعة والنشرناجً علوشحوار حول االمة و القومٌة والوحدة7177

مكتبة القران للطباعة والنشرمحمد ابراهٌم سلٌمالناصر صبلح الدٌن7178

1983دار الفكر دمشق محمد ابراهٌم سلٌمالناصر صبلح الدٌن7179

1997/دار المعارؾ للطباعة تونس عبد العظٌم بن عبد القوي2الترؼٌب والترهٌب ج7180

1993/مطبعة دحلب الجزابرابً منصور عبد الملككتاب فقه اللؽة واسرار العربٌة7181

1985/ 1دار البعث قسنطٌنة طبشار قوٌدربؽداد مدٌنة السبلم7182

1995/ شركة الشهاب للنشرابو المجد احمداالجتهاد الدٌنً المعاصر7183

مكتبة رحابمحمد ابو فارس/ دثلة من االولٌن7184
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1984 4دار العلم للمبلٌٌن طسعٌد حوامدخل الىاالخوان المسلمٌن7185

1982/ 1دار البعث قسنطٌنة طعفٌؾ عبد الفتاح طبارهتفسٌر جزء قد سمع7186

1983 /2دار الفكر دمشق طعبد الحمٌد بن بادٌسمجالس التذكٌر 7187

1993 /2دار مكتبة الهبلل بٌروت ط شوقً ابو خلٌلمن ضٌع القران7188

1980/الشركة التونسٌة عوض احمد ادرٌس/د الوجٌز فً اصول الفقه7189

1988/ مكتبة رحابالطٌب العشاش وجعفر ماجدابن زٌدون7190

1991 /1دار الجٌل بٌروت طسعٌد حوىفً افاق التعالٌم7191

دار الشروق بٌروت طاحمد الحضريتارٌخ الفقه االسبلم7192ً

شركة الشهاب الجزابراحمد فتحً بهنسًمدخل الفقه الجنابً االسبلمً 7193

1993 / 1دار الكتب العلمٌة طحسن البنامجموعة رسابل االمام الشهٌد حسن البنا7194

1993 / 1دار الكتب العلمٌة طكامل محمد محمد عوٌضةالكندي 7195

1993 / 1دار الكتب العلمٌة طكامل محمد محمد عوٌضةالكندي 7196

1990 / 1دار الكتب العلمٌة ط كامل محمد محمد عوٌضةالكندي 7197

1979 / 1دار المسٌرة بٌروت طأحمد شمس الدٌنالفاراب7198ً

1973دار الكتاب العربً بٌروت موسى الموسويمن السهر وردي الى الشٌرازي7199

1978 / 3دار الثقافة بٌروت ط عبد الرزاق نوفلالقرآن و العلم الحدٌث7200

1981 / 3مكتبة الهبلل بٌروت ط جورج ؼرٌبالجاهلٌة نماذج محللة7201

1975 / 5دار العلم للمبلٌٌنط مصطفى ؼالب. دالجنس عند فروٌد7202

1975مإسسة دار الكتب للطباعة طه حسٌنأحادٌث7203

1974اللجنة األولمبٌة الوطنٌة حسن باشا جلٌل1فهرس مخطوطات مكتبة األدقاؾ ج7204

1974اللجنة األولمبٌة الوطنٌة جارلٌسالتكتٌك و عمل الفرٌق فً كرة القدم7205

1974اللجنة األولمبٌة الوطنٌة جارلٌسالتكتٌك و عمل الفرٌق فً كرة القدم7206

1980منشورات المجلة التارٌخٌة المؽربٌة تونس جارلٌسالتكتٌك و عمل الفرٌق فً كرة القدم7207

1980منشورات المجلة التارٌخٌة المؽربٌة تونس عبد الجلٌل التمٌمًوثٌقة عن األمبلك المحبسة باسم الجامع األعظم7208

1980منشورات المجلة التارٌخٌة المؽربٌة تونس عبد الجلٌل التمٌمًوثٌقة عن األمبلك المحبسة باسم الجامع األعظم7209

1980منشورات المجلة التارٌخٌة المؽربٌة تونس عبد الجلٌل التمٌمًوثٌقة عن األمبلك المحبسة باسم الجامع األعظم7210

1980منشورات المجلة التارٌخٌة المؽربٌة تونس عبد الجلٌل التمٌمًوثٌقة عن األمبلك المحبسة باسم الجامع األعظم7211

1980منشورات المجلة التارٌخٌة المؽربٌة تونس عبد الجلٌل التمٌمًوثٌقة عن األمبلك المحبسة باسم الجامع األعظم7212

1980منشورات المجلة التارٌخٌة المؽربٌة تونس عبد الجلٌل التمٌمًوثٌقة عن األمبلك المحبسة باسم الجامع األعظم7213

دار طبلب بٌروتعبد الجلٌل التمٌمًوثٌقة عن األمبلك المحبسة باسم الجامع األعظم7214

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر فرٌدرٌك كهن.دحٌاتنا الجنسٌة7215

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر سعدونً بشٌرالمؤزق المحٌر7216

1985دار النهضة العربٌة بٌروتسعٌدانًالحاجز7217
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1993 / 1دار البحث قسنطٌنة ط ماهر عبد القادر محمد علًنظرٌة المعرفة العلمٌة 7218

1993مإسسة شابا الجامعة عبد الحمٌد بن بادٌسمجالس التذكٌر7219

دار التونسٌة للنشرمجٌد عبد المنعم محمد حسٌنمدٌنة سبلفً العصر االسبلم7220ً

1987دار النفابس بٌروت ط الرابعة محمد القٌروانًماٌجوز للشاعر للضرورة 7221

دار المعارؾ مصر ط الثانٌةوحٌد الدٌن خانالدٌن فً مواجهة العلم7222

1990دار التونسٌة للنشر ط الثانٌة محمد عزٌز الحبابًمن الكابن الى الشخص7223

1990دار التونسٌة للنشر ط الثانٌة محمد التومًالمجتمع اإلنسانً فً القران الكرٌم 7224

1986مكتبة لبنان محمد التومًالمجتمع اإلنسانً فً القران الكرٌم 7225

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌة عبد القادر الرازيمختار الصحاح7226

1976دار الحرٌة للطباعة بؽداد العربً دحوالشعر المؽرب7227ً

1976دار الحرٌة للطباعة بؽداد قاسم حسن حسٌنالقانون الدولً أللعاب السباحة 7228

1976دار الحرٌة للطباعة بؽداد قاسم حسن حسٌنالقانون الدولً أللعاب السباحة 7229

1968المإسسة الوطنٌة للصحافة بؽداد قاسم حسن حسٌنالقانون الدولً أللعاب السباحة 7230

1968المإسسة الوطنٌة للصحافة بؽداد نجم الدٌن السهروديرعاٌة الشباب بٌن المبدأ و التطبٌق7231

1997دار المنتخب العربً ط األولى نجم الدٌن السهروديرعاٌة الشباب بٌن المبدأ و التطبٌق7232

1997دار المنتخب العربً ط األولى حسن الضٌقةةالدولة العثمانٌة 7233

1997دار المنتخب العربً ط األولى حسن الضٌقةةالدولة العثمانٌة 7234

1997دار المنتخب العربً ط األولى حسن الضٌقةةالدولة العثمانٌة 7235

1973دار الكتب الجامعٌة حسن الضٌقةةالدولة العثمانٌة 7236

1973دار الكتب الجامعٌة قٌدرٌدا-مرقرٌت لكوسون مقدمة نقدٌة فً علم االجتماع7237

1973دار الكتب الجامعٌة قٌدرٌدا-مرقرٌت لكوسون مقدمة نقدٌة فً علم االجتماع7238

1973مإسسة دار الكتب للطباعة قٌدرٌدا-مرقرٌت لكوسون مقدمة نقدٌة فً علم االجتماع7239

1973مإسسة دار الكتب للطباعة عبد الجلٌل الزوبعًاحتٌاجات التعلٌم العالً فً العراق7240

1973مإسسة دار الكتب للطباعة عبد الجلٌل الزوبعًاحتٌاجات التعلٌم العالً فً العراق7241

1973مإسسة دار الكتب للطباعة عبد الجلٌل الزوبعًاحتٌاجات التعلٌم العالً فً العراق7242

1973مإسسة دار الكتب للطباعة عبد الجلٌل الزوبعًاحتٌاجات التعلٌم العالً فً العراق7243

1977دار العربٌة للطباعة بؽداد عبد الجلٌل الزوبعًاحتٌاجات التعلٌم العالً فً العراق7244

1977دار العربٌة للطباعة بؽداد نجم الدٌن السهروديالتخطٌط و التنفٌذ فً رعاٌة الشباب7245

1977دار العربٌة للطباعة بؽداد نجم الدٌن السهروديالتخطٌط و التنفٌذ فً رعاٌة الشباب7246

1977دار العربٌة للطباعة بؽداد نجم الدٌن السهروديالتخطٌط و التنفٌذ فً رعاٌة الشباب7247

1977دار العربٌة للطباعة بؽداد نجم الدٌن السهروديالتخطٌط و التنفٌذ فً رعاٌة الشباب7248

1977دار العربٌة للطباعة بؽداد نجم الدٌن السهروديالتخطٌط و التنفٌذ فً رعاٌة الشباب7249

1975دار الكتب للطباعة جامعة الموصل نجم الدٌن السهروديالتخطٌط و التنفٌذ فً رعاٌة الشباب7250
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1975دار الكتب للطباعة جامعة الموصل سالم عبد الرزاق أحمد2فهرس مخطوطات مكتبة األوقاؾ العامة ج7251

1977منشورات جامعة البصرة سالم عبد الرزاق أحمد2فهرس مخطوطات مكتبة األوقاؾ العامة ج7252

1976جامعة بؽداد اكادمٌة الفنون الجمٌلة محمد مجٌد السعٌدشعر ابن اللبانة الدان7253ً

1973مإسسة دار الكتب الموصل سامً عبد الحمٌد-اسعد عبد الرزاق دروس فً أصول التمثٌل 7254

1975منشورات وزارة الثقافة دمشقعبد الجلٌل الزوبعًاحتٌاجات التعلٌم العالً فً العراق7255

1972منشورات وزارة الثقافة دمشق نبٌلة الرزازمشاركة المرأة فً الحٌاة السورٌة 7256

1972منشورات وزارة الثقافة دمشق روسٌلس-لوبتاسكاٌا الكحول و األوالد 7257

1975جامعة دمشق كلٌة االدب روسٌلس-لوبتاسكاٌا الكحول و األوالد 7258

1975جامعة دمشق كلٌة االدب نور الدٌن عمردراسات تطبٌقٌة فً الحدٌث النبوي 7259

1975جامعة دمشق كلٌة االدب نور الدٌن عمردراسات تطبٌقٌة فً الحدٌث النبوي 7260

1981دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر نور الدٌن عمردراسات تطبٌقٌة فً الحدٌث النبوي 7261

1981دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر مراد بن اشنهونحو الجامعة الجزابرٌة 7262

1981دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر مراد بن اشنهونحو الجامعة الجزابرٌة 7263

1981دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر مراد بن اشنهونحو الجامعة الجزابرٌة 7264

1981دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر مراد بن اشنهونحو الجامعة الجزابرٌة 7265

1989المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر مراد بن اشنهونحو الجامعة الجزابرٌة 7266

1989المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر احمد سٌد احمدالرواٌة االنسٌابٌة 7267

1989المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر احمد سٌد احمدالرواٌة االنسٌابٌة 7268

1989المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر احمد سٌد احمدالرواٌة االنسٌابٌة 7269

1989المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر احمد سٌد احمدالرواٌة االنسٌابٌة 7270

1989المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر احمد سٌد احمدالرواٌة االنسٌابٌة 7271

1977منشؤة المعارؾ االسكندرٌة احمد سٌد احمدالرواٌة االنسٌابٌة 7272

1998شركة دار األمة ط االولى رجاء عٌدفلسفة االلتزام فً النقد األدبً 7273

1998شركة دار األمة ط االولى مكٌافلًاألمٌر 7274

1997دار الهدى الجزابرٌة مكٌافلًاألمٌر 7275

1995موفم للنشر الجزابر الزبٌر بن الرحالاالمام عبد الحمٌد بن بادٌس 7276

1976دار الحرٌة للطباعة بؽداد د ؼالً شكرياالسبلم و السٌاسة 7277

1976دار الحرٌة للطباعة بؽداد قاسم حسن حسٌنالتدرٌب فً ألعاب السباحة و المٌدان قاسم حسن حسٌن 7278

1976دار الحرٌة للطباعة بؽداد قاسم حسن حسٌنالتدرٌب فً ألعاب السباحة و المٌدان قاسم حسن حسٌن 7279

1976دار الحرٌة للطباعة بؽداد قاسم حسن حسٌنالتدرٌب فً ألعاب السباحة و المٌدان قاسم حسن حسٌن 7280

1976دار الحرٌة للطباعة بؽداد قاسم حسن حسٌنالتدرٌب فً ألعاب السباحة و المٌدان قاسم حسن حسٌن 7281

1976دار الحرٌة للطباعة بؽداد قاسم حسن حسٌنالتدرٌب فً ألعاب السباحة و المٌدان قاسم حسن حسٌن 7282

1976دار الحرٌة للطباعة بؽداد قاسم حسن حسٌنالتدرٌب فً ألعاب السباحة و المٌدان قاسم حسن حسٌن 7283
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1976دار الحرٌة للطباعة بؽداد قاسم حسن حسٌنالتدرٌب فً ألعاب السباحة و المٌدان قاسم حسن حسٌن 7284

1976دار الحرٌة للطباعة بؽداد عمر دقاقاالتجاه القومً فً الشعر الحدٌث 7285

1976دار الحرٌة للطباعة بؽداد عمر دقاقاالتجاه القومً فً الشعر الحدٌث 7286

1976دار الحرٌة للطباعة بؽداد عمر دقاقاالتجاه القومً فً الشعر الحدٌث 7287

1976دار الحرٌة للطباعة بؽداد عمر دقاقاالتجاه القومً فً الشعر الحدٌث 7288

1976دار الحرٌة للطباعة بؽداد عمر دقاقاالتجاه القومً فً الشعر الحدٌث 7289

1976دار الحرٌة للطباعة بؽداد عمر دقاقاالتجاه القومً فً الشعر الحدٌث 7290

1976دار الحرٌة للطباعة بؽداد عمر دقاقاالتجاه القومً فً الشعر الحدٌث 7291

1968المإسسة العامة للصحافة بؽداد عمر دقاقاالتجاه القومً فً الشعر الحدٌث 7292

1968المإسسة العامة للصحافة بؽداد نجم الدٌن السهروديرعاٌة الشباب بٌن المبدأ و التطبٌق7293

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر نجم الدٌن السهروديرعاٌة الشباب بٌن المبدأ و التطبٌق7294

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر الطاهر محمد تواتأدب الرسابل فً المؽرب العربً 7295

1980دار الفكر دمشق الطاهر محمد تواتأدب الرسابل فً المؽرب العربً 7296

1980دار الفكر دمشق أبً اسحاق ابراهٌم بن علً بن ٌوسؾالتبصرة فً أصول الفقه7297

1980دار الفكر دمشق أبً اسحاق ابراهٌم بن علً بن ٌوسؾالتبصرة فً أصول الفقه7298

1980دار الفكر دمشق أبً اسحاق ابراهٌم بن علً بن ٌوسؾالتبصرة فً أصول الفقه7299

1980دار الفكر دمشق أبً اسحاق ابراهٌم بن علً بن ٌوسؾالتبصرة فً أصول الفقه7300

1980دار الفكر دمشق أبً اسحاق ابراهٌم بن علً بن ٌوسؾالتبصرة فً أصول الفقه7301

1980دار الفكر دمشق أبً اسحاق ابراهٌم بن علً بن ٌوسؾالتبصرة فً أصول الفقه7302

1980دار الفكر دمشق أبً اسحاق ابراهٌم بن علً بن ٌوسؾالتبصرة فً أصول الفقه7303

1980دار الفكر دمشق أبً اسحاق ابراهٌم بن علً بن ٌوسؾالتبصرة فً أصول الفقه7304

1980دار الفكر دمشق أبً اسحاق ابراهٌم بن علً بن ٌوسؾالتبصرة فً أصول الفقه7305

1979 / 1دار الفكر دمشق ط أبً اسحاق ابراهٌم بن علً بن ٌوسؾالتبصرة فً أصول الفقه7306

1979 / 1دار الفكر دمشق ط عبد الرحمن النحبلويأصول التربٌة االسبلمٌة 7307

1979 / 1دار الفكر دمشق ط عبد الرحمن النحبلويأصول التربٌة االسبلمٌة 7308

1979 / 1دار الفكر دمشق ط عبد الرحمن النحبلويأصول التربٌة االسبلمٌة 7309

1979 / 1دار الفكر دمشق ط عبد الرحمن النحبلويأصول التربٌة االسبلمٌة 7310

1979 / 1دار الفكر دمشق ط عبد الرحمن النحبلويأصول التربٌة االسبلمٌة 7311

1979 / 1دار الفكر دمشق ط عبد الرحمن النحبلويأصول التربٌة االسبلمٌة 7312

1979 / 1دار الفكر دمشق ط عبد الرحمن النحبلويأصول التربٌة االسبلمٌة 7313

1979 / 1دار الفكر دمشق ط عبد الرحمن النحبلويأصول التربٌة االسبلمٌة 7314

دار الفكر دمشقعبد الرحمن النحبلويأصول التربٌة االسبلمٌة 7315

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر محمد سعٌد رمضان البوطً. دالٌقٌنٌات الكونٌة 7316
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1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر محمد سٌد محمد. دالمسإولٌة االعبلمٌة فً االسبلم7317

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر محمد سٌد محمد. دالمسإولٌة االعبلمٌة فً االسبلم7318

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر محمد سٌد محمد. دالمسإولٌة االعبلمٌة فً االسبلم7319

1979دار المرٌخ السعودٌةمحمد سٌد محمد. دالمسإولٌة االعبلمٌة فً االسبلم7320

1979دار المرٌخ السعودٌةلطفً بركات أحمدالتربٌة و التكنولوجٌا فً الوطن العرب7321ً

1979دار المرٌخ السعودٌةلطفً بركات أحمدالتربٌة و التكنولوجٌا فً الوطن العرب7322ً

1979دار المرٌخ السعودٌةلطفً بركات أحمدالتربٌة و التكنولوجٌا فً الوطن العرب7323ً

1989 / 1دٌوان المطبوعات الجامعٌة ط بارسونز. بٌترا . ارمان وراثة و تطور السلوك7324

1984أورٌس وكالة للصحافة بورٌلو.بودون و ؾ.رالمعجم النقدي لعلم االجتماع7325

1977دار العربٌة للطباعة بؽداد صمٌم شرٌؾكنت فً قلب أروبا7326

1990 / 2دٌوان المطبوعات الجامعٌة  ط نجم الدٌن السهروديالتخطٌط و التنفٌذ فً رعاٌة الشباب7327

1990 / 2دٌوان المطبوعات الجامعٌة  ط أبو االعلى المودوديالربا7328

1990 / 2دٌوان المطبوعات الجامعٌة  ط أبو االعلى المودوديالربا7329

1990 / 2دٌوان المطبوعات الجامعٌة  ط أبو االعلى المودوديالربا7330

1990 / 2دٌوان المطبوعات الجامعٌة  ط أبو االعلى المودوديالربا7331

1983 / 3منشورات عوٌدات بٌروت ط أبو االعلى المودوديالربا7332

1983 / 3منشورات عوٌدات بٌروت ط روجه ؼاروديحوار الحضارات7333

1983 / 3منشورات عوٌدات بٌروت ط روجه ؼاروديحوار الحضارات7334

1983 / 3منشورات عوٌدات بٌروت ط روجه ؼاروديحوار الحضارات7335

1983 / 3منشورات عوٌدات بٌروت ط روجه ؼاروديحوار الحضارات7336

1983 / 3منشورات عوٌدات بٌروت ط روجه ؼاروديحوار الحضارات7337

1983 / 3منشورات عوٌدات بٌروت ط جان شازاكالطفولة الجانحة7338

1983 / 3منشورات عوٌدات بٌروت ط جان شازاكالطفولة الجانحة7339

1983 / 3منشورات عوٌدات بٌروت ط جان شازاكالطفولة الجانحة7340

1983 / 3منشورات عوٌدات بٌروت ط جان شازاكالطفولة الجانحة7341

1مكتبة الرسالة الحدٌثة األردن عمان ط جان شازاكالطفولة الجانحة7342

1مكتبة الرسالة الحدٌثة األردن عمان ط محمد عقلهأحكام الزكاة و الصدقة7343

دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرمحمد عقلهأحكام الزكاة و الصدقة7344

دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرمحمد مصطفى حسن علًسٌاسات و تجارب اعادة انخراط مهاجري بلدان المؽرب العرب7345ً

دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرمحمد مصطفى حسن علًسٌاسات و تجارب اعادة انخراط مهاجري بلدان المؽرب العرب7346ً

دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرمحمد مصطفى حسن علًسٌاسات و تجارب اعادة انخراط مهاجري بلدان المؽرب العرب7347ً

دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرمحمد مصطفى حسن علًسٌاسات و تجارب اعادة انخراط مهاجري بلدان المؽرب العرب7348ً

دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرمسعوره كالمشكلة الطبلق فً المجتمع الجزابري7349
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دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرمسعوره كالمشكلة الطبلق فً المجتمع الجزابري7350

دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرمسعوره كالمشكلة الطبلق فً المجتمع الجزابري7351

دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرمحمد زبا و حمدانتقٌٌم و توجٌه التدرٌس7352

النشر الفومٌكمحمد زبا و حمدانتقٌٌم و توجٌه التدرٌس7353

النشر الفومٌكأحمد بن ٌحً الونشرٌسًكتاب الوالٌات و مناصب الحكومة7354

النشر الفومٌكأحمد بن ٌحً الونشرٌسًكتاب الوالٌات و مناصب الحكومة7355

النشر الفومٌكأحمد بن ٌحً الونشرٌسًكتاب الوالٌات و مناصب الحكومة7356

النشر الفومٌكأحمد بن ٌحً الونشرٌسًكتاب الوالٌات و مناصب الحكومة7357

النشر الفومٌكأحمد بن ٌحً الونشرٌسًكتاب الوالٌات و مناصب الحكومة7358

 سوثٌر األزارطة دار المعرفة الجامعٌة45أحمد بن ٌحً الونشرٌسًكتاب الوالٌات و مناصب الحكومة7359

 سوثٌر األزارطة دار المعرفة الجامعٌة45قٌادي محمد اسماعٌلأصول علم االجتماع السٌاس7360ً

المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرقٌادي محمد اسماعٌلأصول علم االجتماع السٌاس7361ً

المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرأحمد بن ادرٌس المالكًاألمنٌة فً ادراك النٌة7362

المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرأحمد بن ادرٌس المالكًاألمنٌة فً ادراك النٌة7363

المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرأحمد بن ادرٌس المالكًاألمنٌة فً ادراك النٌة7364

1977طبع على نفقة جامعة بؽداد أحمد بن ادرٌس المالكًاألمنٌة فً ادراك النٌة7365

1977طبع على نفقة جامعة بؽداد قاسم حسن حسٌنالقواعد األساسٌة لتعلٌم ألعاب7366

1977طبع على نفقة جامعة بؽداد قاسم حسن حسٌنالقواعد األساسٌة لتعلٌم ألعاب7367

1977طبع على نفقة جامعة بؽداد قاسم حسن حسٌنالقواعد األساسٌة لتعلٌم ألعاب7368

1977طبع على نفقة جامعة بؽداد قاسم حسن حسٌنالقواعد األساسٌة لتعلٌم ألعاب7369

1977طبع على نفقة جامعة بؽداد قاسم حسن حسٌنالقواعد األساسٌة لتعلٌم ألعاب7370

1977طبع على نفقة جامعة بؽداد قاسم حسن حسٌنالقواعد األساسٌة لتعلٌم ألعاب7371

1971 / 1دار الزمان بؽداد الطبعة قاسم حسن حسٌنالقواعد األساسٌة لتعلٌم ألعاب7372

1971 / 1دار الزمان بؽداد الطبعة نجم الدٌن السهروديمٌادٌن رعاٌة الشباب7373

1971 / 1دار الزمان بؽداد الطبعة نجم الدٌن السهروديمٌادٌن رعاٌة الشباب7374

1971 / 1دار الزمان بؽداد الطبعة نجم الدٌن السهروديمٌادٌن رعاٌة الشباب7375

1971 / 1دار الزمان بؽداد الطبعة نجم الدٌن السهروديمٌادٌن رعاٌة الشباب7376

1971 / 1دار الزمان بؽداد الطبعة نجم الدٌن السهروديمٌادٌن رعاٌة الشباب7377

1975اللجنة األولمبٌة الوطنٌة العراق نجم الدٌن السهروديمٌادٌن رعاٌة الشباب7378

1975اللجنة األولمبٌة الوطنٌة العراق اسماعٌل القرة ؼولًفنون المصارعة 7379

1975اللجنة األولمبٌة الوطنٌة العراق اسماعٌل القرة ؼولًفنون المصارعة 7380

1975اللجنة األولمبٌة الوطنٌة العراق اسماعٌل القرة ؼولًفنون المصارعة 7381

1979جامعة بؽداد اسماعٌل القرة ؼولًفنون المصارعة 7382
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1979جامعة بؽداد عقٌل عبد هللا الكاتبالتكنٌك التكتٌك الفردي فً القرة الطابرة7383

1979جامعة بؽداد عقٌل عبد هللا الكاتبالتكنٌك التكتٌك الفردي فً القرة الطابرة7384

1979جامعة بؽداد عقٌل عبد هللا الكاتبالتكنٌك التكتٌك الفردي فً القرة الطابرة7385

1979جامعة بؽداد عقٌل عبد هللا الكاتبالتكنٌك التكتٌك الفردي فً القرة الطابرة7386

1979جامعة بؽداد عقٌل عبد هللا الكاتبالتكنٌك التكتٌك الفردي فً القرة الطابرة7387

1979جامعة بؽداد سامً الصؽار.ددلٌل الحكم بكرة القدم7388

1979جامعة بؽداد سامً الصؽار.ددلٌل الحكم بكرة القدم7389

1979جامعة بؽداد سامً الصؽار.ددلٌل الحكم بكرة القدم7390

1979جامعة بؽداد سامً الصؽار.ددلٌل الحكم بكرة القدم7391

1984 / 27دار المشرق بٌروت ط سامً الصؽار.ددلٌل الحكم بكرة القدم7392

1986دار المشرق بٌروت المنجد فً اللؽة و االعبلم7393

1985دار الجامعٌة بٌروت عبد العزٌز فهمً هٌكلاإلنسان المعاصر والحضارة اإلسبلمٌة7394

محمود الخبلدي:د7395

1988قصر الكتاب البلٌدة الجزابر جمال الدٌن القاسمًالفتوى فً االسبلم7398-7395

مكتبة الرسالة الحدٌثة األردنمحمود الخبلدي. دالتفكٌر7399

1990دٌوان المطبوعات الجامعٌة الفقه على المذاهب االربعة العبادات7400

1990 1مركز دراسات الوحدة العربٌةطهشام شرابً. دالنقدالحضاري للمجتمع العرب7405-7401ً

1987 2دار الطلٌعة و النشربٌروت طعزٌز العظمةابن خلدون و تارٌخٌته7406

1992 2دار الفكر طعبد العظٌم عبد القويالترؼٌب والترهٌب 7407

دار السبلم للطباعة و النشرسعٌد حوىالمستخلص فً تزكٌة االنفس7408

1981الشركة الوطنٌة للنشر الجزابر أحمد بن نعمان.دالتعرٌب بٌن المبدأ و التطبٌق7409

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌةبشٌر ضٌؾ بن ابً بكرمذكرة فً مصطلح علم الحدٌث7419-7410

عبد الحمٌد. دالقرآن فً شهر القرآن7428-7420

دار السبلم للطباعة و النشرسعٌد حوىالمستخلص فً تزكٌة االنفس7429

1994 1منشورات دار االفاق الجدٌدة بٌروت ط ألن ٌٌزلؽة الجسد7430

1985عالم الكتب القاهرة علً عجوة- ددراسات فً العبلقات العامة و االعبلم7431

1986عالم الكتب القاهرة علً عجوة- داالسسالعلمٌة للعبلقات العامة 7432

1984عالم الكتب القاهرة محمد منٌر مرسً- داالدارة التعلٌمٌة7433

1987عالم الكتب القاهرة سعد مرسً احمدتربٌة الطفل قبل المدرسة7434

1985 1دار اقرأ للنشر و التوزٌع طمعن زٌادة-دالحركة من الطبٌعة الى ما بعد الطبٌعة7435

المجلس الوطنً للثقافة والفنونعبد المالك مرتاض- دفً نظرٌة الرواٌة7436

1982دار النهضة العربٌة للطباعة عصمت مطاوع/ دالتربٌة العلمٌة7437

1974 6دار الكتاب العربً بٌروت طمصطفى صادق الرافعًتحت راٌة القرآن7438
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القول المبٌن فً أخطاء المصلٌن7439

1983 5دار الفكر دمشق طشوقً ابو خلٌلاإلسبلم فً قفص اإلتهام7440

1996دار ؼرٌب للطباعة والنشر القاهرة عبد هللا التطاويالتراث و المعارضة عند شوق7441ً

شركة الشهاب الجزابرالسٌوطًالتعرٌؾ بؤدب التؤلٌؾ7442

1986 1شركة الشهاب الجزابرطصبلح عبد الفتاح الخالديفً ظبلل القرآن فً المٌزان7443

1979دار الفكر لبنان مالك بن نبًمشكلة الثقافة7444

1969عالم الكتب القاهرة برناردي فوتوعالم القصة 7445

1994 1مطبوعات وزارة الشإون الدٌنٌةطبرناردي فوتوآثار اإلمام عبد الحمٌد بن بادٌس7446

1987دار الراتب الجامعً بٌروت برناردي فوتوالبرمجة باللؽة العربٌة7447

1976دار بٌروت للطباعة دٌوان امرئ القٌس7448

1979دار بٌروت للطباعة كرم البستانًدٌوان طرفة بن العبد7449

1991 1دار الجٌل بٌروت طأحمد الحصريتارٌخ الفقه االسبلم7451-7450ً

1996 1دار صادر بٌروت طمحمد بن ابً بكر الرازيمختار الصحاح7452

1974الهٌبة الممصرٌة العامة نٌلزبونالفٌزٌاء الذرٌة والمعرفة البشرٌة7453

1978 1دار الفكر دمشق طمالك بن نبًبٌن الرشا الدولٌة7454

1997 1شركة االٌام للطبع والنشر طصالح ٌوسؾ عبد القادرفً العروض واالٌقاع الشعري7455

1989 1دار البحث والطباعة والنشر قسنطٌنة طعبد الحمٌد بن بادٌسمجالس التذكٌر7456

1978 10دار المعارؾ طشوقً ضٌؾ/ دالفن ومذاهبه 7457

1986 2دار لبنان للطباؼة والنشر بٌروت طاحمد بن عبد هللا بن سلٌمان المعريحكٌم المعرة7458

1989دار الصدٌقٌة للنشر ابن الهاشمًالداعٌة زٌنب الؽزال7459ً

منشورات دار مكتبة الحٌاةابو العبلء المعريشرح دٌوان سقط الزند7460

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر العربً دحو- دابن خلدون ودٌوانه7461

1998مجلة شهرٌة تصدر  بالمجلس الوطنً الكوٌت عبد المالك مرتاض- د فً نظرٌة الرواٌة7463-7462 

1985دار مكتبة الهبلل بٌروت مصطفى ؼالبابو العبلء المعري 7464

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌة بشٌر ضٌؾ بن ابً بكرالسعً الحثٌث7472-7465

1999مجلة شهرٌة تصدر  بالمجلس الوطنً الكوٌت ل رانٌك-أالماضً المشترك بٌن العرب و الؽرب7475-7473

1982دار المعارؾ القاهرة عبد الفتاح الشٌن/ دالخصومات الببلؼٌة و النقدٌة فً صنعة ابً تمام 7476

1983دار هارون عبودلجنة من االساتذةالمرشد فً الفلسفة العربٌة7477

1976مإسسة الخانجً ٌوسؾ السباعًإثنتا عشر إمرأة إثنا عشر رجبل ست نساء وستة رجال7478

1987دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر علً بوعناقةاألحٌاء ؼٌر المخططة وإنعكاساتها النفسٌة 7483-7479

1988/ 1دار العربٌة للعلوم بٌروت ط سامً الرماحًالحاسب7485-7484

1/1986منشورات دار السبلسل الكوٌت طعالٌة نظٌؾ الشاويالسمنة و العبلج7487-7486

1988دٌوان المطبوعات الجامعٌة حمدان حجاجًالعربٌة الفنٌة عبر النصوص7494-7488
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"              "           "      =العربٌة الحدٌثة عبر النصوص األدبٌة7500-7495

1989     الدار التونسٌة للنشر محمد سوٌسً: دلؽة الرٌاضٌات فً العربٌة7501

1991دٌوان المطبوعات الجامعٌةرابح بوحوشالبنٌة اللؽوٌة لبردة البوصٌري7502

1989دار التونسٌة للنشر طاهر األخضر حمرونًمنهج أبً علً المرزوق7503ً

دار الكتاب اللبنانً بٌروتثروت أباضةطه حسٌن ذكرٌات 7504

دار الكتب العلمٌة بٌروتفخر الدٌن قادة: دشعر زهٌر بن أبً سلمى7505

المنشورات العربٌةالكونت دي نويمصٌر اإلنسان7506

1983مإسسة عز الدٌن لبنان باسمة كٌالسٌكولوجٌة المرآة7507

منشورات دار الكتب الشرقٌة تونسإلبن هشامحاشٌة الشنوان7508ً

دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرروزلٌن لٌلى قرٌشالقصة الشعبٌة الجزابرٌة7509

1986دار الشهاب للطباعة والنشر عمر سلٌمان األشعرعالم المبلبكة األبرار7510-7511

1986دار المعرفة الجامعٌة محمد زكرٌا عنانًدٌوان الموشحات األندلسٌة 7512

دار األندلس بٌروتعلً بطلالصورة فً الشعر العرب7513ً

منشورات دار مكتبة الحٌاةجان بول سارترمعنى الوجودٌة7514

دار النهضة العربٌة بٌروتمحمود فهمً زٌدان:دفً فلسفة اللؽة7516-7515

1980 3دار األندلس  بٌروت طعلً البطلالصورة فً الشعر العربً 7517

1980 1دار األندلس بٌروت طبن عصفور  األشبٌلًضرابر الشعر7518

دار الفكرمالك بن نبًشروط النهضة7519

شركة الشهاب للنشرمحمود الخالديسوسٌولوجٌا االقتصاد اإل سبلم7520ً

3/دار المعارؾ طنبٌلة إبراهٌمأشكال التعبٌر فً األدب الشعب7521ً

2/دار األندلس طمصطفى ناصؾقراءة ثانٌة لشعرنا القدٌم 7522

1985دار الجٌل بٌروتالبروفسور محمد بشٌرالتعلٌم ومشكلة العمالة فً السودان7523

1987دار الثقافة للنشر أبو معٌن النفًالتمهٌد فً أصول الدٌن7524

دار إحٌاء العلوم بٌروتفرجٌنا كابسالموسوعة النفسٌة 7525-7528

1/1989دار الحوار للنشر سورٌة طنبٌل سلٌمانوعً الذات والعالم 7529

1/1989/دار العربٌة للعلوم ططالب الخفاجً:دالبعد الرابع7530

دار إحٌاء العلوم بٌروتفرجٌنا كابسالموسوعة النفسٌة 7531

دار الجٌل بٌروتمحمد التونجًاألدب المقارن7532

21965/مكتبة األنجلو المصرٌة طدانتٌٌل الجاشوحدة علم النفس7533

1989دٌوان المطبوعات الجامعٌة إٌلٌا الحاويفن الخطابة 7534

1965/ 2مكتبةالبلنجلو المصرٌة طحمدان حجاجًحٌاة وآثار إبن الزمرك7535-7539

=العربً دحو: دالشعر المؽرب7543-7540ً

دار الكتب العلمٌة بٌروتمحمود شكري اللوس3ًج-2ج-1بلوغ األرب ج7549-7544
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دار الجٌل بٌروتالقاسم بن علًدرة الؽواص7550

دار الكتب العلمٌة بٌروتمحمد ابو الفضل ابراهٌمأٌام العرب فً االسبلم7551

مركز الثقافً العربً بٌروتأبو هبلل العسكريكتاب الصناعتٌن7552

4منشورات المكتبة العصرٌة بٌروت طجابر عصفور: دالصورة الفنٌة 7553

دار التجلٌد الفنً الجزابرأبً الفداء إسماعٌل بن كثٌرقصص األنبٌاء7554

دار الجٌل بٌروتفإاد عبد الباقًالمعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكرٌم7555

دار الكتب العلمٌة بٌروتأبو هبلل العسكريكتاب الصناعتٌن7556

1992 5/دار الثقافة بٌروت طاألصفهان22ًج-1كتاب األؼانً ج7576-7557

2/1986/دار الرابد العربً بٌروت طإنعام الجنديالرابد فً األدب العرب7577ً

دار الجٌل بٌروتأحمد الشرباصً: دٌسؤلونك فً الدٌن والحٌاة7578

دار الكتب العلمٌة بٌروتإبن القٌم الجوزٌة3ج-1مدارج السالكٌن ج7581-7579

دار الكتاب العربًإمام الؽزال1/6ًإحٌاء علوم الدٌن المجلد 7587-7582

4/دار الجٌل بٌروت طمحمد مصطفى محمدالفهرس الموضوعً آلٌات القرآن الكرٌم7588

2/1989/دار المسٌرة بٌروت طإبن درٌداإلشـتـقـاق7589

1/1985/دار الكتب العلمٌة بٌروت طأحمد بن حسٌن البٌهق7ًج/1دالبل النبوة ج7596-7590

دار الجٌل بٌروتعبد السبلم محمد هارون2-1رسابل الجاحظ 7598-7597

4/دار الجٌل بٌروت طمحمد مصطفى محمدالفهرس الموضوعً آلٌات القرآن الكرٌم7599

=إبن حجر العسقبلنًبلوغ المرام من أدلة األحكام7600

دار الكتاب العربً بٌروتعبد الكرٌم بن هوازن القشريالرسالة القشرٌة7601

دار النهضة الحدٌثة بٌروتإبن قتٌبة الدٌنوريكتاب المعانً الكبٌر7602

دار الكتب العلمٌة بٌروتجبلل الدٌن السٌوط2ًم-1األشباه والنظابر فً النحو م7604-7603

=الحمٌدي األندلسًحدوة المقتبس7605

المكتبة العلمٌة بٌروتإبن هشامالسٌرة النبوٌة المجلد األول7606

1981 2/دار الثقافـة بٌروت طإٌلٌا الحاوياألخطل7607

دار الجٌل بٌروتمحمد فإاد عبد الباقًمعجم فهرس األلفاظ القرآن الكرٌم7608

1/1997/دار الكتب العلمٌة بٌروت طبن عمٌرة الضبًبؽٌة الملتمس7609-7610

دار الجٌل بٌروتجبلل الدٌن السٌوط2ًم/1اإلتقان فً علوم القرآن م7611-7612

=علً توفٌق الحمدالمعجم الوافً فً النحو العرب7613ً

دار القلم بٌروتإبن هشام3السٌرة النبوٌة ج7614

دار النهضة العربٌة بٌروت               محمد  عبد السبلم كفانًفً األدب المقارن7615

    دار اآلفاق الجدٌدة  بٌروتأبو علً الؽالًكتاب األ مال7616ً

==كتاب بدٌل األ مالً والنوادر7617

دار الجٌل بٌروتأحمد الشرباص7ًج/1ٌسؤلونك فً الدٌن والحٌاة ج7625-7618
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دار الكتب العلمٌة بٌروتمحمد المقري التلمسانًنفح الطٌب/فهارس نفح الطٌب7636-7626

المكتبة العلمٌةعثمان بن جنًالخـــصـــابـص7642-7637

1/1996دار صادر بٌروت طٌاقوت الحمويمعجم البلدان 7649-7643

=إبن منظورلســـان العـرب7664-7650

المكتبة العلمٌة بٌروتإبن هشامالسٌرة النبوٌة7671-7665

دار المعارؾ بٌروتإبن تٌمٌةالفتاوى الكبرى7673-7672

دار الثقافة بٌروتأبً الفرج األصفهانًكتاب األؼــانـ7678-7674ً

دار الجٌل بٌروتإبن حجر العسقبلنًبلوغ المرام من أدلة األحكام7679

دار صعب بٌروتأبً بكر الشهرستان2ًج/1الملل والنحل ج7681-7680

دار الكتب العلمٌةالحمٌدي األندلسًجدوة المقتبس7682

المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرعبد العزٌز محمود لعرجالزلٌج فً العمارة اإلسبلمٌة الجزابر7684-7683

دار الثقافة بٌروتإحسان عباستارٌخ األدب األندلس7685ً

دار الرابد العربً بٌروت=طبقات الفقهاء7686

دار القلم بٌروتإبن هشامالسٌرة النبوٌة7687

=علً بن محمد الشوكانًنـٌـل األ وطار7689-7688

دار الكتب العلمٌة بٌروتبن سهل البلخًكتاب البدء و التارٌخ7690

دار إحٌاء التراثإبن األثٌر4ج/3ج/2ج/1جـامع األصول ج7694-7691

مكتبة دار المدٌنة المنورةالبن خلدونالمقدمة تارٌخ إبن خلدون7696-7695

دار الجٌل بٌروتمحمد أبو الفصل إبراهٌممنهج الببلؼة 7697

مركز الدراسات العربٌةالسٌد ٌاسٌنتراث وتحدٌات العصر فً الوطن العرب7698ً

دار الجٌل بٌروتأبً بكر السٌوطًتارٌخ الخلفاء7700-7699

دار العلم للمبلٌٌن بٌروتطه حسٌنمن تارٌخ األدب العرب7701ً

دار بٌروت للطباعةبطرس البستانًدٌوان جمٌل بثٌنة 7702

دار الكتب العلمٌة بٌروتأحمد بن عمٌر الضبًبؽٌة الملتمس7704-7703

1/1996دار الجٌل بٌروت طلئلمام الطٌبًالتبٌان فً البٌان7706-7705

دار الكتب العلمٌة بٌروتإبن سهل البلخًكتاب البدء والتارٌخ7708-7707

دار الجٌل بٌروتإبن إسحاق الزجاجًأمالً زجاج7709ً

1982دار الكتاب اللبنانًأنور الجنديأخطاء المنهج الؽربً الوافد7710

دار الكتاب اإلسبلمٌةمصطفى الشكعةالمطالعات اإلسبلمٌة فً العقٌدة والفكر7711

دار الرابد العربًأحمد الشرباصًموسوعة األخبلق القرآن7713-7712

مإسسة المعارؾ بٌروتأبً العباس محمد بن ٌزٌدالكامل فً اللؽة واألدب7714

دار الشروق بٌروتسٌد قطبفً ظبلل القرآن7717-7715

دار المعرفة بٌروتالعبلمة المناويفبض القدٌر7720-7718
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دار إحٌاء التراث العربً بٌروتإمام الفخر الرازيالتفسٌر الكبٌر7725-7721

1980دار الكتب العلمٌة بٌروت أبً الحسن علً بن إسماعٌل5ج/1المخـصـص ج7730-7726

1980دار المعرفة بٌروت بن جرٌر الطبريجامع البٌان فً تفسٌر القرآن7740-7731

دار الكتاب العربً بٌروتإبن القٌم الجوزيزاد المعاد فً هدي خٌر العباد7742-7741

إسطنبول1987دار الدعوةوننسك. د7ج/1المعجم المفهرس ج7749-7743

دار القلم بٌروتإبن هشام2ج/1السٌرة النبوٌة ج7751-7750

=إبن محمد الشوكان2ًج/1نٌل األوطار ج7753-7752

دار المعرفة بٌروتاإلمام إبن تٌمٌة1.2.5الفتاوى الكبرى 7756-7754

1986دار الجٌل بٌروت أحمد الشرباصًٌسؤلونك فً الدٌن والحٌاة 7760-7757

دار الثقافة بٌروتإٌلٌا الحاويفـــن الخـطـابـة7761

دار الكتاب اللبنانًأنور الجنديأخطاء المنهج العربً الوافد7762

دار الرابد العربً بٌروتاحمد الشرباصًموسوعة أخبلق القرآن7763

منتدى الفكر العربً عمانسعد الدٌن إبراهٌمدٌجول والعرب7764

دار إحٌاء التراث العربً بٌروتالفخر الرازيعدة أجزاء/ التفسٌر الكبٌر7775-7765

دار النهضة الحدٌثة بٌروتإبن قتٌبة الدٌنوري3ج/2كتاب المعانً الكبٌر ج7777-7776

6/1981مإسسة الرسالة بٌروت طٌوسؾ القرضاوي2ج/1فـقـه الـزكـاة ج7779-7778

دار المعرفة بٌروتالمناوي1/2فٌض القدٌر المجلد 7782-7780

1980دار الشروق بٌروت سٌد قطبفً ظبلل القرآن أجزاء7785-7783

=محمد جرٌر الطبريجامع البٌان فً تفسٌر القرآن أجزاء7786-7787

دار المعرفة بٌروتالراعب األصفهانًالمفردات فً ؼرٌب القرآن7788

1/1993دار الفكر بٌروت طابن سعدالطبقات الكبرى7794-7789

1999دار الفكر المعاصر دمشقاحمد محمد قدورمبادئ اللسانٌات7795

دار إحٌاء التراث العربً بٌروتمحمد حامد الفقًجامع األصول من أحادٌث الرسول صلى هللا علٌه وسلم7803-7796

دار بٌروت للطباعةٌاقوت الجويمعجم البلدان 7808-7804

4/1986/دار إحٌاء العلوم طالشٌخ أحمد محمد عساؾاألحكام الفقهٌة7809

منشورات دار مكتبة الحٌاة بٌروتجرجً زٌدانتارٌخ أدب اللؽة العربٌة7810

1984دار الكتاب العربً بٌروتأبو العبل عفٌفًفصوص الحكم 7811

1986المكتب اإلسبلمً بٌروت محمد ناصر الدٌن األلبانًمختصرصحٌح اإلمام البخاري7812

1996دار الجٌل بٌروتمحمد أبو الفضل إبراهٌمنهج الببلؼة7813

1984دار النهضة العربٌة بٌروتالسٌد ٌعقوب بكرنصوص فً النحو العرب7814ً

1986دار الجٌل بٌروتسعٌد محمود عقٌلتحفة الذاكرٌن 7815

1990دار المسٌرة بٌروتمٌشال حجاخلٌل مطران 7816

المإسسة الجامعٌة للدراسات بٌروتمحمد حسٌن فضل هللاالحوار فً القرآن7817
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1986دار الرابد العربًإنعام الجنديالرابد فً األدب العرب7818ً

1995دار الجٌل بٌروت محمد بن محمد أبو شهبةإسرابٌلٌات والموضوعات7819

1996دار الجٌل بٌروت ٌوسؾ بن المرزبان السٌرافًشرح أبٌات سٌبوٌه7820

1980دار العلم للمبلٌٌن بٌروتطه حسٌنمن تارٌخ األدب العرب7821ً

1985دار الكتب العلمٌة الخطٌب القزوٌنًاإلٌضاح فً علوم الببلؼة7822

=محمد بن سعد بن حسٌناألدب الحدٌث تارٌخ ودراسات 7823

1974دار الثقافة بٌروت المكتبة األندلسٌةمصطفى عوض الكرٌمفن التو شٌح7824

1981دار الجٌل بٌروتإبن رشٌقالعـــمــدة7825

1995دار الجٌل بٌروت محمد بن محمد أبو شهبةإسرابٌلٌات والموضوعات7826

دار إحٌاء التراث العربً بٌروتجبلل الدٌن محمد بن أحمد المحلًتفسٌر الجبللٌن7827

1990دار الثقافة للنشر إسماعٌل بن كثٌر القرشً الدؼشقًتفسٌرإ بن كثٌر7834-7828

منشورات دار اآلفاق الجدٌدة بٌروتالشنتمٌريأشعار الشعراء الستة الجاهلٌن7835

1983دار المعرفة بٌروت إبن القٌم الجوزٌةالتبٌان فً أحكام القرآن7836

دار صادر بٌروتكرم البستانًدٌوان طرفة بن العبد7837

منشورات دار مكتبة الحٌاةأبً منصور الثعالبًكتاب فقه اللؽة وأسرار العربٌة7838

1974دار المتحدة للنشر ماجد فخريتارٌخ الفلسفة اإلسبلمٌة7839

1978منشورات دار مكتبة الحٌاة جرجً زٌدانتارٌخ أدب اللؽة العربٌة7840

1985دار النهضة العربٌة بٌروت محمد جبلل شرؾدراسات فً التصوؾ اإلسبلم7841ً

دار المعرفة بٌروتمحمد محً الدٌن عبد الحمٌدمروج الذهب 7842

دار الجٌل بٌروتأحمد الشرباصًٌسؤلونك فً الدٌن والحٌاة7843

سلسلة الكتب الثقافٌة ٌصدرها مجلس الكوٌتراٌموند وٌلٌامزطرابق الحداثة7845-7844

1995المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر حسن محمد حسن حماداإلؼتراب عند إٌرٌك فروم7847-7846

سلسلة كتب ثقافة من مجلس الوطنً واألدب الكوٌتهانس بٌتر مارتٌنفـخ العـولمـة7848

1980دار المعارؾ القاهرة عزٌز فهمًالمقارنة بٌن الشعر األموي والعباسً فً العصر األول7849

1974دار الفكر دمشق جودة الركابًاألدب العربً من اإلنحدار إلى اإلزدهار7850

1991موفم للنشرأبو القاسم محمد الحفناويتعرٌؾ الخلؾ برجال السلؾ7851

1989المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرمصطفى محمد الؽنماريمقاطع من دٌوان الرفض7855-7852

1993دار عبلء الدٌن دمشق كرٌمر. سطقوس الجنس المقدس عند السومرٌٌن7856

1979دار العودة بٌروت /دٌوان نازك المبلبكة7857

1982منشورات دار مكتبة الهبلل بٌروتخلٌل شرؾ الدٌنأبو العبلء المعري7858

1991موفم للنشرجرجً زٌدانتارٌخ األدب اللؽة العربٌة7859

دار الهدى عٌن أملٌلة الجزابرعبد هللا بن المقفعكلٌلة ودمنة7860

1991موفم للنشرجرجً زٌدانتارٌخ األدب اللؽة العربٌة7861
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1984المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر تركً رابحالشٌخ عبد الحمٌد بن بادٌس7862

1993دار الهدى عٌن أملٌلة الجزابرزبٌر بن رحالاإلمام عبد الحمٌد بن بادٌس7863

4/1986دار العلم للمبلٌٌن ط طه حسٌنمن األدب التمثٌلً الٌونان7864ً

1983المإسسة الوطنٌة للكتابالتلً بن شٌخدراسات فً األدب الشعب7866-7865ً

من منشورات إتحاد الكتابمحمد بلوحًالشعر العذري فً ضوء النقد العربً الحدٌث7870-7867

1989المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر مصطفى محمد الؽماريمقاطع دٌوان الرفض7872-7871

1981األهلٌة للنشر والتوزٌع بٌروت عبد هللا العبلٌلًالمعري ذلك المجهول7873

1989المإسسة الوطنٌة للكتاب عبد الحمٌد بن هدوقةرٌح الجنوب7874

سلسلة الكتب الثقافٌة ٌصدرها الكوٌترٌموند وٌلٌامزطرابق الحداثة7876-7875

دار الهدى عٌن ملٌلة الجزابرعبد هللا بن المقفعكلٌلة ودمنة7878-7877

دار الفكر لبنانمالك بن نبًالمسلم فً عالم اإلقتصاد7879

1986مكتبة الفبلح الكوٌت فتحً عبد الفتاح الدجنًالجملة النحوٌة7880

1983دار الشروق زكً نجٌب محفوظفً فلسفة النقد7881

1993دار عبلء الدٌن دمشق كرٌمر. سطقوس الجنس المقدس عند السومرٌٌن7882

1989المإسسة الوطنٌة للكتاب ٌمٌنة مشاكرةالمؽارة المتفجرة 7884-7883

=التلً بن شٌخمنطلقات التفكٌر فً األدب الشعبً الجزابري7885

1983دار الطلٌعة بٌروت عزٌز العظمةالكتابة التارٌخٌة والمعرفة التارٌخٌة7886

1989دار النهضة العربٌة أحمد خلٌلدراسات القرآن7887

كتب شهرٌة ٌصدرها المجلس الوطنًمصطفى ناصٌؾمحاورات مع النثر العرب7888ً

دار اآلفاقأبً عبد هللا الحسٌن احمدشرح المعلقات السبع7889

1989المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرعمارٌة ببللشظاٌا النقد واألدب7890

دار الكتب العلمٌة بٌروتمحمد عبد المنعم خفاجًنـقـد الشـعـر7893-7891

1983المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرعبد الحمٌد بن هدوقةرٌـح الجنـوب7894

1983المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرالتلً بن شٌخدراسات فً األدب الشعب7897-7895ً

=التلً بن شٌخمنطلقات التفكٌر فً األدب الشعبً الجزابري7901-7989

1988دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرالعربً دحومدخل فً دراسة األدب المؽربً القدٌم7902

=أحمد طالباإللتزام فً القصٌدة الجزابرٌة المعاصرة7903

1994دار الهدى الجزابر عبد اللطٌؾ صوفًمصادر األدب فً المكتبة العربٌة7904

1996دار ؼرٌب للطباعة القاهرة عبد هللا التطاويالتراث والمعارضة عند شوق7905ً

1988دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرأحمد طالباإللتزام فً القصٌدة الجزابرٌة المعاصرة7906

=محمد مرتاض: دمن قضاٌا أدب األطفال7907

1981دار تنوٌر للطباعة والنشر بٌروتحسن حنفً:دالتراث والتجدٌد7908

منشورات دار مكتبة الحٌاة بٌروتعارؾ تامرجامعة الجامعة7909
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1971مكتبة النهضة المصرٌة احمد أمٌنزعماء اإلصبلح فً العصر الحدٌث7910

1981دار النهضة العربٌة بٌروت علً عبد المعطً محمدمقدمة فً الفلسفة7911

1981الشركة الوطنٌة للنشر الجزابر مرزاق بقطاشجراد البحر7912

1983دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرحامد حفنً داودالمنهج العلمً فً البحث األدب7913ً

مكتبة ؼرٌب القاهرةمً ٌوسؾ خلٌؾالقصٌدة الجاهلٌة فً المفضلٌات7914

1989المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر مصطفى محمد الؽماريمقاطع دٌوان الرفض7918-7915

1994المركز الثقافً العربً عبد هللا محمد الؽدامً: دالمشاكلة واإلختبلؾ7919

1989المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر عبد الملك مرتاضهشٌم الزمن7922-7920

1989المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر مصطفى محمد الؽماريمقاطع دٌوان الرفض7923

7925-7924
بٌن القصرٌن

نجٌب محفوظ
المإسسة الوطنٌة للفنون المطبعٌة مإسسة طاسٌلً 

1989

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر واسٌنً لعرجإتجاهات الرواٌة العربٌة فً الجزابر7926

سلسلة كتب ثقافٌة شهرٌة ٌصدرها مجلس األدب الكوٌتبنٌلوبً مريالعبقرٌة تارٌخ الفكرة7927

=مصطفى ناصؾمحاورات مع النثر العرب7928ً

نشر جمعٌة التراثمحمد ناصردٌوان أبً الٌقظان7929

1977دار العربٌة للكتاب لٌبٌا تونسعبد هللا الركٌبًقضاٌا عربٌة فً الشعر الجزابري المعاصر7930

1986دار الفكر للطباعة دمشق مالك بن نبًوجهة العالم اإلسبلمً 7931

1983دار الشروق محمد قطباإلنسان بٌن المادٌة واإلسبلم7932

1982دار النفابس بٌروت أسعد السحمرانًمالك بن نبً مفكرا إصبلحٌا7933

1989المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر أبو القاسم سعد هللاتجارب فً األدب والرحلة7934

1988دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرأحمد طالباإللتزام فً القصٌدة الجزابرٌة المعاصرة7935

1985دار التونسٌة للنشر وزارة الشإون الثقافٌةمختارات من األدب التونسً المعاصر7937-7936

طبلس للدراسات والنشر دمشقنخبة من األساتذة المختصٌنتارٌخ األدب الؽرب7938ً

1985المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر مصطفى فاسًالبطل فً القصة التونسٌة7939

1984جامعة الكوٌت عبد الرحمن أٌوبالكبلم إنتاجه وتحلٌله7940

المإسسة الوطنٌة للكتابواسٌنً لعرجالطاهر وطار تجربة الكتابة الواقعٌة7942-7941

=أبو القاسم سعد هللاأفكار جامحة7943

منشورات المكتبة العصرٌة بٌروتعباس محمود العقادالفلسفة القرآنٌة7944

1993دٌوان المطبوعات الجامعٌة عبد القادر فٌدوحدالبلٌة النص األدب7945ً

=عبد الكرٌم بكريفصول فً اللؽة واألدب7946

1988دار الطلٌعة بٌروت محمد عابد الجابريالخطاب العربً المعاصر7947

1982دار النهضة العربٌة بٌروتمحمود فهمً زٌدانمن نظرٌات العلم المعاصر7948

=أبو القاسم سعد هللاأفكار جامحة7949
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1975دار العودة بٌروت ؼنٌمً هبلل:دفً النقد المسرح7950ً

1984دار الحكمة فبلدٌمٌر ماكسٌمنكواألنتٌلجنسٌا المؽاربٌة7952-7951

=أبو القاسم سعد هللاأفكار جامحة7953

1986دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرعبد المجٌد حنونصورة الفرنسً فً الرواٌة المؽربٌة7954

دار الهدى عٌن ملٌلةجبلل الدٌن السٌوطًمقامات السٌوطً األدبٌة7955

1981دار البعث للنشر العربً التبسًمقامات فً الدعوة إلى النهضة اإلسبلمٌة فً الجزابر7956

1985دار إحٌاء العلوم أبً حامد الؽزالً الطوسًجواهر القرآن7957

1980دار بٌروت للنشرأبً زٌد محمد بن أبً الخضابجمرة أشعار العرب 7958

1983دار صادر للطباعة دار بٌروتعبد اللطٌؾ شرارةخلٌل مطران7959

1982مإسسة نوفل بٌروت مٌخابٌل نعٌمةلـــقاء7960

==البـــٌادر7961

==زاد المعاد7962

1989المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرأحمد سٌد محمدالرواٌة اإلنسانٌة7965-7963

1989موفم للنشر لٌلى قرٌشتؽرٌبة بنً هبلل7968-7966

=إبراهٌم عبد القادر المازنًفً الطرٌق7969

=محمد بلقاٌدالـبـخبلء7970

1988المركز الثقافً العربً محمد بنٌسحداثة السإال7971

1980مكتبة المعارؾ بٌروت ألن تٌتدراسات فً النقد7972

1985مإسسة نوفل مٌخابٌل نعٌمةنجوى الؽروب7973

1983دار إقرأ حسٌن نصاردراسات حول طه حسٌن7974

1986مإسسة نوفل بٌروت محمد شفٌق شٌافً األدب الفلسف7975ً

منشورات المكتبة العصرٌة بٌروتعباس محمود العقادمطالعات فً الكتب والحٌاة7977-7976

دار المعارؾ القاهرةشوقً ضٌؾالعصر اإلسبلم7978ً

1979دار التونسٌة للنشر زٌن العابدٌن السنوسًاألدب التونس7979ً

1980دار واسط علً كمالباب النوم وباب األحبلم7980

دار القلم بٌروت لبنانرٌتشارد مٌشٌلاإلخوان المسلمون7981

1983منشورات دار الثقافة الجدٌدة بٌروتعلً محمد هاشماألندٌة األدبٌة7982

دار المعارؾشوقً ضٌؾالبارودي رابد الشعر الحدٌث7983

منشورات دار اآلفاقعلً محمد هاشماألندٌة األدبٌة7984

1994المركز الثقافً العربًفاضل تامراللؽة الثانٌة فً إشكالٌة المنهج7985

1980دار النهضة العربٌةبٌروتمحمد ظفر هللا خساناإلسبلم واإلنسان المعاصر7986

دار الطلٌعة للطباعة بٌروتؼالً شكريمحمد مندور الناقد والمنهج7987
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7988
الحـضـارة

حسٌن مإنس:د
سلسلة الكتب الثقافٌة من مجلس الوطنً للفنون واألدب 

الكوٌت

1984دار العودة بٌروت رشا رشديفن القصة القصٌرة7989

دار الثقافة بٌروتإحسان عباسفن الشعر7990

1984دار العربٌة للكتاب أبو القاسم محمد كرودراسات عن الشاب7991ً

1982دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر موهوب مصطفاويالمثالٌة فً الشعر العرب7992ً

1982دٌوان المطبوعات الجامعٌة عبد الملك مرتاضبنٌة الخطاب الشعري7994-7993

دار المعارؾ القاهرةشوقً ضٌؾالبحث األدب7995ً

1983دار إبن خلدونشوقً عبد الكرٌمالفولكلور واألساطٌر العربٌة7996

1999دار الفكر المعاصر بٌروت دمشقأحمد محد قدورمبادئ اللسانٌات7997

دار النهضة العربٌة بٌروتعبد العزٌز عتٌقاألدب العربً فً األندلس7998

1980من توارث دار اآلفاق الجدٌدة بٌروتؼالً شكريالمنتمً دراسة فً أدب نجٌب محفوظ7999

1980دار الثقافة بٌروت إٌلٌا الحاويالرومانسٌة8000

1980دار الثقافة بٌروت نجٌب محفوظزقاق المدن8001

منشورات دار مكتبة الحٌاة بٌروتمورٌس كراتسنوتسارتر بٌن الفلسفة واألدب8002

1992المركز الثقافً العربً سعٌد ٌقطٌنالرواٌة والتراث السردي8003

1980دار الثقافة بٌروت إٌلٌا الحاويالبرناسٌة8004

1983دار األدب بٌروت حٌاة جاسم محمدالدراما التجرٌبٌة فً مصر8005

1977دار الفكر أنور الرفاعًتارٌخ الفن 8006

=أبً العباس ثعلبشرح شعر زهٌر بن أبً سلمى8007

1982دار العلم للمبلٌٌن مصطفى الشكعةمعالم الحضارة اإلسبلمٌة8008

دار المعارؾ القاهرةشوقً ضٌؾالعصر العباسً األول8009

1996دار المنتخب العربً للدراسات بٌروتأندرٌه مارتٌنهوظٌفة األلسن ودٌنامكٌتها8010

1985منشورات بحسون الثقافٌة بٌروت إنوكسالنظرٌات الجمالٌة 8011

منشورات المكتبة العصرٌة بٌروتعباس محمود العقادعالم السدود والقٌود8012

دار بٌروت للطباعة/دٌوان عمر بن أبً ربٌعة 8013

1981الشركة الوطنٌة للنشر الجزابر تركً رابحالشٌخ عبد الحمٌد بن بادٌس8014

1975دار النهضة العربٌة للنشر عز الدٌن إسماعٌلفً األدب العباس8015ً

دار الشروق القاهرةطاهر أبو فاشاالذٌن أدركتم حرفة األدب8016

1985دار النهضة العربٌة بٌروت علً عبد المعطً محمدفلسفة الفن رإٌة جدٌدة8017

1982دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر المنصؾ عاشورالتركٌب عند إبن المقفع8018

1985منشورات مكتبة المعارؾ بٌروتول دٌوارنتقصة الفلسفة8019

دار التونسٌة للنشرزٌن العابدٌن بن السنوسًاألدب التونس8020ً
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1966دار النهضة العربٌة محمد احمد أبو الفرجمقدمة لدراسة فقه اللؽة8021

1979دار بٌروت للنشر كرم البستانًدٌوان إبن الفارض 8025-8022

طبلس للدراسات والترجمة دمشقسلٌمان العٌسىموجز دٌوان المتنب8026ً

المإسسة الجزابرٌة للطباعةالطاهر بن جلونمحا المعتوه محا الحكٌم8027

1990موفم للنشر محً الدٌن بن العربًفصوص الحكم 8028

=إبراهٌم عبد القادر المازنًفً الطرٌق8029

=أبو حٌان التوحٌدياإلمتاع والمإانسة 8030

=جرجً زٌدانفتح األندلس8031

1982مإسسة نوفل بٌروتمٌخابٌل نعٌمةمراحل8032

دار الثقافة بٌروتبدوي طٌانةالتٌارات المعاصرة فً النقد األدب8033ً

دار النهضة مصر الفجالة القاهرةمحمد ؼنٌمً هبللفً النقد التطبٌقً والمقارن8034

1980المإسسة العربٌة عبد الرحمن بدوي: دفلسفة الدٌن والتربٌة8035

منشورات بحسون الثقافٌة بٌروتمحمد شفٌق شٌافلسفة مٌخابٌل نعٌمة8036

1980دار الثقافة بٌروت نجٌب محفوظزقاق المدن8037

دار الثقافة بٌروتبدوي طٌانةالتٌارات المعاصرة فً النقد األدب8038ً

1980دار القلم بٌروت عون الشرٌؾ قاسم: دفً معركة التراث8039

1981دار النهضة العربٌة بٌروت روبرت ودورتمدارس علم النفس المعاصرة8040

1988دار الفكر دمشق عبد المجٌد قطامشاألمثال العربٌة8041

1980دار العلم للمبلٌٌن مصطفى الشكعةالشعر والشعراء فً العصر العباس8042ً

1992المركز الثقافً العربً سعٌد ٌقطٌنالرواٌة والتراث السردي8043

1977دار الفكر أنور الرفاعًتارٌخ الفن عند العرب والمسلمٌن 8044

1992دار المتحدة للنشر بٌروتمحمود إبراهٌم: دأبو حٌان التوحٌدي فً قضاٌا اإلنسان 8045

المركز الثقافً العربًنعٌم علوٌةنحو الصوت ونحو المعنى8046

1980دار النهضة العربٌة بدٌع محمد جمعةدراسات فً األدب المقارن8047

1996دار الفكر المعاصر بٌروتجودت الركابً: داألدب العربً من اإلنحدار إلى اإلزدهار 8048

1997دار عبلء الدٌن دمشق  فراس السواحمؽامرة العقل األولى8049

1980دار الشروق محمد عبد هللا عنانالمذاهب اإلجتماعٌة الحدٌثة8050

المكتب اإلسبلمً بٌروتعبد الرحمن المحبلويالتربٌة اإلسبلمٌة8051

مإسسة المعارؾ بٌروترالؾ بارتونإنسانٌة8052

منشورات دار مكتبة العصرٌة بٌروتعباس محمود العقادشاعر الؽزل8053

1983دار األندلس إبن عصفور اإلشبٌلًضرابر الشعر8054

1985دار الفكر المعاصر بٌروت جودت الركابًاألدب العربً من اإلنحدار إلى اإلزدهار8055

1985الهٌبة المصرٌة العامة عزت األمٌرمحاكمة شهرزاد8056
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1983دار األندلس إبن عصفور اإلشبٌلًضرابر الشعر8057

1985دار بٌروت للطباعة والنشرمحمد ٌوسؾ نجمدٌوان عبٌد هللا بن قٌس الرقٌات8058

1995المركز الثقافً العربً لٌفً ستروساإلناسة البنٌانٌة8059-8060

1983دار العلم للمبلٌٌن إمٌل ٌعقوب: دمعجم الخطؤ والصواب فً اللؽة 8061

1981دار الرابد العربً بٌروت المفضل بن محمد الضبًأمثال العرب8062

دار اآلفاقأبً عبد هللا الحسٌن بن أحمدشرح المعلقات السبع 8063

1983دار األندلس إبراهٌم محمدالضرورة الشعرٌة8064

1994دار الشروق محمد زكً العثمان8065ً

سلسلة كتب ثقافٌةوهب أحمد رومٌة: دالنابؽة الذبٌان8066ً

1979دار النهضة العربٌة بٌروت لطفً عبد الوهاب ٌحًالعرب فً العصور القدٌمة 8067

دار المعارؾ مصرٌوسؾ خلٌؾالشعراء الصعالٌك فً العصر الجاهل8068ً

1982دار الكتاب اللبنانً ثرٌا عبد الفتاح ملحسمنهج البحوث العلمٌة 8069

دار العودة بٌروتهومٌروساإللـٌـاذة8070

دار الفارابً بٌروتؼالً شكريالجٌل والطبقة والرإٌا توفٌق الحكٌم8071

1979دار الكتاب العربً بٌروتروبرتمبادئ الفلسفة8072

1977دار القلم بٌروت سامح كرٌمإسبلمٌات8073

1981دار الرابد العربً بٌروتحسٌن نصاردراسات لؽوٌة8074

1978وكالة المطبوعات عبد الرحمن بدوي: دتارٌخ التصوؾ اإلسبلم8075ً

دار صادر بٌروتعٌسى سابامقامات الحرٌري8076

1983منشورات المكتبة العصرٌة بٌروت عباس محمود العقادمراجعات فً األدب والفنون8077

1990موفم للنشر محً الدٌن بن العربًفصوص الحكم8078-8079

=محمد الموٌلحًحدٌث عٌسى بن هشام8080

=ولٌم شكسبٌرهاملت متبوع بعطٌل8081

=إبراهٌم عبد القادرالمازنًفً الطرٌق8082

=ولٌم شكسبٌرهاملت متبوع بعطٌل8083

=علً عبد الرزاقاإلسبلم وأصول الحكم8084-8085

=جرجً زٌدانتارٌخ أدب اللؽة العربٌة8086-8087

=توفٌق الحكٌمحمارٌات الحكٌم8088

=أبو حٌان التوحٌدياإلمتاع والمإانسة8089

=تشارلز دٌكنرأولٌفر توٌست8090

=ٌعقوب صروؾفـتاة مصر8092-8091

=جرجً زٌدانتارٌخ آداب اللؽة العربٌة8102-8093

=مصطفى الصادق الرافعًوحً القلم8105-8103
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=بدٌع الزمان الهمدانًمقامات الهمدانً 8107-8106

=أبو حٌان التوحٌدياإلمتاع والمإانسة8111-8108

=الجاحظالبـخبلء8114-8112

=معروؾ األرناإوطسٌد قرٌش8115-8117

=علً الدوعاجًاألعمال الكاملة 8118

=توفٌق الحكٌمحمارٌات الحكٌم8119

=ناصٌؾ الٌازجًمجمع البحرٌن8120

=أبو محمد القاسم الحرٌريالمقامات8121

=فارس بن ٌوسؾ...الساق على الساق8122

=ولٌم شكسبٌرهاملت متبوع بعطٌل8123

=محمد الموٌلحًحدٌث عٌسى بن هشام8124

=ماكسٌم ؼوركًاألم8125

1990موفم للنشرقاسم أمٌنتحرٌر المرأة8126

1988دار طبلس للدراساتروبرت شولزعناصر القصة8127

=ولٌد إخبلصًالمتعة األخٌرة8128

1984المإسس الوطنٌة للكتابعمار بلحسناألدب واإلٌدٌولوجٌا8129

1988دار طبلس للدراساتٌوسؾ الشارونًدراسات فً القصة القصٌرة8130

=نادٌة الؽزيملفات وقضاٌاهن8131

1988دار طبلس للدراساتٌوسؾ الشارونًدراسات فً القصة القصٌرة8132

=روبرت شولزعناصر القصة8133

=جبران خلٌل جبراناألرواح المتمردة8134

=جان كزنوؾدعابم علم اإلجتماع8135

دار العودة بٌروترشادرشدينظرٌة الدراما من أرسطو إلى اآلن8136

1996دار لكتب العلمٌة بٌروتكامل محمد عوٌضةمقدمة فً علم الفن والجمال8137

1985دار التونسٌة للنشر حسن نصرخبز األرض8138

1984دار البعث عبد الرحٌم مرزوقمن أٌن تؤتً الشمس ٌا أمً 8139

منشورات دار مكتبة الحٌاة بٌروتجولس جٌرنثمانون ٌوما حول العالم8140

دار الهدى عٌن ملٌلةإبراهٌم قبلتًمقامة العماد فً الفصل8141

دار المعارؾ القاهرةنعمات أحمد فإادالجمال والحرٌة والشخصٌة اإلنسانٌة فً أدب العقاد8142

1975دار التونسٌة للنشرمحمد فرٌد ؼازيالشابً من خبلل ٌومٌاته 8143

1986المإسسة الجزابرٌة للطباعة فردٌنار سونسرمحاضرات فً األلسنة العامة8144

1995المإسسة العربٌة للدراسات بٌروتآن فراداياألحبلم وقواها الخفٌة8145

1984دار النهضة العربٌة بٌروت السعٌد الورقًفً مصادر التراث العرب8146ً
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1977دار العودة بٌروتمحمد ؼنٌمً هبللالموقؾ األدبً 8147

1990الفارابً أحمد صادق سعدالفكر المعاصر8148

1980دار الطلٌعة بٌروت جورج طرابٌشًرمزٌة المرآة فً الرواٌة العربٌة8149

1992المركز الثقافً العربً نعٌم علوٌةنحو الصوت ونحو المعنى8150

1985دار الشروق مصطفى عبد الؽنًشهرزاد فً الفكر العربً الحدٌث 8151

الشركة الوطنٌة للنشر الجزابرعبد الملك مرتاضنهضة األدب العربً المعاصر فً الجزابر8152

دار بٌروت للطباعة والنشرناصٌؾ الٌازجًالعرؾ الطٌب فً شرح دٌوان أبً الطٌب8153

مطبعة الشعب بؽدادعدنان عبد النبً البلداوياللقاءات األدبٌة 8154

سلسلة كتب ثقافٌة الكوٌتمصطفى ناصؾمجاورات مع النثر العرب8165-8155ً

1986دٌوان المطبوعات الجامعٌة عثمان حشبلؾالتراث والتجدٌد8166

1995الفجر للكتابة والنشر عبد العزٌز محمد بن ٌوسؾنحو الجمل8167

1989دٌوان المطبوعات الجامعٌة أحمد طالباإللتزام فً القصة القصٌرة الجزابرٌة المعاصرة8168

مإسسة األشراؾ بٌروتقٌصر مصطفىحول األدب األندلس8169ً

1989دار البعث للطباعة قسنطٌنة أحمد سٌد محمدنقابض إبن المعتز وتمٌم بن المعز8170

1989طبلس للدراسات والنشر البرت تٌبودٌةالنقد الكبلسٌكً أعبلمه وأصوله8171

1989دٌوان المطبوعات الجامعٌة رابح العوبًفن السخرٌة فً أدب الجاحظ8172

=سفٌر ناجًمحاوالت فً التحلٌل اإلجتماع8173ً

1984دار البعث للطباعة محمد زنتٌلًفواصل فً الحركة األدبٌة الفكرٌة الجزابرٌة8174

دار الهدى عٌن ملٌلة الجزابرإبن عبد هللا شعٌبالمٌسر فً الببلؼة العربٌة8175

1989مإسسة األشرؾ للطباعة بٌروتخلٌل رزق: دعٌن عذارى8176

دار وهران للدراسات والنشرأركادي ؼاٌدارتٌمور وفرٌقه 8177

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌة محمد مرتاض:دمن قضاٌا أدب األطفال 8178

=عمر مهبٌلالبنٌوٌة فً الفكر الفلسفً المعاصر 8179

1984دار العالمٌة للنشر بٌروت أحمد فرحاتأصول الثقافة من المؽرب العرب8180ً

دار المناهل للطباعةعبد الفتاح محمد أحمدالمنهج األسطوري فً تفسٌر الشعر الجاهل8181ً

1989دار البعث للطباعة قسنطٌنة أحمد سٌد محمدنقابض إبن المعتز وتمٌم بن المعز8182

دار رحاب للطباعة والنشر الجزابرجمال الدٌن محمد بن مالككتاب شرح العبلمة ٌحرق الٌمنً الكبٌر 8183

مإسسة األشرؾ للطباعة والنشر بٌروتقٌصر مصطفىحول األدب األندلسً 8184

دار الطلٌعة بٌروتجورج بلباخانوؾالمادٌة والمثالٌة فً الفلسفة8185

1985دار التونسٌة للنشر وزارة الشإون الثقافٌةمختارات من األدب التونسً المعاصر8186

1984المإسسة الوطنٌة للكتاب صالح خرفًالشعر الجزابري الحدٌث8187

8190-8188
دٌوان أبً الٌقظان

محمد ناصر
نشر جمعٌة التراث المإسسة الوطنٌة للفنون الجزابر 

1989
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دٌوان المطبوعات الجامعٌةمحمد عباسالبشٌر اإلبراهٌمً أدٌبا8191

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر أحمد الطٌب معاشالتراوٌح وأؼانً الخٌام 8192

مكتبة النهضة الجزابرٌةمبارك بن محمدتارٌخ الجزابر القدٌم والحدٌث 8194-8193

الفجر للكتابة والنشرعبد العزٌز محمد بن ٌوسؾنحو الجمل 8195

دار لهدى عٌن ملٌلة الجزابرجبلل الدٌن السٌوطًمقامات السٌوطً األدبٌة الطبٌة 8196

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب عبد الرزاق قسوممفهوم الزمان فً فلسفة أبً الولٌد بن رشد  8197

1996دار الوفاء للنشر ولٌد األعظمًالسٌؾ الٌمانً 8198

1988المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر العربً دحوالشعر الشعبً ودوره فً الثورة التحرٌرٌة الكبرى8199

=أبً طاهر إسماعٌلكتاب قناطر الخٌرات8200

=حمدان حجاجًحٌاة وآثار إبن زمرك8201

1995الفجر للكتابة والنشر عبد العزٌز محمد بن ٌوسؾنحو الجمل 8202

1988المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر المارزج عمرالحضور مقاالت  فً األدب والحٌاة8203

ملحق أدبً لجرٌدة األهرام المصرٌةعبد الكرٌم بكريفصول فً اللؽة8204

1986المإسسة الجامعٌة للدراسات مٌشال زكرٌا: داأللسنٌة التولٌدٌة والتحوٌلٌة8205

1995الفجر للكتابة والنشر عبد العزٌز محمد بن ٌوسؾنحو الجمل 8206

دٌوان المطبوعات الجامعٌةعلً الجازم مصطفى أمٌنالببلؼة الواضحة مع دلٌلها 8207

دار الهدى للطباعة والنشر عٌن ملٌلةالزبٌر بن رحالالؽمام عبد الحمٌد بن بادٌس8209-8208

نشر جمعٌة التراثمحمد ناصردٌوان أبً الٌقظان8210

المإسسة الجامعٌة للدراساتمٌشال زكرٌا: داأللسنٌة التولٌدٌة والتحوٌلٌة8211

دار النهضة العربٌة  مصر الفجالة القاهرةماهر حسن فهمًنزار القبانً وعمر بن أبً ربٌعة8212

المطبعة العبلوٌة بمستؽانم/دٌوان احمد بن مصطفى العبلوي المستؽانم8213ً

1990المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرعبد المالك مرتاضالقصة الجزابرٌة المعاصرة8214

=واسٌنً لعرجالطاهر وطار تجربة الكتابة الواقعٌة 8217-8215

1991دار الصحوة للنشر القاهرة احمد محمد علًاألدب اإلسبلمً 8219-8218

1997دار البعث /مجلة مجمع اللؽة العربٌة بدمشق8220

دار ؼرٌب للطباعة والنشر القاهرةعبد هللا التطاويمداخل مشكبلت حول القصٌدة العربٌة8221

دار النهضة مصر للنشر الفجالة القاهرةمحمد مندورفً المٌزان الجدٌد 8222

1999المركز الثقافً العربًعبد اإلله الضابػالخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنٌة8223

1990المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرعبد الحمٌد حاجٌاتعبد هللا بن المقفع8224

نهضة مصر للطباعة والنشرمحمد ؼنٌمً هبللالرومانتكٌة8225

1990المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرعبد المالك مرتاضالقصة الجزابرٌة المعاصرة 8226

=عبد الحمٌد حاجٌاتعبد هللا بن المقفع حٌاته وآثاره8228-8227

=العربً دحوالشعر الشعبً ودوره فً الثورة8229
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1990المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرعبد الحمٌد حاجٌاتعبد هللا بن المقفع حٌاته وآثاره8230

دار النهضة مصر للنشر الفجالة القاهرةمحمد مندورفً المٌزان الجدٌد 8232-8231

1998دار البعث مجمع علمً عربًمجمع اللؽة العربٌة بدمشق 8233

1990المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرأحمد دوؼانشخصٌات من األدب الجزابري8234

=العربً دحوالشعر الشعبً ودوره فً الثورة8236-8235

1990المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر عبد المالك مرتاضالقصة الجزابرٌة المعاصرة 8237

=مصطفى نطورلوجهها ؼواٌات أخرى8238

=التلً بن الشٌخدور الشعر الشعبً الجزابري فً الثورة8239

1990سلسلة كتب شهرٌة من المجلس الوطنً الكوٌتمصطفى ناصؾمحاورات مع النثر العرب8240ً

1990المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر العربً دحوالشعر الشعبً ودوره فً الثورة8241

==ذاكرة الظل الممتد8242

=محمد مفبلحأسرار المدٌنة 8243-8246

1990سلسلة كتب ثقافٌة الكوٌتمصطفى ناصؾمحاورات مع النثرالعرب8248-8247ً

المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرمحمد مفبلحأسرار المدٌنة 8250-8249

=حفناوي زاؼرضٌاع فً عرض البحر8251

=عبد الملك مرتاضهشٌم الزمن8254-8252

1991موفم للنشر أبو القاسم محمد الحفناويتعرٌؾ الخلؾ برجال السلؾ8255

المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرالهاشمً سعٌدانًالنظارة المكسورة8263-8256

=الهاشمً سعٌدانًأهازٌج جزابري عاشق8269-8264

=عبد المالك مرتاضالقصة الجزابرٌة المعاصرة 8271-8270

=أحمد دوؼانشخصٌات من األدب الجزابري المعاصر8276-8272

=واسٌنً األعرجالطاهر وطار تجربة الكتابة الواقعٌة8277

1999المركز الثقافً العربً عبد اإلله الصابػالخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنٌة8278

1998دار البعث مجمع العلمً العربًمجمع اللؽة العربٌة بدمشق8279

المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرعبد الملك مرتاضالقصة الجزابرٌة المعاصرة 8280

=التلً بن شٌخدراسات فً االدب الشعب8281ً

=ٌمٌنة مشاكرةالمؽارة المتفجرة 8283-8282

=عمارٌة ببللشظاٌا النقد واألدب8286-8284

1993المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر بٌروتبٌاركانا فاجٌومعجم الخرافات 8288-8287

=ٌمٌنة مشاكرةالمؽارة المتفجرة 8290-8289

مكتبة ؼرٌب القاهرةقردٌش فون دٌر الٌنالحكاٌة الخرافٌة8291

=ٌمٌنة مشاكرةالمؽارة المتفجرة 8292

1996دار صادر بٌروتدٌوان أبً القاسم الشابًأؼانً الحٌاة8293
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1990سلسلة كتب ثقافٌة الكوٌت عبد الملك مرتاضفً نظرٌة الرواٌة8296-8294

1994دار الشروق القاهرة محمد زكً:دالنابؽة الذبٌانً 8297

دار الهدى عٌن ملٌلةأبً الفتح عثمان بن جنًعلل التثنٌة8299-8298

1995المركز الثقافً العربً ٌاسٌن النصٌرالمساحة المختفٌة 8301-8300

=عبد اإلله الصابػالخطاب اإلبداعً الجاهلً 8302

1983الشركة الوطنٌة للنشر الجزابر التلً بن شٌخدور الشعر الشعبً الجزابري فً الثورة8304-8303

=عبد الحمٌد حاجٌاتعبد هللا بن المقفع حٌاته وآثاره8306-8305

المركز الثقافً العربًعبد اإلله الصابػالخطاب اإلبداعً الجاهل8307ً

دار العربٌة للطباعة والنشر القاهرةعبد هللا التطاويمدخل ومشكبلت حول القصٌدة العربٌة القدٌمة8308

1994دار الفارابً بٌروت محمد عجٌنٌةموسوعة أساطٌر العرب  8309

المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرأحمد دوؼانشخصٌات من األدب الجزابري المعاصر8310-8311

1991موفم للنشر أبو الفاسم محمد الحفناويتعرٌؾ الخلؾ برجال السلؾ8312

1985دار الجلٌل للطباعة والنشر عبد الكرٌم عبد الرحٌمبٌن موتٌن وعرس8315-8313

1988المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرالعربً دحوذاكرة الظل الممتد 8322-8316

1995موفم للنشر طه باقرملحمة كلكامش8325-8323

1997دار البعث المجمع العلمً العربًمجمع اللؽة العربٌة بدمشق8326

مكتبة ؼرٌب القاهرةفردرٌش فون دٌرالٌنالحكاٌة الخرافٌة 8327

1991دار الهدى عٌن ملٌلة الجزابر أبً الفتح عثمان بن جنًعلل التثنٌة8328

1994دار الفارابً بٌروت محمد عجٌنة: دموسوعة أساطٌر العرب8329

1996دار صادر للطباعة والنشر دٌوان أبً القاسم الشابًأؼانً الحٌاة8330

1998منشؤة المعارؾ اإلسكندرٌة رجاء عٌدفلسفة اإللتزام فً النقد األدب8331ً

المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرالتلً بن شٌخدراسات فً األدب الشعب8334-8332ً

1994دار الشروق محمد زكً العشماوي: دالنابؽة الذبٌانً 8335

المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرحفناوي زاؼرضٌاع فً عرض البحر8336-8337

1998منشؤة المعارؾ اإلسكندرٌة رجاء عٌدفلسفة اإللتزام فً النقد األدب8338ً

المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرمصطفى ؼانممتحؾ الرواد8339-8340

المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرالتلً بن شٌخدراسات فً األدب الشعب8341ً

1990شركة الشهاب الجزابر محمد متولً الشعراويمعجزة القرآن8342-8343

1998سلسلة كتب ثقافٌة الكوٌت عبد المالك مرتاض: دفً نظرٌة الرواٌة 8344-8346

1989المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر ٌمٌنة مشاكرةالمؽارة المتفجرة8347

نهضة مصر للطباعات والنشرمحمد ؼنٌمً هبللالرومانتكٌة8348

1989المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر مصطفى نطورلوجهها ؼواٌات أخرى8349

1990شركة الشهاب الجزابر محمد متولً الشعراويمعجزة القرآن8350-8352
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المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرالتلً بن شٌخدراسات فً األدب الشعب8353ً

=ٌمٌنة مشاكرةالمؽارة المتفجرة8354-8355

=صباٌحٌة بن كلةسقط المحار8356-8363

=رابح خدوسًإحتراق العصافٌر 8364-8366

=مصطفى نظورلوجهها ؼواٌات أخرى8367-8372

1971دار المعارؾ مصر كولر ٌدجالنظرٌة الرومانتكٌة فً الشعر 8373

الشركة الجزابرٌةضٌؾ هللانثر مصطفى الصادق الرافع8374ً

1992المركز الثقافً العربً تركً علًاإلسبلم ملحمة الخلق واألسطورة8375

دار بٌروت للطباعة والنشرالجاحظالبخبلء8376-8377

دار صادر بٌروت/دٌوان األعش8378ً

1983دار النفابس ولً هللا الدهلوياإلنصاؾ فً تبٌان أسباب اإلختبلؾ8379

1980دار الثقافة بٌروت فرانتز روزنتالمنهج العلماء المسلمٌن 8380

1990مكتبة الخناجً القاهرة بن أحمد وإبن السكٌتثبلثة كتب فً الحروؾ 8381

=بن فارس اللؽويكتاب الفرق8382-8383

1997دار الجٌل بٌروتمصطفى لطفً المنفلوطًفً سبٌل التاج8384-8385

=ألفونكس كارماجدولٌن8386

دار القلم دمشق دار المنارة بٌروتمحمد عادل الهاشمًفً األدب اإلسبلمً 8387-8388

عالم الكتب القاهرةجوسلٌن: دالمدرسة والمجتمع العصري8389-8390

مكتبة وهبة دار التوفٌق النموذجٌةمحمود محمد زقزوقاإلسبلم فً تصورات الؽرب8391

دار الجٌل بٌروتبرناردٌر دي سان بٌٌرالفصٌلة8392

1990دار إبن حزم للنشر محمد خٌر رمضان ٌوسؾجولة بٌن كتب ؼرٌبة8393-8394

1990مكتبة الخناجً القاهرة بن أحمد وإبن السكت و إبن الرازيثبلثة كتب فً الحروؾ8395

1992دار الؽرب اإلسبلمً صالح الحرفًأحمد رضا حوحو8396

1983دار الطلٌعة للطباعة والنشر بٌروتأمٌل برهٌةتارٌخ الفلسفة8397

1991دٌوان المطبوعات الجامعٌة عبد الملك مرتاضبنٌة الخطاب الشعري8398

دار صادر بٌروتمحمد ٌوسؾ نجمدٌوان عبٌد هللا بن قٌس الرقٌات8399-8400

دار الطلٌعة بٌروتأمٌل برهٌةتارٌخ الفلسفة8401

1982مكتبة اإلسبلمً صالح أحمد الشامًالظاهرة الجمالٌة فً اإلسبلم8402

دار العلم للمبلٌٌن بٌروتعفٌؾ عبد الفتاح طبارةروح الدٌن اإلسبلم8403ً

1983دار األندلس بٌروت علً البطلالصورة فً الشعر العرب8404ً

دار المعارؾ القاهرةعبد الرحمن طه بدرتطور الرواٌة العربٌة الحدٌثة 8405

1987دار الشروق القاهرة محمد قطبمنهج الفن اإلسبلم8406ً

1981دار األندلس علً البطلالصورة فً الشعر العرب8407ً
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1981مإسسة الرسالة محمد رضوان الداٌةتارٌخ النقد فً األندلس8408

1977مكتبة األقصى عمان نصرت عبد الرحمنشعر الصراع مع الروم8409

1984دار العودة بٌروت عبد العزٌز المقالحالشعر المعاصر فً الٌمن8410

دار المعارؾ مصرحسٌن عطوانالشعراء الصعالٌك فً العصر األموي8411

1989المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر عمارٌة ببللشظاٌا النقد واألدب8412

1973دار الكتاب اللبنانً دار الكتاب المصريإٌلٌا الصاوياألخطل الصؽٌر8413

1985دار النهضة العربٌة بٌروت ماهر عبد القادر محمد علًمشكبلت الفلسفة8414

دار الفارابً بٌروتتوفٌق الحكٌمالجٌل الطبقة والرإٌا8415

1989المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابراحمد سٌد محمدالرواٌة اإلنسانٌة8416

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابفإاد زكرٌا: دجمهورٌة أفبلطون8417

دار الشروق القاهرةمحمد قطباإلنسان بٌن المادٌة واإلسبلم8418

دار المعارؾ القاهرةشوقً ضٌؾالبارودي رابد الشعر الحدٌث8419

1985دار األندلس بٌروت مصطفى الجوزومصطفى صادق الرافع8420ً

دار الحوار للنشر سورٌةنبٌل سلٌمانوعً الذات والعـا لم8421

دار إحسان للطباعة والنشرعمر أحمد عمراألقوام البابدة8422

1981مإسسة نوفل بٌروت مٌشال عاصًمفاهٌم الجمالٌة والنقد فً أدب الجاحظ8423

المطبعة الكاثولٌكٌة بٌروتعطٌة عامرالنقد المسرحً عند الٌونان8424

1975دار القلم مصطفى ناصؾنظرٌة المعنى فً النقد العرب8425ً

دار الثقافة بٌروت/دار العودة بٌروت عز الدٌن إسماعٌلالتفسٌر النفسً لؤلدب8426

1985دار الشروق بٌروت مصطفى عبد الؽانًشهرزاد فً الفكر العربً الحدٌث 8427

1988موفم للنشر عبد الرازقاإلسبلم وأصول الحكم8428

1987دار طبلس للدراسات  عبد الهادي عباسالمرآة األسرة عبد الهادي عباس8429

1985الشركة الوطنٌة للكتاب الجزابر عثمان أمٌناإلسبلم فً مفترق الطرق8430

1981منتوجات دار اآلفاق الجدٌدة مفٌد محمد قمحٌةاإلتجاه اإلنسانً فً الشعر العربً المعاصر8431

دار هومه للطباعة والنشر الجزابرصالح بلعٌدفقه اللؽة العربٌة 8432

دار الثقافة بٌروتمصطفى لطفً المنفلوطًالفضٌلة اوٌول وفرجٌن8433ً

1985الشركة الوطنٌة للكتاب الجزابر عثمان سعديثورة الجزابر فً الشعر العراق8434ً

1981المإسسات الجامعٌة للدراسات بٌروت ملحم قربانالواقعٌة السٌاسٌة8435

الطباعة الشعبٌة للجٌشوزارة التعلٌم التراثًدروس فً التربٌة وعلم النفس 8436

1990المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر أحمد بودشٌشةنجٌب محفوظ 8437-8438

1981دار المشرق بٌروت ألبٌر نصري نادرالنفس البشرٌة عند إبن سٌنا8439

1980دار النهضة العربٌة بٌروت بدٌع محمد جمعةدراسات فً األدب المقارن8440

دار المعارؾ القاهرةعلً سامً النشارشهداء اإلسبلم8441
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1990دار إبن الجوزي السعودٌة احمد دٌداتماذا تقول الثوراة واإلنجٌل عن محمد صلى هللا علٌه وسلم 8442

دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرسٌجمند فروٌداألنا والهوا8443

دار األندلس للطباعة بٌروتإبن عصفور اإلسبٌلًضرابر الشعر 8444

1989المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر واسٌنً لعرجالطاهر وطار 8445

1982دار العودة بٌروت محمد أبو علً/محمد إسبر معجم علم العروض8446

8447
موسى بن محمد بن الملٌانً األحمدي المتوسط الكافً فً علمً العروض والقوافً

نوٌوات

1989المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر 

1981دار السإال دمشق أسعد علًالشعر الحدٌث جدا8448

1989المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر واسٌنً لعرجالطاهر وطار 8449

1986مإسسة الجزابر للطباعة فردٌنان ده سوسرمحاضرات فً األلسنٌة العامة8450

المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرواسٌنً لعرجالطاهر وطار 8451

دار المعارؾ مصرمحمد مصطفى هدارةإتجاهات الشعر العرب8452ً

دار لبنان للطباعة والنشرعمر فروخهذا الشعر الحدٌث8453

1983دار المعارؾ القاهرة ناصر الدٌن األسدمصادر الشعر الجاهل8454ً

1981دار األندلس علً البطلالصورة فً الشعر العرب8455ً

دار العودة بٌروت دار الثقافة بٌروتعز الدٌن إسماعٌلالشعر العربً المعاصر8456

1996دار الفكر المعاصر بٌروت أحمد علً المبلأثر العلماء المسلمٌن فً الحضارة األوروبٌة8457-8458

1983مإسسة نوفل بٌروتمٌخابٌل نعٌمةفً الؽربال الجدٌد8459

دار المعارؾنبٌلة إبراهٌمأشكال التعبٌر فً األدب الشعب8460ً

1978دار بٌروت للنشركرم البستانًدٌوان الخنساء8461-8462

1979دار بٌروت للطباعة والنشر أبً عبد هللا الحسٌن بن خالوٌةدٌوان أبً فراس8463

8464
المٌثولوجٌة عند العرب

عبد المالك مرتاض
دار التونسٌة للنشر المإسسة الوطنٌة للكتاب 

1989الجزابر

1973دار الكتاب العربً بٌروت خلد محمد خالدفً البدء كان كلمة8465

1983دار الشروق بٌروت أحمد بهجتحراس الحقٌقة8466

1992دار المصرٌة اللبنانٌة محمد عبد المنعماألسلوبٌة والبٌان العرب8467ً

دار الشهاب باتنة الجزابرمحمد مهدي عبلمفلسفة الكذب8468

دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرمحمد عثمان نجاتًاإلدراك الحسً عند إبن سٌنا8469

دار المعارؾ مصرنضلة الحكٌمجمهورٌة أفبلطون8470

1990دار الفكر الجدٌد بٌروتندٌم معبل محمدمقاالت نقدٌة فً العرض المسرح8471ً

1996سلسلة كتب وطنٌة الكوٌت وهب أحمد رومٌةشعرنا القدٌم والنقد الجدٌد8472

الشركة التونسٌة للتوزٌععلً الورديمنطق إبن خلدون8473

1997دار الفكر دمشق دار الفكر المعاصر بٌروتعٌسى علً العكوبالتفكٌر النقدي عند العرب8474
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1986شركة الشهاب الجزابر صبلح عبد الفتاح الخالديفً ظبلل القرآن فً المٌزان8475

1988المإسسة الوطنٌة للكتاب أحمد رضا حوحوصاحبة الوح8476ً

=علً شلقالفن والجمال8477

=أبو العٌد دودوبحٌرة الزٌتون 8478-8479

1983دار الثقافة بٌروت إٌلٌا الحاويالكبلسٌكٌة فً الشعر الؽربً والعرب8480ً

1988دار الكتب العلمٌة بٌروتأبً الفضل العسقبلنًالزهر النضر فً نبؤ الخضر8481-8483

1991دٌوان المطبوعات الجامعٌة عبد المالك مرتاضبنٌة الخطاب الشعري8484

الشركة التونسٌة للتوزٌععبد الحً دٌابمشاكسات أدبٌة 8485

دار الطلٌعة للطباعة بٌروتأمٌل برهٌبةالعصر الوسٌط والنهضة8486

منشورات المكتبة العلمٌة الجدٌدةجبران خلٌل جبرانالبدابع والطرابؾ8487

1998النبوغ للطباعة والنشر بٌروت أوراسٌا للنشرعبد هللا الخطٌبالحضارة واإلؼتراب8488

دار القومٌة للطباعة والنشرلواء رفعت الجوهريجنة الصحراء8489

منشورات المكتبة العلمٌة الجدٌدة بٌروتجبران خلٌل جبرانالمواكب8490

1985مإسسة الرسالة بٌروت عبد القادر عودةاإلسبلم بٌن جهل أبنابه وعجز علمابه8491

1981دار الشروق زكً نجٌب محمودقشور ولباب8492

منشورات مإسسة المعارؾ بٌروت/نوادر أبً نواس8493

المكتبة العصرٌة صٌدا بٌروتعلً شلقفً جو أبً نواس8494

1970مكتبة األنجلو المصرٌة احمد عكاشةلٌوناردو دافن شً دراسة تحلٌلٌة8495

1983منشورات عوٌدات بٌروت كلود رويدفاعا عن األدب8496-8497

دار الهدى عٌن ملٌلة الجزابرعبد هللا محمد بن أدرٌسدٌوان اإلمام الشافع8498-8500ً

1977دار القلم دمشق بٌروت محمد الزحٌلًوظٌفة الدٌن فً الحٌاة8501

1990المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرأحمد بودشٌشةمحفظة نجٌب8502

1987مكتبة المعارؾ الرٌاض عبد العزٌز بن عبد الرحمنصور من سماحة اإلسبلم 8503

دار الفكر المعاصر بٌروت دار الفكر دمشقمالك بن نبًفكرة كمنوٌلت إسبلم8504ً

1981دار إبن خلدون ؼابلاير ؼارسٌا ماركٌزعاصفة األوراق8505

1981دار النهضة العربٌة بٌروتدافٌد سانتاالناالمذاهب الٌونانٌة الفلسفٌة8506

دار الكتب العلمٌة بٌروت/قٌس ولٌلى8507

1990موفم للنشر رالؾ لنتونشجرة الحضارة8508

1982الشركة الوطنٌة للنشر الجزابر ؼبن رشدفصل المقال8509

المٌزان للنشر والتوزٌعمحمود ٌعقوبًمعجم الفلسفة8510

1990دار العربٌة للكتاب لٌبٌا تونس عمر التومً الشٌبانًمقدمة فً الفلسفة اإلسبلمٌة 8511

1983مكتبة العالمً للطباعة والنشر محمد كامل حسنإٌنشتاٌن8512

1974الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب عفٌؾ البهنٌسًدراسات نظرٌة فً الفن العرب8513ً
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1980منشورات المكتبة العصرٌة بٌروت محمد عبد الرحمنتؤمبلت فً الفلسفة الحدٌثة والمعاصرة8514

/احمد محمد جمالالقرآن 8515

1983دار الطلٌعة بٌروت جورج بلٌخانوؾالمادٌة والمثالٌة فً الفلسفة8516

المطبعة الكاثولٌكٌة بٌروتفوزي متري النجاركتاب السٌاسة المدنٌة8517

1981دار النهضة العربٌة بٌروتعاطؾ وصفًالثقافة والشخصٌة 8518

1985مكتبة المعارؾ بٌروتالزوزنًشرح المعلقات السبع8519

مكتبة ؼرٌبمحمد عبد المنعم خفاجًنحو الببلؼة جدٌدة8520

1983دار الشروق بٌروتمحمد قطبدراسات قرآنٌة 8521

2001دار الكتب العلمٌة بٌروت عبد القادر احمد عطااللقاء بٌن الزوجٌن8522

1984دار العربٌة للنشر والتوزٌع عبد الرحمن ٌاؼًفً النقد النظري8523

1984المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر أبو الحسن علً بن صالح8524

1978دار المعارؾ القاهرة محمد فتوح أحمدفً الشعر المعاصر8525

1982الشركة الوطنٌة للنشر محمد مصاٌؾالقصة القصٌرة العربٌة الجزابرٌة8526

دار الشروق بٌروتمحمود شلتوتإلى القرآن الكرٌم8527

1969دار الفكر بٌروت مالك بن نبًالطـفـل 8528

1982الشركة الوطنٌة للنشر الطاهر وطارالـزلـزال8529

1996لسراس للنشر والتوزٌع تونس محمد لطفً الٌوسفًفً بنٌة الشعر العربً المعاصر8530

1978المكتبة الصؽٌرة عبد القدوس األنصاريرحلة فً كتاب من التراث8531

1974المإسسة العربٌة للدراسات إلٌن قٌدرٌنمكٌاقٌلٌل8532ً

دار المعارؾ مصرمحمد مصطفى رضوانالعبلمة اللؽوي إبن فارس المرازي8533

1997المركز الثقافً العربً عواد علًؼواٌة المتخٌل المسرحً مقاربات لشعرٌة  النص والعرض والنقد8534

1981منشورات المكتبة العصرٌة فً صٌدا محمد عبد الرحمن بصٌارالفلسفة الٌونانٌة8535

1986دار الثقافة بٌروت جٌرالدٌس بنتلًفن المسرحٌة8536

1975منشورات إتحاد الكتاب العرب جبلل فاروق الشرٌؾالشعر العربً الحدٌث 8537

دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرعبد الملك مرتاضعناصر التراث الشعبً فً البلز8538

1990المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر =القصة الجزابرٌة المعاصرة8539

94دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرعبد الجبار توامةالتعدٌة والتضمٌن فً األفعال العربٌة8540

1984المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرمخلوؾ عامرتجارب قصٌرة وقضاٌا كبٌرة 8541

1980دار األندلس للنشر ٌوسؾ حسٌن بكارقراءات نقدٌة 8542

1978دار الفارابً بٌروت معٌن بسٌسودفاتر فلسطٌنٌة 8543

دار المعارؾ القاهرةشوقً ضٌؾالبحث األدبً 8544-8545

1982دار الشروق بٌروت محمد قطبشبهات حول اإلسبلم 8546

1987دار البعث قسنطٌنة اإلمام إبن تٌمٌةالفرقان بٌن أولٌاء الرحمن وأولٌاء الشٌطان8547
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دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرأبً الربٌع الوسانًسٌر مشاٌخ المؽرب8548

1973دار الفكر أحمد محمد باشمٌلصلح الحدٌبٌة 8549

1998المإسسة الجامعٌة للدراسات حسن نمردنشًأسماء الناس ومعانٌها8550

دار الشهاب باتنة الجزابرالسٌد الجمٌلًالسحر وتحضٌر األرواح8551

1980منشورات دار اآلفاق الجدٌدة بٌروت محمد بن قٌم الجوزٌةعدة الصابرٌن وذخٌرة الشاكرٌن8552

1987دار طبلس للدراسات عبد الهادي عباسالمرآة واألسرة8553

1968دار العلم للمبلٌٌن بٌروت أنٌس مقدسًتطور األسالٌب النثرٌة فً األدب العرب8554ً

1981دار األندلس للنشر بٌروت مهدي فضل هللاآراء نقدٌة فً مشكبلت الدٌن والفلسفة والمنطق8555

1979الشركة التونسٌة للتوزٌع أبو لبابة الحسٌنً/علً الشابًالمعتزلة بٌن الفكر والعمل8556

1984دار الفكر دمشق عزٌزة ورٌدنالقصة الشعرٌة فً العصر الحدٌث8557

1982دار العودة بٌروت إبراهٌم عبد الرحمن محمدالنظرٌة والتطبٌق فً األدب المقارن 8558

1983دار األندلس بٌروت مورٌس روكلنتارٌخ علم النفس8559

1989المإسسة الجامعٌة للدراسات العربً دحوالشعر الشعبً ودوره فً الثورة التحرٌرٌة8560-8564

1982دار العرب اإلسبلمً بٌروت محمد رشاد حمزاويالعربٌة والحداثة 8565

1961دار القلم بٌروت نجٌب محفوظخمارة القط األسود 8566

=خلٌل موسىالحداثة فً حركة الشعر العربً 8567

1981دار الفكر دمشق دار الفكر المعاصر  بٌروت أبو العباس ثعلبشرح شعر زهٌر بن أبً سلمى8568

1986دار الرابد العربً بٌروت مهدي المخزومًعبقري من البصرة8569

1991دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرإبراهٌم رمانالؽموض فً الشعر العربً الحدٌث 8570

1981الشركة الوطنٌة للنشر الجزابر بشٌر خلدونالحركة النقدٌة على أٌام إبن رشٌق المسٌل8571ً

1980دار النهضة العربٌة بٌروت ماهر عبد القادر محمد علًفلسفة التحلٌل المعاصر 8572

1978مإسسة دار األصالة للثقافة والنشر ناصر بن عبد الرحمناإللتزام اإلسبلمً فً الشعر8573

1981الشركة الوطنٌة للنشر الجزابر آثار محمد البشٌر اإلبراهٌم8574ً

دار صادر بٌروتناصٌؾ الٌازجًمجمع البحرٌن8575

2001دار الكتب العلمٌة بٌروتعبد القادر أحمد عطااللقاء بٌن الزوجٌن8576

1980دار المعارؾ القاهرة محمد أحمد العزبعن اللؽة واألدب والنقد 8577

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر محمد الطاهر التلٌلًمسابل قرآنٌة 8578

دار الثقافة بٌروت مكتبة التجارة الكبرى مصرمصطفى لطفً المنفلوطًالنظرات8579

دار الشروق القاهرةأبً زٌد األنصاريكتاب النوادر فً اللؽة8580

1990المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرعبد الملك مرتاضالقصة الجزابرٌة المعاصرة8581

دار الشروق القاهرةبكري الشٌخ أمٌنأدب الحدٌث النبوي8582

شركة الشهاب الجزابرصبلح عبد الفتاح الخالدينظرٌة التصوٌر الفنً عند السٌد قطب8583

منشورات المكتبة العصرٌة بٌروتعباس محمود العقاداإلنسان فً القرآن الكرٌم8584
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1980منشورات دار األفاق الجدٌدةإبن حزممراتب اإلجماع فً العبادات والمعامبلت والمعتقدات 8585

1990المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرعبد الملك مرتاضالقصة الجزابرٌة المعاصرة8586-8587

1980دار المعارؾ القاهرة طه واديصورة المرأة فً الرواٌة المعاصرة8588

1985دار الفكر دمشق ٌوسؾ كومبزالقٌمة والحرٌة 8589

1981مإسسة نوفل بٌروتعطوؾ محمود ٌاسٌنقضاٌا نقدٌة فً علم النفس8590

1985دٌوان المطبوعات الجامعٌة دار مرٌخ للنشر صبلح عبد الصبورنبض الفكر8591

1981دار النهضة العربٌة بٌروت محمد زكً العشماويفلسفة الجمال فً الفكر المعاصر 8592

8593
الكربال دراسة نقدٌة للشعر الفلسطٌنً

زكً الشٌخ حسٌن عثمان
1983دار الفرقان عمان األردن مإسسة الرسالة بٌروت 

1990المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرواسٌنً األعرجإتجاهات الرواٌة العربٌة فً الجزابر8594-8595

دار النهضة العربٌة بٌروتمحمد زكً العشماويالرإٌة المعاصرة فً األدب والنقد8596

1980دار بٌروت للطباعة أبً العبلء المعريرسالة الؽفران 8597

الهٌبة المصرٌة العامة للكتاباحمد كمال زكًالنقد األدبً الحدٌث 8598

1984منشورات دار األدب بٌروت عبد العزٌز المقالحعمالقة 8599

1983الشركة الوطنٌة للنشر الجزابر تلً بن شٌخدور الشعر الشعبً الجزابري 8600

دار الكتاب العربً بٌروتأحمد أمٌنكتاب األخبلق8601

1986دار الفكر سورٌة دمشق محمد البوطًكبرى الٌقٌنٌات الكونٌة8602

1982منشورات دار مكتبة  الحٌاة بٌروت إبن القٌم الجوزٌةأخبار النساء 8603

1978مكتبة الفكر الجامعً بٌروت جعفر الٌاسٌنالفٌلسوؾ الشٌرازي8604

1983دار النهضة العربٌة للطباعة محمد طه الحاجريدراسات وصور8605

1983دار األدب بٌروت حٌاة حاسم محمدالدراما التجرٌبٌة فً مصر 8606

1983دار الشروق بٌروت أنٌس منصورفً صالون العقاد كانت لنا أٌام 8607

الشركة التونسٌة للنشرمحمد صالح الجابريدٌوان الشعر التونسً الحدٌث 8608

1988دار طبلس للدراسات عبد المعٌن ملوحًأشعار اللصوص وأخبارهم 8609

1983منشورات دار اآلفاق بٌروتجبرابٌل سلٌمان جبوركٌؾ أفهم النقد 8610

1983منشورات دار األدب بٌروت عبد العزٌز مقالحمن البٌت إلى القصٌدة 8611

1980دار الثقافة/دار العودة بٌروتمحمد ؼنٌمً هبلللٌلى والمجنون 8612

1983دار الفتح للطباعة بٌروت أبً ٌقظان إبراهٌمفتح نوافذ القرآن 8613

منشورات المكتبة العصرٌة بٌروتعباس محمود العقادفً بـٌـتـ8614ً

1998األهلٌة للنشر األردن عبد القادر الرباعًتشكٌل الخطاب النقدي8615

1982دار الفكر دمشق جان لوٌس كابانسالنقد األدبً فً العلوم اإلنسانٌة 8616

1984الدٌوان الوطنً لئلحصابٌات أحمد مقدمتطور الفبلحة سبلسل إحصابٌة8617

1981الشركة الوطنٌة للنشر الجزابر عبد الرحمن خلٌلدور الشعر فً معركة الدعوة اإلسبلمٌة 8618
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المنشورات دار األدب بٌروتكولن وٌلسونخفاٌا الحٌاة 8619

وزارة التربٌة الوطنٌة1994-1993 المتضمن الدوابر الجؽرافٌا لتسجٌبلت سنة 1993 مارس 28 المإرخ فً 1منشور رقم 8620

1981منشورات دار اآلفاق الجدٌدة تقً الدٌن احمد بن تٌمٌةقاعدة جلٌلة فً التوسل والوسٌلـة8621

1973الدار التونسٌة للنشر تونس عمر إبن سالمدٌوان إبن درٌد8622

دار الفكر المعاصر بٌروت دار الفكر دمشقفاٌز الداٌةجمالٌات األسلوب 8623

=الخطٌب التبرٌزيشرح المعلقات العشر8624

1980المإسسة العربٌة للدراسات ٌان كوتشكسبٌر معاصرنا8625

دار النهضة العربٌة بٌروتعبد العزٌز عتٌقفً تارٌخ الببلؼة العربٌة8626

دار الكتاب اللبنانً بٌروت دار الكتاب المصري القاهرةأنور الجنديخصابص األدب العرب8627ً

1977دار العودة بٌروت محمد ؼنٌمً هبللالموقؾ األدب8628ً

1979المإسسة العربٌة لدراسات أبو نضالجدل الشعر والثورة 8629

دار القلم بٌروتأمٌن روٌحةالتداوي باإلحاء الروح8630ً

دار الجٌل بٌروتبطرس البستانًأدباء العرب فً األعصر العباسٌة 8631

دٌوان المطبوعات الجامعٌةمجلة الجمعٌة الجزابرٌة للكٌمٌاء8632

1982دار الشروق بٌروتمحمد قطبمنهج التربٌة اإلسبلمٌة8633

1981الشركة الوطنٌة للنشر الجزابرمرزاق بقطاشجراد البحر8634

1988مإسسة األشرؾ للنشر أبً القاسم الحسٌن بن محمداإلعتقادات 8635

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر عمارٌة ببلل* أم سهامجولة مع القصٌدة8636

1984دار العالمٌة للطباعة بٌروتعبد الؽنً مبلحمقاالت فً طه حسٌن8637

1990دار الفرابً بٌروت أحمد صادق سعدالفكر المعاصر8638

1990دار الفكر الجدٌد بٌروت ندٌم معبل محمدمقاالت نقدٌة فً العرض المسرح8639ً

1996سلسلة عالم المعرفة احمد محمد معتوقالحصٌلة اللؽوٌة8640-8641

1984دار النفابس بٌروت أسعد السحمرانًاإلستبداد و اإلستعمار 8642

منشورات المكتبة العصرٌة صٌداعباس محمود العقادعبقرٌة عمر8643

8644
بن علً الكنانً العسقبلنً المصري الزهر النضر فً نبؤ الخضر

الشافعً

1988دار الكتب العلمٌة بٌروت

دار صادر بٌروتناصٌؾ الٌازجًمجمع البحرٌن8645

1980دار المعارؾ القاهرة صبلح فضلمنهج الواقعٌة فً اإلبداع األدب8646ً

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌة نور الدٌن السدالشعرٌة العربٌة8647

1990المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرأحمد الطٌب معاششموع ال ترٌد اإلنقطاع8648-8652

منشورات المكتبة العصرٌة بٌروتعباس محمود العقاددراسات فً المذاهب األدبٌة واإلجتماعٌة8653

1979دار المعارؾ القاهرة عبد الحكٌم حسانمذاهب األدب فً أوروبا8654

دار الفكر المعاصر بٌروت دار الفكر دمشقتوفٌق بروتارٌخ العرب القدٌم 8655
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المإسسة المصرٌة العامةبن قتٌبة الدٌنوريعٌون األخبار8656

دار المعارؾ القاهرةطه حسٌنج3األٌام 8657-8659

1973الهٌبة العامة للشإون علً عبد العظٌمفلسفة المعرفة فً القرآن8660

دار المعارؾ مصرممدوح حقًالفرزدق8661

1984  المكتبة الصؽٌرة عبد العزٌز الرفاعًضرار بن األزور8662

دار المعارؾ القاهرةطه حسٌنمع أبً العبلء فً سجنه8663

دار الشهاب باتنةؼاز وعناٌةإعداد البحث العلم8664ً

دار المعارؾ القاهرةشوقً ضٌؾالشعر وطوابعه الشعبٌة على مر العصور 8665

1984مركز الدراسات الوحدة العربٌة بٌروت سمدون حمادياللؽة العربٌة والوعً القوم8666ً

دار المعارؾ مصرطه حسٌنعلى هامش السٌرة8667-8668

1981دار الكتاب اللبنانً بٌروتإٌلٌا الحاويإٌلٌا أبو ماضً 8669

دار الحدٌث للكتاب الجزابراألستاذ منادقاموس اإلعراب8670

1988دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر العربً دحومدخل فً دراسة األدب المؽربً القدٌم8671

1982مإسسة نوفل نازك سباٌاردرمل وزبد جبران خلٌل جبران8672

1985دار الحداثة للنشر مارسٌل ؼوثٌهأصل العنؾ8673

1979دار األدب بٌروتطه حسٌنمن أدبنا المعاصر8674

مكتبة األ نجلو المصرٌةولتر جٌمس تٌرترالمـوسٌـقى8675

1990دار الفارابً بٌروتمحمد دكروباألدب الجدٌد والثورة8676-8678

1967مكتبة النهضة نازك المبلبكةقضاٌا الشعر المعاصر8679

منشورات المكتبة العلمٌة الجدٌدة بٌروتجبران خلٌل جبرانالعواصؾ8680

دار الحدٌث للكتاب حسٌن داياألستاذ منادقاموس اإلعراب8681

1971دار اآلفاق الجدٌدة ؼالً شكري..شعرنا الحدٌث إلى أٌن 8682

المطبعة العبلوٌة مستؽانمأحمد بن مصطفى العبلوي المستؽانمًدواوٌن آٌات المحبٌن فً مقامات العارفٌن 8683

2001منشورات دار العربحبٌب مونسًفعل القراءة النشؤة و التحول8684

2000منشورات إتحاد الكتاب العرب =القراءة والحداثة8685-8686

2000دار الؽرب للنشر =فلسفة القراءة و إشكالٌات المعنى8687

1979دار العودة بٌرتفاروق خو رشٌدالرواٌة العربٌة 8688

الشركة الوطنٌة للنشرطاهر وطارالـــبلز8689

مكتبة الوهبة القاهرةعبد العظٌم المطعنًالمجاز فً اللؽة و القرآن الكرٌم 8690

دار الشهاب للطباعة باتنة الجزابرمحمد البوطًفقه السٌرة8691

1980دار الشروق بٌروت محمد الؽزالًأٌا الولد المحب8692

=عبدا هلل األندلسًمتن األلفٌة8693

دار المعارؾ مصرطه حسٌنالوعد الحق 8694
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دار الهبلل القاهرةعبد مالك مرتاضنار و نور8695

مإسسة الخلٌج العربًمحمود إبراهٌمالمضمون اإلجتماعً للمناهج8696

1981سلسلة العلوم اإلجتماعٌة دار الفرابً بٌروت تٌدور رزمونالفلسفة الماركسٌة8697

دار المعارؾ القاهرةالسٌد أبو النجاكلمات إلى العقل8698

1985دار الحداثة زٌنب األعوجالسمات الواقعٌة 8999

1965دار المعارؾ مصر  مصطفى الكرٌمالموشحات واألزجال8700

دار األندلس بٌروتجبران خلٌل جبرانآلهة األرض السابق8701

1964مطبعة األطلس دار البٌضاء عبد الكرٌم ؼبلبفً الثقافة واألدب8702

1978مكتبة الحٌاة بٌروت محمد المنتصر الرٌسونًالشعر النسوي فً األندلس8703

1983دار الشروق بٌروت فاروق سعدمع الفارابً والمدن الفاضلة8704

1984دار التونسٌة للنشر أبو حامد الؽزالًالمنقذ من الضبلل 8705

1985الهٌبة العلمٌة المصرٌة العامة للكتابفإاد زكرٌاجمهورٌة أفبلطون8706-8707

1991دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر الطاهر قطبًأسلوب اإلستفهام8708-8709

1987دار الشروق القاهرة محمد قطبمنهج الفن اإلسبلم8710-8711ً

1982دار البعث قسنطٌنة إبن حزمأخبلق وسٌر8712

1981الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب إبن رشدتلخٌص كتاب العبارة8713-8714

1994المكتب اإلسبلمً بٌروت ٌوسؾ القرضاويالحبلل والحرام فً اإلسبلم8715

2001دار همومه للنشر الجزابر مختار بوعنانًالمصنفات اللؽوٌة لؤلعبلم الجزابرٌة8716

1997دار القلم دمشق محمد الؽزالًفن الذكر والدعاء8717

==جدد حٌاتك8718-8720

1990المكتب اإلسبلمً بٌروت ٌوسؾ القرضاويمن أجل صحوة راشدة8721-8722

1999مإسسة الرسالة للنشر =الخصابص العامة لئلسبلم8723-8724

1988دار الحداثة بٌروت مهنا.آ.عبد رسابل الجاحظ8725

1989دار الكتب العلمٌة بٌروت مفٌد قمٌحةكتاب الصناعتٌن8726

2000المكتبة العصرٌة بٌروت عبد هللا الشبٌلًأكام المرجان فً عجابب وؼرابب الجان8727

دار النهضة العربٌة بٌروتالسٌد ٌعقوب بكرنصوص فً فقه اللؽة العربٌة8728

1981دار الثقافة بٌروت  إحسان عباستارٌخ األدب األندلس8729ً

منشورات دار مكتبة الحٌاةمصطفى الرافعًاإلسبلم إنطبلق ال جمود8730

8731
أسرار العربٌة 

عبد الرحمن بن محمد األنباري
منشورات محمد علً بٌضون دار الكتب العلمٌة 

1989بٌروت

1982دار العلم للمبلٌٌن بٌروت طه حسٌنتارٌخ األدب العرب8732ً

1978دار القلم بٌروت محمد الخضري بكأصول الفقه8733

1983عز الدٌن للنشر بٌروت عارؾ تامرإبن سٌنا فً مرابع إخوان الصفا8734
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1986دار الكتب العلمٌة بٌروت أبً بكر أحمد البٌهقًاألدب8735

دار العلوم الحدٌثة بٌروتمحمد الدٌن عبد الحمٌدشرح ابن عقٌل8736

1988المكتب اإلسبلمً بٌروت إبن أبً العزشرح العقٌدة الطحاوٌة8737

1999المكتبة العصرٌة بٌروت إبن القٌم الجوزٌةالروح 8738

1982دار الكتاب اللبنانً بٌروت إٌلٌا الحاويشرح دٌوان جرٌر 8739

1996دار المجانً بٌروت مجانً الطبلب8740

1991دار الجٌل بٌروت حنا الفاخوريالموجز فً األدب العربً وتارٌخه 8741-8744

1978دار المعرفة بٌروت أبً جعفر الطبريجامع البٌان فً تفسٌر القرآن 8745-8756

1990دار الكتب العلمٌة بٌروت الروضة السنوٌة 8757-8758

دار المعرفة بٌروتمحمد الزركشًالبرهان فً علوم القرآن 8759-8760

دار إحٌاء التراث العربً بٌروتمحمد عبد الحمٌدأوضح المسالك8761-8763

دار الفكر للنشرعبد الرحمن جبلل الدٌنالمزهر فً علوم اللؽة وأنواعها8764-8765

1983منشورات دار مكتبة الحٌاة بٌروت جرجً زٌدانتارٌخ أداب اللؽة العربٌة 8766-8767

1984دار العلم للمبلٌٌن بٌروت إسماعٌلالصحاح تارٌخ اللؽة وصحاح العربٌة 8768-8773

=أحمد عبد الؽفور عطارمقدمة الصحاح 8774

محمد بن رشد القرطب1982ًدار المعرفة بٌروتبداٌة المجتهد ونهاٌة المقتصد8775-8776

8777-8778
الطبقات

أبً حسٌن مسلم بن الحجاج النٌسابوري
1991دار الهجرةللنشرالسعودٌة

دار المعرفة للنشرمحمد بن إسماعٌل البخاريصحٌح البخاري 8779-8782

1992المكتبة الوطنٌة علً أوملٌلالجامعات الخاصة فً البلدان العربٌة 8783

منتدى الفكر العربًضٌاء الدٌن زاهركٌؾ تفكر النخبة العربٌة فً تعلٌم المستقبل8784

منتدى الفكر العربًسعد الدٌن إبراهٌممستقبل النظام العالمً وتجارب تطوٌر التعلٌم 8785

منتدى الفكر العربًفاتن خلٌل البستانًالتعلٌم العالً فً البلدان العربٌة8786

منتدى الفكر العربًؼسان سبلمةالتسوٌة الشروط المضمون األثار8787

1990منتدى الفكر العربً علً أوملٌلالحرٌة األكادٌمٌة فً الجامعات الؽربٌة8788

1987منتدى الفكر العربً عمان أحمد محمود الخطٌبالتعلم عن بعد8789

1991منتدى الفكر العربً عمان سعد الدٌن إبراهٌمتعلٌم األمة العربٌة8790

1990منتدى الفكر العربً عمان محمد الجابريسٌاسات التعلٌمٌة 8791

1997المجموعة لطفً المنفلوطًنظرات8792

1997منتدى الفكر العربً الحسن بن طبللأطفال الشوارع8793

1990منتدى الفكر العربً محمد جواد رضاالسٌاسات التعلٌمٌة فً دول الخلج العرب8794ً

1985المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر مصطفى فاسًالبطل فً القصة التونسٌة8795

دٌوان المطبوعات الجامعٌة وهرانمحمد عباسالبشٌر اإلبراهٌمً أدٌبا8796-8804
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1989المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرأحمد سٌد محمدالرواٌة اإلنسٌابٌة8805-8807

الشركة الوطنٌة للنشر الجزابرطاهر وطارالبلز8808

1984دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابرزكرٌا صٌامدراسة فً الشعر الجاهل8809ً

/أبً الطاهر إسماعٌلكتاب قناطر الخٌرات8810

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر              أحمد الطٌب معاشالتراوٌح وأؼانً الخٌام  8811-8814

                طبلس للترجمة والنشر           نخبة من األساتذة المختصٌن                تارٌخ األدب الؽرب8815ً

1984المإسس الوطنٌة للكتابصالح خرفًالشعر الجزابري الحدٌث8816

1967دار الشروق القاهرة عباس محمود العقاددٌوان علً الجارم8817

1986الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب انس داود: دالشاعر مسرحٌة شعرٌة8818-8821

1998مإسسة األشرؾ للنشر بٌروت خلٌل رزقعٌن عذارى8822-8823

1998مإسسة األشرؾ للنشر بٌروت                         خلٌل رزق                    تحوالت الحبكة8824-8826

المنشورات القانونٌة زكرٌاعبد الصمد بن عبد هللافهرس النصوص التشرٌعٌة والتنظٌمٌة 8727

1973دار الكتاب اللبنانً بٌروت توفٌق الحكٌمحماري ومإتمر الصلح8828

1998مإسسة األشرؾ للنشر بٌروت محمد التطوانًالوجع األكبر8829-8830

1984المإسس الوطنٌة للكتابأحمد سٌد محمدالرواٌة اإلنسانٌة 8831

1988دار العودة بٌروت حسن اللوزيتراتٌل حالمة فً معبد العشق والثورة8832

1977دار التقدم موسكو عبد هللا قهارعودة البصر8833

1982الشركة الوطنٌة للنشرالجزابر الطاهر وطارعرس بؽل8834

1985دار الشهاب باتنة الجزابر إبراهٌم ومانًأوراق فً النقد األدب8835-8836ً

1992زكرٌا للمنشورات القانونٌة داودي سبلمًقضاٌا المحكمة العلٌا8837-8838

1990مإسسة االشرؾ للنشر بٌروت أبً علً محمد بن المستنٌركتاب الؽرق8839

1986الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب انس داود: دالشاعر مسرحٌة شعرٌة8840

2002منشورات دار الؽرب وهران صبار نور الدٌنمجلة األدب والعلوم اإلنسانٌة 8841-8850

1996سلسلة عالم المعرفة هانس بٌتر مارتٌنفخ العولمة 8851

2000دار كنعان للدراسات والنشر دمشق ٌوسؾ سامً الٌوسؾالقٌمة والمعٌار8852

2001إتحاد الكتاب العرب دمشق مونسً حبٌبفلسفة المكان فً الشعر العرب8853-8854ً

2000دار العودة بٌروت معروؾ الرصافًاألعمال الشعرٌة الكاملة8855-8857

وزارة التربٌة الوطنٌة التعلٌممصطفى أمٌن/علً الجارمالببلؼة الواضحة 8858-8860

1999دار العودة بٌروت محمد ؼنٌمً هبللاألدب المقارن8861-8863

المٌزان للنشر والتوزٌع الجزابرمحمود ٌعقوبًمعجم الفلسفة8864-8866

1987دار العودة بٌروت محمد ؼنٌمً هبللالنقد األدبً الحدٌث 8867-8874

1988المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر العربً دحوذاكرة الظل الممتد 8875-8889

/أبو عبد هللا السنوسًشرح أم البراهٌن فً علم الكبلم 8890-8900
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/احمد بن دٌابصحابؾ من التراث8901-8912

/عبد القادر بن محمد بن القاضًبوابات النور8913-8922

بنعزوز زبدةدراسة المشتقات العربٌة8923-8928

1990المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر الشرٌؾ قصار2ج-1تقنٌات التعبٌر الكتابً والشفوي ج8929-8942

/أبو العبد دودوالتارٌخ المنصوري8943-8958

/العربً دحوالشعر الشعبً ودوره فً الثورة التحرٌرٌة8959-8963

/إبراهٌم مردوخالحركة التشكٌلٌة المعاصرة بالجزابر 8964-8968

/التلً بن شٌخمنطلقات التفكٌر فً األدب الشعبً الجزابري8969-8971

//دراسات فً األدب الشعب8972-8981ً

/عمار بن زاٌدالنقد االدبً الجزابري الحدٌث8982-8994

/عبد المالك مرتاضالقصة الجزابرٌة المعاصرة 8995-8997

/عبد الحمٌد حاجٌاتعبد هللا بن المقفع حٌاته وآثاره8998-9001

/واسٌنً األعرجالطاهر وطار9002

2002المجلس الوطنً للثقافة والفنون الكوٌت عبد الرحمن محمد العقود: داإلبهام فً شعر الحداثة 9003-9004

/باترٌك سمٌتالٌابان 9005-9006

/عبد المحسن صالحاإلنسان الحابر بٌن العلم والخرافة9007-9008

/عبد الستار إبراهٌمالحكمة الضابعة 9009-9010

/سعد شعبانالطرٌق إلى المرٌخ9012-9011

/بنٌلوبً مريالعبقرٌة 9013-9014

/علً الراعًالمسرح فً الوطن العرب9015-9016ً

/لستر ثاروالصراع على القمة9017-9018

/راسل جاكومًنهاٌة الٌوتوبٌا9019-9021

/جان شارل سورنٌا(نسخ2)تارٌخ الطب 9022

/جلٌن ولسون(نسخ3)سٌكولوجٌا فنون األداء 9024

/إدارة الشإون المجتمع العلمً(نسخ2)جٌران فً عالم واحد9027

/مجموعة من الكتاب(نسخ3 )نظرٌة الثقافة 9029

/مارٌا لوٌزا برنٌري(ن2)المدٌنة الفاضلة عبر التارٌخ 9032

/إرنست ماٌر( ن3 )هذا هو علم البٌولوجٌا9034

/دانٌٌل بورشتاٌن(ن4)التنٌن األكبر 9037

/مصطفى ناصؾ(ن4)اللؽة و التفسٌر و التواصل 9041

/كاتً كوب(نسخ3)إبداعات النار 9045

/جوزؾ شاذت( نسخ4)تراث اإلسبلم 9048

/فلورمان كولماس(ن4)اللؽة واإلقتصاد 9052
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/نبٌل علً(ن4)الثقافة العربٌة و عصر المعلومات 9056

/عبد العزٌز محمود(ن5)المراٌا المقعرة 9060

/بابارا باومان(ن5)عصور االدب االلمان9065ً

/قصً الحسٌن(ن3)األصمعٌات 9070

1998منشورات دار الكتاب الهبلل بٌروت/(ن4)المفضلٌات 9073

2001دار الىفاق جان بٌرو(ن7)اللسانٌات9077

2000دار القصبة  للنشر الجزابر خولة طالب اإلبراهٌمً(ن7)مبادئ فً  اللسانٌات 9084

دار اآلفاقأندرٌه مارتٌنه(ن8)مبادئ فً  اللسانٌات العامة9091

دار الكتب العلمٌة بٌروتبن الحسٌن الزوزنً(ن8)شرح المعلقات السبع 9099

دار الفكر للطباعة والنشر بٌروت/( ن4)شرح المعلقات العشر9107

2001دار الفكر بٌروت بركات ٌوسؾ عبود( ن3)شرح قطر الندى وبل الصدى 9111

/( ن 8)ألؾ لٌلة ولٌلة 9114

1998دار التونسٌة للنشر عبد األمٌر األعسم( ن9)مصطلح الفلسفً عند العرب 9122

دار الثقافة بٌروتبدوي طبانة( ن3)علم البٌان 9131

//( ن 4)البٌان العربً 9134

دار هومه للطباعة والنشر الجزابرعبد المالك مرتاض( ن15)األدب الجزابري القدٌم 9138

2002المجلس الوطنً للثقافة والفنون الكوٌت شاكر عبد الحمٌد( ن3)التفضٌل الجمالً 9153

دٌوان المطبوعات الجامعٌةسفٌر ناجً( ن18 )محاوالت فً تحلٌل اإلجتماع 9156

1988دار البشٌر للنشر محمد بركات حمدي( ن4)مفهوم المعنى بٌن األدب والببلؼة 9174

مكتبة العصرٌة بٌروتمحمد محً الدٌن( ن4 )أوضح المسالك فً ألفٌة إبن مالك9178

1996دار صادر بٌروت بن عبد هللا البؽدادي( ن7)معجم البلدان 9182

1982دار العرب اإلسبلمً بٌروت عبد هللا بن محمد الجوهري( ن4)مسند الموطؤ 9188

1999دار الجٌل بٌروت أحمد بن فارس بن زكرٌا( ن6)معجم مقاٌٌس اللؽة 9192

دار الكتاب العربً بٌروتمحمد بن عبد ربه االندلسً( ن6)كتاب العقد الفرٌد 9198

//فهارس العقد الفرٌد9204

1996دار العودة بٌروت نسخ-10مقدمة إبن خلدون 9205

1984دار التونسٌة للنشر المقدمة تارٌخ العبلمة بن خلدون9215

2001مكتبة دندٌس االردن بهجت عبد الواحد الشٌخلًنسخ-10ببلؼة القرآن الكرٌم فً اإلعجاز 9216

 بٌروت1997دار الؽرب اإلسبلمً محمد بن عمر العدوانًنسخ-10تارٌخ العدوانً 9226

مكتبة دار الفٌحاء دمشقإبن حجر العسقبلنًنسخة-14فتح الباري9236

المكتب اإلسبلمً دمشقمسعود البؽوينسخة-16شرح السنة لئلمام البؽوي 9250

دار الفكر للطباعة والنشر بٌروتأبً عثمان عمر بن بحر الجاحظنسخ-8البٌان والتبٌٌن 9266

دار الجٌل بٌروتأحمد بن فارس بن زكرٌانسخ-6معجم مقاٌٌس اللؽة 9274
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دار الفكر بٌروت/نسخ-6معجم مقاٌٌس اللؽة 9280

/عبد هللا بن الحسٌن الفكٌرينسخ-6التبٌان فً إعراب القرآن 9286

2002دار الفكر للنشرإبن إبراهٌم النٌسابوري المٌدانًمجمع األمثال نسختٌن9288

2001دار الفكر بٌروت محمد بن أبً بكر الرازي( ن3)مختار الصحاح 9290

دار النفابس االردنعبد الرحمن داود العبٌريقصة السٌرة النبوٌة 9293

دار الكتاب العربً بٌروتمصطفى صادق الرافعًتحت راٌة القرآن 9294

مكتبة دار التراثأبً ٌوسؾ ٌعقوب بن إسحاق السكٌتكتاب تهذٌب األلفاظ9295

1998دار الحدٌث القاهرة ٌوسؾ عبد الرحمن الطبعإبن هشام وأثره فً النحو العرب9296ً

دار الثقافة بٌروتاحمد حسن الزٌاتتارٌخ االدب العرب9297ً

دار الشرق العربً بٌروتبدر الدٌن خاضريحسان بن تابث األنصاري9298

دار الشرق العربً بٌروتعزة حسندٌوان إبن مقبل9299

2000دار الفكر بٌروت أبً القاسم الزمخشريأساس الببلؼة 9300

1987دار الكتب العلمٌة بٌروتأبً زكرٌا التبرٌزيشرح قصابد العشر 9301

دار مكتبة الفكر لٌبٌاعبد المنعم سٌد عبد العالمعجم األلفاظ العامٌة9302

1994مكتبة البحوث الثقافٌة لبنان محمود مصطفى هرموشؼاٌة المؤمول9303

دار الجٌل بٌروتمجد الدٌن محمد الفٌروزقاموس المحٌط 9304

1983عالم الكتب بٌروت مصطفى الشكعةمصطفى صادق الرافع9305ً

دار إحٌاء العلوم بٌروتأبً محمد بن قتٌبةالشعر والشعراء9306

1999دار العودة بٌروت دٌوان إبراهٌم الناج9307ً

/دٌوان علً محمود طه9308

/أحمد شوقًاألعمال المسرحٌة الكاملة9309-9310

/دٌوان حافظ إبراهٌم9311-9312

/دٌوان أبوقاسم الشاب9313ً

/دٌوان فدوى طوقان 9314

/دٌوان إبراهٌم طوقان9315

/بدر شاكر السٌاب2األعمال الشعرٌة الكاملة 9316

/نسخ-8دٌوان صبلح عبد الصبور9318

دار اآلفاقمصطفى حركاتاللسانٌات العامة9326

دار صادر بٌروتكرم البستانً نسخ8دٌوان الفرزدق  9338

//نسخ-4دٌوان إبن المعتز9346

/أبً سعٌد السكرينسخ-4دٌوان الحطٌبة9349

/إحسان عباس( ن4)دٌوان ابن سهل 9353

/نسخ4-دٌوان عبٌد بن األبرص9357
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/بطرس البستانًنسخ4- دٌوان جمٌل بثٌنة9361

/ نسخ4دٌوان إبن هانً 9365

/نسخ2دٌوان لبٌد بن ربٌعة العامري 9369

/ نسخ4دٌوان عمر بن أبً ربٌعة 9371

2001دار الكتب العلمٌة بٌروت أبً عبد هللا محمد بن سعٌدنسخ 3دٌوان البصٌري 9375

/أبً عبد هللا السبلم الجرفًنسخ5دٌوان الخنساء 9378

1991دار الجٌل بٌروت عبد العزٌز شرؾنسخ5المقاومة فً األدب الجزابري المعاصر9383

2001دار الفكر للنشر بٌروتسعٌد اللحام نسخ4نوادر الشعر والشعراء 9388

دار المعارؾ القاهرةشوقً ضٌؾنسخ4فً اللنقد األدبً 9392

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر مصطفى عشوي نسخ6مدخل إلى علم النفس المعاصر 9396

1987المإسسة الوطنٌة للكتاب من فتح البابنسخ3شعر لشباب فً الجزابر 9402

1971دار اآلفاق الجدٌدة مصطفى حركاتنسخ7الصوتٌات والفونولوجٌا 9405

1982دار الفكر دمشق جان لوٌس كابانس نسخ4النقد األدبً 9412

المملكة المؽربٌة وزارة األوقاؾ والشإون اإلسبلمٌةمحمد بن عبد العزٌزن4الماء فً الفكر ال؟إسبلمً واألدب العربً 9416

دار الثقافة بٌروتٌعقوب مبارك نسخ6قواعد اللؽة اإلنجلٌزٌة 9420

1982دار الفكر دمشق فاٌز الداٌةنسخ2علم الداللة العربً  9425

1984حكومة الكوٌتإحسان عباسنسخ  2شرح دٌوان لبٌد بن ربٌعة العامري 9427

2000دار الفكر العربً بٌروت عبد المجٌد الحر نسخ 2شفافٌة خلٌل حاوي 9429

/ٌحً شامً نسخ2األعشبً حٌاته وشعره 9431

/محمود معروؾ نسخ2سلم الخاسر9433

/منٌؾ موسىمحمد الفٌتوري9435

/عبد المجٌد الحراألخطل9436

/هاشم صالح مناعبشار بن برد9437

/طبلل عبلمةنسخ3صناعة الكتابة وفن التعبٌر 9438

1985دار البشٌر عمان عودة هللا منٌع القبسًتجارب فً النقد األدبً التطبٌقً 9441

الزهراء للؽعبلم العربًإبن سعدنسخ-3العشر المبشرون بالجنة  9445

دار القلم بٌروتمحمد عبد العزٌزنسخ2السجع العربً 9448

اإلستقامة القاهرةأبً العباس محمد بن ٌزٌدنسخ-2الكامل فً اللؽة واألدب 9450

دار القلم بٌروتحسن ظاظا نسخ2كبلم العرب 9452

1996مإسسة الرسالة بٌروت عبد الصبور شاهٌن نسخ 2فً علم اللؽة العام 9454

دار القلم بٌروتحسن ظاظا نسخ2اللسان واإلنسان 9456

مطبعة األمانة القاهرةمحمود توفٌق نسخ2إشكالٌة الجمع بٌن الحقٌقة المجاز 9458

دار المعارؾ بمصرشوقً ضٌؾ نسخ2المدارس النحوٌة 9461-9460
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1995دٌوان المطبوعات الجامعٌة عبد الرحمن الوافً نسخ5مختصر فً مبادئ علم النفس ومصطلحاته 9462

مكتبة الزهراء الشرق القاهرةمحمد موسى عثمان نسخ3أسس مناهج البحث العلمً 9467

1985دار السعودٌة للنشر سهٌلة زٌن العابدٌن حماد نسخ2من عمق الروح وصلب الفكر 9470

1998دار الحدٌث القاهرة محمد المهزنً نسخ3دراسة فً التصوؾ الفلسفً اإلسبلمً 9472

1999دار صادر بٌروتأبو القاسم كرو2أؼانً الحٌاة دٌوان أبً القاسم الشابً 9475

1988دار المنارة جدةمؤمون فرٌز جرار نسخ3خصابص القصة اإلسبلمٌة 9477

1990دار الفكر بٌروت شكري فٌصل نسخ2دٌوان النابؽة الذبٌان9480ً

1997دار التوبقال للنشر جولٌا كرستٌفا نسخ 2علم النص 9482

1996دار النفابس األردن صبلح عبد الفتاح الخالدي نسخ 2التفسٌر والتؤوٌل فً القرآن الكرٌم  9484

1988دار البشابر اإلسبلمٌة بٌروتمحمد علً الهاشمً نسخ 2ومضات الخاطر 9486

1993القاهرة محمد أمٌن الخضري نسخ4من أسرار المؽاٌرة 9488

1997دار اإلمان دار إبن حزم بٌروت أحمد سلٌم الحمصً نسخ 3قطوؾ من العربٌة 9492

دار مكتبة الحٌاة بٌروتجورجً زٌدان نسخ 2فتح األندلس 9495

دار الفكر اللبنانًأحمد خلٌل نسخ 2أثر اإلسبلم فً العقلٌة العربٌة 9497

2000الشركة المصرٌة العالمٌة محمد عدنانمرشد المترجم 9498

2002مركز اإلسكندرٌة للكتاب سهٌر أحمدتنشبة الطفل وحاجاته بٌن النظرٌة والتطبٌق  9499

2001دار قباء للطباعة والنشر عفاؾ الؽمريالمنطق عند إبن تٌمٌة 9500

المكتب الجامعً الحدٌثمحمد السٌد حبلوةتثقٌؾ الطفل بٌن المكتبة والمتحؾ 9501

2002مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنٌة علً البازالعبلقة العامة والعبلقات اإلنسانٌة والرأي العام 9502

دار المعارؾ القاهرةمحمد حسٌن هٌكلعثمان بن عفان 9503

1988مركز الثقافً العربً محمد بنٌسحداثة السإال 9504

1981دار العلم للمبلٌٌن بٌروت حسن الصعباإلنسان العربً 9505

1997مكتبة وهبة القاهرة علً إسماعٌل محمدالمنهج فً اللؽة العربٌة9506

1998المركز الثقافً العربً طه عبد الرجماناللسان والمٌزان أو التكوثر العقل9507ً

داراألندلس بٌروتٌوسؾ حسٌن ٌكارقراءات نقدٌة 9508

1999دار عمار ابراهٌم أبو دٌابالصورة اإلستدرارٌة فً الشعر العرب9509ً

دار المعارؾ القاهرةشوقً ضٌؾالعصر الجاهلً 9510

/أحمد هٌكلاألدب األندلس9511ً

مإسسة شباب الجامعة إسكندرٌةمحمد أحمد عبد المولىالعٌارون والشطار والبؽاددة9512

1990دار الفكر اللبنانً بٌروت محمد العرٌبًالدٌانات الوضعٌة المنقرضة 9513

1987دار الوفاء للطباعة  حلمً القاعودمحمد صلى هللا علٌه وسلم فً الشعر الحدٌث9514

1998دار الثقافة بٌروت إٌلٌا الحاويالرومنسٌة 9515

1992القاهرة عبد الباري طه سعٌد نسخ2أثر التشبٌه فً تصوٌر المعنى 9516
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