
دار المعارؾ القاهرةمحمد الطنطاوي نسخ2نشؤة النحو 9518

1990دار الفكر اللبنانً بٌروت ماجد الصاٌػ نسخ 2األخطاء الشابعة 9520

1995مطبعة األمانة مصر محمود موسى عثمان نسخ2أدوات التشبٌه 9522

1987دار المسٌرة بٌروت فوزي الؽتٌل نسخ2الفلكلور ماهو 9524

1997دار النثر للجامعات مصر ناصرالموافً نسخ2القصة العربٌة عصر اإلبداع 9526

1987دار المعارؾ القاهرة خلٌل تامً نسخ2العرب قبل اإلسبلم 9528

مإسسة شباب الجامعة إسكندرٌةعباس المناصرة نسخ 2مقدمة فً نظرٌة الشعر اإلسبلمً 9530

مكتبة زهراء الشرؾ القاهرةالسٌد إبراهٌم نسخ 2نظرٌة القارئ وقضاٌا نقدٌة وأدبٌة 9532

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر صالح الخرفً نسخ2حمود رمضان 9534

/صالح الخرفً نسخ2محمد السعٌد الزهراوي 9536

1994دار الهدٌة للطباعة والنشر محمود  السٌد شٌخون نسخ2اإلستعارة نشؤتها وتطورها 9538

1990مكتبة وهبة القاهرة عبد العظٌم اإلبراهٌم نسخ2مصادر اإلبداع بٌن األصالة والتزوٌر 9540

1984دار القلم الكوٌت محمد عبد هللا وراز نسخ2دراسات إسبلمٌة 9542

1990دار الفكر اللبنانً بٌروت فاٌز ترحٌنً نسخ2اإلسبلم والشعر  9544

1994دار الهداٌة للنشر محمود السٌد شٌخون نسخ3األسلوب الكنابً 9546

1998دار الثقافة بٌروت إٌلٌا الحاوي نسخ2الومنسٌة 9549

1998دار الثقافة بٌروت محمد ؼنٌمً هبلل نسخ3 الرومانتكٌة 9551

1987مإسسة عبد الكرٌم تونس الطٌب بكوش نسخ 3التصرٌؾ العربً 9554

1992دار مكتبة الهبلل علً بوملحم نسخ 3كتاب السٌاسة المدنٌة أبً نصر الفارابً 9557

1998المزكز الثقافً  العربً عبد هللا العروي نسخ2مفهوم الحرٌة 9560

//نسخ2مفهوم الدولة  9562

2000دار الفكر العربً المعاصر بٌروت عبد الجبار الرفاعً نسخ 2الفكر اإلسبلمً المعاصر 9564

1983دار الفكر دمشق هانً الخٌر نسخ2تراث ومعاصرة 9566

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر علً مبلحً نسخ4صفاء األزمنة الخانقة 9568

2000طبع بالجزابر بدر الدٌن بن ٌحً بن ترٌدي 3قاموس مصطلحات الفقه والحدٌث وعلم األصول 9572

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر ٌمٌنة مشاكرة نسخ2المؽارة المتفجرة 9575

/مصلح سالم نسخ2من ٌصنع األقرار 9578

دار الحداثة لبنانبدري عثمانبناء الشخصٌة فً زواٌات نجٌب محفوظ 9580

1994دار العالمٌة بٌروت طبلل حربدٌوان عروة بن ورد 9581

1984دار القلم الكوٌت محمد عٌسى الحرٌريالدولة الرستمٌة بالمؽرب اإلسبلمً 9582

1990دار توبقال الدار البٌضاء عبد القادر الفاسًالبناء الموازي9583

1985دار المنارة للنشر أحمد بسام ساعًالواقعٌة اإلسبلمٌة فً األدب والنقد 9584

دار المعارؾ القاهرةعابشة عبد الرحمنقٌم جدٌدة لؤلدب العربً 9585
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1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر حسٌن الحاج حسٌناألسطورة عند العرب فً الجاهلٌة 9586

1983دار الفكر دمشق عمر الكامل مسقاويوحدة الحضارة 9587

1998مكتبة الوهبة القاهرة محمد أبو موسىقراءة فً األدب القدٌم 9588

1993دار طعمة بٌروت جورج ؼرٌبمعجم صناعة الكلمة 9589

1997دار القلم دمشق محمد رجب البٌومًمصطفى صادق الرافع9590ً

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر ؼاستون باشبلرجدلٌة الزمن 9591

1994أفرٌقٌا الشرق عمر أوقانمدخل لدراسة النص والسلطة9592

2000دار الفكر العربً المعاصر بٌروت عبد الكرٌم الخطٌبالتصوؾ والمتصوفة 9593

1981دار العلم للمبلٌٌن سوفر كلٌبمن األدب التمثٌلً الٌونان9594ً

1997دار القلم دمشق عبد الرزاق الكٌبلنًالشٌخ عبد القادر الجٌبلن9595ً

1978مكتبة الخانجً بالقاهرة محمد الصادق العفٌفًالنقد التطبٌقً والموازنات9596

1990مكتبة وهبة القاهرة أحمد عبد التواب الفٌومًالدور فً اللؽة 9597

2000دار الفكر العربً القاهرة عبد الفتاح األشٌنالمعانً فً ضوء أسالٌب القرآن9598

1998دار الثقافة بٌروت شوقً ضٌؾالشعر والؽناء فً المدٌنة ومكة5999

1983مكتبة األنجلو المصرٌة علً الحدٌديفً أدب األطفال 9600

منشورات مكتبة العصرٌة صٌدا بٌروتعباس محمود العقادحٌاة قلم 9601

1983مكتبة المتنبً أحمد بن كحٌلكتاب التنبٌه 9602

1997مإسسة الرسالة عبد العال سالم مكرمالمشترك اللفظ9603ً

مطبعة العانً بؽدادعبلء الدٌن المدرسالظاهرة القرآنٌة 9604

1997مإسسة الرسالة محمد فاروق النبهانأبحاث إسبلمٌة 9605

1997دار القلم دمشق مصطفى عبد العلٌمالٌهود فً العالم القدٌم 9606

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر األخضر فلوس نسخة 11حقول البنفسج 9617-9607

/أبو القاسم سعد هللا نسخ 4أفكار جامحة 9621-9618

/أنور هدى البرازي نسخة 18ثورة الؽاب المنتصر 9639-9622

/محمد مفبلحنسخة  11خٌرة والجبال 9650-9640

تصدر عن المجلس الوطنً للثقافة والفنون15عالم الفكر 9665-9651

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر عمارٌة ببلل نسخة 11من ٌومٌات أم علً 9666

1998دار الثقافة بٌروت إبن خلكانج7وفٌات األعٌان وأنباء أبناء الزمان 9667

/محمد زكرٌا ؼانًالعذارى المابسات فً األزجال والموشحات 9675

دار العودة بٌروتأدونٌس علً أحمد سعٌد نسخ5مقدمة الشعر العربً أدونٌس 9680

/عز الدٌن إسماعٌل نسخ5التفسٌر النفسً لؤلدب 9685

دار الثقافة بٌروت لبنانإحسان عباس: دبدر شاكر السٌاب دراسة حٌاته وشعره9690

دار اآلفاق الجدٌدةمصطفى كمال المهدوي نسخ4البٌان بالقرآن 9695
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دار العودة بٌروتالطٌب صالح نسخ5موسم الهجرة إلى الشمال 9699

دار اآلفاق الجدٌدة بٌروترشدي فكار: د نسخ 7األثنوؼرافٌا والسوسٌو ؼرافٌا 9704

المإسسة العربٌة للدراسات والنشركتاب قضاٌا حربٌة نسخ5فلسطٌن العرب 9711

دار العودة بٌروتعبد الرحمن إبن خلدون نسخ5مقدمة إبن خلدون 9716

/سمٌح القاسم نسخ5دٌوان سمٌح القاسم 9721

دار العودة بٌروتعمر أبو رٌشة نسخ5عمر أبو رٌشة 9726

/بدر شاكر السٌاب نسخ10بدر شاكر السٌاب 9731

/صبلح عبد الصبور ج9دٌوان صبلح عبد الصبور 9741

/بلند الحٌدري نسخ5دٌوان بلند الحٌدري 9750

/ نسخ5فدوى طوقان  نسخ5دٌوان فدوى طوقان 9755

/توفٌق زٌاد نسخ5دٌوان توفٌق زٌاد 9760

/أبو القاسم سعد هللا نسخ5دٌوان أبً القاسم الشابً 9765

مإسسات نشر وتوزٌعالطٌب بكوش: د ن6التصرٌؾ العربً من خبلل علم االصوات  9770

دار اآلفاق الجدٌدةإبراهٌم الكونً نسخ4 (2-1)المجوس ج9776

دار الثقافة بٌروتإلٌا الحاوي 5الرمزٌة والسرٌالٌة فً الشعر الؽربً والعربً 9780

مإسسة األشرؾ بٌروت لبنانعبد الجلٌل مرتاضن5بوادر الحركة اللبنانٌة األولى عند العرب 9785

دار العودة بٌروتمحمود دروٌشنسخ3دٌوان محمود دروٌش 9790

داراآلفاق الجدٌدة بٌروتعبد الكرٌم ؼبلبنسخ4صراع المذهب والعقٌدة فً القرآن 9793

دار الكتاب الحدٌثعبد معروؾن5الدولة الفلسطٌنٌة ومشارٌع اإلستٌطان 9797

علم المعرفةرانٌبل نسخ3الماضً المشترك بٌن العرب والؽرب 9802

دار ؼرٌب للطباعةعبد الرحمن الشرقاوي نسخ4على إمام المتقٌن 9805

1997مإسسة الرسالة عبد الصبور شاهٌن: د نسخ3فً علم اللؽة العام 9809

دار العودة بٌروتإبراهٌم ناجً نسخ5لٌالً القاهرة 9812

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر عبد الملك مرتاض نسخة 17هشٌم الزمن 9817

/أبو العٌد دودو نسخ10بحٌرة الزٌتون 9834

دار العودة بٌروتمحمد ؼنٌمً هبلل نسخ5األدب المقارن 9844

/إبراهٌم ناجً نسخ4دٌوان إبراهٌم ناجً 9849

دار اآلفاق الجدٌدةعلً التوفٌق نسخ5 المعجم الوافً النحوالعربً 9853

1987مإسسة عبد الكرٌم تونس عبد السبلم المسدي ن7ماوراء اللؽة بحث فً الخلفٌات المعرفٌة 9858

كتاب العربًأحمد أبو زٌد: د نسخة 13الطرٌق إلى المعرفة 9865

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر األزهر عطٌة نسخ10خط اإلستواء 9872

/عمار بلحسن نسخة 11فوانٌس 9888

دار اآلفاق الجدٌدة بٌروتإردوارد ٌورٌمن نسخ6المشكبلت الجنسٌة أسبابها وعبلجها 9899
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مإسسات عبد الكرٌم عبد هللاعبد السبلم موسوي نسخ4المصطلح النقدي 9905

دار اإلنسانٌةعلً الشامً نسخ2الحضارة والنظام العالمً 9909

مإسسة مختارصبلح فضلن3تؤثٌر الثقافة اإلسبلمٌة فً الكومٌدٌا اإللهٌة 9911

دار الثقافة بٌروتإٌلٌا الحاوي2 الرمزٌة والسرٌالٌة فً الشعر العربً والؽرب9914ً

مإسسة عبد الكرٌم عبد هللاعبد السبلم المسدين2ماوراء اللؽة بحث فً الخلفٌات المعرفٌة 9916

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر عبد الهادي عبد الرحمن نسخ3المخالب والفرٌسة 9918

/التلً بن شٌخ4منطلقات التفكٌر فً األدب الشعبً الجزابري9921

دار الثقافة بٌروتفرانتز روزنتالن3مناهج العلماء المسلمٌن فً البحث العلمً 9925

دار اآلفاق الجدٌدةنٌقولو مٌكٌاقللً نسختٌن2األمٌر 9928

1995مطبعة األمانة مصر محمد جبلل الذهبًن2سمات الببلؼة عند الشٌخ عبد القاهر 9930

دار الهدىإبن عبد هللا شعٌبن2المٌسر فً الببلؼة العربٌة 9932

دار اآلفاق الجدٌدة بٌروتمحمد علً سعدن2األحوص بن محمد األنصاري 9934

1990دار الفكر اللبنانً بٌروت عصام نور الدٌن نسخ3تارٌخ النحو9936

دار الثقافة بٌروتصبلح الدٌن خلٌل الصفدي ن2توشٌع التوشٌح 9939

/أبو القاسم عبد الؽفور ن2أحكام صنعة الكبلم 9941

دار المعارؾمحمد  عزام3,2,1,دٌوان أبً تمام م9943

دار األصالةسهٌل سلٌمان: د ن2كمال ناصر 9946

الشركة الوطنٌةمظفر النواب نسخ4وترٌات لٌلٌة 9948

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر مخلوؾ عامر نسخ5تجارب قصٌرة وقضاٌا كبٌرة 9952

دار العودة بٌروتنازك المبلبكة نسخة16دٌوان نازك المبلبكة 9957

دار العودة بٌروتسمٌح القاسم نسخ7دٌوان سمٌح القاسم9973

دار العودة بٌروتصبلح عبد الصبور نسخة16دٌوان صبلح عبد الصبور 9980

دار العودة بٌروتبدر شاكر السٌابنسخة16دٌوان بدر شاكر السٌاب 9996

دار العودة بٌروتبلند الحٌدري نسخ6دٌوان بلند الحٌدري 10012

دار العودة بٌروتعمر أبو رٌشة نسخ6دٌوان عمر أبو رٌشة 10018

دار العودة بٌروتخلٌل حاوينسخ6دٌوان خلٌل الحاوي 10024

دار العودة بٌروتأحمد رامً نسخ6دٌوان أحمد رامً 10030

دار العودة بٌروتعز الدٌن إسماعٌل نسخ6دٌوان أبو القاسم الشابً 10036

دار العودة بٌروتأمل دنقل نسخ6امل دنقل األعمال الشعرٌة الكاملة 10042

دار العودة بٌروتعبد الكرٌم الكرمً نسخ6دٌوان أبً سلمى 10048

دار العودة بٌروتعبد الوهاب البٌاتً نسخة13دٌوان عبد الوهاب البٌاتً 10054

دار العودة بٌروتأحمد شوقً نسخ 4دٌوان أحمد شوقً األعمال المسرحٌة الكاملة 10067

دار العودة بٌروت/ن12دٌوان أحمد شوقً األعمااللشعرٌة الكاملة 10071
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دار العودة بٌروتمحمود دروٌشنسخة12دٌوان محمود دروٌش 10083

برس  لبنان- منشورات جروسالشاعر القروينسخ6الشاعر القروي األعمال الكاملة للشعر 10095

/سعدي ٌوسؾ نسخ6دٌوان سعدي ٌوسؾ 10101

/إبراهٌم ناجً نسخ6دٌوان  إبراهٌم ناجً 10107

/عز الدٌن إسماعٌلنسخ4دٌوان عز الدٌن المناصرة   10113

/البارودي نسخ4دٌوان البارودي 10116

/حافظ إبراهٌم نسخ6دٌوان حافظ إبراهٌم 10121

/سعدي ٌوسؾ نسخ6دٌوان سعدي ٌوسؾ 10127

/علً محمود  طه نسخ6دٌوان علً محمود طه 10133

دار التقافة بٌروتإحسان عباس نسخ6بدر شاكر السٌاب 10139

عالم الكتبعبد العزٌز البٌرونً نسخ7معجم  طبقات الحفاظ 10145

دار مارون عبودخلٌل مطران نسخ6دٌوان الخلٌل  10152

دار الجٌل بٌروتبطرس البستانً نسخ8ادباء العرب 10158

منشورات مكتبة المثنىإبن درٌد  نسخ5كتاب اإلشتقاق 10166

دار العودة بٌروتمحمد ؼنٌمً هبللنسخ5النقد األدبً الحدٌث 10171

دار الثقافة بٌروتإٌلٌا الحاوي نسخ8النابؽة 10176

دار العودة بٌروتمحمد ؼنٌمً هبلل نسخ3النقد االدبً الحدٌث 10184

دار االفاق الجدٌدةعلً توفٌق الحمد نسخ8المعجم الوافً للنحو العربً 10187

دار العودة بٌروتمحمد ؼنٌمً هبلل نسخ6األدب المقارن 10195

دار االفاق الجدٌدةمصطفى لطفً المنفلوطً نسخ 4الشاعر 10201

دار الثقافة بٌروتعفٌؾ ناٌؾ  حاطوم نسخ5الؽزل فً العصر العباسً األول 10205

دار الثقافة بٌروتدبدوب طبانة نسخ4دراسات فً نقد األدب العربً 10210

دار العودة بٌروتدرٌنً خشبة نسخ6اإللٌاذة 10214

// نسخ6الؤلوذٌسة  10220

دار االفاق الجدٌدةبٌروتمفٌد محمد قمٌحة: د نسخ5األعشى الكبٌر 10226

/سمٌر عبده نسخ4الوعً العلمً 10231

دار العودة بٌروتمحود دروٌش نسخ5أحبك أو ال أحبك 10235

// نسخ8عابرون فً كبلم عابر 10240

دار الثقافةجورج ؼرٌبنسخ4إلٌاس أبو شبكة 10248

دار العودة بٌروتمحمود دروٌش نسخ5هً أؼنٌة هً أؼنٌة 10252

// نسخ5أرى ما أرٌد 10257

// نسخ5أحد عشرة كوكبا 10262

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر مولود آٌت بلقاسمأصالة أم إنفصالٌة10267
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مإسسة عبد الكرٌمالطٌب البكوش نسخ6التصرٌؾ العربً 10269

دار العودة بٌروتالطٌب صالح نسخ6موسم الهجرة إلى الشمال 10275

دار الثقافة بٌروت لبنانمحمد ٌوسؾ نسخ6القصة فً األدب العربً الحدٌث 10281

دار الوصالعبد القادر فٌدوح نسخ3الرإٌا والتؤوٌل 10287

دار الثقافةمحمد ٌوسؾ ن2دٌوان دعبل بن علً الخزاع10290ً

دار العودة بٌروتصبلح عبد الصبور نسخ4قراءة جدٌدة لشعرنا القدٌم 10292

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر مصطفى محمد العماري نسخ9مقاطع دٌوان الرفص 10296

دار الثقافة بٌروتإحسان عباس نسخ 6فن السٌرة 10305

دار الثقافةجورج ؼرٌب نسخ3الجاحظ دراسة عامة 10311

دار األدابمحمد مجرادة نسخ5سلخ الجلد 10314

دار العودة بٌروتالطٌب صالح نسخ7ضو البٌت 10319

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر صباٌحٌة بن كلة نسخ4سقط المحار 10326

/الهاشمً سعٌدانًنسخ3النظارة المكسورة 10330

 دار اآلفاق الجدٌدةجمال البدريهندسة القرآن دراسة فكرٌة جدٌدة10333

المعارؾالسٌد فضل: دن2نقد القصٌدة العربٌة 10336

دار النفابسبسام العسلً ن2محمد المقرانً 10338

دار الثقافةإحسان عباس: د ن2فن الشعر 10340

1997دار القلم دمشق أبو الحسن البندوين2نظرات األدب 10342

دار العودة بٌروتفدوى طوقان ن2اللٌل والفرسان 10344

جامعة الملك سعودأبو أوس الشمسان ن2بنٌة الفعل 10346

دار الثقافةجورج ؼرٌبنسخ4إلٌاس أبو شبكة 10348

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر محفوظ قداش ن2الجزابر فً العصور القدٌمة 10349

دار تبلنتٌقٌت للنشرأبً عثمان الجاحظن4* البخبلء*الجاحظ 10351

شركة الشهاب الجزابربشٌر بن هادي ن4أهازٌج فً موسم الردة 10355

دار النشر المؽربٌةجمال الدٌن العلوي ن2رسابل فلسفٌة ألبً بكر بن باجة 10359

دار العودة بٌروتعباس محمود العقاد ن4ٌقظة الصباح 10361

// ن2أعاصٌر  مؽرب 10365

دار المعارؾ بمصرطه حسٌنالوعد الحق10367

دار الثقافة بٌروتجورج ؼرٌبمن التراث العربً 10368

دار المعارؾ بمصرطه حسٌنمع أبً العبلء فً سجنه10369

1997دار القلم دمشق ماجد لحامعبد هللا بن الزبٌر العابد من بٌت هللا الحرام10370

/محمد الزحٌلً: دالعزٌز بن عبد السبلم10371

دار الثقافة بٌروتجورج ؼرٌبالمتنبً دراسة عامة 10372
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الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌعلحمة فروجًالتجوٌد الواضح10373

دار النفابساإلستبداد واإلستعمار وطرق مواجهتها عند الكواكبً واإلبراهٌم10374ً

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر عبد الحمٌد بن هدوقةالجازٌة والدراوٌش10375

/ارواٌة-الرعن 10376

/عبد الحمٌد بن هدوقةرواٌة - بان الصبح 10377

الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌعالطاهر وطارالزلزال10378

دار الطلٌعة بٌروتحسٌن عطوان: دالشعراء الصعالٌك فً العصر العباسً األول10379

عالم الكتبطبلل مجدوب/فهمً سعٌد : دتحقٌق المخطوطات10380

منشورات عوٌدات بٌروتنً هٌومانعلم الجمال 10381

دار ومكتبة الهبللقصً الحسٌن: داألصمعٌات 10382

دار مكتبة الحٌاةجان بول سارترالوجودٌة مذهب إنسانً 10383

سلسلة كتب المستقبل العربًسمٌر أمٌن: دما بعد الرأسمالٌة 10384

دٌوان المطبوعات الجامعٌةمحمد مرتاض: دمن قضاٌا أدب األطفال10385

مإسسة المعارؾ بٌروتعز الدٌن منصور            دراسات نقدٌة ونماذج حول بعض قضاٌا الشعر المعاصر10386

ن,د,ع,مقٌس هادي أحمداإلنسان المعاصر عند هربرت ماركٌوز10387

رابطة العالم اإلسبلمًمحمد صفوة السقا امٌنقبرص المسلمة10388

جامعة أم القرىعلً بن محمد العقٌقًمنهج القرآن فً الدعوة إلى اإلٌمان10389

مكتبة الدراسات االدبٌةشوقً ضٌؾالتطور والتجدٌد فً الشعر االموي10390

المعارؾ اإلسكندرٌةرجاء عٌدقراءة فً الشعر العربً الحدٌث-لؽة الشعر 10391

منشورات المكتبة العصرٌة صٌداعباس محمود العقادإبراهٌم أبو االنبٌاء10392

//مراجعات فً األدب والفنون10393

//*عمر بن أبً ربٌعة*شاعر الؽزل 10394

//التعرٌؾ بشكسبٌر 10395

دار القلم بٌروتنجٌب محفوظثرثرة فوق النٌل10396

//السراب 10397

//السمان و الخرٌؾ10398

دار الكتب الشرقٌةمحمد بن محمد األندلسً 2الحلل السندسٌة فً األخبار التونسٌة ج10399

نخبة من األساتذةترجمة طاهر حجاراالدب واألنواع االدبٌة10400

عبد الرحمن صدقًأبو نواس قصة حٌاته فً جده وهزله10401

ك,و,ممحمود بن مزٌومة-رواٌة -اإلقامة فً المناطق الممنوعة 10402

/عبد الملك مرتاض-رواٌة -الخنازٌر 10403

1995مطبعة األمانة مصر احمد محفوظحٌاة شوق10404ً

ن,د,ع,مشكري عزٌز ماضًإنعكاس هزٌمة حزٌران على الرواٌة العربٌة10405

190



/محمد جبلل الكشك3الماركسٌة والؽزو الفكري ط10406

دار الثقافة بٌروتمحمد ٌوسؾ نجمالمسرح العربً دراسات ونصوص 10407

ك,و,مواسٌنً األعرجالطاهر وطار تجربة الكتابة الواقعٌة10408

ج,م,دزبٌر دراقًمحاضرات فً االدب االجنب10409ً

المكتبة العصرٌة صٌدارجاء نقاشأدباء ومواقؾ10410

دار الكتاب العربً مصرعز الدٌن إسماعٌلالشعر العربً المعاصر10411

المكتبة العلمٌة الجدٌدة لبنانجبران خلٌل جبرانالعواصؾ10412

1981دار العلم للمبلٌٌن طه حسٌنخصام ونقد10413

ج,م,دطول محمدالبنٌة السردٌة فً قصص القرآن10414

/صالح بلعٌداإلحاطة فً النحو 10415

دار الوفاءفتح هللا علً المصري*المتقاربة المعنى*األلفاظ المترادفة 10416

دار الفكر دمشقصالح األشترأخبار البحتري10417

ت الجزابر,ن,و,شمحمد مصاٌؾفصول فً النقد االدبً الجزابري الحدٌث10418

منشورات عوٌدات بٌروتترجمة نهاد كامواإلنسان المتمرد البٌر كامو10419

دار ومكتبة الهبلل بٌروتخلٌل شرؾ الدٌنأبو عبلء المعري 10420

دار الثقافة بٌروتمحمد ٌوسؾ نجمفن المقالة 10421

الدار العالمٌة للنشر والتوزٌععبد الؽنً المبلحمقاالت فً طه حسٌن 10422

دار الشروقزكً نجٌب محمود: دفً فلسفة النقد 10423

1986المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابر محمد بو شحٌطالكتابة لحظة وعً 10424

دٌوان المطبوعات الجامعٌةحامد حفنً داود: داآلداب اإلقلٌمٌة فً العصر العباسً الثان10425ً

دٌوان المطبوعات الجامعٌةزكرٌا صٌام: ددراسة فً الشعر الجاهل10426ً

دار الشروقزكً نجٌب محمود: دقشور ولباب10427

دار الفنك للنشرعبد الكرٌم جدريالفن المسرح10428ً

الشهاب للطباعة والنشر باتنةعبد الطٌؾ عبادةصفحات مشرقة من فكر مالك بن نبً 10429

دار النفابسمحمد ماهر حمادةالوثابق اإلدارٌة والسٌاسٌة للعابدة للعصر االموي10430

ت,ن,و,شعبد اإلله مٌسومتؤثٌر الموشحات فً التروبادور10431

مكتبة المنار الزرقاء األردنعبد هللا عوض الخباصسٌد قطب األدٌب الناقد 10432

منشورات األندلس الجزابرعبد الحمٌد بن هدوقةؼدا ٌوم جدٌد رواٌة 10433

دار مكتبة الحٌاة بٌروتمصطفى شهابعلى طرٌق العذاب10434

دار الؽرب اإلسبلمً بٌروتصالح الخرفً: دفً رحاب المؽرب العرب10435ً

ك,و,مأبو القاسم سعد هللاأفكار جامحة  10436

دار الشروقعبد المنعم الصاويمسابل نظرٌة 10437

ك,و,ممحمد الصالح الخرفًالبٌان فً علم القرآن 10438
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دار البعث قسنطٌنةٌوسؾ القرضاوي: دالحلول المستوردة وكٌؾ جنت على أمتنا10439

دار العودة بٌروتمحمد ؼنٌمً هبلل: دن2فً النقد المسرحً 10440

1984دار القلم الكوٌت سعٌد حسٌن منصور: دحركة الحٌاة األدبٌة بٌن الجاهلٌة واإلسبلم10442

ك,و,مطهاري محمدمفهوم اإلصبلح بٌن جمال الدٌن األفؽانً ومحمد عبده10443

/تركً رابحدراسات فً التربٌة اإلسبلمٌة 10444

/محمد مفبلحخٌرة والجبال  رواٌة10445

1990مكتبة وهبة القاهرة محمد محمد أبو موسىدراسة فً الببلؼة والشعر 10446

منشورات عوٌدات بٌروتعادل العوا,كارل باسبرس تعظمة الفلسفة 10447

موفم للنشرالمعتزلً شرح لؤلصول الخمسة 10448

الشركة التونسٌة للتوزٌععلً الشاجًالمعتزلة بٌن الفكر والعمل 10449

دار المتحد للنشرمحمود السمرةن2فً النقداألدب10450ً

ك,و,مشلتاغ عبود شرادحركة الشعر الحرفً الجزابر 10451

عالم المعرفةنبٌل علًالثقافة العربٌة وعصر المعلومات 10452

دار المعارؾ بمصرالسٌد مصطفى ؼازياألخطل شاعر بنً أمٌة 10453

دار النهضة العربٌة بٌروتعبده الراجحًدروس فً اإلعراب10454

دار الفكرإحسان النسرحسان بن تابث حٌاته وشعره10455

دار المعارؾ بمصرأحمد محمد الحوفً: دأضواء على األدب الحدٌث 10456

ؼنٌم التصمٌم والطباعةحلمً عبد الهادياألدب العربً الحدٌث نثره وشعره دراسة تطبٌقٌة 10457

دار قباءالسٌد إبراهٌمنظرٌة الرواٌة دراسة لمناهج النقد األدبً 10458

دار المرٌخ للنشرشعبان محمد إسماعٌل: دمصادر التشرٌع اإلسبلمً 10459

دار القلممكسٌم ؼوركًاألم  10460

مشروع النشر المشتركفدوى دوجبلسبناء النص التراث10461ً

منشاة المعارؾ اإلسكندرٌةعبد الكرٌم النهشلًالممتع فً صنعة الشعر10462

دار الهداٌةالشٌخ محمد علً النجارلؽوٌات واخطاء لؽوٌة شابعة10463

دار العودة بٌروتعبد العزٌز المصالحأصوات من الزمن الجدٌد10464

مكتبة الحٌاة السعٌدةجوزٌؾ جاستروالتفكٌر السدٌد10465

عالم الكتبأحمد شوقً الؽنجرياإلسبلم والحٌاة السعٌدة10466

دار الفكرمالك بن نبًمشكلة الثقافة 10467

مإسسة الثقافة الجماعٌةاحمد محمود صبحًالحضارة اإلؼرٌقٌة-فً فلسفة الحضارة 10468

المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرأحمد رضا حوحوؼادة أم القرى10469

/الطاهر بدويرسالة إلى لبٌب10470

دار الثقافةجورج ؼرٌبأسرار اللؽة 10471

المإسسة الوطنٌة للكتابعمر بن قٌنةمؤوى جان دوالن10472
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/محمد المعراجًشوك األسى10473

دار العلم للمبلٌٌنكمال الٌازجً: دمعالم الفكر العربً فً العصر الوسٌط10474

دار الطلٌعة بٌروتساشا ناختالمازوخٌة 10475

/سٌؽموند فروٌدالحٌاة الجنسٌة 10476

منشورات عوٌدات بٌروتبٌٌر دو كاتٌهالفلسفات الكبرى10477

المنشورات العربٌةجان كلود فٌلوالبلوع10478ً

منشورات عوٌدات بٌروتجان ولٌام البٌارالسلطة السٌاسٌة 10479

/موسى الموسوي: دمن الكندي إلى إبن رشد10480

/عادل العوا,كارل باسبرس تعظمة الفلسفة 10481

الشركة الوطنٌةللنشر والتوزٌعالطاهر وطاررمانة10482

1997مإسسة الرسالة نجٌب الكٌبلنًالكابوس وقصص أخرى10483

دارسراس للنشرمولود فرعوننجل الفقٌر10484

المإسسة الوطنٌة للكتابمحمد حٌدراألنفاس األخٌرة10485

/سعٌدانًالحـاجز10486

سلسلة صادبرهان علٌونإؼتٌال العقل10487

دار الكتاب اللبنانً بٌروتالمحامً بدوي أبو دٌبمحاكمة سقراط10488

الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌعأزراج عمروحرسنً الظل10489

المإسسة الوطنٌة للكتابإسماعٌل موقاتالمصابد10490

/جٌبللً خبلصحمابم الشفق10491

منشورات عوٌدات بٌروتمحمد الزاٌد: دالمعنى والعدم10492

دار توبقال للنشرتزفٌطان طودوروؾالشعرٌة 10493

1997دار القلم دمشق عبد الؽنً الدقراإلمام سفٌان الثوري أمٌر المإمنٌن فً الحدٌث10494

/مازن صبلح مطبقانًعبد الحمٌد بن بادٌس العالم الربانً والزعٌم السٌاس10495ً

دار الحوارنبٌل سلٌمانوعً الذات والعالم دراسات فً الرواٌة العربٌة10496

دارالعودة بٌروتفاروق خورشٌدفً الرواٌة العربٌة عصر التجمٌع10497

موفم للنشرأبو العبلء المعريرسالة الؽفران10498

 /الجرجانً دالبل اإلعجاز10499

المإسسة الوطنٌة للكتابمصطفى نطور ن2لوجهها ؼواٌات أخرى 10500

دار الثقافة بٌروتمحمد ؼنٌمً هبللالموقؾ األدب10502ً

دار الشهابصبلح عبد الفتاح الخالدي: دالمنهج الحركً فً ظبلل القرآن10503

1984دار القلم الكوٌت سعٌد منصور: دحركة الحٌاة األدبٌة بٌن الجاهلٌة واإلسبلم10504

دار الثقافة بٌروتمحمد ؼنٌمً هبللالموقؾ األدب10505ً

دار المعارؾمحمود قاسم: د,,,,,اإلمام عبد الحمٌد بن بادٌس الزعٌم الروحً 10506

193



الدار العربٌة للكتابأبو القاسم سعد هللا: دشاعر الجزابر محمد العٌد آل خلٌفة 10507

دار القلم دمشقمحمد محمد حسن شرابفً أصول تارٌخ العرب اإلسبلمً 10508

الدار العربٌة للكتابأبو القاسم سعد هللافً أصول تارٌخ العرب اإلسبلمً 10509

1966مكتبة األنجلو المصرٌة ؼالً شكريثورة المعتزل دراسة فً أدب توفٌق الحكٌم10510

دار الكتاب العربٌةاحمد أمٌنكتاب االخبلق10511

دار الثقافةفرانتز روزنتال: دمناهج العلماء المسلمٌن فً البحث العلمً 10512

دار المشرقأبو عثمان الجاحظالبٌان والتبٌٌن وأهم الرسابل10513

األهلٌة للنشر والتوزٌععبد هللا العبلٌلًالمعري ذلك المجهول رحلة فً فكره10514

دار الحداثة لبنانعبد السبلم الشاذلًاألسس النظرٌة فً مناهج بحث األدب العرب10515ً

دار الكتب العلمٌة بٌروتالشٌخ محمد كامل عرفةمقدمة فً علم الفن والجمال10516

دار األندلسالفارابًكتاب تحصٌل السعادة10517

مإسسة الرسالةنور الدٌن عترأبؽض الحبلل10518

األٌامصبلح ٌوسؾ عبد القادرفً العروض واإلٌقاع الشعري دراسة تحلٌلٌة10519

دار الجدٌد-دار الرشٌد ؼراهام بوستالتجسس العالمً الجدٌد عن طرٌق الفضاء10520

الوفاء للطباعاتفتح هللا علً المصري*المتقاربة المعنى*األلفاظ المترادفة 10521

المإسسة الوطنٌة للكتابعمار بن زاٌدالنقد األدبً الجزابري الحدٌث 10522

مإسسة عبد الكرٌمعبد السبلم المسدي: دالمصطلح النقدي 10523

دار القلم الدار الشامٌةمحمد أحمد الحاجالنصرانٌة من التوحٌد إلى التثلٌث10524

دار الثقافةجورج ؼرٌبالجاهلٌة أدب وقت وتارٌخ10525

//أبو الفضل الولٌد الٌاس عبد هللا طعمة10526

دار الكتب العلمٌة بٌروتالشٌخ محمد كامل عرفةمقدمة فً علم الفن والجمال10527

المإسسة الوطنٌة للكتابأحمد بن محمد الرازيالمنعرجة ألبً الفضل ٌوسؾ إبن النحوي10528

مإسسة الرسالةمحمد الرابع الحسنًاألدب اإلسبلمً وصلته بالحٌاة10529

دار المعارؾعباس محمود العقادعبقرٌة الصدٌق10530

المإسسة الوطنٌة للكتابالطاهر صدٌق ترجمة صالح مسعود1871ثورة 10531

المإسسة الوطنٌة للكتابرابح خدوسًقصص- إحتراق العصافٌر 10532

دار اآلفاق الجدٌدةجمال البدريهندسة القرآن دراسة فكرٌة جدٌدة10533

دار النفابسٌاسٌن سوٌد-العمٌد الركن نحو إستراتٌجٌة جادة لعمل عربً موحد 10534

المكتب اإلسبلمًعلً الطنطاويمن قصص التارٌخ10535

الوفاء للطباعاتعلً أحمد لبنأخطاء ٌجب أن تصحح فً تارٌخ الدولة العثمانٌة10536

دار الؽرب اإلسبلمً بٌروتللواقدي محمد بن عمركتاب الردة مع نبذة من فتوح العراق10537

المكتب الجامعً الحدٌثعبد الحمٌد عطٌةالنظرٌة والممارسة فً خدمة الجماعة10538

المكتبة الجامعٌة الحدٌثةخدمة الجامعة المساعدالعمل مع الجماعات الدراسة والعملٌات10539
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الناشر المعارؾ الجامعةأحمد محمود الجزارفخر الدٌن الرازي والتصوؾ10540

مكتبة زهراء الشرق القاهرةعبد الرحمن سٌد سلٌمان: دمعجم اإلعاقة البدنٌة10541

دار اآلفاق الجدٌدةرمزي نجارالفلسفة العربٌة عبر التارٌخ10542

دار الهدى الجزابرإبراهٌم محمد الجملتفسٌر األحبلم لئلمامٌن الجلٌلٌن إبن سٌرٌن والنابلس10543ً

دار الثقافة بٌروت لبنانجمال الدٌن الشٌال: د,,التارٌخ اإلسبلمً وأثره فً الفكر التارٌخً األوروبً 10544

دار الحكمةمحمد الصؽٌر بنانًالمدارس اللسانٌة فً التراث العربً وفً الدراسات الحدٌثة10545

دار القصبة للنشررشٌد بن مالكمقدمة فً السٌمٌابٌة السردٌة10546

دار النفٌسقدامة بن جعفرمعجم األلفاظ 10547

الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌععبد الحمٌد بن هدوقةرٌح الجنوب10548

//قصص من األدب العالم10549ً

دار العلم للمبلٌٌنجرجس عٌسى األسمرن2قاموس اإلعراب 10550

دار الكتب العربٌةولٌد ناصٌؾاألسماء ومعانٌها10552

دار العودة بٌروتعبد هللا بن المقفعكلٌلة ودمنة10553

المكتبة العلمٌة الجدٌدة لبنانجبران خلٌل جبراناألجنحة المتكسرة10554

الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌعمرزاق بقطاشالبــــــــــــزاة10555

المإسسة الوطنٌة للكتابمحمد العالً عرعارزمن القلب10556

دار الجنوب للنشر تونسجبلل الدٌن سعٌدمعجم المصطلحات والشواهد الفلسفٌة 10557

دار اإلبداع الحدٌث للنشرٌوسؾ عز الدٌنوجدٌد ال ٌعٌش! قدٌم الٌموت 10558

دار قباء للنشر والطباعةمحمد عثمان الخشتمدخل إلى فلسفة الدٌن10559

دار الفكرمالك بن نبًفً مهب المعركة 10560

دار إبن رشدمحمد براد: دالرواٌة العربٌة واقع وآفاق10561

دار المعارؾ بمصرولٌم شكسبٌرهـمـلـت10562

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابكٌبلنً حسن سندذو الرمة شاعر الطبٌعة والحب10563

دار العلم للمبلٌٌن دار إبن خلدونإتحاد الكتاب اللبنانٌٌنقضاٌا الثقافة والدٌمقراطٌة10564

مإسسة شباب الجامعة إسكندرٌةعصام نور الدٌنالعولمة وأثرها فً المجتمع اإلسبلم10565ً

منشؤة المعارؾرجاء عٌد: دفلسفة اإللتزام فً النقد األدب10566ً

دار ؼرٌب للطباعةعبد اللطٌؾ محمد خلٌفة: دالحدس واإلبداع10567

مإسسة شباب الجامعة إسكندرٌةعصام نور الدٌندولة العالم النامً وتحدٌات القرن الحادي والعشرون10568

منشؤة المعارؾأحمد محمود الجزار: دقضاٌا وشخصٌات صوفٌة10569

/منى أحمد أبو زٌد: دالمدٌنة الفاضلة عند إبن رشد10570

مركز اإلسكندرٌة للكتابحسنً عبد الباري عصراإلتجاهات الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة 10571

دار ؼرٌب للطباعةمحمد الحافظ تجانًالدٌن القٌم وقضاٌا العصر10572

منشؤة المعارؾرٌتشارد شاختمستقبل اإلؼتراب10573
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دٌوان المطبوعات الجامعٌةعزٌزة مرٌدن: دالقصة والرواٌة 10574

دار الهدى للطباعة والنشرطه جابر العلوانً: دإصطبلح الفكر اإلسبلم10575ً

دار المعارؾ بمصرجوبور عبد النور: دإخوان الصفاء10576

المإسسة الوطنٌة للكتابمحمد حٌدراألنفاس األخٌرة10577

دار الهدىعادل عبد المهديإشكالٌة اإلسبلم والحداثة 10578

منشؤة المعارؾعادل عوض: دمنطق النظرٌة العلمٌة المعاصرة وعبلقتها بالواقع التجرٌب10579ً

دار الهدىعبد الحمٌد أبو سلٌمان: دأزمة العقل المسلم 10580

مإسسة نوفلمحمد شفٌق شٌا: دفً األدب الفسف10581ً

الوفاء للطباعاتزهٌر منصور المزٌريرإٌة إسبلمٌة-مقدمة فً منهج اإلبداع 10582

مركز دراسات الوحدة العربٌةبحوث المإتمر الفلسفً العربًالفلسفة فً الوطن العربً المعاصر10583

دار الفكر العربًهاشم مناع: دبشار بن برد حٌاته وشعره10584

دار التوفٌق األزهرنعمان محمد إبن طه: دالسخرٌة فً األدب العرب10585ً

1990دار الفكر اللبنانً بٌروت فاٌز الترحٌنً: داإلسبلم والشعر10586

دار الفرقان للنشرفضل حسن عباسالببلؼة المفترى علٌها بٌن األصالة والتبعٌة 10587

دار األندلسجعفر آل ٌاسٌن: دالمدخل إلى الفكر الفلسفٌعند العرب10588

دار التقدملٌنٌنلٌنٌن تقرٌر عن السبلم10589

دار المشرق بٌروتأبو نصر الفارابًكتاب الجمع بٌن رأًٌ الحكٌمٌن10590

مإسسة الجامعة للدراساتملحم فرٌان: دالسٌاسة العمرانٌة: خلدونٌات 10591

دار الكتاب اللبنانً بٌروتإٌس زاٌوبرتمبادئ الفلسفة 10592

دار الصابونًعلً علً سٌد أحمدالتعلٌم والمعلمون10593

جامعة أم القرىحسٌن مصطفى ؼانم: داإلسبلم وحماٌة البٌبة من التلوث10594

دار إبن رشدجمال شحٌد: دفً البنٌوٌة التركٌبٌة 10595

الدار التونسٌة للنشردراسة فً رواٌات نجٌب محفوظ الذهنٌة10596

المإسسة الوطنٌة للكتابشرٌفة عرباويقصص-الــــصــــــــعـــب10597

/الهادي فلٌسًرواٌة-عنؾ وعنفوان10598

دار إبن حزمبدر البدركتاب األربعٌن على مذهب المتحققٌن من الصوفٌة10599

أوراسٌا للنشر والتوزٌععبد هللا الخطٌبالحضارة واإلؼتراب10600

المإسسة الوطنٌة للكتابالفرٌد فرجالزٌر سالم10601

دار المشرق بٌروتالبٌر نصري نادرمن مقدمة إبن خلدون10602

دار األندلسإدوار جونوالفلسفة الوسٌطٌة10603

الدار التونسٌة للنشروقابع ندوة همبورغالعبلقات بٌن الحضارتٌن العربٌة واألوروبٌة10604

دار الكتاب اللبنانً بٌروتإٌلٌا الحاويبدر شاكر السٌاب10605

دار العودة بٌروتمحمد ؼنٌمً هبلل: دفً النقد المسرحً 10606
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دار إبن حزمبدر البدركتاب األربعٌن على مذهب المتحققٌن من الصوفٌة10607

دار الكتاب اللبنانً بٌروتأنور الجنديخصام األدب العرب10608ً

دار اآلدابكولن وٌلسونما بعد البل منتم10609ً

منشورات المكتبة العصرٌة صٌداعباس محمود العقادعبقرٌة المسٌح10610

دار المعرفةإبراهٌم مدكور: دفً الفلسفة اإلسبلمٌة منهج وتطبٌقه10611

دار األندلسعبد األمٌر: دالفٌلسوؾ الؽزالً إعادة تقوٌم لمنحنى تطوره الروح10612ً

دار المشرقأبو حامد محمد الؽزالًتهافت الفبلسفة 10613

دار الكتاب العربًأحمد أمٌنزعماء اإلصبلح فً العصر الحدٌث 10614

دار النهار للنشرماجد فخريدراسات فً الفكر العرب10615ً

دار بٌروت للطباعةعبد العزٌز سٌد األهلمن الشعر المنسوب إلى اإلمام الوصً علً بن أبً طالب ك10616

المإسسة العربٌة للدراسات والنشرنوال السعداوي: دالمرأة والجنس10617

دار الثقافة بٌروت لبنانإٌلٌا الحاويإمرإ القٌس شاعر المرأة والطبٌعة10618

منشورات وزارة الثقافةجان كلود كارٌٌهالمهابهارات عن الملحمة الهندٌة القدٌمة10619

دار الجٌل بٌروتإبن المنطور المصريأبو نواس فً تارٌخه وشعره ومباذله وعبثه ومجونه10620

مإسسة نوفلمحمد شفٌق شٌا: دمدخل إلى الفلسفة المعاصرة10621

الشركة التونسٌة للتوزٌعالحفناوي الماجديمن الثورة إلى الهزٌمة 10622

//الحضارة التمدن اإلسبلمً بؤقبلم فبلسفة النصارى 10623

الروسنالسبٌلفرنسً عربً/البٌان معجم عربً فرنس10624ً

المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشرحسٌن الحاج حسٌن: دأدب العرب فً العصر الجاهل10625ً

دار الثقافةإٌلٌا الحاويالحطٌبة فً سٌرته ونفسٌته وشعره10626

دار تونس المإسسة الوطنٌةجوٌس ببلشٌر: دتارٌخ األدب العرب10627ً

المكتبة العلمٌة الجدٌدة لبنانجبران خلٌل جبرانالـــــنـــــــبــــــــــً 10628

المإسسة الوطنٌة للكتابأحمد سٌد محمدالرواٌة اإلنسٌابٌة وتؤثٌرها عند الروابٌٌن العرب10629

/عمارٌة ببلل أم سهامشظاٌا النقد واألدب دراسات أدبٌة 10630

دار المعارؾفتحً رضواناإلسبلم واإلنسان المعاصر10631

دار التقدم موسكو/الثورة تحتضن الشباب10632

الفجر للكتاب والنشرمختار بوعنانً: دالمساعد على بحث التخرج دكتوراه ماجستٌر10633

دار الشروقسٌجمند فرودالكؾ والعرض والقلق10634

دار العلم للمبلٌٌنأندره جٌدمن أبطال األساطٌر الٌونانٌة- أودٌب شوسٌو10635

دار الشروقسٌجمند فروداألنا والهوا10636

الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌععرعار محمد العالً-رواٌة-ماال تذروه الرٌاح10637

المإسسة الوطنٌة لكتابأبو الحسن علً بن صالح?وأٌن األسى ! ! مآسً 10638

/حفناوي زاؼرأشـــــــــــواق10639
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دار البشٌر عمانمصطفى العلٌان: دنحو منهج إسبلمً فً رواٌة الشعر ونقده10640

منشورات المكتبة العصرٌة صٌدازكً مباركالتصوؾ اإلسبلمً فً األدب واألخبلق10641

دار الطلٌعة بٌروتإبراهٌم منصوراإلزدواج الثقافً وأزمة المعارضة المصرٌة10642

دار المعارؾ بمصرشوقً ضٌؾ: دالعصر العباسً الثان10643ً

الكوٌت- دار القلم محمد عبد الؽنً حسنالشعر العربٌفً المهجر10644

/محمد عبد هللا دراز: دبحوث ممهدة لدراسة تارٌخ االدٌان-الدٌن 10645

دار النهضة العربٌة بٌروتمحمدي محمدالمفكرون اإلجتماعٌون10646

دار العودة بٌروتشوقً عبد الحكٌمعلمنة الدولة وعقلنة التراث العرب10647ً

دار طعمة بٌروتجورج ؼرٌبمعجم صناعة الكلمة 10648

مركز دراسات الوحدة العربٌةسمر الدٌن إبراهٌم: دإتجاهات الرأي العام العربً نحو مسؤلة الوحدة10649

/أبو خلدون ساطع الحصريآراء وأحادٌث فً العلم واألخبلق والثقافة 10650

//صفحات من الماضً القرٌب10651

/مكتب الشرق األوسطصور المستقبل العرب10652ً

مركز دراسات الوحدة العربٌةسمد الدٌن إبراهٌم: دالنظام اإلجتماعً العربً الجدٌد10653

دار الطلٌعة بٌروتبوعلً ٌاسٌندراسة فً الدٌن والجنس والصراع الطبقً-التلوث المحرم 10654

المإسسة الوطنٌة للكتابأحمد السفطًمؽامرات الطفل المتمرد10655

المكتب الجامعً الحدٌثمسعود الفاروق حمودة: دمدخل إلى تنظٌم المجتمع المعاصر نظرة تكاملٌة10656

مكتبة زهراء الشرق القاهرةعبد الرحمن سٌد سلٌمان: دإعاقة التوحد10657

/سمٌرة أبو زٌد نجدي: دبرامج وطرق تربٌة الطفل المعوق قبل المدرسة10658

منشؤة المعارؾأحمد محمود الجزار: دالمعرفة عند أبً سعٌد إبن أبً الخٌر10659

مكتبة ومطبعة اإلشهار الفنٌةعبد الباري محمد داود: دالمنهج التربوي والعلمً عند الصوفٌة10660

دار األمٌنكوٌس كوابراهاللؽات اإلفرٌفٌة وتعلٌم الجماهٌر10661

منشؤة المعارؾعلً عبد المعطً: د20حتى القرن 17الفلسفة الحدٌثة من القرن 10662

/محمد فتحً عبد هللا: دأرسطو والمدارس المتؤخرة10663

دار الطلٌعة بٌروتسٌؽموند فروٌدثبلثة مباحث فً نظرٌة الجنس10664

دار النهضة العربٌة بٌروتمحمود فهمً زٌدان: دالمنطق الرمزي نشؤته وتطوره10665

المإسسة الوطنٌة للكتابعبد الطٌؾ عبادةإجتماعٌة المعرفٌة الفلسفٌة10666

دار الطلٌعة بٌروتعبد الفتاح إبراهٌماإلجتماع والماركسٌة10667

مركز دراسات الوحدة العربٌةمركز دراسات الوحدة العربٌةالمرأة ودورها فً حركة الوحدة العربٌة10668

/ندٌم البٌطار: دالوحدة,,,,,,,,,,,,,,,,من التجزبة إلى 10669

دار المعارؾسلٌمان دنٌا: دالحقٌقة فً نظر الؽزال10670ً

حكاٌة منشورات المكتبةمحمود تٌمورحكاٌة أبو عوؾ قصص أخرى10671

دار الكتاب اللبنانً بٌروترٌمون طحانالؤلدب المقارن واألدب العام10672
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دار العلم للمبلٌٌنإبراهٌم السامرابًفقه اللؽة المقارن10673

مركز دراسات الوحدة العربٌةإبراهٌم بدرانالفلسفة فً الوطن العربً المعاصر10674

مكتبة رحابعبد الحلٌم محمود: دالقرآن فً شهر القرآن10675

دار اآلدابقصص سهٌل اإلدرٌسأقاصٌر ارل10676ً

دار المعارؾشوقً ضٌؾالفن ومذاهبه فً النثر العرب10677ً

المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشرجورج زكً الحاج: د1دروس وموضوعات فً أدب اللؽة العربٌة ج10678

///  الجزء الثان10679ً

دار اآلفاق الجدٌدةؼالً شكري: د؟,,,,شعرنا الحدٌث إلى أٌن 10680

دار الكنديمورٌس بودايالتوراة واالنجٌل والقرآن والعلم10681

مإسسة شباب الجامعة إسكندرٌةمحمد عزٌز نظمً سالمالمنطق الحدٌث وفلسفة العلوم ومناهج البحث 10682

مكتبة زهراء الشرق القاهرةعبد الرحمن سٌد سلٌمانالمتفقون عقلٌا خصابصهم إكتشافاتهم تربٌتهم ومشكبلتهم10683

منشؤة المعارؾوهبت طلعت أبو العبلء: دمشكلة الحرٌة بٌن الطرح التقلٌدي والوعً المعاصر10684

المكتب العربً الحدٌثعبد الرحمن العٌسوي: دأصول علم النفس الحدٌث10685

الدار الجامعٌة/سٌكولوجٌة اإلدارة10686

المكتب الجامعً الحدٌثجبلل الدٌن عبد الخالق: دطرٌقة العمل مع الحاالت الفردٌة 10687

مركز دراسات الوحدة العربٌةمحمد عبٌد الحمزاوي: دفن الحوار والمناظرة فً األدبٌن الؽربً والعرب10688ً

مإسسة شباب الجامعة إسكندرٌةعرٌب عبد السمٌع ؼرٌب: داإلتصال والعبلقات العامة فً المجتمع المعاصر10689

مركز الجزوٌة الثقافٌةمركز الجزوٌة الثقافٌةالتعلٌم ومستقبل المجتمع المدن10690ً

المإسسة الوطنٌة للكتابمحمد المٌلًمواقؾ جزابرٌة 10691

دٌوان المطبوعات الجامعٌةعثمان حشبلؾالتراث والتجدٌد فً شعر السٌاب10692

/جودت الركابً: داألدب العربً من اإلنحدار إلى اإلزدهار10693

دار القلمٌوسؾ نور عوض: دفن المقامات بٌن المشرق والمؽرب10694

دار العلم للمبلٌٌنأنٌس المقدسًتطور األسالٌب النثرٌة فً األدب العرب10695ً

الوفاء للطباعات والنشرعبد الباقً محمد حسٌندٌوان السٌد قطب10696

دار الهدىماجد الؽرباويإشكالٌات التجدٌد10697

دار القلمعلً  شلق: دالنثر العربً نماذجه وتطوره لعصري النهضة والحدٌث10698

دار الكتاب اللبنانً بٌروتكاظم حطٌطدراسات فً األدب العرب10699ً

دار العلم للمبلٌٌنشكري فٌصلالمجتمعات اإلسبلمٌة 10700

المطبعةالكاتولٌكٌةرشٌد الشرنوبًمبادئ العربٌة10701

المإسسة الوطنٌة للكتابجلول أحمد البدوي نسخ4الحذاء الملعون 10702

منشورات المكتبة العصرٌة صٌدامحمد الطاهر فضبلءعبد الحمٌد بن بادٌس أوثان اإلستعمار10706

دٌوان المطبوعات الجامعٌةأحمد حسٌندلٌل المقامات العربٌة وتمارٌنها الؽنابٌة 10707

مكتبة النهضة المصرٌةهاري رٌقلٌنتنمٌة القدرة على التعلم عند األطفال10708

199



دار الحوارمحمود أمٌن العالمالرواٌة العربٌة بٌن الواقع واإلٌدٌولوجٌة10709

دار النخلةعبد الباقً خنفريالمٌة العرب أو نشٌد الصحراء لشاعر األزد الشنفرى10710

دار مٌر للطباعةالندوا ورومرماهً نظرٌة النسبٌة10711

المإسسة الوطنٌة للكتابالعربً عمٌشمقابسات العربً بن العرب10712ً

موفم للنشرعبد الجبار المعتزل1ًشرح األصول الخمسة 10713

مإسسة الرسالةنجٌب الكٌبلنًحمامة سبلم10714

الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌعالطاهر صدٌقرمانة10715

دار الحداثة لبنان رزق هللافروٌد الرؼبة 10716

الشركةالوطنٌة للنشر والتوزٌعمظفر النواب-دٌوان-المساورة أمام الباب الثان10717ً

المإسسة الوطنٌة للكتابمحمد أبو القاسم خمارربٌعً الجرٌح10718

طولقةعثمان لوصٌؾؼرداٌة10719

مإسسة الرسالةنجٌب الكٌبلنًرجال هللا10720

دار الحداثة لبنانمحمد الطالبً: دمنهجٌة إبن خلدون التارٌخٌة10721

/أوضولفو باكٌسالبنٌوٌة والتارٌخ10722

منشورات المكتبة العصرٌة صٌدامحمد عبد اللطٌؾ محمد العٌد: دعند إبن الندٌم-نوادر المعارؾ10723

دار المعارؾمحمد مندور: دالمسرح10724

دار الكتب العلمٌة بٌروتمؤمون الجنانجٌل بثٌنة الشاعر العذري10725

دار التقدملٌنٌنلٌنٌن  اإلشتراكٌة والحرب10726

المإسسة الوطنٌة للكتابمحمد زٌتلًإنهٌارمملكة الحوت10727

/العربً دحون5دابرة الظل الممتد 10728

/رابح بهلوان ن3من جهاد إلى جهاد 10733

/محمد مرتاضن4وأخٌرا تتؤلأل الشمس 10736

/محمد الصالح رمضان ن4النشبة المهاجرة 10740

/أحمد بودشٌشة ن3محفظة نجٌب 10744

/صباٌحٌة بن كلةسقط المحار 10747

منشورات المكتبة العصرٌة صٌداجبران خلٌل جبران ن6النـــــبـــــــــــً 10748

// ن6رمل وزبد فً الموسٌقى 10754

// ن6مناجاة أرواح 10760

// ن6المواكب 10766

// ن6عرابس المروج 10772

// ن6المجنون 10778

دار الجٌل بٌروتمحمودي السعٌدقراءة فً واقع الثقافة العربٌة المعاصرة10784

دار التقدمانجلسانجلس دور العمل فً تحول القرد إلى إنسان10785
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دار الكتاب العربًعبد الرزاق المهدي ن10الجامع ألحكام القرآن تفسٌر القرطبً 10786

دار الكتاب العلمٌة بٌروتإمٌل بدٌع ٌعقوب: د ن سٌبوٌه5الكتاب 10796

مإسسة الرسالةعبد الحسٌن الفتلً: د ن2األصول فً النحو 10801

دار الكتاب العربًمحمد اإلسكندرانً: د ن3أسرار الببلؼة فً علم البٌان 10803

دار الكتب العلمٌة بٌروتعبد الحمٌد الهنداوي: د ن3أسرار الببلؼة فً علم البٌان 10806

دار الكتاب العربًأبً منصور الثعالبً ن2كتاب فقه اللؽة وسر العربٌة 10807

/اإلمام طاهر الجرجاوي ن 2دالبل اإلعجاز 10809

مإسسة الرسالةعبد المحسن الفتلً: داألصول فً النحو 10811

10812
أساس الببلؼة 

جار هللا أبً القاسم محمود بن عمر 

دار الفكرالزمخشري

المكتبة العصرٌة صٌداعبد القادر الفاضلً ن2اإلٌضاح فً علوم الببلؼة  الخطٌب القزوٌنً 10813

/السٌد أحمد الهاشمً ن2جواهر الببلؼة فً المعانً والبٌان والبدٌع 10815

/الشٌخ محمد عبدهن2نهج الببلؼة لئلمام علً بن أبً طالب رضً هللا عنه 10817

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌعٌوسؾ الشٌخ محمد البقاعًن2شرح إبن عقٌل فً الفٌة الؽمام إبن مالك 10819

دار الفكربركات ٌوسؾ هبود ن3شرح قطر الندى وبل الصدى 10821

/عبد الرحمن إبن خلدون ن2مقدمة العبلمة إبن خلدون 10824

/سعبد محمد اللحام ن2مجمع األمثال 10826

المكتبة العصرٌة صٌداالعبلمة السٌوطً ن2المزهر فً علوم اللؽة وأنواعها 10828

/دروٌش جوٌدي: دالبٌان والتبٌٌن10830

دار الكتاب اللبنانً بٌروتطه حسٌنالمجموعة الكاملة لمإلفات الدكتور طه حسٌن10831

/عبد الرحمن إبن خلدون ن2مقدمة العبلمة إبن خلدون 10832

دار الكتب العلمٌة بٌروتالسٌد احمد الهاشمًالقواعد األساسٌة للؽة العربٌة 10833

/إبراهٌم شمس الدٌنتؤوٌل مشكل القرآن10834

دٌوان المطبوعات الجامعٌةموهوب مصطفاي ن6المثالٌة فً الشعر العربً 10835

دار العلم للمبلٌٌنموسى بن محمد الملٌانًمعجم األفعال المتعدٌة بحرؾ10841

دار البعثاإلمام المصلح عبد الحمٌد بن بادٌس ن 2مجالس التذكٌر من كبلم الحكٌم الخبٌر 10842

دار الفكرمحمد بن إسماعٌل الثعالبً ن2ٌتٌمة الدهر فً محاسن أهل العصر 10844

الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌععبد هللا شرٌط: د ن3الفكر األخبلقً عند إبن خلدون 10846

/صالح الخرفً: د ن11الشعر الجزابري الحدٌث 10849

الدار التونسٌة للنشرعبد األمٌر األعصم: د ن 17المصطلح الفلسفً عند العرب 10860

10877
ن8 ,6ج,2أثار اإلمام عبد الحمٌد بن بادٌس ج

ربٌس جمعٌة العلماء المسلمٌن 

دار البعثالجزابرٌٌن

المإسسة الوطنٌة للكتابعبد القادر القاضً ن21بوابات النور 10885
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/مصطفىؽانم22متحؾ الرواد قصة مقتبسة من الواقع الجزابري 10906

دٌوان المطبوعات الجامعٌةسفٌر ناجً ن36محاوالت  فً التحلٌل اإلجتماعً 10928

دار الكتب العالمٌةمحمد فإاد عبد الباقًأجزاء10صحٌح مسلم بشرح النووي 10964

دار المعارؾشوقً ضٌؾ: د ن2الفن ومذاهبه فً الشعر العربً 10974

دار المعارؾأحمد سٌد محمد ن2الفن ومذاهبه فً النثر العربً 10976

دار البعث قسنطٌنةواسٌنً األعرج ن11نقابض إبن المعتز وتمٌم إبن المعتز 10978

المإسسة الوطنٌة للكتاب ن17الطاهر وطار تجربة الكتابة الواقعٌة 10989

دار الؽرب اإلسبلمً بٌروتأحمد طالب ن2الفاعل فً المنظور السٌمٌابً 11006

دار اآلفاقمصططفى حركات: د ن7اللسانٌات العامة 11008

/أندرٌه مارتٌنه ن5مبادئ فً اللسانٌات العامة 11015

/جان بٌرو ن7اللسانٌات  11020

دار القصبة للنشررشٌد بن مالك ن4مقدمة فً السٌمٌابٌة السردٌة 11027

/عمر عروة ن4النثر الفنً القدٌم  11031

دار هومةصالح بلعٌد: د ن4فقه اللؽة العربٌة 11035

الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌعالطاهر وطار ن2الطعنات 11039

شركة الشهاب الجزابرعبد الرحمن الحقً: د ن6نظرات فً دراسة التارٌخ اإلسبلمً 11041

/إبراهٌم رمانً ن10أوراق فً النقد األدبً 11047

دار الثقافةمحمد نجم: د نسخ3القصة فً األدب العربً الحدٌث 11057

 /جورج ؼرٌب نسخ3الجاحظ دراسة عامة 11060

// ن2المتنبً دراسة عامة  11063

 //أبو العتاهٌة فً زهدٌاته 11065

دٌوان المطبوعات الجامعٌةعزٌزة مرٌدن: د ن3القصة الشعرٌة فً العصر الحدٌث 11067

مطبعة مصطفى الباًٌ وأوالده بمصرالشٌخ أحمد الحمبلوي ن2كتاب شدا العرؾ فً فن الصرؾ 11070

شركة الشهاب الجزابرعلً حسٌن السٌد رضوان ن5نظرة القرآن إلى المستقبل فً ضوء سورة البقرة 11072

دار األندلسالشٌخ أحمد الشنقٌطً ن4شرح المعلقات العشر وأخبار شعرابها 11077

الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌعمحمد مصاٌؾ: د ن3فصول النقد األدبً الجزابري الحدٌث 11081

منشورات اإلختبلؾمجموعة من الكتاب الؽربٌٌن ن3السٌمٌابٌة أصولها وقواعدها 11084

دار الهدىإبراهٌم قبلتً ن2-إعراب الجمل -قصة اإلعراب 11087

// ن2-التصرٌؾ- قصة اإلعراب 11089

// ن2- االدوات-قصة اإلعراب 11091

المإسسة الوطنٌة للكتابأبو عبد هللا محمد ن2دٌوان إبن المسٌب 11093

/بلحٌا الطاهر ن4تؤمبلت فً إلٌاذة الجزابر لمفدي زكرٌا 11095

/بوعبلم رمضانً ن2المسرح الجزابري بٌن الماضً والحاضر 11099
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دار هومةصالح بلعٌد: د ن4دروس فً اللسانٌات التطبٌقٌة 11101

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌعأبً عبد هللا الزوزنً ن3شرح المعلقات العشر  11105

دار الثقافةبدوي طبانه: ددراسات فً نقد األدب العربً 11108

منشورات اإلختبلؾحسٌن خمري ن3فضاء المتخٌل مقاربات فً الرواٌة 11109

دار الثقافةمحمد ؼنٌمً هبلل: د ن4الموقؾ األدبً 11112

/بدوي طبانه: د ن2السرقات األدبٌة 11116

دار الهدىإبراهٌم قبلتً ن2- األفعال-قصة اإلعراب 11118

// ن2- األسماء-قصة اإلعراب 11120

طبلس للترجمة والنشرمازن الوعدعلم اللسانٌات الحدٌث11122

دار القلم العربًأحمد موقت: د ن7علم اللؽة والترجمة 11123

دٌوان المطبوعات الجامعٌةحورج مونان ن2اللسانٌات والترجمة 11130

الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌععبد اإلله مٌسومتؤثٌر الموشحات فً التروبادور11132

دار الهداٌةمحمود السٌد شٌخون: دأسرار التكرار فً لؽة القرآن11133

دار الفكرعبد المنعم فابز: دتطبٌقات نحوٌة أسلوب جدٌد فً تدرٌس النحو11134

الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌعمرزاق بقطاش ن2طٌور فً الظهٌرة 11135

/أبو مدٌن شعٌب ن2كتاب الجواهر الحسان فً نظم أولٌاء تلمسان 11137

دار العودة بٌروتعبد هللا بن المقفع ن3كلٌلة ودمنة 11139

المإسسة الوطنٌة للكتابعبد الحمٌد حاجٌات ن13عبد هللا بن المقفع حٌاته وآثاره 11142

المإسسة الوطنٌة للكتابعمار بن زاٌد ن5النقد األدبً الجزابري الحدٌث 11155

المإسسة الوطنٌة للكتابالشرٌؾ قصار ن19تقنٌات التعبٌر الكتابً والشفوي 11160

المإسسة الوطنٌة للكتابعبد المالك مرتاض ن6القصة الجزابرٌة المعاصرة 11179

المإسسة الوطنٌة للكتابأحمد معاش ن6صباح الخٌر أحادٌث وخواطر عن الوضع الراهن 11185

المإسسة الوطنٌة للكتابالعربً دحو ن13الشعر الشعبً ودوره فً الثورة التحرٌرٌة 11191

المإسسة الوطنٌة للكتابأحمد محمد ن13الرواٌة اإلنسٌابٌة وتؤثٌرها عند الروابٌٌن العرب 11204

المإسسة الوطنٌة للكتابأبو القاسم سعد هللا ن10أفكار جامحة 11217

المإسسة الوطنٌة للكتابأبو العٌد دودو نسخ4بحٌرة الزٌتون11227

المإسسة الوطنٌة للكتابمحمد مفبلح ن16أسرار المدٌنة 11231

المإسسة الوطنٌة للكتابالطاهر بدوي ن13رسالة إلى لبٌب 11247

المإسسة الوطنٌة للكتابشرٌفة عرباوي ن5الصعب 11260

المإسسة الوطنٌة للكتابالطاهر وطارن2رمانة 11265

المإسسة الوطنٌة للكتابأحمد رضا حوحو ن7ؼادة أم القرى 11267

المإسسة الوطنٌة للكتاباحمد دوؼان ن22شخصٌات من االدب الجزابري المعاصر 11274

/التلً بن شٌخ ن2دراسات فً األدب الشعبً 11296
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دار الهدىمحمود صافً ن5صوى اإلمبلء 11298

المإسسة الوطنٌة للكتابمحمد االمٌن بلؽٌثن7النظرٌة السٌاسٌة عند المرادي وأثرهافً المؽرب واالندلس 11303

/أبً الفضابل الحموين13التارٌخ المنصوري تلخٌص الكشؾ والبٌان فً حوادث الزمان11310

/مرزاق بقطاش ن9خٌول اللٌل والنهار 11323

/محمد المعراجً ن13شوك األسى 11332

/عمر بن قٌنةمؤوى جان دوالن11345

مكتبة الرشاد للطباعة والنشرعصور مجلة علمٌة ٌصدرها مخبر البحث التارٌخ11357ً

المإسسة الوطنٌة للكتابأب العٌد دودو ن15 -2صور سلوكٌة ج11358

المإسسة الوطنٌة للكتاباألزهر عطٌة نسخة17خط اإلستواء 11373

المإسسة الوطنٌة للكتابمحمد التازين10مــــؽــــارات 11390

المإسسة الوطنٌة للكتابمحمد ساري ن8على جبال الظهرة 11400

المإسسة الوطنٌة للكتابعبد المالك مرتاض نسخة 10هشٌم الزمن 11408

المإسسة الوطنٌة للكتابرابح خدوسً ن8قصص - إحتراق العصافٌر 11418

المإسسة الوطنٌة للكتابأحمد بودشٌشة ن10شفرة حبلقة وعلبة كبرٌت 11426

المإسسة الوطنٌة للكتابنورة سعدي ن5أقبٌة المدٌنة الهاربة 11436

المإسسة الوطنٌة للكتاببو جادي عبلوة ن5عٌن الجحر 11441

المإسسة الوطنٌة للكتابعمار بلحسن ن10فـــــــــــــوانٌـس 11446

المإسسة الوطنٌة للكتابمولود فرعون ن10الدروب الوعرة 11456

المإسسة الوطنٌة للكتابٌمٌنة مشاكرة نسخة21المؽارة المتفجرة 11466

المإسسة الوطنٌة للكتابٌحً بوعزٌز ن12وصاٌا الشٌخ الحداد ومذكرات إبنه سً عزٌز 11478

المإسسة الوطنٌة للكتابأبو حامد الؽرناطً ن16 تحفة األلباب ونخبة اإلعجاب 11490

المإسسة الوطنٌة للكتابأحمد معاش ن16شموع ال ترٌد اإلنطفاء 11506

المإسسة الوطنٌة للكتابحسن سلواديعبد الحمٌد بن بادٌس مفسرا11522

المإسسة الوطنٌة للكتابعبد هللا حمادي: دؼابلاير ؼارسٌا ماركٌز رابد الواقعٌة السحرٌة11523

دار الحداثة لبنانإعتدال عثمانإضاءة النص11524

/دلٌلة مرسلًمدخل إلى التحلٌل البنٌوي للنصوص11525

دار البعثأزراج عمرأحادٌث فً الفكر واألدب11526

دار الكتاب البنانًإٌلٌا الحاوي1خلٌل مطران شاعر القطرٌن ج11527

المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشربٌٌر زٌماالتفكٌكٌة دراسة نقدٌة 11528

دار الكتب العلمٌة بٌروتالشٌخ كامل عوٌضةمقدمة فً علم الفن والجمال11529

دار الثقافةجورج ؼرٌبعصر بنً أمٌة نماذج شعرٌة محللة11530

دار ؼرٌب للطباعةشاكر عبد الحمٌد: دسٌكولوجٌة اإلبداع الفنً فً القصة الصؽٌرة 11531

المإسسة الوطنٌة للكتابفإاد صالح السٌدن2األمٌر عبد القادر الجزابري متصوفا وشاعرا 11532
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المإسسة الوطنٌة للكتابفإاد صالح السٌدن2األمٌر عبد القادر الجزابري متصوفا وشاعرا 11533

علم الكتبمحمد طه عصر: دسٌكولوجٌة الموهبة والطفولة11534

دار الكتب العلمٌة بٌروتالسٌوطً/ اإلمام حافظ جبلل الدٌن ن2اإلقتراح فً علم أصول النحو 11535

الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌععبد المالك مرتاض ن2نهضة األدب العربً المعاصر فً الجزابر 11537

دار الثقافةعبد الرحمن ٌاؼً: دن4الجهود الروابٌة من سلٌم البستانً إلى نجٌب محفوظ 11539

/بدوي طبانه: دالسرقات األدبٌة 11543

//دراسات فً نقد األدب العربً 11544

منشؤة المعارؾمحمد بن عبد الحً: دالتنظٌر النقدي والممارسة اإلبداعٌة 11545

/صفاء عبد السبلم جعفر: دالوجود الحقٌقً عند مارتن هاٌبر 11546

دار اآلفاقمصطفى حركات ن4الصوتٌات والفنولوجٌا 11547

دار المصرٌة اللبنانٌةاحمد دروٌش: دخلٌل مطران شاعر الذات والوجدان  11551

/كامل سعفان: دأمٌن الخولً شٌخ األمناء11552

//علً عبد الرزاق اإلسبلم وأصول الحكم11553

/أحمد سوٌلمدٌك الجن شاعر الحب والندم11554

/جمال بدرانمحمود دروٌش شاعر الصمود والمقاومة 11555

//علً أدهم حٌاته وفكره11556

/محمد بنٌة حجاب: دأحمد أمٌن فٌلسوؾ األدباء11557

/حسن فتح الباب: دمحمد العٌد آل خلٌفة شاعر الجزابر11558

/فتحً األبٌاريمحمود تٌمور رابد األقصوصة العربٌة11559

/صبلح عدس: دمانع سعٌد العتٌبة شاعر الخلٌج 11560

/عبد اللطٌؾ عبد الحلٌم: دالمازنً شاعر النفس والحٌاة 11561

/حسن فتح الباب: دحسن القرشً شاعر الجزٌرة العربٌة 11562

/محمد نبٌه حجاب: دالزٌات صاحب الرسالة 11563

/أناتول فرانس1939اآللهة عطشى جابزة نوبل 11564

/ارنست همنجواي1952العجوز والبحر جابزة نوبل 11565

/جابرٌل جارسٌا ماركٌز1984نوبل = االم الكبٌرة  11566

/جراتسٌا دٌلٌرا1926نوبل = االم 11567

/نادٌن جوردٌمر1991شعب ٌولٌو جابزة نوبل 11568

/رومان روالن1915أنطوانٌت جابزة نوبل 11569

/بٌرل باك1938رٌاح الؽرب  جابزة نوبل ,,,,,, رٌاح الشرق11570

/جون شتاٌنٌك1962مراعً الفردوس جابزة نوبل 11571

/هاٌنرٌش بل1972نوبل = ولم ٌقل كلمة 11572

/فرانسوا مورٌاك1952نوبل = صحراء الحب 11573
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/سلمى الجلروؾ1909نوبل = مؽامرات نلز العجٌب 11574

مكتبة إحٌاء التراث اإلسبلمًصالح باقارش/عبد هللا األنسً مشاهٌر الفكر التربوي عبر التارٌخ 11575

مطبوعات الشإون الدٌنٌةالشٌخ عبد الحمٌد بن بادٌس ن 2مجالس التذكٌر من حدٌث البشٌر النذٌر  11576

دار اإلمام مالك للكتابمحمد بن صالح العثٌمٌن ن5مصطلح الحدٌث 11578

شركة الشهاب الجزابرأمنة محمد ن2الفضٌلة تنتصر 11583

/آمنة محمدن2الخالة الضابعة 11585

شركة الشهاب الجزابرآمنة محمد ن2الباحثة عن الحقٌقة 11587

مإسسة الرسالةنجٌب الكٌبلنً: د ن2أدب األطفال فً ضوء اإلسبلم 11589

شركة الشهاب الجزابرمحمد التومً: د ن2المحكم والمتشابه فً القرآن الكرٌم 11590

مكتبة رحابصبري إبراهٌم السٌد: دن3نهج الببلؼة  11593

دٌوان المطبوعات الجامعٌةفتح الرمان الجعلًاإلٌمان باهلل والجدل الشٌوع11596ً

مإسسة اإلسراءأبو الحسن علً الندوينحو التربٌة اإلسبلمٌة الحرة فً الحكومات والببلد اإلسبلمٌة 11597

دار الثقافةإحسان عباس: دن3فن الشعر11598

/محمد ٌوسؾ نجم: د ن3فن المقالة 11601

// ن2فن القصة 11604

/إحسان عباس: د ن4فن السٌرة 11606

دار العودة بٌروتصبلح عبد الصبور نسخ4قراءة جدٌدة لشعرنا القدٌم 11610

دار إبن حزمأحمد زكً باشا ن4األدب الكبٌر إلبن المقفع 11614

// ن4األدب الصؽٌر إلبن المقفع 11618

مكتبة المعارؾ الرٌاضعلً الحسٌن البواب/ د ن5نظام األداء فً الوقؾ واإلبتداء 11622

دار الحكمةرشٌد بن مالكالبنٌة السردٌة فً النظرٌة السٌمٌابٌة 11627

/محمد الصؽٌر بنانًالمدارس اللسانٌة فً التراث العربً وفً الدراسات الحدٌثة11628

منشورات اإلختبلؾالسعٌد بوطاجٌناإلشتؽال العاملً دراسة سٌمٌابٌة 11629

 ن4ؼدا ٌوم جدٌد  إلبن هدوقة 11630

مإسسة الرسالةإبن الجزر ن5طٌبة النشر فً القراءات العشر 11633

موفم للنشرجرجً زٌدان ن8تارٌخ آداب اللؽة العربٌة 11638

المإسسة الوطنٌة للكتابمحمد العٌد بهلولً ن14دخان الكوانٌس 11646

/عمار الطالبً: د ن9مبادئ األصول إمبلء اإلمام عبد الحمٌد بن بادٌس 11660

/صباٌحٌة بن كلة ن3سقط المحار 11669

الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌعصالح خرفً ن5أطلس المعجزات 11672

منشورات عوٌدات بٌروتمارؼرٌت روشتارٌخ بابل11677

/جان مٌزونوؾعلم النفس اإلجتماعً 11678

/مورٌس سٌروالالفن التكعٌب11679ً
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/أودٌك كالتنماراألدب الصٌن11680ً

/لودوكاتقنٌة السٌنما11681

/إٌقون دوبلسٌسالسورٌالٌة 11682

/و داوسن,سالدراما والدرامٌة 11683

/ؼابلاير مارسٌلالخطوط األولى لفلسفة ملموسة11684

/بٌردو كاسٌهالفلسفات الكبرى 11685

/أندرٌه كرٌسونمنتخبات, فلسفته, باسكال حٌاته 11686

/فلٌب تٌؽٌمتقنٌة المسرح11687

/محمد عبد الرحمن مرحبا: دالكندي فلسفته منتخبات11688

/مادلٌن هورس مٌادنتارٌخ قرطاج11689

/رٌمون رونهالممارسة اإلٌدٌولوجٌة11690

/مورٌس روفٌرجٌهفً الدكتاتورٌة 11691

/جان ولٌام ال بٌارالسلطة السٌاسٌة 11692

دار الراتب الجامعٌةجورج مدٌكن3صناعة الترجمة من الفرنسٌة إلى العربٌة  11693

دار العلم للمبلٌٌنجرجس عٌسى األسمرقاموس اإلعراب11696

دار ومكتبةالهبللدار ومكتبة الهبلل ن2المحادثة العملٌة بالؽتٌن العربٌة واإلنجلٌزٌة 11697

دٌوان المطبوعات الجامعٌةالصدٌق سعدي ن3إنجلٌزٌة عربٌة /دروس فً الترجمة عربٌة إنجلٌزٌة11699

دار الحكمةكارٌن حداد/ فرانسٌس كلودون ن2الوجٌز فً األدب المقارن نظرٌات ومناهج المقاربة المقارنة 11702

/برنار فالٌتن2الرواٌة مدخل إلى المناهج والتقنٌات المعاصرة للتحلٌل األدبً 11704

/كرستٌان ككنبوش ن2الذاكرة واللؽة 11706

المصرٌة العالمٌة للنشرمحمد عنانً: د ن2فن الترجمة 11708

// ن3الترجمة األدبٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق 11710

دار القصبة للنشرمحمد عباسن3معجم اإلعراب الشامل فً قواعد اللؽة العربٌة 11713

دٌوان المطبوعات الجامعٌةأحمد مومن ن2اللسانٌات النشؤة والتطور11716

دار النفٌسقدامة بن جعفرن2معجم األلفاظ 11718

دار رٌحانة للنشر والتوزٌعخالد حامد ن2منهج البحث العلمً 11720

دار الحكمة رشٌد بن مالك ن3فر ,إنج,عر/قاموس مصطلحات التحلٌل السٌمٌابً للنصوص 11722

المكتبة العصرٌة بٌروتاإلمام الرازين2مختار الصحاح 11725

دار العلومعٌسى موضً ن2قاموس اإلعراب إعراب الكلمة وإعراب الجملة 11727

دار الرسالةعبد الرحمن الوافً: أد ن فرنسً عربً إنجلٌزي4معجم الرشٌد المدرسً 11729

دار المجانًدار المجانً بٌروت ن2مجانً الجٌب معجم عربً إنجلٌزي 11733

دار الهدى الجزابرنبٌل نوري/حٌاة ن ن3إنجلٌزي عربً/الهدى قاموس عربً إنجلٌزي11735

منشورات روٌجبن موسى نجاة ن2الوافً فاموس عربً فرنسً 11738
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دار العلم للمبلٌٌن,,,,/عبد النور جبور: د ن2معجم عبد النور الوجٌز فرنسً عربً 11740

دار الكتب العلمٌة بٌروتعبد الحفٌظ بٌضون ن4معجم الطبلب عربً إنجلٌزي11742

دار الكتب العلمٌة بٌروت/ ن5معجم الطبلب إنجلٌزي عربً 11746

/لٌلى ملٌحة فٌاض: د/  ن6 عربً فرنسً 11751

/// ن6فرنسً عربً 11757

دار الراتب الجامعٌةجٌرار موسى ن4الٌنبوع الصؽٌر قاموس فرنسً عربً 11763

دار الكتب العلمٌة بٌروتٌوسؾ شكري عوض: د ن7معجم الطبلب عربً عربً 11767

دار المشرقهانا ن2الفرابد الدرٌة عربً إنجلٌزي 11774

المإسسة الوطنٌة للكتابدانٌال  رٌخالروس السبٌل الوسٌط عربً فرنس11776ً

دار ومكتبةالهبللبسام بركة ن2مرجع الطالب قاموس فرنسً عربً 11777

مكتبة الرشاد للطباعة والنشركلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة2عدد / ن 10مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة 11779

دار الؽرب للنشر والتوزٌع/1عدد/ ن 17مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة 11805-11789

دار العودة بٌروتالمجلد األول والثانً نسخة20دٌوان نازك المبلبكة 11885-11806

دار العودة بٌروتأحمد جبوردٌوان أحمد جبور11830-11826

/بدر شاكر السٌاب2مجلد 1دٌوان بدر شاكرالسٌاب مجلد 11882-11831

/بٌرم التونسًدٌوان بٌرم التونس11908-11899ً

/أحمد رامًدٌوان أحمد رامً 11924-11909

/عبد الرحٌم محموددٌوان عبد الرحٌم محمود11934-11925

/إبراهٌم الطوقاندٌوان إبراهٌم طوقان 11940-11935

/فدوى طوقاندٌوان فدوى طوقان 11950-11941

/توفٌق زٌاددٌوان توفٌق زٌاد11966-11951

/عبد هللا البردونًدٌوان عبد هللا البردون11982-11967ً

/سمٌح القاسمدٌوان سمٌح القاسم11990-11983

/بلند الحٌدريدٌوان بلند الحٌدري11998-11991

/أبو القاسم الشابًدٌوان أبو القاسم الشابً 12006-11999

/راشد حسٌندٌوان راشد حسٌن12010-12007

/أبً سلمىدٌوان أبً سلمى12014-12011

/عبد الوهاب البٌاتًدٌوان عبد الوهاب البٌاتً 12053-12015

/صالح الطٌباألعمال الكاملة صالح الطٌب12073-12054

/عز الدٌن المناصرةدٌوان عز الدٌن المناصرة 12077-12074

/سعدي ٌوسؾدٌوان سعدي ٌوسؾ 12086-12078

/محمود دروٌشدٌوان محمود دروٌش12094-12087

/علً محمود طه12101-12095
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/سعدي ٌوسؾدٌوان سعدي ٌوسؾ 12118-12102

/أحمد شوقًاألعمال المسرحٌة الكاملة احمد شوق12130-12119ً

دار الىفاق الجدٌدةإبراهٌم الكون2ً-1إبراهٌم الكونً مجلد /رواٌة المجوس 12160-12131

مكتبة األسرةالجاحظ1,2,3,4,5الحٌوان للجاحظ مجلد 12170-12161

دار الثقافة بٌروتإحسان عباس:دوفٌات األعٌان وأنباء أبناء الزمان 12186-12171

دار العودة بٌروتإبراهٌم ناجًدٌوان إبراهٌم ناجً 12189-12187

/معٌن بسٌسومعٌز بسٌسو االعمال الشعرٌة الكاملة12192-12190

دار الثقافة بٌروتإٌلٌا الحاوينظرٌة الفن الصافً بٌن المبدأ والتطبٌق12198-12193

دار الكتب العالمٌة بٌروتتحقٌق السعٌد بسٌونً زؼلول4,3,2,1الفردوس بمؤثور الخطاب 12203-12199

دار الجٌل بٌروتاإلمام األلوسًالجواب الفسٌح 12207-12204

علم الكتبأبً القاسم عبد الملككتاب ؼوامض األسماء المهمة12211-12208

دار الثقافةمحمد الكتبًعٌون التوارٌخ 12214-12212

/إٌلٌا الحاويمع خلٌل حاوي فً مسٌرة حٌاته وشعره12218-12215

منشورات مكتبة المتنبًأبً بكر األزدي 2ج,1كتاب اإلشتقاق ج12223-12220

عالم الكتبمحمد كشاش: دالرجز فً العصر األموي 12229-12224

/عبد الرحمن الٌمانًاألنوار الكاشفة لما فً كتاب أضواء على السنة 12232-12230

المكتبة العصرٌة بٌروتبدر الدٌن الزركش2ًج-3البرهان فً علوم القرآن ج12234-12233

منشورات دار اآلفاقإسماعٌل العربً: دمعجم الفرق والمذاهب اإلسبلمٌة12236-12235

ملتزم بالنشر والطبعأبً عثمان المازنًالمنصؾ لكتاب التصرٌؾ لئلمام ابً عثمان المازن12239-12237ً

/ٌوسؾ الزعبً/ علً توفٌق: صنفه دالمعجم الوافً فً النحو العرب12247-12240ً

دار العودة بٌروتمحمد ؼنٌمً هبلل: داألدب المقارن12252-12248

دار العاصمةسلٌمان أبا الخٌلأصوله .مقدمة فً الفقه 12253

منشورات عوٌدات بٌروتأندرٌه كرٌسونتٌارات الفكر الفلسفً من القرون الوسطى 12254

دار األندلس الخضراءشكري البسنويتعارض ما ٌخل بالفهم12255

دار الوطنعبد الملك بشراناألمال12256ً

دار النهضة العربٌة بٌروتمحمد جبلل شرؾ: دهللا والعالم واإلنسان12257

دار العودة بٌروتؼنٌمً هبلل: داألدب المقارن12259-12258

دار الفكر اللبنانً بٌروتؼازي ٌموتعالم أسالٌب البٌان 12269-12260

دار األندلسًإبراهٌم السعافٌن: دمدرسة األحٌاء والتراث12273-12270

دار العودة بٌروتدرٌن خشبةاالودٌسة لشاعر الخلود هومٌروس12279-12274

دار العودة بٌروت/*هومٌروس* اإللٌاذة 12280

دار الفكررٌموند قبعٌن: دالنزعة الروحٌة فً أدب جبران ونعٌمة12284-12281

دار الجٌل بٌروتمحمد خفاجً: داالصول الفنٌة الوزان الشعر العرب12289-12285ً
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دار اآلفاق الجدٌدةخازن عباد20نساء شاعرات من الجاهلٌة إلى القرن12294-12290

األعمال الفكرٌةعز الدٌن إسماعٌلالفن واإلنسان12299-12295

دار الجٌل بٌروتالزوزنًشرح المعلقات السبع للزوزن12302-12300ً

دار العودة بٌروتجورج أمادورواٌة/ تٌرٌزا باتٌستا 12309-12303

المركز الثقافً العربًدراج فٌصل: دنظرٌة الرواٌة والرواٌة العربٌة12312-12310

دار الفكر اللبنانًٌوسؾ طوٌل: دمدخل إلى األدب األندلس12318-12313ً

دار األندلسإبراهٌم السعافٌن: دمدرسة األحٌاء والتراث12323-12319

دار الجٌل بٌروتناصر الدٌن األسد: دمصادر الشعرٌة الجاهلٌة وقٌمتها التارٌخٌة12326-12324

دار الفكر اللبنانًمحمود حمود: داألصمعٌات 12332-12327

دار الجٌل بٌروتأبو حٌان التوحٌديكتاب االمتاع  والمإانسة 12334-12333

دار العودة بٌروتعباس محمود العقادأعاصٌر مؽرب 12336-12335

//ٌقظة الصباح12339-12337

دار الجٌل بٌروتكمال الٌازجحول االدب العرب12342-12340ً

دار الفكر اللبنانًٌوسؾ عٌد: دالمدارس االدبٌة ومذاهبها القسم التطبٌق12344-12343ً

مكتبة ومطبعة مصطفى بمصرأحمد الحمبلويكتاب شدا العرؾ فً فن الصرؾ 12347-12345

دار الجٌل بٌروتإبن المقفعاألدب الكبٌر واألدب الصؽٌر 12352-12348

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابصبلح عبد الصبورنبض الفكر قراءات فً الفن واألدب12355-12353

المإسسة االدبٌةعلً الجارم ومصطفى أمٌنالببلؼة الواضحة البٌان والمعانً والبدٌع12358-12356

دار الفكر اللبنانًكامل حمودصورة اإلنسان فً الحدٌث النبوي الشرٌؾ12359- 12360

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابأٌمن بكرالسرد فً المقامات الهمذانً أٌمن بكر12362-12361

دار الجٌل بٌروتحسن عطوانبٌبات الشعر الجاهلً 12365-12363

دار الفكر اللبنانًتطور النحو العربً فً مدرستً البصرة والكوفة12368-12366

/عدة الصابرٌن12371-12369

دار األندلسقراءة ثانٌة لشعرنا القدٌم 12376-12372

دار الجنوب للنشر تونس1شعرٌات عربٌة الجزء 12378-12377

دار العودة بٌروتعز الدٌن اسماعٌلالتفسٌر النفسً لؤلدب12384-12379

دار الفكر اللبنانًمدخل إلى األدب األندلس12387-12385ً

الفكر اللبنانًنظرٌة الشعر فً نقد الشعر12394-12388

منشورات المكتبة العصرٌة صٌداعبقرٌة عثمان12397-12395

دار الجٌل بٌروتؼازي ٌموت/ د الطفل والشعر دراسة فً أدب األطفال12400-12398

دار الفكر اللبنانًابوحامد الؽزالًجواهر القرآن12403-12401

المكتبة الثقافٌة بٌروتعمر ابو النصرتؽرٌبة بنً هبلل  ورحٌلهم الى ببلد المؽرب12404

دار النهضة العربٌةماهر عبد القادر محمد علًفلسفة العلوم المشكبلت المعرفٌة12405
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المكتبة الثقافٌة بٌروتعمر ابو النصرتؽرٌبة بنً هبلل  ورحٌلهم الى ببلد المؽرب12407-12406

دار الجٌل بٌروتراجً األسمرعلم العروض والقافٌة12411-12408

دار الفكر اللبنانًالمدارس االدبٌة ومذاهبها 12418-12412

دار الفكر اللبنانًأثر الواقعٌة الؽربٌة فً الرواٌة العربٌة12422-12419

دار الجٌل بٌروتالنشاط العجمً فً االندلس12424-12423

دار الفكر اللبنانًدراسات تطبٌقٌة فً الفكر النقدي األدب12428-12425ً

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابالبدٌع بٌن الببلؼة العربٌة واللسانٌات12430-12429

خلٌل حسن*قاموس* تفسٌر األحبلم 12434-12431

الناشر مكتبة وهبةمن أسرار حروؾ العطؾ فً الذكر الحكٌم12436-12435

دار العودة بٌروتزوربا البرازٌل12439-12437ً

شركة الطبع بمصركتاب شذ العزؾ فً فن الصرؾ12443-12440

دار العودة بٌروتعودة البحار جورج أمادور12447-12444

دار الفكر اللبنانًالفونتٌكا- علم األصوات اللؽوٌة 12454-12448

المإسسة الوطنٌة للكتابدراسات فً األدب الشعبً 12457-12455

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابدراسات فً األدب والفلسفة/ شعر وفكر12460-12458

دار الصابونً حلبنفحات من األدب اإلسبلم12462-12461ً

دار الثقافة بٌروتالموقؾ األدبً 12465-12463

دٌوان المطبوعات الجامعٌةبعض النماذج الوطنٌة فً الشعر الشعبً األوراس12467-12466ً

دار النفٌسكلٌلة ودمنة  البن المقفع12468

12469-12472F

دار العودة بٌروتاإللٌاذة هومٌروس12477-12473

/مصرع كلٌوباترا مسرحٌات شوق12480-12478ً

دار العودة بٌروتدول العرب وعظماء اإلسبلم12482-12481

/أمٌر األندلس12486-12483

/أسواق الذهب12489-12487

مكتبة السنةحٌاة األنبٌاء فً قبورهم12491-12490

/ضرابر الشعر كتاب ٌجوز للشاعر فً الضرورة12493-12492

دار الفكر اللبنانًهداٌة الجباري12496-12494

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابشعر بن الفارض دراسة أسلوبٌة12498-12497

دار الثقافة بٌروتدٌوان حازم القرطاجن12501-12499ً

دار بٌروتدٌوان الخنساء12503-12402

دار اآلفاق الجدٌدةشعراء قتلتهم أشعارهم وحبهم12505-12504

دار الجٌل بٌروتطبقات الشعراء فً النقد األدبً عند العرب12508-12506
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المإسسة الوطنٌة للكتابالنقد األدبً الجزابري الحدٌث 12513-12509

/البصابر النصٌرٌة فً علم المنطق12515-12514

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابإتجاهات األدب ومعاركه فً المجاالت األدبٌة12517-12516

دار الفكر البنانًبدر شاكر السٌاب أبو الحداثة12530-12518

سراس للنشر تونسفً النهضة والحداثة حفرٌات فً مفهوم الكتابة12548-12531

سلسلة كتب ثقافٌةعلم المعرفة اإلسبلم والمسٌحٌة12549

/نظرٌة الثقافة /12550

/20فلسفة العلم فً القرن 12553-12551

/رإى مستقبلٌة- علم المعرفة 12556-12554

/التفصٌل الجمالً- علم المعرفة 12558-12557

/الثقافة العربٌة وعصر المعلومات 12561-12559

الطبعة األولى حقوق الطبع محفوظةأضواء حول قضٌة اإلجتهاد فً الشرٌعة اإلسبلمٌة12563-12562

الناشر المعارؾ اإلسكندرٌةفلسفة اإللتزام فً النقد األدبً بٌن النظرٌة والتطبٌق12565-12564

دار النشر سراسكتاب المشاهد والتبلشً فً النقد والشعر12570-12566

دار الشروقالمورث الشعب12574-12571ً

منشورات دار اآلفاقعز الحوار الحضاري فً بعد واحد 12578-12575

دار سراسالشعراء على الٌمٌن وعلى الٌسار الشعراء12588-12579

األعمال الفكرٌةعباس محمود العقاد/ عبقرٌة اإلمام 12590-12589

دار الفكر البنانًشعراء العرب/األخطل حٌاته شعره 12592-12591

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابنوال مصطفىمً زٌادة أسطورة الحب والنبوغ12595-12593

جمعٌة الرعاٌة المتكاملةأحمد سوٌلمحافظ إبراهٌم أبو اللولو12599-12596

األعمال الفكرٌةعباس محمود العقادعباس محمود العقاد/ عبقرٌة محمد 12605-12600

 /محمد حمود: دابن الرومً الشاعر المؽبون12610-12504

/محمود دروٌش وسمٌح القاسم-محمود دروٌش وسمٌح القاسم - الرسابل  12613-12611

/طه حسٌن: د1على هامش السٌرة ج12618-12614

دار العودة بٌروتمحمود دروٌشٌومٌات الحزن العادي12622-12619

//ذاكرة النسٌان12626-12624

/محمود دروٌشأحد عشر كوكبا12631-12627

//حبٌبتً تنهض من نومها12634-12632

//هً أؼنٌة هً أؼنٌة 12638-12635

//أحبك أو ال أحبك 12640-12639

//مدٌح الظل العال12643-12641ً

/محمد حمود: دأبو تمام حٌاته شعره12646-12644
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/حسٌن الوادفً مناهج الدراسات األدبٌة 12650-12647

دار السحرالبشٌر العربًمقاربات سوسٌولوجٌة فً الثقافة والتنمٌة12658-12651

دار الجنوب للنشر تونسشفٌقة الشعبونً بودٌةمن الموضوع إلى المقام الفلسفً 12664-12659

دار توبقال للنشر محمد سبٌبل وعبد السبل بن  العالًدفاتر فلسفٌة 12670-12665

مإسسة عبد الكرٌم بن عبد هللاعبد ةالسبلم المسدي:  دما وراء اللؽة بحث فً الخلفٌات المعرفٌة12674-12671

األعمال الفكرٌةعباس محمود العقادحٌاة المسٌح 12677-12675

مكتبة األسرة/عبقرٌة الصدٌق12681-12678

/أحمد سوٌلمأحمد زكً أبو شادي12686-12682

/أحمد سوٌلمالرومانسٌة/ علً محمود طه 12691-12687

دار الفكر اللبنانًسعاد الحكٌم: دأبو العبلء المعري بٌن بحر الشعر 12694-12692

/جرجس نسٌم ناصٌؾأبو القاسم الشاب12696-12695ً

مكتبة األسرةأحمد سوٌلمالمدرسة الجدٌدة/ محمد عفٌفً مطر 12700-12697

//احمد سوٌلم12705-12701

دار الجٌل بٌروتمصطفى لطفً المنفلوطًفً سبٌل التاج 12709-12706

/جبران خلٌل جبراناألجنحة المتكسرة12712-12710

//النـــــــــــــــبــــــ12715-12713ً

//األرواح المتمردة12718-12716

دار العودة بٌروتإبراهٌم ناجًأدركنً ٌا دكتور 12725-12719

/ترجمة إبراهٌم ناجً/شارل بودلٌل أزهار الشر12729-12726

دار العودة بٌروتإبراهٌم ناجًأدركنً ٌا دكتور12732-12730

/فدوى طوقانوجدتها 12735-12733

حقوق الطبع محفوظة للمإلؾمامون محمود ٌاسن: د*وشٌا آخر* حب وحرب 12737-12736

/فدوى طوقانوجدتها 12738

دار الثقافةجورج ؼرٌبالعصر العباسً نماذج نثرٌة محللة12739

/فدوى طوقانأبو فراس الحمدانً دراسة 12740

/التصوؾ اإلسبلمً وأعبلمه الكبار12741

/دٌك الجن الحمصً 12742

/عصر بنً أمٌة نماذج نثرٌة محللة12743

/قٌس بن درٌح12744

/أبعاد فً النقد الحدٌث12745

/العرب فً األندلس12746

/الجاهلٌة نماذج محللة12747

/إبن الفارض ملحمة الحب اإلاله12748ً
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/صدر اإلسبلم تارٌخ ونماذج محللة12749

/ذخٌرة الموسوع12750

/الجاحظ دراسة عامة 12751

12752//

/عصر بنً أمٌة نماذج شعرٌة محللة12753

/من التراث العربً 12754

/دراسات أدبٌة12755

/جورج ؼرٌبلحظات جمالٌة12756

/إلٌاس أبو شبكة 12757

/بشارة عبد هللا الخورياألخطل الصؽٌر 12758

سراس للنشر تونسمن أعبلم الفكر البٌداؼوج12772-12759ً

دار الجنوب للنشر تونسجاك درٌداصٌدلٌة أفبلطون 12774-12773

دار الشإون الثقافٌة العامةجاكوب كرجمقدمة فً الشعر 12777-12775

دار العودة بٌروتعابرون فً كبلم عابر12778

/علً محمود طهزهر وخمر 12781-12779

وزارة الثقافةأسعد األسديشعرٌة العمارة 12785-12782

الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌعصالح خرفً ن5أطلس المعجزات 12790-12786

دار العودة بٌروتلٌالً القاهرة شعر12794-12791

المإسسة الوطنٌة للكتابمحمد صالح رمضانالناشبة المهاجرة 12797-12795

/الحذاء الملعون12800-12798

/علً محمود طهزهر وخمر 12801

دار الفارابً بٌروتعلً محمود طهخرافة اإلشتراكٌة الجٌدة واإلشتراكٌة الردٌبة12802

دار الثقافة بٌروتعاشوري بن فقٌرحكاٌات الح12803ً

شركة الشهاب الجزابرأهازٌج فً موسم الردة شعر12804

دار العودة بٌروتقصة بحار تحطمت سفٌنته12805

دار األشرؾ بٌروتالحٌتان والثعابٌن قصص قصٌرة12806

دار العودة بٌروتعلً محمود طه/ شرق وؼرب12807

موفم للنشرأمٌن/ تحرٌر المرأة 12808

المإسسة الوطنٌة للكتابعمار بلحسنقصص/ فوانٌس 12809

دار العودة بٌروتالحب فً أزمة الكولٌرا12810

الدار العربٌة للكتابالكون الشعري عند نزار القبان12811ً

شركة الشهاب الجزابرالجدل فً القرآن الكرٌم12812

دار العودة بٌروتعابرون فً كبلم عابر12813
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/ورد األقل12814

/أوراق الزٌتون12815

/ذاكرة النسٌان12816

/أعراس12817

/ورد أقل12818

دار العلم للمبلٌٌنطه حسٌننقد وإصبلح12819

دار الثقافة بٌروتفن المسرحٌة12820

دارالعودة بٌروتأرندٌر البرٌبة وجدتها القاسٌة12821

المإسسة الجزابرٌة للطباعةأسبلة الكتابة النقدٌة12822

دار المسلمكٌؾ نفهم التوحٌد12823

مكتبة مدبولًأسرار النفس والروح12824

دار الشروقفاروق خورشٌدالمورث الشعبً 12825

دار إبن خلدونالفولكلور واألساطٌر العربٌة12826

دٌوان المطبوعات الجامعٌةالشعر المؽربً من الفتح اإلسبلمً إلى نهاٌة اإلمارات12827

دار الهداٌةالجمع بٌن القراءتٌن قراء الوحً وقراءة الكون12828

دار الهداٌةالجمع بٌن القراءتٌن قراء الوحً وقراءة الكون12829

مطبعة االمانةبحوث فً الببلؼة والنقد12830

دار الطباعة والنشر بٌروتدٌوان طرفة بن العبد12831

دار العودة بٌروتفتٌان الرمال12832

دار النشر سراسنحو منهج إسبلمً فً رواٌة الشعر ونقده12833

الناشر مكتبة وهبةدراسات عقلٌة وروحٌة فً الفلسفة اإلسبلمٌة12834

دار اآلفاق الجدٌدةكتاب شجرة الٌقٌن12835

12836//

دار اآلفاق الجدٌدةالخلٌفة الفاطمً الخامس العزٌز باهلل12837

12838//

الدار السودانٌة للكتبمكانة الشعر فً مسٌرة الحٌاة األدبٌة فً صدر االسبلم12839

دار البشابر اإلسبلمٌةمحمود سعٌدتذكر الحفاظ12840

دار اآلفاق الجدٌدةحسن بشٌر/ دآراء أناتول فرانس12841

/األعمال الكاملة/ الفصول األربعة12842

دار النهضة مصرعباس محمود العقادعبقرٌة عل12843ً

دار الثقافة لبنانفن التوشٌح12844

/دراسات منهجٌة فً علم البدٌع12845

دٌوان المطبوعات الجامعٌةدراسات فً الشعر السوري الحدٌث12846
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مكتبة الفاتٌكانالخصابص الفنٌة فً األدب النبوي12847

دار الشهاباألحادٌث القدسٌة ومنزلتها فً التشرٌع12848

دار المعارؾجمالٌات القصٌدة المعاصرة12849

دار الفكر البنانًأحكام السحر والسحرة فً القرآن والسنة12850

/عجابب وؼرابب الجان من القرآن والسنة12851

دار الثقافة بٌروتكتاب التشبٌهات من أشعار أهل األندلس12852

دار الجٌل بٌروتقاموس تفسٌر األحبلم12853

األعمال العلمٌةنبٌل علًتحدٌات عصر المعلومات12854

إفرٌقٌا الشرققراءة جدٌدة للببلؼة القدٌمة12855

مطابع الهٌبة المصرٌةعالم الجمال عند لوكاتش12856

مإسسة الرسالةالفكر اإلسبلمً بٌن العقل والوح12857ً

دار توبقال للنشرحرقة األسبلة حوار جاك ألٌساندرا12858

منشورات دار مكتبة الحٌاةسارتر بٌن الفلسفة واألدب12859

دار الهداٌة للطباعةالمسؤلة اإلسبلمٌة ومفاهٌم الوعً الثقاف12860ً

دار الفرقانالفكر اإلسبلمً وطرابؾ النقد األدب12861ً

المركز الثقافً العربًحامد أبو زٌداإلستبلب واإلرتداد االسبلم بٌن عارودي و حامد ابو زٌد12862

مإسسة الملك عبد العزٌز آل السعودتجدد الفكر اإلسبلم12863ً

دار المشرق بٌروتعلً حربروابع األمثال العالمٌة12864

دار الثقافة بٌروتن2الرومنسٌة فً الشعر الؽربً والعربً 12865

دار التقدم موسكو5,3,2المختارات مجلد / لٌنٌن 12869-12867

دار المشرق بٌروتالفارابً رسالة فً العمل12870

دار المنتخب العربًاإلسبلم من جهة نظر علم اإلناسة التطور الدٌن12871ً

دار العلم للمبلٌٌناإلنسان العربً وتحدي الثورة العلمٌة12872

المركز الثقافً العربًالخطاب اإلبداعً الجاهلً والصورة الفنٌة12873

دار الثقافةالجهود الروابٌة من سلٌم البستانً 12874

مإسسة الرسالةأسلوب فً ضوء الدراسات القرىنٌة12875

دار الجٌل بٌروتدراسات فً األدب الجاهلً اإلسبلم12876ً

/الممنوع من الصرؾ 12877

دار المعارؾصورة المراة فً الرواٌة المعاصرة12878

دار األندلسمدرسة األحٌاء والتراث12879

دار الحداثة لبنانشخصٌة المثقؾ فً الرواٌة العربٌة الحدٌثة12880

دار العودة بٌروت(2م) 2دٌوان بدر شاكرالسٌاب 12882-12881

دار القلممعارك طه حسٌن األدبٌة والفكرٌة12883
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دار العودة بٌروتدٌوان سعدي ٌوسؾ 12884

دار الكتب العلمٌة بٌروتن2المفصل فً صنعة اإلعراب 12885- 12886

رابطة اهل القلم سطٌؾالمضمون العاطفً فً نشٌد قسما12889-12887

/رجل من كرتون قصص12891-12890

دار الجٌل بٌروتاألصول العلمٌة فً قواعد اللؽة12893-12892

دار المناهل للطباعة والنشرإضاءات وحفرٌات/ فً النقد األدبً 12894

دار الجٌل بٌروتدراسات فً تاأصٌل المعربات والمصطلح12895

منشورات المكتبة العصرٌة صٌدادراسات فً المذاهب األدبٌة واإلجتماعٌة12896

دار القضٌة العربٌةالتصوؾ واألمٌر عبد القادر 12897

دار الجٌل بٌروتدكتوراه, ماجستٌر, لٌسانس/ إعداد البحث العلمً 12898

مخلوؾ بو كروحدراسة فً سوسٌولوجٌة المسرح الجزابري / المسرح والجمهور12899

مدٌرٌة الثقافة سطٌؾعبد الرحمن بوزربةنــهــــــاٌـــات 12900

/حلم على الضفاؾ12901

رابطة اهل القلم سطٌؾأدبٌات من سطٌؾحكاٌات الجازٌة12902

دار الكتاب اللبنانً بٌروتالحٌاة األدبٌة فً عصر اإلسبلم 12903

دار الفكرٌاقوت الحمويمعجم األدباء اجزاء12913-12904

/إبن المنظور اإلفرٌقًلســــــــــــــــان العرب أجزاء12928-12914

12933-12929
إعراب القرآن مجلدات

اإلمام العبلمة أبً احمد بن إسماعٌل 

دار الكتب العلمٌة بٌروتالنحاس

/جمال الدٌن عبد هللااوضح المسالك إلى ألفٌة إبن مالك12937-12932

/جبلل الدٌن السٌوطًسنن النسابً المسمى المجتبً مجلدات12941-12938

/ألبً عٌسى محمد بن عٌسىسنن الترمٌذي أجزاء12946

دار الفكرعبد الرحمن الزبٌدي الشافعًتٌسٌر الوصول إلى جامع األصول 12950-12947

/الخطٌب التبرٌزيشرح إختٌارات المفضل الفهارس أجزاء12954-12951

/حماد الجوهريالصحاح المسمى تاج اللؽة وصحاح العربٌة أجزاء12956-12955

دار الجٌل بٌروتالبً بكر محمد بن الحسناإلشتقاق12958-12957

المكتبة الثقافٌة بٌروتالشٌخ مصطفى الؽبلٌٌنًجامع الدروس العربٌة موسوعة فً ثبلثة أجزاء12960-12959

عالم الكتابجبلل الدٌن السٌوطًج2اإلتقان فً علوم القرآن 12961

/أبً بكر الباقبلنًج2إعجاز القرآن 12962

/مجد الدٌن بن ٌعقوبالقاموس المحٌط مجلدات12966-12963

دار الجٌل بٌروتمحمد خفاجً: دإبن المعتز وتراثه فً األدب والنقد والبٌان12969-12967

دار الفكرأبً العباس بن ٌزٌد/ المبرد النحويالكامل للمبرد 12972-12970

مإسسة المعارؾ/دالكامل فً اللؽة واألدب 12974-12973
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/عمر الدسوقًفً األدب الحدٌث12976-12975

دار الفكرنجٌب محمدتارٌخ الشعر العرب12978-12977ً

fffدار طٌبةعبد الرحمن بن عٌد: دالنحو المستطاب سإال وجواب

عالم الكتابأبً الفتح عثماناللمع فً العربٌة 12982-12981

دار المنارمحمد بكر إسماعٌل: داألمثال القرآنٌة دراسة تحلٌلٌة12985-12983

مكتبة اإلٌمانابً الفتح عثمان بن جنًكنوز القرآن وبٌان الفرقان 12987-12984

دار الكتاب العربًمحمد بكر اسماعٌل- دإعجاز القرآن والببلؼة النبوٌة12989-12988

دار الفكرعبد العزٌز الشناوي 2ج - 1المزهر فً علوم اللؽة العربٌة ج12991-12990

دار الفكر  محمدالصادق الرافعًالقواعد االساسٌة للؽة العربٌة12993-12992

/أبً الفضل جبلل الدٌن السٌوطًمعجم الببلؼة العربٌة12995-12994

/احمد الهاشمًالبهجة المرضٌة فً شرح األلفٌة 12997-1296

دار النهضة العربٌة بٌروتبدوي طبانة- د  األشاعرة2مج/ المعتزلة 1فً علم الكبلم دار فلسفٌة مج 13000-12998

دار الجٌل بٌروتمحمد خفاجً: داألدب العربً وتارٌخه العصرٌن األموي والعباس13002-13001ً

دار الفكرسٌؾ الدٌن علًمجلدٌن/االحكام فً اصول األحكام13004-13003

دار الكتاب العربًمحمد الزرقان1/2ًمناهل العرفان فً علوم القرآن ج13008-13005

المكتبة الثقافٌة بٌروتمحمد التوٌمً: دقضٌة الشعر الجدٌد13010-13009

دار الكتب العلمٌة بٌروتمصطفى الرافعًتارٌخ أدب العرب13013-13011

دار الفكرأبً هبلل العسكريكتاب جمهرة األمثال13015-13014

/محمد الرازيمختار الصحاح13018-13016

مكتبة اإلٌمانعبد القاهر الجرجانًدالبل اإلعجاز فً علوم القرآن13019

دار الفكرهشام األنصاريشرح شذور الذهب13020

دار الفكرأبً الحسن بن زكرٌامعجم المقاٌٌس فً اللؽة13022-13021

/أبً القاسم بن أٌوبالمعجم الصؽٌر للطبران13023ً

اللبنانً- دار الكتاب المصريعلً الجرجانًالتعرٌفات13024

دار الفكرأبً إسحاق بن موسى1/2كتاب اإلعتصام مجلد 13025

/شمس الدٌن أبً عبد هللاالفوابد13026

/عبد الرحمن بن ناصر السعديتٌسٌرالكرٌم الرحمن فً تفسٌر كبلم المنان 13027

/اإلمام أبً عبد هللا محمدالــــــــــــــرســــــــــــــــالـــــــــــــــــة13028

دار المسٌرةعبد المنعم الحفنًمعجم مصطلحات الصوفٌة 13029

منشا المنارعبد القاهر الجرجانًفً أسرار الببلؼة فً علم البٌان13031-13030

دار صادرعلً الحسٌن القٌروانًكتاب العمدة فً نقد الشعر وتمحٌصه13033-13032

دار الفكرٌوسؾ الشٌخ محمد البقاعًشرح إبن عقٌل على ألفٌة اإلمام إبن مالك 13039-13034

/إبن هشامشرح قطر الندى وبل الصدى  13061-13040
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مإسسة الكتب الثقافٌةجبلل الدٌن القزوٌنًاإلٌضاح فً علوم الببلؼة  الخطٌب القزوٌنً 13067-13062

دار الهدى الجزابرعبد اللطٌؾ صوفً: دمصادر األدب فً المكتبة العربٌة13117-13068

المإسسة الوطنٌة للكتابالشرٌؾ قصارتقنٌات التعبٌر الكتابً والشفوي13145-13118

دار الهدىحسن رمضانبهجة الظرؾ فً فن الصرؾ13190-13146

قصر الكتابتقٌة عبد الفتاحالمٌسر فً علوم القرآن13200-13191

دار الهدىجبلل الدٌن السٌوطًمقامات السٌوطً األدبٌة الطبٌة13210-13201

منشوراتمحمد رمضان الجربً: داألسلوب واألسلوبٌة13225-13211

منشورات اإلختبلؾحسٌن خصريفضاء المتخٌل مقاربات فً الرواٌة 13232-13226

المإسسة الوطنٌة للكتابالتلً بن شٌخدراسات فً األدب الشعب13252-13233ً

/عبد القادر القاضًبوابات النور13257-13253

/عبد المالك مرتاضالقصة الجزابرٌة المعاصرة 13273-13258

/عمار بن زاٌدالنقد األدبً الجزابري الحدٌث 13292-13274

الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌععبد اإلله مٌسوم: دتؤثٌر الموشحات فً التروبادور13306-13302

المإسسة الوطنٌة للكتابصالح خرفً: دالشعر الجزابري الحدٌث 13311-13307

دٌوان المطبوعات الجامعٌةموهوب مصطفاي: دالمثالٌة فً الشعر العرب13317-13312ً

2001بدر الدٌن بن ترٌديالببلؼة العربٌة13327-13318

دار النفٌسمحمد بوزواويدروس فً الببلؼة13340-13328

دار الحكمةترجمة أبو العٌد دودوالعمل الفنً اللؽوي مدخل إلى علم األدب13348-13341

دار الفكر اللبنانًطبلل عبلمة: دالطبقة والنحو مع دراسة لمنهجٌة طبقات النحاة]

دار القلم العربًمحمد حسنً مصطفى: دمقامات بدٌع الزمان الهمدان13356-13355ً

دار هومةعبد المالك مرتاضفً نظرٌة النقد13358-13357

]جبلل الدٌن السٌوطً: دمفحمات الؽقران فً مبهمات القرآن13368-13359

/عبد المالك مرتاضقصة اإلعراب13383-13369

/محمد أبو حمدةفً التذوق الجمالً لسورة ٌوسؾ علٌه السبلم13413-13384

منشوراتمحمد الجربً: د/طه ندا : داألدب المقارن13427-13414

/عبد الفتاح بوزاٌدة: داألدب والموقؾ النقدي13446-13428

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌعأحمد الحمبلويكتاب شذ العزؾ فً فن الصرؾ13455-13447

/أبً عبد هللا بن أحمدشرح المعلقات العشر 13460-13456

دار القلم العربًاحمد فرهود وزهٌر الٌازجًالمعلقات العشر13463-13461

دار الفكر اللبنانًؼازي ٌموت: دنظرٌة الشعر عند قدامة بن جعفر فً كتابه نقد الشعر13467-13464

مطبعة مزوار وأوالده الواديسعودي نواريجدلٌة الحركة والسكون فً الخطاب الشعري عند نزار القبان13480-13468ً

دار القلم اإلمارات العربٌة دبًمحمد المهدي: دقصد الكبلم فً معانً اآلٌات واألحكام سورة النور13484-13481

مإسسة الرسالةعبد العال مكرم: دالكلمات اإلسبلمٌة 13490-13485
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دار القلم المنارمحمد الهاشمً: دفً األدب اإلسبلم13493-13491ً

دار اآلفاقالزوزنًشرح المعلقات السبع للزوزن13503-13494ً

مكتبة زهراء الشرق القاهرةمحمد محمود البندق: دمدخل إلى علم البٌان13505-13504

دار الهدىبن عبد هللا شعٌبعلم البٌان الببلؼة العربٌة الواضحة13509-13506

/عبد هللا إبن المعتزعلم المعانً -علم البدٌع -علم البٌان 13512-13510

مإسسة الكتب الثقافٌةعبد العزٌز عتٌق: دعلم البٌان/ علم البدٌع /كتاب البدٌع 13523-13513

دار الفكر اللبنانًالقٌروانًقراصنة الذهب فً نقد أشعار العرب13527-13524

دار البشٌر/مإسسة الرسالة عباس المناصرةمقدمة فً نظرٌة الشعر اإلسبلمً  13530-13528

دار النهضة العربٌة بٌروتمحمود زٌدان: دفً فلسفة اللؽة13533-13531

دار اآلفاقبشٌر الفرحًمحمد العٌد آل خلٌفة شاعر الجزابر13538-13534

 المإسسة الوطنٌة للفنون المطبعٌةمحمد بن سمٌنة: دالعٌدٌات المجهولة تكملة دٌوان محمد آل خلٌفة13541-13539

دار القصبة للنشرعمر عروةالنثر الفنً القدٌم  13546-13542

دٌوان المطبوعات الجامعٌةمحمد مرتاض: دمفاهٌم جمالٌة فً الشعر العربً القدٌم13548-13547

دار الهدىمحمود صافًصوى اإلمبلء13551-13549

دٌوان المطبوعات الجامعٌةعبد القادر هنً: ددراسات فً النقد األدبً عند العرب13553-13552

منشورات اإلختبلؾأحمد رضا حوحواألعمال الكاملة13555-13554

/عمر بلخٌرتحلٌل الخطاب المسرح13562-13556ً

/آمنة بلعلًتحلٌل الخطاب الصوف13564-13563ً

دار هومةعبد المالك مرتاض: داألدب الجزابري القدٌم13567-13565

مجلة الدراسات الجزابرٌة/تجلٌات الحداثة13570-13568

دار اآلفاق الجدٌدةلئلمام شمس الدٌن-ٌا أرض إبلعً- كفاٌة لؤللمعً فً آٌة 13572-13571

دار األندلسالسٌد إبراهٌم محمدضرابر الشعر إلبن عصفور اإلشبٌل13574-13573ً

منشورات اإلختبلؾأحمد ٌوسؾٌتم النص الجٌنٌالوجٌا الضابعة13578-13575

دار األندلسعاطؾ جودة نصر: دالرمز الشعري عند الصوفٌة13580-13579

مكتبة الفارابًأدٌب العبلؾالبٌان فً علوم القرآن13582-13581

دار المعارؾشوقً ضٌؾ: دالفن ومذاهبه فً الشعر العربً 13586-13583

موفم للنشرأبوبكر محمد الخوارزمًاألمـــثـــال13588-13587

دار األندلسأحمد زكًدراسات فً النقد األدبً 13592-13589

/إبراهٌم السعافٌن: دمدرسة األحٌاء والتراث13595-13593

دار هومةإبراهٌم رمانً:دالمدٌنة فً الشعر العرب13597-13596ً

دار الفكراإلمام أبو ٌوسؾ بن إسحاقدٌوان النابؽة الدبٌان13600-13598ً

دار هومةصالح بلعٌد: دفقه اللؽة العربٌة13603-13601

دار العودة بٌروتأدونٌس سعٌدمقدمة للشعر العرب13606-13604ً
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مكتبة زهراء الشرق القاهرةصبري المتولً: دنحومنهج فً التفسٌر التحلٌل13609-13607ً

إصدارات رابطة إبداع الثقافةمبلس مختارداللة األشٌاء فً الشعر العربً الحدٌث13611-13610

دار الهداٌةمحمد ؼناٌم: ددراسات فً التفسٌر13613-13612

دار البشٌرسعد أبو الرضا: دالنص األدبً لؤلطفال 13615-13614

الدار الشامٌة/ دار القلم عبد المجٌد البٌانونًضرب األمثال فً القرآن 13617-13616

دار المعرفة الجامعٌةعنانً: ددٌوان الموشحات األندلسٌة13619-13618

مإسسة الرسالةعماد خلٌلفً النقد اإلسبلمً المعاصر 13621-13620

المإسسة الوطنٌة للكتاببلقاسم بن عبد هللامفدي زكرٌا13624-13622

دٌوان المطبوعات الجامعٌةعبد المالك مرتاض: دالنص األدبً من أٌن ؟ وإلى أٌن؟13627-13625

دار الفكر اللبنانًمحمد فارس: دالنداء فً اللؽة والقرآن13629-13628

دٌوان المطبوعات الجامعٌةمحمد مرتاض: دالموضوعاتٌة فً شعر الطفولة الجزابري13631-13630

/عبد الجبار توامةزمن الفعل فً اللؽة العربٌة قراءته وجهاته13633-13632

/طول محمدالبنٌة السردٌة فً القصص القرآن13635-13634ً

مإسسة اإلٌمانمحمود الشافعًقصة آٌة 13637-13636

دار المعارؾشوقً ضٌؾ: دتٌسٌر النحو التعلٌمً قدٌما وحدٌثا13640-13638

موفم للنشرنجٌب محفوظ2ج- 1قصر الشوق ج13646-13641

دار الؽرب للنشر والتوزٌععبد المالك مرتاض: دالكتابة من موقع العدم13649-13647

نهضة مصرعباس محمود العقادشعراء مصر13651-13650

دار الوحدةمحمد دٌبالحـــــــــــرٌــــــق13653-13652

موفم للنشرجرجً زٌدانتارٌخ آداب اللؽة العربٌة أجزاء13665-13654

شركة الشهاب الجزابرمحمد التومً: دالجدل فً القرآن الكرٌم13672-13666

مإسسة الرسالةمحمد الندوياألدب اإلسبلم13674-13673ً

طبع المإسسة الوطنٌة للفنون المطبعٌةأبو القاسم سعد هللاالنصر للجزابر13676-13675

المركز الثقافً العربًنصر أبو زٌدفلسفة التؤوٌل 13677

/اإلمام ٌحً شرؾ الدٌن النوويشرح متن األربعٌن النووٌة13680-13678

دار الهداٌةزٌنب عبد العزٌز: دترجمان القرآن إلى أٌن؟13681

المكتبة المكٌةجنان لحامأضواء وتؤمبلت فً سورة طه13683-13682

دار الهداٌةمحمود السٌد شٌخون: دأسرار التكرار فً لؽة القرآن13685-13684

//أسرار التقدٌم والتؤخٌر فً لؽة القرآن الكرٌم13686

الطبعة األولى حقوق الطبع محفوظةمحمد هاشم: دمن أسرار التعبٌر بالحروؾ المشبهة بالفعل13688-13687

جامعة األزهر/البٌان القرىنً عند الجاحظ13690-13689

مطبعة السعادةاإلمام شهاب الدٌن الحمويدرر العبارات وؼرر اإلشارات 13692-13691

دار الهدىصبٌح التمٌمً: دعلل التثنٌة 13717-13693
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دار الؽرب للنشر والتوزٌعأحمد طالب: دمفهوم الزمن وداللته فً الفلسفة واألدب13720-13718

دار الفكر اللبنانًدٌزٌرة سقال: دمن الصورة إلى الفضاء الشعري13722-13721

/عاصم نور الدٌن: دتارٌخ النحو 13725-13723

دار هومةصالح بلعٌد: دالشامل المٌسر فً النحو13731-13726

دٌوان المطبوعات الجامعٌةعبد القادر فٌدوح: دشعرٌة القص13733-13732

دار مدنًحسٌن أبو النجا: دقوافً الشعر العرب13736-13734ً

/محمد شطوطًمنهجٌة البحث13739-13737

//أوزان الشعر العرب13742-13740ً

//فً أصول العروض13745-13743

عالم الكتابزهٌر زاهد: دبحوث فً لؽة الشعر وعروضه13748-13746

دار الهداٌةمحمود السٌد شٌخون: داإلســـــتعارة13750-13749

إدٌسٌونحبٌبة محمديالقصٌدة السٌاسٌة فً شعر نزار القبان13752-13751ً

دٌوان المطبوعات الجامعٌةالعربً دحومدخل فً دراسة األدب المؽربً القدٌم13754-13753

منشورات اإلختبلؾمشري بن خلٌفةسلطة النص13756-13755

مإسسة الكتب الثقافٌةالسٌد احمد الهاشمًمٌزان الذهب فً صناعة شعر العرب13769-13757

دار القلمعبد الهادي فضلً:ددراسات فً الفعل13764-13762

الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌعمخلوؾ بوكروحمبلمح من المسرح الجزابري13767-13765

المكتبة الشعبٌةبوعبلم رمضانًالمسرح الجزابري بٌن الماضً والحاضر 13771-13768

مطبوعات الشإون الدٌنٌةمحمد الصدٌقاثار االمام عبد الحمٌد بن بادٌس13772

/االمام عبد الحمٌد بن بادٌسمن كبلم الحكٌم الخبٌر/مجالس التذكٌر من حدٌث البشٌر النذٌر13775-13773

دار العودة بٌروتالٌاس ابو شبكةاالعمال الشعرٌة الكاملة13776

/عبد الوهاب البٌات2ًج-1دٌوان عبد الوهاب البٌاتً ج13778-13777

/علً محمود طهدٌوان علً محمود طه13779

/المرحوم احمد شوق2ًم-1الشوقٌات االعمال الشعرٌة الكاملة م13781-13780

/ محمود دروٌش2م- 1دٌوان محمود دروٌش م13783-13782

/ البارودي نسخ4دٌوان البارودي 13784

الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌعصالح خرفًاطلس المعجزات13786-13785

المإسسة الوطنٌة للكتابمولود فرعونالدروب الوعرة13791-13787

/أبو القاسم سعد هللاأفكار جامحة 13809-13792

دار البعثجروه وهبًالتجرٌب فً القصٌدة العربٌة13822-13810

المإسسة الوطنٌة للكتابٌمٌنة مشاكرةرواٌة/ المؽارة المتفجرة 13839-13823

دار الهدىمحمد خفاجً: ددٌوان اإلمام علً بن أبً طالب كرم هللا وجهه13859-13840

المإسسة الوطنٌة للكتابمحمد مرتاضرواٌة/ وأخٌرا تتؤلأل الشمس 13874-13860
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/أحمد دوؼانشخصٌات من االدب الجزابري المعاصر  13892-13875

/علً مبلحًشعر/ صفاء االزمة الخانقة 13915-13893

دار النشر سراسمولود فرعونإبن الفقٌر13918-13916

منشورات اإلختبلؾانطوان تشٌخوؾقصص/ فً منزل األرملة 13921-13919

الدار المصرٌة اللبنانٌةمترجمة/جراتسٌا دٌلٌرا *رواٌات جابزة نوبل *   األم  13922

/هٌرمان هسه*أحــــــــــــــبلم النـــــــــــــاي 13923

/ألبٌر كامً*الــؽــــــــــــــــرٌب 13924

/أندرٌه حٌدالبل اخبلق13925ً

/جابرٌل جارسٌا ماركٌزاالم الكبــــــٌرة13926

/نادٌن جوردٌمرشعب ٌولٌو13927

/فرانسوا مورٌاكصحراء الحب13928

/جون شتاٌنبكمراعً الفردوس13929

/هاٌنرٌش بلولم ٌقل كلمة 13930

/ولٌام جولدٌنجأمٌر الذبـاب13931

/رومان روالنأنطوانٌت13933-13932

/بٌرل باكرٌاح الشرق رٌاح الؽرب13935-13934

/سلمى الجروؾمؽامرات نلز العجٌب 13937-13936

/أناتول فرانساآللهة عطشى13939-13938

/مً مظفرجسر بٌن العصور/ ناصر الدٌن األسد 13940

/فتحً األبٌاريرابد األقصوصة العربٌة/ محمود تٌمور 13941

/كامل سعفان: دشٌخ األمناء/ أمٌن الخول13942ً

/مؤمون ؼرٌبسلطان العاشقٌن/ إبن الفارض13943

/أحمد دروٌش: دشاعر الوجدان والذات/ خلٌل مطران13944

/عبد العزٌز عتٌق: دالشاعر الطموح/ الشرٌؾ الرضى13945

/عبد اللطٌؾ عبد الحلٌم: دشاعر النفس والحٌاة/ المازن13946ً

/عبد العزٌز النعمانًشاعر الحب والوطن/ عمر أبو رٌشة 13947

/محمد رجب البٌومً: دشاعر العروبة/ علً الجارم13948

/عبد العزٌز النعمانًالرابد المجدد/ عبد الرحمن شكري 13949

/فوزي خضر: دشاعر الحب المعرب/ إبن زٌدون 13950

/جمال بدرانشاعر القٌم العربٌة/ لبٌد بن ربٌعة 13951

/مؤمون ؼرٌبشاعر البردة/ البوصٌري 13952

/أحمد سوٌلمشاعر الحب والندم/ دٌك الجن 13953

/محمد رجب البٌومً: دالشاعر األسٌر/ أبو فراس13954
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/أحمد سوٌلمفارس الشعراء/ البارودي 13955

دار الهدىإبراهٌم قبلتًمقامة العماد فً الفصل بٌن الضاد والظاء13975-13956

دار الساقًمحمد أركونمن اإلجتهاد إلى نقد العقل اإلسبلم13676ً

دار الحكمةفرانسٌس كلودونالوجٌز فً األدب المقارن13977

/كرستٌانالذاكرة واللؽة13979-13978

/برنارفارٌتالرواٌة 13981-13980

دار المنتخب العربًعبد اإللهإشكالٌة المرجع فً الفكر العربً المعاصر13983-13982

دار توبقال للنشرعبد الفتاح كٌلٌطوالؽابب دراسة فً مقامة الحرٌري13983

المركز الثقافً العربًعبد هللا الؽدامًالنقد الثقافً 13984

مإسسة دحلب للنشرالهاشمً التٌجانً: دمذهب النسخ فً التفسٌر 13985

منشورات وزارة الثقافةاحمد ناصر: تالطابر الجرٌح13986

دار صادرمحمد نجم: دالمسرحٌة فً االدب العربً الحدٌث 13987

دار النهضةعبد السبلم هارونتحقٌق النصوص ونشدها13988

دار الهداٌةمحمود السٌد شٌخوناالسلوب الكنابً 13989

دار المشرق بٌروتأبو بكر بن طفٌلحً بن ٌقضان 13990

المإسسة الوطنٌة للكتاببلحٌا طاهرتؤمبلت فً إلٌاذة الجزابر لمفدي زكرٌا 13991

دار النهضةمحمد الحاجري: دفً تارٌخ النقد 13992

دار قباء للنشرإسماعٌل محمود: دإخوان الصفا 13993

اإلنماء القومً, ممحمد أركونتارٌخٌة الفكر العربً اإلسبلم13994ً

دار العودة بٌروتمحمد ؼنٌمً هبلل: دالنقد األدبً الحدٌث13995

دار الفكرخالدة سعٌد: دحركٌة اإلبداع13996

دار المعرفة الجامعٌةمحمد عبد القادربٌن األصالة  والمعاصرة 13997

دار العلم للمبلٌٌنأنٌس المقدسًاإلتجاهات األدبٌة فً العالم العربً الحدٌث13998

منشؤة المعارؾرجاء عٌد: دفلسفة الببلؼة بٌن التقنٌة والتطور13999

دار الوفاء للطباعةعاطؾ العراقً: دزكً نجٌب محمود مفكرا عربٌا ورابدا لئلتجاه التنوٌري14000

دار الفكرالشٌخ تاج أبً العباس بن حاجحاشٌة العبلمة إبن الحاج على شرح متن األجرومة14005-14001

دار الحكمةمحمد الصؽٌر بنانًالمدارس اللسانٌة فً التراث العربً وفً الدراسات الحدٌثة14011-14006

/رشٌد بن مالكالبنٌةالسردٌة فً النظرٌة السٌمٌابٌة14019-14012

دار اآلفاقمصطفى حركات: داللسانٌات العامة14032-14020

/جان بٌرواللسانٌات14042-14033

دار هومةصالح بلعٌد: ددروس فً اللسانٌات التطبٌقٌة 14054-14043

دار القصبة للنشرخولة طالب اإلبراهٌمًمبادئ فً اللسانٌات14057-14055
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14074-14058
السٌمٌابٌة أصولها وقواعدها 

منشورات اإلختبلؾعز الدٌن مناصرة: د/ رشٌد بن مالك: د

دار القصبة للنشررشٌد بن مالكمقدمة فً السٌمٌابٌة السردٌة14077-14075

دار الؽرب للنشر والتوزٌعاحمد طالب: دالفاعل فً المنظور السٌمٌابً 14079-14078

/عبد الحمٌد بوراٌو: دالتحلٌل السٌمٌابً للخطاب السردي14081-14080

/رشٌد بن مالكالسٌمٌابٌة مدرسة بارٌس14083-14082

/عبد العالً بشٌر: دتحلٌل الخطاب السردي والشعري14085-14084

دار اآلفاقمصطفى حركات: دالصوتٌات والفونولوجٌا14088-14086

دار القلم العربًأحمد موقت: دعلم اللؽة والترجمة 14089

دٌوان المطبوعات الجامعٌةحسٌن بن زروقة: ت/ جورج موناناللسانٌات والترجمة14091-14090

دار الؽرب للنشر والتوزٌعبصافً رشٌدةمقاربات فً تعلٌمٌة الترجمة الفورٌة14095-14092

دار الؽرب للنشر والتوزٌعبوبكري فراجًالترجمة التعرٌب والمصطلح14111-14096

دٌوان المطبوعات الجامعٌةزهٌر إحدادن: دمدخل لعلوم اإلعبلم واإلتصال14127-14112

دار المعرفةمحمد محمد قاسم:دنظرٌات المنطق الرمزي14128

دار النفٌساالمام عبدالملك الثعالبًمعجم عربً عربً-معجم الثعالب14132-14129ً

/قدامة بن جعفرمعجم االلفاظ14137-14133

دار القصبةمحمد عباسمعجم االعراب  الشامل فً قواعد اللؽة العربٌة14139-14134

موفم للنشرٌاسٌن بن اشنهو/ أنٌسة سقال ع,إ,ؾ/ ؾ,إ,ع/معجم ثبلثً اللؽات 14143-14140

مإسسة الرسالةمحمد نجٌب: دمعجم المصطلحات النحوٌة والصرفٌة14144

دار المشرق بٌروتأنطوان شكريلكتاب الترجمة العملٌة/ التمارٌن التطبٌقٌة14145

دار مدنًمحمد بوزواويمتون النحو والصرؾ واإلعراب14151-14146

/إبراهٌم أبو حمٌدةتعابٌر وترجمة من الفرنسٌة إلى العربٌة14154-14152

دار الحكمةرشٌد بن مالكقاموس مصطلحات التحلٌل السٌمٌابً للنصوص14155

دار مجانًطبعة بلونٌدمجانً الطبلب14172-14156

دار المشرق بٌروتفإاد البستانًمنجد الطبلب14174-14173

دار المعرفةعلً بن مختار: دالمبسط الصؽٌر14179-14175

دار الراتب الجامعٌةجٌرار موسىرابٌد قاموس فرنسً عرب14180ً

منشورات عشاشعربً-الكنز معجم عربً 14190-14181

دار العلومعٌسى مومنًإعراب الكلمة وإعراب الجملة- قاموس اإلعراب14193-14191

سلسلة المنارمحمد بوزواويقاموس القواعد واإلعراب14199-14194

//قاموس األدباء والعلماء المعاصرٌن14202-14200

دار الهدىمحمد موهوب/ سلطانً سمٌة فرنسً- قاموس عرب14213-14203ً

دار المشرق بٌروتصبحً حمويالمنجد فً اللؽة العربٌة المعاصرة14215-14214

225



سراس للنشر تونسالجٌبلنً الحاج ٌحًعربً -القاموس الجدٌد األلفبابً عربً 14218-14216

دار الهدىربعً بن سبلمة: دموسوعة الشعر الجزابري14220-14219

دار الكتب العلمٌة بٌروتمكتب البحوث والدراساتعربً قاموس عام لؽوي علمً- القاموس فرنس14228-14221ً

دار نوبلٌسأبً عثمان عمرو بن بحر بن محبوبجزء- 24الجاحظ المإلفات الكاملة 14252-14229

/جبران خلٌل جبران جزء45موسوعة جبران خلٌل جبران 14298-14253

دار العودة بٌروتحافظ إبراهٌمدٌوان حافظ إبراهٌم14303-14299

/محمود دروٌش2م- 1دٌوان محمود دروٌش م14311-14304

/أحمد شوقًأحمد شوقً األعمال المسرحٌة الكاملة14316-14314

/سعدي ٌوسؾدٌوان سعدي ٌوسؾ 14328-14317

/عز الدٌن مناصرةدٌوان عز الدٌن المناصرة 14334-14329

/إلٌاس أبو شبكةإلٌاس أبو شبكة األعمال الشعرٌة الكاملة14339-14335

/أحمد رامًدٌوان أحمد رامً 14346-14340

/راشد حسٌندٌوان راشد حسٌن14350-14347

/توفٌق زٌاددٌوان توفٌق زٌاد14357-14349

/أبو القاسم الشابًدٌوان أبو القاسم الشابً 14364-14358

/صبلح عبد الصبوردٌوان صبلح عبد الصبور14374-14365

/بدر شاكر السٌابدٌوان بدر شاكرالسٌاب 14394-14375

المكتبة العصرٌة بٌروتعبد هللا بن سهل العسكريكتاب الصناعتٌن الكتابة والشعر14400-14395

دار المعرفة الجامعٌةمرٌم شبلً/ تمٌم فاخوريأعبلم الشعر العرب14403-14401ً

عالم الكتابٌونس السمرابً: دشعراء عباسٌون14405-14404

دار الكتب العلمٌة بٌروتعبد الملك األصمعًشرح األصمعٌات 14407-14406

المكتبة العصرٌة بٌروتاألنباري-الجاهلٌات- شرح القصابد السبع الطوال 14411-14408

دار الفكرفخر الدٌن قباوة: دشرح إختٌارات المفضل 14419-14412

المكتبة العصرٌة بٌروتمحمود فخري: أأهدى سبٌل إلى علمً خلٌل14423-14420

المكتبة العصرٌة بٌروتإلبن أثٌر الجزريالمثل السابر فً آداب الكاتب والشاعر14437-14424

دار إبن حزمعبد المالك اإلسفرابٌنًشرح االجرومٌة14441-14438

دار الجٌل بٌروتالزمخشريالمفصل فً علم العربٌة14442

دار الكتبمحمد محمودالنحو والنحاة المدارس والخصابص14445-14443

المكتبة العصرٌة بٌروتالسٌوطًبنٌة الوعاة فً طبقات اللؽوٌٌن والنحاة14449-14447

//األشباه والنظابر فً النحو 14461-14450

عبلء الخضريعبد هللا بن مالك الطابً األندلسًالكواكب الدرٌة شرح منظومة األلفٌة14463-14462

مإسسة المختارحسن ٌوسؾ: دوالصرؾ/ تسهٌل شرح إبن عقٌل أللفٌة إبن مالك فً النحو14467-14464

المكتبة العصرٌة بٌروتاإلمام إبن هشام االنصارياوضح المسالك إلى ألفٌة إبن مالك14471-14468
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//أوضح المسالك إعراب الشواهد القرآنٌة واالحادٌث النبوٌة 14473-14472

/محمد عبد الحمٌداوضح المسالك إلى ألفٌة إبن مالك14475-14474

دار الفكر للنشرابً محمد عبد هللا إبن قتٌبةأدب الكاتب14477-14476

دار الثقافةمصطفى الرافعًتارٌخ آداب العرب أجزاء14489-14478

/إحسان عباس: دتارٌخ النقد األدبً عند العرب14490

/محمد ٌوسؾ نجم: دالمسرحٌة فً االدب العربً الحدٌث 14491

منشورات عوٌدات بٌروتألبٌرٌستارٌخ الرواٌة الحدٌثة 14492

دار سعد الدٌنوهب رومٌة: دبنٌة القصٌدة العربٌة حثى نهاٌة العصر األموي14493

المكتبة العصرٌة بٌروتٌاسٌن األٌوبً: دفً محار بالكلمة14498-14494

مكتبة المثنىأبً بكر األزوي 2ج,1ج/ كتاب اإلشتقاق    14501-14499

دار الفكرإبن منظور المصريلسان العرب مجلدات14516-14502

المكتبة العصرٌة بٌروتللعبلمة السٌوط2ًج/ المزهر فً علوم اللؽة وأنواعها14520-14517

دار الفكرإبن منظور المصريلسان العرب مجلدات14535-14521

/أحمد القلقشنديصبح األعشى فً صناعة اإلنشاء14550-14536

دار مكتبة الحٌاةأبً حٌان التوحٌديكتاب اإلمتاع والمإانسة14552-14551

دار صادرٌاقوت الحمويمعجم البلدان14559-14553

دار الفكر/معجم األدباء 14569-14560

/أحمد الهاشمًجواهر الببلؼة فً المعانً والبٌان والبدٌع 14575-14570

المكتبة العصرٌة بٌروتاإلمام الزمخشريأساس الببلؼة 

/اإلمام عبد القاهر الجرجانًأسرار الببلؼة14583-14579

/أإلمام العلوي الٌمنًالطراز14585-14584

/احمد مصطفىالمراؼًعلوم الببلؼة البٌان والتبٌٌن14586

/محمد طاهر البلدقًالمتبسط فً علوم الببلؼة المعانً والبٌان والبدٌع14587

14591-14588
المعانً والبٌان والبدٌع - الؤلٌصاح فً علوم الببلؼة 

ابو المعالً جبلل الدٌن الخطٌب 

مإسسسة الكتب الثقافٌةالقزوٌنً

دارالكتب العلمٌةانعام نوال عكاوي-دالبدٌع و البٌان والمعانً-المعجم المفصل فً علوم الببلؼة14593-14592

دار الؽرب اإلسبلمً بٌروتابً الحسن حازم القرطاجنًمنهاج البلؽاء و سراج الؤلدباء 14596-14594

دار المنارةبدوي طبانة-دمعجم الببلؼة العربٌة14597

دار الجٌل بٌروتاإلمام عبد القاهر الجرجانًدالبل اإلعجاز فً علوم القرآن14600-14598

دار الكتب العلمٌة بٌروتعبد القاهر الجرجانًدالبل اإلعجاز فً علم المعان14603-14601ً

المكتبة العصرٌةاإلمام عبد القاهر الجرجانًدالبل اإلعجاز فً علم المعان14604ً

دار الكتاب العربًعبد القاهر الجرجانًدالبل اإلعجاز14605

مإسسة المختاربرٌجٌته بارتشتمناهج علم اللؽة 14609-14606
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دارنهضة مصرعلً عبد الواحد وافً-دفقه اللؽة العربٌة14619-14610

المكتبة العصرٌةالثعالبًفقه اللؽة واسرار العربٌة14623-14620

دار الكتب العلمٌة بٌروتعباس معنالمعجم المفصل فً فقه اللؽة14625-14624

دار األرقمالثعالبً النٌصابوريفقه اللؽة14626

دار اإلٌمانمحمد موسىتطهٌر اللؽة من األخطاء الشابعة14630-14627

عالم الكتبابً القاسم اإلشبٌلًاحكام صنعة الكبلم 14632-14631

مإسسة المختارسعٌد بحٌرةعلم لؽة النص14635-14633

/زتسٌسبلؾمدخل الى علم النص14637-14636

المكتبة العصرٌةالقالًكتاب األمالً مع دلٌل األمالً و النوادر14642-14638

/سعد الدٌن التفتازانًمختصر السعد 14645-14643

/الجاحظالجاحظ/ البٌان والتبٌٌن 14650-14644

/القٌروانًالعمدة فً محاسن الشعر وآدابه ونقده14656-14651

/أبو العبلء المعريرسالة الؽفران14660-14657

دار المعرفةعبد هللا بن المقفعكلٌلة ودمنة14664-14661

المكتبة العصرٌة بٌروتإبن حزم األندلسًطوق الحمامة فً األلفة واألالؾ14669-14665

/أبً حٌان التوحٌدياإلمتاع والمإانسة 14671-14670

دار الثقافةشاكر الكتبًعٌون التوارٌخ14673-14672

جامعة منتوريعزٌز العكاٌشًموسوعة الشعر الجزابري14675-14674

دار الجٌل بٌروتالبٌهقًالسنن الصؽرى14679-14676

دار الفكرصحٌح البخاري14684-14680

دار الكتب العلمٌة بٌروتإبن قتٌبة الدٌنوريتؤوٌل مشكل القرآن14689-14685

دار الحدٌثالتبرٌزيالملخص فً إعراب القرآن14691-14690

المكتبة التوفٌقٌةصادق الرافعًإعجاز القرآن والببلؼة النبوٌة14694-14692

دار إبن الجوزياإلمام الحافظكتاب المطر والرعد والبرق والرٌح14695

مإسسة الكتب الثقافٌةالطبرانًالمعجم الصؽٌر للطبران14697-14696ً

14700-14698
رسابل العدول والتوحٌد

/ القاضً عبد الجبار/الحسن البصري

دار الشروقشرٌؾ

دار الفكرالسٌوطًمعترك األقران فً إعجاز القرآن14702-14701

عالم الكتبعبد الرحمن العمٌرةدقابق لؽة القرآن فً تفسٌر الطبري14703

/الطوسًكتاب الذخبرة الطوسً 14704

المكتبة العصرٌة بٌروتإبن قتٌبة الدٌنوريعٌون األخبار14706-14705

/أمٌن الدٌن صبللطبقات القراء السبعة 14709-14707

عالم الكتبإبن قدامةالتبٌٌن فً أنساب القرٌشٌٌن14710
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دار إحٌاء التراث العربًإبن الفراءمعانً القرآن 14713-14711

دار اإلٌمانأحمد المعٌنًإعجاز القرآن فً فواتح السور وخواتمها14716-14714

دار الحدٌثالفراءمختار الصحاح14719-14717

المكتبة العصرٌةعبد الحمٌد هنداوي: داإلعجاز الصرفً فً القرآن الكرٌم14722-14720

دار الجٌل بٌروتاإلمام السٌوطًتارٌخ الخلفاء14725-14723

دار مارون عبودنظم مطراندٌوان الخلٌل اجزاء14728-14726

المكتبة العصرٌةمحً الدٌن دٌبدٌوان ابن رشٌق القٌروان14731-14729ً

/الجرجانًالوساطة بٌن المتنبً و خصومه14735-14732

محً الدٌن عبد الحمٌدابً القاسم البصريالموازنة بٌن ابً تمام حبٌب و البحتري14741-14736

دار الثقافةإٌلٌا الحاويأبو تمام فنه ونفسٌته من خبلل شعره دراسة ونصوص14742

دار صادرطبلل حربدٌوان الشنفرة وٌلٌه دٌوان السلكبن سلك وعمرو بن براق14743

دار العودة بٌروتحافظ إبراهٌمدٌوان حافظ إبراهٌم14744

/إبراهٌم ناجًدٌوان إبراهٌم الناج14746-14745ً

/ألؾ لٌلة ولٌلة14749-14747

دار الفكر العربًرحاب عكاوي: دالمنتخب من رسابل الجاحظ14753-14750

دار الثقافةإٌلٌا الحاويمع خلٌل حاوي فً مسٌرة حٌاته وشعره14759-14752

التجارٌة الكبرى, معباس محمود العقادإبن الرومً حٌاته من شعره14767-14760

مكتبة القاهرةمحمد خفاجًأشعار عنترة العبس14777-14768ً

/شمس الدٌن الصالحًبسط سامع المساهر فً أخبار مجنون بنً عامر14785-14778

/أحمد الراويدٌوان البهلول14787-14786

دار الثقافةإحسان عباس: ددٌوان األعمى التاصٌل14789-14788ً

دار المشرق بٌروتأبً الفضل الهمدانًمقامات بدٌع الزمان الهمدان14790ً

دار بٌروتالنابؽة الذبٌانًدٌوان النابؽة الدبٌان14791ً

دار الثقافةإٌلٌا الحاويإمرإ القٌس شاعر المرأة والطبٌعة14792

دار المعارؾشوقً ضٌؾ: دفارس الشعراء/ البارودي 14793

دار المسٌرةجمال الفٌطانًٌتذكر....نجٌب محفوظ 14794

م الوطنٌة للكتابمحمد  بلقاسم خمارارهاصات سرابٌة من زمن االحتراق14795

دار النهصةالبً فٌد السدوسًكتاب االمثال14796

طبلس للترجمةبن موسى الدمٌريحٌاة الحٌوان الكبرى14797

دار العودة بٌروتشوقً عبد الحكٌمموسوعة الفلكلور واالساطٌر العربٌة14802-14798

دار الهدىعبد اللطٌؾ صوفً-دمصادر االدب فً المكتبة العربٌة14820-14803

/محمد زؼٌنة- دفن المقال فً كتابات ابً الٌقظان14830-14821

//المقالة الوجدانٌة  فً نثر جمعٌة العلماء المسلمٌن14840-14831
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مكتبة القاهرةعلً ٌوسؾ سلٌماندراسات فً التصوؾ االسبلمً 14856-14841

/محمد عبد المنعمالبناء الفنً للقصٌدة العربٌة14859-14857

مطبعة مزورسعودي النواريجدلٌة الحركة والسكون فً الخطاب الشعري 14863-14860

دار الهدى الجزابرمحمد زؼٌنة: دشعراء جمعٌة العلماء المسلمٌن الجزابرٌٌن14873-14864

/عمر بوقروؾ: ددراسات فً الشعر الجزابري 14883-14874

مكتبة القاهرةعبد المتعال الصعٌديمختارات الشعر الجاهلً 14891-14884

دار األندلسإبراهٌم السعافٌن: دمدرسة األحٌاء والتراث14895-14892

/السٌدإبراهٌم محمدضرابر الشعر إلبن عصفور اإلشبٌل14903-14896ً

/مصطفى ناصٌؾ: دقراءة ثانٌة لشعرنا القدٌم 14912-14904

دار العودة بٌروتأدونٌس سعٌدمقدمة للشعر العرب14917-14913ً

عالم الكتبزهٌر زاهد: دبحوث فً لؽة الشعر وعروضه14925-14918

دار األندلسعاطؾ جودة نصر: دالرمز الشعري عند الصوفٌة14935-14926

دار الثقافةعز الدٌن إسماعٌل: دالشعر العربً المعاصر14938-14936

دار الجنوبتوفٌق بكارشعرٌات عربٌة14941-14939

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابألفت عبد العزٌز: دنظرٌة الشعر عند الفبلسفة المسلمٌن14944-14942

دار الفكركمال بٌك: دحركة الحداثة فً الشعر العربً المعاصر14954-14945

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابإعتدال عثمانإضاءة النص14956-14955

/مختار أبو ؼالً: داألسطورة المحورٌة فً الشعر العربً المعاصر14957

/حسن فتح البابسمات الحداثة فً الشعر العربً المعاصر14958

مجمع اللؽة العربٌةبن المعتزكتاب فصول التماثٌل فً تباشٌر السرور14959

دار المعرفةمحمد فشوان: دمدرسة أبو الشعرٌة فً ضوء النقد الحدٌث14960

وزارة الثقافةمحمد كاملالقدٌم والجدٌد14961

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابعبد الحلٌم حقً: دشعر الصعالٌك منهجه وخصابصه14962

دار الفكر اللبنانًفاٌز ترحٌنً: داإلسبلم والشعر14963

دار الثقافةإحسان عباس: دشعر الخوارج14964

دار القلمعز الدٌن إسماعٌل: دالشعر فً إطار العصر الثوري14965

دار األندلسمصطفى ناصؾ: دقراءة ثانٌة لشعرنا القدٌم 14966

دٌوان المطبوعات الجامعٌةوفٌق خنسةدراسات فً الشعر السوري الحدٌث14967

دار الفكر اللبنانًٌوسؾ عٌد: دالمدارس االدبٌة ومذاهبها14968

مكتبة القاهرةعبد السبلم سرحان: ددراسات فً األدب العباسً 14972-14969

دار إبن حزمأحمد زكً باشااالدب الكبٌر واألدب الصؽٌر إلبن المقفع14974-14973

مكتبة القاهرةمحمد عبد المنعماآلداب العربٌة فً العصر العباسً األول14977-14975

الجامعة األزهرٌةمحمد عبد المنعم خفاج14980-14978ً

230



المإسسة الوطنٌة للكتابالتلً بن شٌخمنطقات التفكٌر فً األدب الشعبً الجزابري14983-14981

منشورات أولقاالجرجًاألدب المقارن14988-14984

دار العودة بٌروتمحمد ؼنٌمً هبللاألدب المقارن14991-14989

دار الثقافةبدوي طبانه: دالسرقات األدبٌة 14992

دار الشإون الثقافٌة العامةعبد المطلب صالحمباحث فً األدب المقارن14993

دار هومةعبد الملك مرتاض: داألدب الجزابري القدٌم 14994

الهٌؤة المصرٌةإبراهٌم أبو الخشب: دتارٌخ األدب العربً فً العصر الحاضر14995

و للنشر والتوزٌع,شفتحً أبو عٌسىالفكاهة فً االدب العرب14996ً

دار المعارؾصبلح فضل: دمنهج الواقعٌة فً اإلبداع األدب14997ً

/شوقً ضٌؾ: دالفن ومذاهبه فً الشعر العرب15003-14498ً

/عٌسى  الناعوري: دأدب المهجر15009-15004

القاهرةشوقً ضٌؾ: دالعصر العباسً األول15016-15010

دار العودة بٌروتمحمد ؼنٌمً هبلل: دالنقد االدبً الحدٌث15019-15017

المصرٌة العامة, همحمد جاد: دنظرٌة المصطلح النقدي15021-15020

دار األندلسٌوسؾ بكار: دبناء القصٌدة فً النقد العربً القدٌم15026-15022

/كمال زكً: ددراسات فً النقد األدبً 15030-15027

دار الجٌل بٌروتكرٌستو نجم: دفً النقد االدبً والتحلٌل النفس15032-15031ً

مإسسة المختارداود سلوم: دسوسٌلوجٌا النقد العربً القدٌم15036-15033

المصرٌة العامة, ه عبد الحكٌم بلبع: دبٌن األدب والنقد 15037

دار النهضةعبد العزٌز عتٌق: دعلم البدٌع15041-15038

دار الهدىبن الجنًعلل التتنٌة 15051-15042

دار الكتب العلمٌة بٌروتالبً فرج قدامىكتاب نقد النثر15052

مكتبة وهبةمحمد ؟أبو موسى: ددراسة فً الببلؼة والشعر15053

دار القلمأحمد المراؼًعلوم الببلؼة البٌان والتبٌٌن15054

دار الثقافةأبو السعودالنحو العرب15055ً

العربٌة للعلوم, دأحمد حامدالتضمٌن فً العربٌة15056

دار ؼرٌبجمٌل عبد المجٌد: دالببلؼة واإلتصال15057

دار النهضةأحمد خلٌل: دمدخل إلى دراسة الببلؼة العربٌة15058

المصرٌة,همحمد عبد المطلب: دالببلؼة و األسلوبٌة 15059

/جمٌل عبد المجٌد: دالبدٌع بٌن الببلؼة العربٌة واللسانٌات15060

مكتبة القاهرةأحمد مصطفىتهدٌب التوضٌح15066-15061

دار النفابسمحمد الفاكهًشرح الحدود النحوٌة15068-15067

عالم الكتباألثاريالمٌة فً النحو15072-15069
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المكتبة الثقافٌة بٌروتأحمد الحمبلويكتاب شذى العرؾ15082-15073

دار القلمحسن ظاظا: داللسان واإلنسان15089-15083

//كبلم العرب15094-15090

مإسسة المختارالسٌد الشرقاوي: دالملكة اللؽوٌة15097-15095

دار القلمحسن ظاظا: دالسامٌون ولؽاتهم15098

المإسسة الوطنٌة للكتابمٌشال زكرٌا: دبحوث ألسنٌة عربٌة15099

العربٌة للكتابمحمد مصاٌؾ: دالرواٌة العربٌة الجزابرٌة الحدٌثة15100

دار هومةعبد الجلٌل مرتاض: داللؽة والتواصل15101

منشورات اإلختبلؾنبٌلة زوٌش(فً  ضوء المنهج السمٌابً)تحلٌل الخطاب السردي 15102

دٌوان المطبوعات الجامعٌةزبٌر دراقًمحاضرات فً اللسانٌات التارٌخٌة والعامة15103

دار الثقافةعبد الرحمان باؼً:دمن سلٌم البستانً إلى نجٌب محفوظ)الجهود الروابٌة15108-15104

دار الكتاب اللبنانً بٌروتهند قواص: دالمدخل إلى المسرح العرب15110-15109ً

الهٌؤة المصرٌةأحمد قاسم: د(دراسة مقارنة الثبلثٌة نجٌب محفوظ)بناء الرواٌة15111

دار القلم العربٌةأحمد موقت: دعلم اللؽة والترجمة 15133-15112

دار الجٌل بٌروتهٌثم هبللمعجم مصطلح االصول15135-15132

/محمد التونجً: دمعجم علوم العربٌة15137-15136

/مالك شبلمعجم الرموز اإلسبلمٌة15139-15138

/عبد الرحمن المصطاويمعجم األسماء العربٌة15141-15140

مإسسة الرسالةعبد الوهاب خبلؾعلم أصول الفقه15143-15142

دارإشبٌٌانور الدٌن الخادمً: دالمقاصد الشرعٌة15145-15144

/عبد الباري سعٌد: دأثر التشبٌه فً تصوٌرالمعنى15146

مكتبة وهبةمناع القطانمباحث علوم القرآن15147

دار البشٌرصالح عبد هللادراسات فً الفكر التربوي اإلسبلم15148ً

مكتبة الملك فهدصالح بن محمد الحسن: دأحكام طواؾ الوداع15149

دار الجٌل بٌروتمحمود شلبًحٌاة سٌد الشهداء حمزة بن عبد المطلب أسد هللا15150

مكتبة وهبةعبد العظٌم المطعً: دمصادر الؽبداع بٌن األصالة والتزوٌر15153-15151

االهلٌةرنا صالحالموسع فً األسماء العربٌة ومعانٌها15155-15152

الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌعلسان الدٌن بن الخطٌبمثلى الطرٌقة فً ذم الوثٌقة15160-15156

دار الهدىرابح بونارالمؽرب العربً تارٌخه وثقافته15164-15161

مكتبة مدبولًعبد الفتاح إمام/أد معجم دٌانات وأساطٌر العالم15166-15165

دار النفابسظافر القاسمًالحٌاة اإلجتماعٌة عند العرب15167

مكتبة الحٌاةأنٌس أبً حسنأسطورة سٌزٌؾ15168

دار النهضةمحمد الشنٌطً: دأصول علم النفس الفروٌدي15169
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مطبعة الجمهورٌةمحمود عكاشةعلم النفس العام15170

منشؤة المعارؾعبد الرحمن العٌسويعلم النفس الطب15172ً

دار النهضةمحمد مهران: دالمدن الفٌنٌقٌة15173

دار سراسمحمد الٌوسفًكتاب المتاهات والتبلشً فً النقد والشعر15183-15174

دار الهدىفاطمة المحسنسعدي ٌوسؾ النبرة الخافتة فً الشعر العرب15185-15184ً

المكتبة العصرٌةمصطفى حركاتأوزان الشعر العرب15196-15186ً

دار اآلفاق/نظرٌتً فً تقطٌع الشعر15203-15197

سراس للنشر تونسمحمد بن صالح العثٌمٌنالشعراء على الٌمٌن وعلى الٌسار الشعراء15213-15204

دار الهدىهبلل الجهاد: دفلسفة الشعر الجاهل15215-15214ً

دار العودة بٌروتصبلح عبد الصبورقراءة جدٌدة لشعرنا القدٌم15219-15216

دٌوان المطبوعات الجامعٌةعبد المالك مرتاض: دبنٌة الخطاب الشعري15220

المإسسة الوطنٌة للكتابعبد هللا الركٌبً: دقضاٌا عربٌة فً الشعر الجزابري المعاصر15221

دار الثقافةجورج ؼرٌب(تارٌخه وأعبلمه)الشعر الملحمً 15222

//أعبلم من لبنان والمشرق15223

//العصر العباسً نماذج شعرٌة محللة15224

//(دراسات وذكرٌات)إلٌاس أبو شبكة 15225

//(دراسة عامة)بشار بن برد 15226

//عبد هللا بن المقفع15227

//شعر اللهو والخمر تارٌخه وأعبلمه15228

دار األندلسمصطفى ناصؾ: دالصورة األدبٌة15238-15229

دار القلمأبو الحسن الندوينظرات فً األدب15248-15239

دار الجنوبودٌع بن إبراهٌمفً التعامل مع النص األدب15252-15249ً

المإسسة الوطنٌة للكتابأبو القاسم سعد هللادراسات فً األدب الجزابري الحدٌث 15254-15253

دار الهدىعلً الشوكجولة فً أقالٌم اللؽة واألسطورة15258-15255

دار الطلٌعةإحسان سركٌسمدخل إلى األدب الجاهل15259ً

سراس للنشر تونسحسٌن الوادفً مناهج الدراسات األدبٌة 15260

المإسسة الجامعٌةحنا نمردراسات فً األدب والفن15261

عالم المعرفةمكارم الؽمري: دمإثرات عربٌة وإسبلمٌة فً األدب الروم15262ً

عالم المعرفةمصطفى عبد الؽنً: داالتجاه القومً فً الرواٌة 15263

/رانٌبلالماضً المشترك بٌن العرب والؽرب15264

سراس للنشر تونسزهرة جبلسًالنص المإنث15271-15265

دار الجنوبصالح الماجري/ الطٌب البكوشفً الكلمة 15276-15272

دار الهدىإبراهٌم قبلتًمقامة العماد فً الفصل بٌن الضاد والظاء15286-15277
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دار اآلفاقمصطفى حركاتالصوتٌات والفونولوجٌا15296-15287

مإسسة األشرؾعبد الجلٌل مرتاضبوادر الحركة اللسانٌة األولى عند العرب15304-15297

المكتبة العصرٌةمصطفى حركاتالكتابة والقراءة وقضاٌا الخط العرب15306-15305ً

الجامعٌة, معبد الفتاح الزٌن: دبٌن األصالة والحداثة15308-15307

نشر وتوزٌع عبد الكرٌمالطٌب البكوش: دالتصرٌؾ العرب15310-15309ً

دار الطالبمختار زالقًاأللفاظ العربٌة فً اللؽة األجنبٌة15320-15311

دار المشرق بٌروتأنطوانقٌقانوالمنجد فً الحروؾ وإعرابها15322-15321

دار الؽربعبد الجلٌل مرتاض: دالتحلٌل اللسانً البنٌوي للخطاب15323

دار القلمعبد الهادي الفضلً: ددراسات فً الفعل15324

دار الجنوبالهادي خلٌلالعرب والحداثة السٌنمابٌة15329-15325

دار سحرمحمد قعةكتابة الرواسب فً اإلبداع والعمران15332-15330

/محمد عبازة: دمقاربات للمسرح التراث15334-15333ً

الهٌؤة المصرٌةنسٌم ٌوسؾ/ تالرمزٌة15338-15335

دار الطلٌعةعبد الحمٌد بوراٌوالحكاٌات الخرافٌة للمؽرب العرب15342-15339ً

/رٌاض عصمتالبطل التراجٌدي فً المسرح العالم15343ً

دار الفارابًتمارا ألكسندراألؾ عام وعام على المسرح العرب15344ً

دٌوان المطبوعات الجامعٌةأحمد طالباإللتزام فً القصة القصٌرة الجزابرٌة المعاصرة15345

دار سحرمنصور قٌسومة: دالرواٌة العربٌة اإلشكال والتشكل15346

مإسسة الرسالةالعبلمة األندلسًألفٌة إبن مالك فً النحو والصرؾ15356-15347

دار الشروقسٌد قطبالتصوٌر الفنً فً القرآن15362-15357

دار الهدىالزبٌر بن رحالاإلمام عبد الحمٌد بن بادٌس رابد النهضة 15367-15363

المكتبة اإلسبلمٌةٌوسؾ القرضاوي: داإلسبلم والفن15368

دار قتٌبةمحمود شٌت خطابببلد ماوراء النهر15369

مإسسة عز الدٌنحسن مؽنٌةخٌال العرب15370

دار القلممحمد أبو صعٌلكمحمد بن إسحاق إمام أهل المؽازي والسٌر15371

دار المعارؾخلٌل ٌحً ناجً: دالعرب قبل اإلسبلم تارٌخهم ولؽاتهم وآلهتهم15372

دار الؽرب اإلسبلمً بٌروتصالح الخرفً: دفً رحاب المؽرب العرب15373ً

دار اآلفاقإبراهٌم الكونًالمجوس رواٌة 15378-15374

المإسسة الوطنٌة للكتابعمر بن قٌنةرواٌة/ مؤوى جان والن 15388-15379

المكتبة العلمٌةجبران خلٌل جبراناألجنحة المتكسرة15390-15389

مكتبة األسرةنجٌب محفوظنجٌب محفوظ أصداء السٌرة الذاتٌة15393-15391

سراس للنشر تونسمحمد فوزي العزيرمضاء اللؽة رمضاء للجسد15395-15394

دار سحرقٌسومة: دالسٌاب مختارات15397-15396
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المركز الثقافً العربًمارتن هٌدجرإنشاد المنادى 15399-15398

مإسسة عبد الكرٌم بن عبد هللاعثمان بوؼانمً: دالخطبة كنثر فن15400ً

دار إبن خلدونعز الدٌن مناصرةقمر جرش كان حزٌنا15401

دار الكتاب اللبنانً بٌروتإٌلٌا الحاويبدر شاكر السٌاب15402

المإسسة الجامعٌةجورج زكً الحاج: دالفرح فً شعر سعٌد عقل 15403

الدار التونسٌةمحمد ؼازيالشابً من خبلل ٌومٌاته15404

الدار العربٌة للكتابحسٌن الوادالبنٌة القصصٌة فً رسالة الؽفران15405

دار الفكر اللبنانًمحمد حمود: دأحمد شوقٌشاعر األمراء15406

دار الفكر اللبنانًمحمد حمود: دالنابؽة الذبٌان15407ً

و الثقافة,مسامر الحمويتصوؾ    شعر15408

إقرأصبلح عبد الصبورمنٌة العشق والحكمة15409

دار الكتاب اللبنانً بٌروتجورج معتوقإبن الرومً الشاعر المؽبون15410

الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌعالطاهر وطارعرس بؽل15411

المركز الثقافً العربًصدوق نور الدٌنأوراق عبد هللا العروي15412

دار العلم للمبلٌٌنطه حسٌنخواطر15413

القاهرةسبلمة موسىمقاالت ممنوعة15414

منشورات وزارة الثقافةعمر قدورحواؾ خشنة15415

/طالب هشامنحت فراتً لتمثال الؽرٌب15416

دارإبن حزمأحمد مهندسفً إنتظار المطر ومقاالت أخرى15417

دار الشروقأحمد سوٌلمالسفر واالوسمة15418

مكتبة القاهرةعبد المتعال الصعٌديدٌوان مجنون لٌلى15427-15419

مكتبة السعادةمصطفى لطفً المنفلوطًالفضٌلة15431-15428

دار العودةإبراهٌم ناجًأدركنً ٌادكتور15435-15432

مإسسة الرسالةنجٌب الكٌبلنمواكب األحرار15436

//فارس هوازن15437

مإسسة الرسالة/قضٌة أبو الفتوح الشرقاوي15438

دار التقدمدار التقدم موسكوعلوم اإلجتماع15439

دار الهدىولٌم برٌخالحمل 15440

دار النفٌسبسام العسلًالمقاومة الجزابرٌة لئلستعمار الفرنس15441ً

دار االدٌب للنشر والتوزٌعاحمد عزوز/ دالمدارس اللسانٌة 15450-15442

عالم الكتبعبد الكرٌم  الردٌنًفصول فً علم اللؽة العام15456-15451

دار النفٌسقدامة بن جعفرمعجم االلفاظ15466-15457

دار المعارؾ بمصرشوقً ضٌؾ/ دالعصر العباسً االول- تارٌخ االدب العربً 15476-15467

235



دار النهضة العربٌةعبد العزٌز عتٌق/ دالمدخل الى علم النحو والصرؾ15482-15477

دار البحارؾ-ع/ ع-الترجمان المرشد الى اللؽتٌن ؾ15484-15483

دار الفكر الطباعةابً البقاء بن الحسٌنالتبٌان فً اعراب القرآن15485

دار هو مة لطباعةصالح بلعٌد/ دفً اصول النحو15489-15486

دار الؽرب للنشر والتوزٌععبد اللك مرتاض/ دتاسٌس للنظرٌة العامة للقراءة االدبٌة-نظرٌة القراءة15491-15490

دار الفكر للطباعةلبلنصاريأوضح المسالك الى الفٌة بن مالك15503-15492

دار االفاقآن ٌنو/ رشٌد بن مالك / ترجمة تارٌخ السمٌابٌة15506-15504

در الفكر المعاصرمحمد التوزجً/ دمعجم االدوات النحوٌة15508-15507

دارالؽرب للنشرادمون كاري/ عبد النبً ذاكر/ترجمة الترجمة فً العالم الحدٌث15510-15509

المكتبة التوفٌقٌة مجد الدٌن ا البادي4ج-3ج-2ج-1القاموس المحٌط ج15511

دار ابن الحزممحمد بن عبد هللا بن محمودالكفاٌة فً النحو15513-15512

دار الهدى الجزابرعبد هللا بوخلخال/ دظاهرة االبدال عند اللؽوٌٌن و النحاة العرب15518-15514

دار العنان القاهرةالشٌخ بن صالح العتٌمٌنشرح المقدمة االجرومٌة15521-15519

دار االمام مالكمحمد محً الدٌن عبد الحمٌدالتحفة السنٌة بشرح االجرومٌة15526-15522

مكتبة بن سٌنااكرم مإمن/ دقاموس المتشابهات فً اللؽة االنجلٌزٌة15531-15527

مكتبة بن سٌناابو بكر عبد العلٌم-احمدهدٌديمعجم االفعال الثبلثٌة فً اللؽة العربٌة15536-15532

دار النفٌساالمام الثعالبًعربً- معجم الثعالبً عرب15543-15537ً

دالر الطبلبعقاموس مصطلحات اللؽة االنجلٌزٌة15548-15544

مكتبة الثقافة الدٌنٌةاالمام جمال الدٌن االندلسًمتن االلفٌة فً تحرٌر القواعد النحوٌة و الصرفٌة15558-15549

مكتبة القرآنالسٌد الشرٌؾ الحنفًالتعرٌفات15561-15559

دار الفكراالمام الرازيمختار الصحاح15566-15562

دار الفكربركات ٌوسؾ هبودشرح قطر الندى وبل الصدى  15572-15567

مكتبة القرآناالمام ابً عبد هللا بن الحسٌن بن احمداعراب ثبلثٌن سورة من القرآن الكرٌم15577-15573

المكتبة االزهرٌة للتراثعبد الحمٌد السٌد/ دالمهذب15580-15578

دار الفكرالجاحظالبٌان والتبٌٌن15596-15581

دار الفكراالمام بدر الدٌن محمد بن الزركشًالبرهان فً علوم القرآن 15600-15597

دار الفكراحمد الهاشمًجواهر االدب15605-15601

دار ابن حزمابً محمد القاسم بن محمد البصريشرح ملحمة االعراب15609-15606

دار الفكرالسٌد احمد الهاشمًجواهر الببلؼة فً المعانً والبٌان والبدٌع 15611-15610

دار الهدىالزواوي بؽورة/ دالمنهج البنٌوي15615-15612

دار الهدىمحمد زؼٌنة/ دشعراء جمعٌة العلماء المسلمٌن الجزابرٌٌن15620-15616

دار الهدىمحمد زؼٌنة/ دالمقالة الوجدانٌة  فً نثر ادباء جمعٌة العلماء المسلمٌن15625-15621

دار الهدىمحمد زؼٌنة/ دفن المقال فً كتابات ابً الٌقظان15630-15626
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دار الكتب العلمٌةمحمود الكرمانًالبرهان فً توجٌه متشابه القرآن15635-15631

دار الهدىابراهٌم قبلنً/ أ(االفعال )قصة االعراب 15640-15636

دار الهدىابراهٌم قبلنً/ أ(االسماء )قصة االعراب 15645-15641

دار الهدىابراهٌم قبلنً/ أ(الجمل)قصة االعراب 15650-15646

دار الهدىابراهٌم قبلنً/ أ(التصرٌؾ)قصة االعراب 15655-15651

دار الهدىابراهٌم قبلنً/ أ(االدوات)قصة االعراب 15661-15656

دار النهضةعلً عبد الواحد وافً/ دفقه اللؽة15691-15662

دار الهدىحسن رمضان فحلةبهجة  الطرؾ فً فن الصرؾ 15718-15692

داراالرقمالعبل مة ابً زٌد القرشًجمهرة اشعار العرب 15731-15719

الدار الشامٌةحسن ظاظااللسان واالنسان 15734-15732

دار الكتب العلمٌةالشٌخ محمد علً بن عبلن الشافعًمعجم االفعال المبنٌة للمجهول 15736-15735

دار الحدٌثمحمد بن احمد بن القرشً الكٌسً/االرشاد الً علم االعراب 15738-15737

مإسسة المختارالسٌد الشرقاوي/دالملكة اللؽوٌة فً الفكر اللؽوي العربً 15740-15739

دار الفكر للطباعةٌوسؾ الشٌخ محمد النفاعًشرح ابن عقٌل علً الفٌة االمام ابن مللك 15744-15741

مإسسة الرسالةالسٌد احمد الهاشمًالقواعد االساسٌة للؽةالعربٌة 15748-15745

دار النهظة العربٌةعبد العزٌز عتٌق/ دفً تارٌخ الببلؼة العربٌة 15756-15749

المكتبةاالزهرٌةعبد الرازق الكاشانًرشح الزالل فً شرح اال لفاظ المتداولة 15759-15757

دار الطبلبعاالمام ابً محمد االنصاريشرح شدور الدهب فً معرفة كبلم العرب 15769-15760

مإسسةالكتب الثقافٌةالشٌخ مصطفً الصاق الرافعىاعجاز القران والببلؼة النبوٌة 15771-15770

دار الفكرعلً احمد سعٌدزمن الشعر15773-15772

دار القمة واالٌمانمحمود محجوب موسىفن المراجعة15783-15774

المكتبة االزهرٌة للتراثعبد الحمٌد حمدان/ درسالتان فً سر الحروؾ ومعانٌها15787-15784

دار الهدىرابح بونار/ أ المؽرب العربً تارٌخه وثقافته15789-15788

منشورات أولقاالدوكالً محمد نصر/ دجامع الدروس العروضٌة والقافٌة15794-15790

مإسسة الكتب الثقافٌةلبلمام البقبلنًإعجاز القرآن15801-15795

دار الهدىالربعً بن سبلمةتطور البناء الفنً فً القصٌدة العربٌة15806-15802

دار الكتب العلمٌةابً المنصور بن الجوالٌقًالمعرب من الكبلم االعجمً على حروؾ المعجم15809-15807

دار العلم والشامٌةحسن ظاظا/ دالسامٌون ولؽاتهم15814-15810

دار النهضة العربٌة بٌروتعبد العزٌز عتٌق/ دعلم البٌان 15818-15815

دار البشٌرمحمد علً ابو حمزة/ دفً التذوق الجمالً لسورة ٌوسؾ علٌه السبلم15820-15819

الزٌتونة لبلعبلم والنشربلقاسم لبرٌر/ أ (من خبلل لسان العرب)النمو اللؽوي 15822-15821

دار الفكرالزمخشريأساس الببلؼة 15823

منشورات تالة الجزابرعبد الجلٌل مرتاض/ د دراسة سمٌابٌة وداللٌة فً الرواٌة والتراث15824
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دار االفاق العربٌةرجب عبد الجواد ابراهٌم/ دموسٌقى اللؽة15829-15825

منشورات االختبلؾحسٌن خمري/ دفضاء المتخٌل مقاربات فً الرواٌة15831-15830

المكتبة الؽصرٌة بٌروتالخطٌب جبلل الدٌن بن عبد الرحمانالبٌان والبدٌع-تلخٌص المفتاح فً المعان15832ً

دار النهصة  االفاقعبد العزٌز عتٌق/ د15834-15833

الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌععبد المالك مرتاض/دنهضة االدب العربً المعاصر فً الجزابر15835

المإسسة الوطنٌة للكتابعبد القادر بن القاضًبوابات النور15836

المإسسة الوطنٌة للكتابعمار بن زاٌدالنقد االدبً الحدٌث15837

مطبعة مزوار الوادسعودي النواريجدلٌة الحركة و السكون15838

دٌوان المطبوعات الجامعٌةصالح بلعٌدالمإسسات العلمٌة وقضاٌا مواكبته العصر فً اللؽة العربٌة15839

المكتبة الحدٌثة االماراتولٌد قصاب/ دالنظرة النبوٌة فً نقد الشعر15840

دار الؽرب للنشر والتوزٌعاحمد مسعود/ دنظرٌة المعرفة15841

توثٌق- داالمام الشافعًالرسالة15843-15842

دار الفكرابً الفتح بن احمد الشهرستانًالملل والنحل15846-15844

مطبعة االهرامعبد العزٌز مطر/ دتثقٌؾ اللسان وتلقٌح الجنان15848-15847

مطبعة االهرامالبن درستوٌهتصحٌح الفصٌحو شرحه15850-15849

مطبعة االهراماسامة بن منقذالمنازل والدٌار15852-15851

دار الكتب العلمٌة لبنانلبلمام السٌوطًتناسق الدرر فً تناسب السور15855-15853

دار الفكرمحمد النوٌهًقضٌة الشعر الجدٌد15858-15856

دار القلم والشامٌةعبد المجٌد البٌانونًضرب االمثال فً القران15860-15859

المكتبة التوفٌقٌةاالمام الثعالبًفقه اللؽة واسرار العربٌة15872-15861

دار الهدى الجزابرعبد اللطٌؾ صوفًمصادر االدب فً المكتبة العربٌة15892-15873

مكتبة الثقافة الدٌنٌةالشٌخ علً عبد الرازقعلم البٌان وتارٌخه15894-15893

مكتبة وهبة القاهرةعبد العظٌم ابراهٌم/ دالتشبٌه البلٌػ15897-15895

مكتبة االداب القاهرةالخطٌب القزوٌنً/تالٌؾاالٌضاح فً علوم الببلؼة15903-15898

مكتبة دار الكتب العلمٌةاحمد مصطفى المراؼً/أ(البدٌع-المعانً -البٌان )علوم الببلؼة15906-15904

مكتبة وهبة القاهرةعبد العظٌم ابراهٌم/ دالتشبٌه والتمثٌل15908-15907

مكتبة وهبة القاهرةعبد العظٌم ابراهٌم/ دالبدٌع من المعانً وااللفاظ15910-15908

دار الشروقبكري شٌخ امٌن/ دادب الحدٌث النبوي15911

المإسسة الوطنٌة للكتابعبد اله الركٌبً/دتطور النثر الجزابري الحدٌث15912

دار الفكر  لبنانسعد بوفبلقة/ دالشعر النسوي االندلس15921-15913ً

دار هومة الجزابرعبد المالك مرتاض/ داالدب الجزابري القدٌم15923-15922

منشورات االختبلؾعمر بلخٌر/ دتحلٌل الخطاب المسرحً فً ضوء النظرٌة التداولٌة15925-15924

المإسسة الوطنٌة للكتاببركات درار/ د(1962-1954)ادب النضال فً الجزابر15927-15926
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منشورات االختبلؾهنري مٌشونٌك/ دراهن الشعرٌة15931-15928

منشورات االختبلؾحسن بن الحسن/ دالنظرٌة التاوٌلٌة عند بول رٌكور15935-15932

دار الؽرب للنشراحمد طالب/ دجمالٌات المكان فً القصة الجزابرٌة القصٌرة15936

المإسسة الوطنٌة للكتابالتلً بن الشٌخمنطلقات التفكٌر فً االدب الشعبً الجزابري15938-15937

المإسسة الوطنٌة للكتابعبد الرحمان بن الجٌبللًمحمد بن ابً شنب حٌاته واثاره15940-15939

المكتبة الثقافٌة الدٌنٌةسامً سلٌمان احمد/ دالبداٌة المجهولة لتجدٌد الدرس النحوي15943-15941

دار ابن الحزماحمد القناء/ دمتون العروض والقوافً ومعها المعلقات السبع15947-15944

المإسسة الوطنٌة المطبعٌةابراهٌم رمانً/ د(1962-1925)المدٌنة فً الشعر العربً المعاصر 15952-15948

دار الفكر اللبنانًابً علً االزدي/ دقراضة الذهب فً نقد اشعار العرب15954-15953

دار الشهاب باتنةابراهٌم رمانً/ داوراق فً النقد االدب15958-15955ً

مطبعة السعادةأبو حٌان االندلسًالمبدع الملخص من الممتع15969-15959

المكتبة االزهرٌةعبد المنعم خفاجً/ دالقصٌدة العربٌة عروضها فً القدٌم والحدٌث15975-15970

المكتبة الثقافٌة القاهرةعادل حمادي العبٌري/ دالتوسع فً كتاب سبوٌه15978-15976

المكتبة التوفٌقٌةالشٌخ مصطفى القبلٌٌنًجامع الدروس العربٌة15981-15979

دار الببلغ الجزابراحمد شامٌة/ ددراسة فً مستوٌات البنٌة اللؽوٌة- فً اللؽة15984-15982

مكتبة وهبة القاهرةزٌنب عبد العزٌز/ دترجمات القران الى أٌن؟15986-15985

دٌوان المطبوعات الجامعٌةرابح بوحوشالبنٌة اللؽوٌة ابردة البوٌصري15987

دار الكتب العلمٌة لبنانانعام عكاوي/ دالمعجم المفصل فً علوم الببلؼة15988

دار الكتب العلمٌة لبنانمشتاق عباس/ دالمعجم المفصل فً فقه اللؽة15989

منشورات التبٌٌن الجزابرعثمان حشبلؾ/ دالرمز والداللة فً شعر المؽرب العربً المعاصر 15990

الدار العربٌة للنشرمحمد علوان ونعمان علوانمن ببلؼة القران15991

المكتبة العصرٌة بٌروتمحً الدٌن دٌب/ ددٌوان ابن رشٌق القٌروان15992ً

دٌوان المطبوعات الجامعٌة وهرانعبد القادر فٌدوح/ دشعرٌة القص15993

دار المعارؾ مصرشوقً ضٌؾ/ دالفن ومذاهبه فً النثر العرب15997-15994ً

المكتب االسبلمًمحمد ادٌب صالح/ دلمحات فً اصول الحدٌث16000-15998

مطبعة فضالة الجزابرعلً الؽزٌوي/ دمدخل الى المنهج االسبلمً فً النقد االدب16002-16001ً

مكتبة وهبة القاهرةمناع القطان/ دمباحث فً علوم الحدٌث16007-16003

المإسسة الوطنٌة للكتابالعربً دحو/ د1الشعر الشعبً ودوره فً الثورة التحرٌرٌة ج16008

المإسسة الوطنٌة للكتابالعربً دحو/ د2الشعر الشعبً ودوره فً الثورة التحرٌرٌة ج16009

دار المعرفة الجامعٌةفوزي محمد امٌن/ د(القرن الرابع وما بعد)فً النثر العباسً 16010

دار العودة بٌروتادونٌسمقدمة الشعر العرب16011ً

مإسسة الكتاب الثقافٌةابن المعنزكتاب البدٌع16012

دار االندلسمصطفى ناصؾالصورة االدبٌة16014
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منشورات القا الهدىمحمد رمضان الجربً/ داالسلوب واالسلوبٌة16015

دار الكتب العلمٌةمحمد امٌن ضناويالمعجم المسٌر فً القواعد والببلؼة والعروض16016

الدار العربٌة للكتابمحمد مصاٌؾ/ دالرواٌة العربٌة الجزابرٌة الحدٌثة 16017

دار الشروقمحمد قطب/ ددراسات قرانٌة16018

دار الفكر اللبنانًطبلل عبلمة/ دنشاة النحو العربً فً مدرستً البصرة و الكوفة16021-16020

دار الفكر اللبنانًطبلل عبلمة/ دتطور النحو العربً فً مدرستً البصرة و الكوفة16023-16022

دار الفكر اللبنانًطبلل عبلمة/ دالطبقة والنحو مع دراسة لمنهجٌة طبقات النحاة16025-16024

دار الفكر اللبنانًعصام نور الدٌن/ دالنشاةوالتاسٌس-المدخل:تارٌخ النحو16027-16026

المإسسة الوطنٌة للكتابمحمد العٌد بهلولً/ ددخان الكوانٌن16037-16028

المإسسة الوطنٌة للكتابنورة سعدي/ داقبٌة المدٌنة الهاربة16047-16038

المإسسة الوطنٌة للكتابحفناوي زاهر/ دضٌاع فً عرض البحر16057-16048

الدار التونسٌة للنشرمصطفى بن كٌبلنً/ دمن احادٌث المقص16069-16058

المإسسة الوطنٌة للكتابالعربً حاج صحراوي/ داحبلم الؽد16079-16070

المإسسة الوطنٌة للكتابابراهٌم سعدي/ دالنخر16086-16080

المإسسة الوطنٌة للكتابفتٌحة محمود الباتعوداع مع االصٌل16093-16087

المإسسة الوطنٌة للكتابحفناوي زاهر/ دالزابر16100-16094

دار الفكرمحمد عجاج الخطٌب/ داصول الحدٌث16105-16101

دار الفكرلبلمام جبلل الدٌن الشافعًاالتقان فً علوم القرآن16109-16106

مإسسة الرسالةمعجم المصطلحات النحوٌة و الصرفٌة16113-16110

المكتبة التوفٌقٌةابً الحسن علً بن السعوديمروج الذهب16117-16114

دار الهدى الجزابرمحمد علً الردٌنً/ دالمعجمات العربٌة دراسة منهجٌة16121-16118

دار الهدى الجزابرالبن هشام االنصاريكتاب النحو16131-16122

نشر-د-دعباس حسنالنحو الواف16135-16132ً

دار الفكرابً منصور الثعالبًفقه اللؽة واسرار العربٌة16137-16136

دار المعارؾ مصرشوقً ضٌؾ/ دالعصر العباسً االول16143-16138

دار الكتب العلمٌة لبنانللخطٌب القزوٌنًشروح التلخٌص16147-16144

دار الفكراعداد ٌوسؾ البقاعًع- معجم الطبلب ع 16150-16148

مإسسة الرسالةجمال الدٌن القاسمً الدمشقًتارٌخ الجهمٌة والمعتزلة16156-16151

دار الفكر العربًالبن حزم االندلسًطوق الحمامة فً االلفة واالالؾ 16159-16157

شركة دار االرقم بن ابً االرقمبنك الذاكرة موسوعة ثقافٌة وجٌزة16162-16160

مكتبة االسرةصبلح فضل/ دنبرات الخطاب الشعري16164-16163

دار المحبةعمر فاروق الطباع/ دالموسوعة الثقافٌة16167-16165

دار المحبةعبد الرحمان ماردٌنًالموسوعة العلمٌة16170-16168
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االهلٌةناجح المعموريموسى و اساطٌر الشرق16172-16171

الدر العربٌة للعلومٌوسؾ القرضاوي/ دالتربٌة الجنسٌة16173

الدر العربٌة للعلومٌوسؾ القرضاوي/ دجحٌم الوسواس16174

الدر العربٌة للعلومٌوسؾ القرضاوي/ دالجسد بٌن الصورة و المرآة16175

مإسسة الرسالةٌوسؾ القرضاوي/ دالثقافة العربٌة االسبلمٌة16179-16176

مإسسة المعارؾحمٌدي العبٌدي/ دمنهج اعداد البحوث الجامعٌة16180

مإسسة الرسالةٌوسؾ القرضاوي/ دمشكلة الفقر وكٌؾ عالجها االسبلم16181

دار القلم دمشقمحمد السٌد الوكٌل/ دالمدٌنة المنورة معالم وحضارة 16183-16182

الدار النموذجٌةجبران خلٌل جبران/ دٌسوع ابن االنسان16186-16184

مكتبة الدراسات اللؽوٌةحسن ظاظا/ دكبلم العرب16189-16187

دار الفكر العربًٌحٌى شامً/ داروع ماقٌل فً المدح16191-16190

دار الفكر العربًٌحٌى شامً/ داروع ماقٌل فً الكرم والجود16193-16192

دار الجٌل بٌروتامٌل ناصٌؾأروع ما قٌل من الموشحات16195-16194

  مإسسة الرسالةعمر رضا كّحالة1،2،3،4،5معجم قبابل العرب ج16200-16196

المإسسة الوطنٌة للكتابالتلً بن الشٌخمنطلقات التفكٌر فً االدب الشعبً الجزابري16206-16201

دار األدٌب للنشر والتوزٌعبختً بن عودةظاهرة الكتابة فً النقد الجدٌد16211-16207

دار األدٌب للنشر والتوزٌعبشٌر بوٌجرة محمدفً ٌوم الحب16216-16212

دار صادر بٌروتمحًٌ الدٌن بن العربًترجمان األشواق16219-16217

المإسسة الحدٌثة للكتابجبر ضومٌطالخواطر فً اللؽة16222-16220

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابعبد الفتاح الدٌديالنقد والجمال عند العقاد16224-16223

المركز الثقافً العربًمحمد مفتاحالتلقً والتؤوٌل16226-16225

المكتبة الثقافٌةعاٌدة أحمد الرواجبةالبرود والضعؾ الجنسً عبلجه بالطب العربً الحدٌث16229-16227

مإسسة االنتشار العربًسعٌد عبد الفتاح: تحقٌق رسابل بن عرب16234-16230ً

المإسسة العربٌة للدراسات والنشرفاروق أبوزٌدعصر التنوٌر16235

دار الؽرب االسبلمًمحمد صالح الجابريرحبلت جزابرٌة16237

طبع واشهارمحمد بن شاوش والؽوشً بن حمدانارشاد الحابر الى آثار علماء الجزابر16239-16238

المركز الثقافً العربًسعٌد السرٌحًحجاب العادة16240

دار كتاباتالٌاس لحودسٌنارٌو األرجوان16241

دار الفجر للتراثابن القٌم الجوزٌة: الشٌخالفوابد16344-16242

دار عبود لبنانخلٌل مطران1،2،3دٌوان الخلٌل ج16247-16245

دٌوان المطبوعات الجامعٌةعبد الجبار توامةالتعدٌة والتضمٌن فً األفعال16252-16248

دٌوان المطبوعات الجامعٌةمحمد مرتاضالموضوعاتٌة فً شعر الطفولة الجزابرٌة16257-16253

   "     "       "عمر بن قٌنةصوت الجزابر فً الفكر العربً الحدٌث16260-16258
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"     "    "كمال عجالً-حٌاته وشعره - أبو بكر مصطفى بن رحمون16264-16261

"     "     "أحمد حسانًالمكون الداللً للفعل فً اللسان العربً 16267-16265

"     "     "زبٌر دراقًالمستقصى فً األدب االسبلم16272-16268ً

"     "     "عبد الجبار توامةزمن الفعل فً اللؽة العربٌة قراءنه وجهاته16274-16273

"     "     "        عبد الملك مرتاضتحلٌل الخطاب السردي16279-16275

المإسسة الوطنٌة للكتابالعربً عمٌشهموم بضمٌر الؽابب الحاضر16286-16280

الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌعرشٌد بوجدرةمن أجل اؼبلق نوافد الحلم16290-16287

المإسسة الوطنٌة لكتابعمر بن قٌنةالرٌؾ والثورة فً الرواٌة العربٌة16296-16291

دار اآلدابمحمد برادة-رواٌة - سلخ الجلد 16306-16297

الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌععبد العزٌز بو شفٌرات-رواٌة - نجمة الساحل 16310-16307

سراس للنشر تونسمحمد لطفً الٌوسفًكتاب المتاهات والتبلش16319-16311ً

دار الجٌل بٌروتالجاحظالمحاسن واألضداد16322-16320

دار الطلٌعة بٌروتعبد الفتاح كٌلٌطواألدب والؽرابة16325-16323

دار الفكرالشٌخ كمال الدمٌريحٌاة الحٌوان الكبرى16327-16326

سراس للنشر تونسمحمد بن صالحالشعراء على الٌمٌن وعلى الٌسار الشعراء16334-16328

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابمحمد عزت عبد الموجود-أبو الطٌب المتنبً - دراسات أدبٌة 16336-16335

المإسسة الوطنٌة للكتابمخلوؾ عامرتجارب قصٌرة وقضاٌا كبٌرة16342-16337

منشورات المكتبة العصرٌة صٌداجمعة أحمد قاجةالمدارس المسرحٌة وطرق اخراحها16345-16343

مإسسة الرسالةالشٌخ أحمد الحمبلويشذا العرؾ فً فن الصرؾ16348-16346

المكتبة العصرٌةصابر القادري: تحقٌق االمام علً بن أبً طالب16351-16349

المإسسة األدبٌة بٌروتعلً الجارم ومصطفى أمٌندلٌل الببلؼة الواضحة16354-16352

الدار العربٌة للعلوممحمد بركاتقصابد مختارة من روابع الؽزل 16361-16355

دار الفكر العربًهاشم مّناغمختارات من األدب االندلس16364-16362ً

المكتبة التوفٌقٌةأبً الحسن المسعوديمروج  الذهب ومعادن الجوهر16372-16365

دار الفكر العربًجمانة ٌحٌى الكعكًسٌرة عنترة بن شداد16375-16373

دار مدنًحسٌن أبو النجاأوزان الشعر العرب16378-16376ً

دار الفكر العربًٌحٌى الشامًأروع ما قٌل فً الخطابة16380-16379

"     "     "   "     "     "أروع ما قٌل فً الزهد16382-16381

دار بن حزممجموعة من المإلفٌنمتون البٌان واألدب16384-16383

مكتبة الثقافة الدٌنٌةحسٌن نّصاربحوث و مقاالت لؽوٌة 16386-16385

دار المعرفة لبنانالدانً بن منٌر آل زهويشرح المقدمة االجرومٌة16389-16387

دار الكتب العلمٌةعباس عبد الستار: شرحدٌوان أبً فراس الحمدان16392-16390ً

دار الكتب العلمٌةمحمد باسل عٌون السود: علّق علٌهدٌوان الحبلج 16396-16393
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دار األدٌب للنشر والتوزٌعالعربً عمٌشخصابص االٌقاع الشعري16401-16397

دار األدٌب للنشر والتوزٌعابن شهرة المهديالطرق الصوفٌة فً الجزابر السنٌة16406-16402

مإسسة الرسالةالجاحظالبخبلء16410-16407

دار البصٌرةمحمد بن عبد الوهاب: الشٌخشرح مسابل الجاهلٌة16412-16411

دار الجٌل بٌروتأبو القاسم الشابًدٌوان أؼانً الحٌاة16415-16413

دار الكتب العلمٌةأبو العبلء المعريرسالة الؽفران 16418-16416

الدار النموذجٌةالمنفلوطًالشاعر16421-16419

"    "    ""     "     "العبرات16424-16422

"    "    ""    "    "ماجدولٌن16426-16425

منشورات نزار قبانًنزار قبانًخمسون عاما فً مدح النساء16433-16427

مطبوعات المجمع بدمشقمؤمون الصاؼرجًمجلة مجمع اللؽة العربٌة بدمشق16453-16434

دار األدٌب للنشر والتوزٌعأحمد عزوزالمدارس اللسانٌة16458-16454

مكتبة الدراسات اللؽوٌةحسن ظاظااللسان واالنسان 16462-16459

األهلٌة للنشر والتوزٌعناجح المعموريأقنعة التوراة16465-16463

مكتبة الثقافة الدٌنٌةأحمد الساٌح وسامً حجازي-دراسة وتحلٌل - التٌارات الفكرٌة 16469-16466

دار القلم والشامٌةجمٌل محمد المصريدواعً الفتوحات االسبلمٌة16473-16470

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابفاروق خورشٌدالجذور المسرحٌة لؤلدب الشعب16475-16474ً

دار المعرفة لبنانأحمد حسن الزٌاتتارٌخ األدب العرب16476ً

المركز الثقافً العربًحسن بحراوي-بحث فً األصول السوسٌوثقافٌة- المسرح المؽرب16477ً

المنظمة العربٌة للتربٌةرشدي طعٌمة وصالح عبد هللاالتنشبة االجتماعٌة16478

دار الجٌل بٌروتعبد الرحمان المصطاويمعجم األسماء العربٌة16479

دار الفكر اللبنانًأحمد الفاضلموسوعة الخوارق ومواطن الرعب فً العالم16480

عالم المعرفةعبد الرحمان محمد القعوداالبهام فً شعر الحداثة16482-16481

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابمحمد الؽّذامًالصوت القدٌم الجدٌد16484-16483

الدار التونسٌة للنشرمصطفى بن كٌبلنًمن أحادٌث المقص16485

المكتب االسبلمًمحمد الصباغأقوال مؤثورة وكلمات جمٌلة16486

المإسسة العربٌة للدراسات والنشرعبد الواحد لإلإةموسوعة المصطلح النقدي16487

المإسسة الوطنٌة للكتابابن ٌوسؾدراسات فً األدب الشعب16488ً

دار الفكر اللبنانًرٌموند قبعٌنالنزعة الروحٌة فً أدب جبران ونعٌمة16489

الشركة العالمٌة للكتاباالمام خطٌب القزوٌنًاالٌضاح فً علوم الببلؼة16490

مكتبة الدراسات االدبٌةعٌسى الناعوريأدب المهجر16493-16491

16494bled -orthographe-grammaireEdouard Odelte bledhachette-education

دار المعرفة الجامعٌةالسعٌد الورقً/ دإتجاهات القصة القصٌرة فً االدب المعاصر فً مصر16495
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دار المعرفة الجامعٌةالسٌد احمد عبد الؽفار/ د التاوٌل الصحٌح للنص الدٌن16497-16496ً

دار المعرفة الجامعٌةمحمد علً العشماوي/ داعبلم االدب العربً الحدٌث16499-16498

دار المعرفة الجامعٌةسعد سلٌمان حمودة/ دالببلؼة العربٌة16501-16500

دار المعرفة الجامعٌةمحمود سلٌمان الٌاقوت/ دسبوٌه (الكتاب)التراكٌب ؼٌر الصحٌحة نحوٌا فً 16503-16502

دار المعرفة الجامعٌةعبده الراجحً/ دالتطبٌق الصرف16505-16504ً

دار المعرفة الجامعٌةعبده الراجحً/ دالتطبٌق النحوي16507-16506

دار المعرفة الجامعٌةد فوزي محمد امٌن/ أالحركة الفكرٌة واالدبٌة فً االسكندرٌة16509-16508

دار المعرفة الجامعٌةدعثمان موافً/ أالخصومة بٌن القدماء و المحدثٌن فً النقد العربً القدٌم16510

دار المعرفة الجامعٌةزٌن كامل الخوٌسكً/ د1ألفٌة إبن مالك فً النحو والصرؾ ج16512-16511

دار المعرفة الجامعٌةزٌن كامل الخوٌسكً/ د3ألفٌة إبن مالك فً النحو والصرؾ ج16514-16513

دار المعرفة الجامعٌةزٌن كامل الخوٌسكً/ د4ألفٌة إبن مالك فً النحو والصرؾ ج16515

دار المعرفة الجامعٌةزٌن كامل الخوٌسكً/ د2ألفٌة إبن مالك فً النحو والصرؾ ج16516

دار المعرفة الجامعٌةد السٌد عبد الؽفار/ أالكلمة العربٌة16518-16517

دار المعرفة الجامعٌةبدري عبد الجلٌل/ د المجاز وأثره فً الدرس اللؽوي16520-16519

دار المعرفة الجامعٌةاحمد سلٌمان/ دالمستوى النحوي16522-16521

دار المعرفة الجامعٌةد أحمد نحلة/ أالنحو العرب16524-16523ً

دار المعرفة الجامعٌةبدري ع الجلٌل/ دبراعة االستهبلل فً فواتح القصابد و السور16526-16525

دار المعرفة الجامعٌةد فوزي أمٌن/ أفً االدب العباس16528-16527ً

دار المعرفة الجامعٌةفوزي عٌسى/ دكتاب العروض16530-16529

دار المعرفة الجامعٌةد عبده الراجحً/ أمبادئ علم اللسانٌات16532-16531

دار المعرفة الجامعٌةحلمً خلٌل/ دمقدمة لدراسة فقه اللؽة16534-16533

دار المعرفة الجامعٌةناهد احمد السٌد الشعراوي/ دمن مصادر التراث العرب16536-16535ً

الناشر للمعارؾمحمد رضا قطب عبلم/ داالدب الرومانً فً العصر الذهب16538-16537ً

دون طبعةالمرحوم احمد شوق4ًج-3ج-2ج-1ج (الصحٌحة)الشوقٌات  16542-16539

منشاة المعارؾ االسكندرٌةمحمد زؼلول سبلم/ دالهجري4تارٌخ النقد األدبً و الببلؼة حتى آخر القرن 16544-16543

منشاة المعارؾ االسكندرٌةمحمد زؼلول سبلم/ دالهجري10إلى 5تارٌخ النقد األدبً و الببلؼة من القرن16546-16545

منشاة المعارؾ االسكندرٌةفوزي عٌسى/ دتجلٌات الشعرٌة قراءة فً الشعر المعاصر16548-16547

منشؤة المعارؾمحمد زؼلول سبلم/ ددراسات فً القصة العربٌة الحدٌثة16550-16549

منشؤة المعارؾمصطفى الصاوى الجوٌنًاألدب المقارن، المسرح،  -1فً األدب العالمً ج16552-16551

"     "     ""      "     "الشعر  -2فً األدب العالمً ج16554-16553

"     "     ""    "    "القصة، الرواٌة، السٌرة-3فً األدب العالمً ج16556-16555

مإسسة الوراق للنشر والتوزٌعحسن جبار الشمسًالؽزل فً صدر عصر االسبلم16558-16557

دار الوفاء لدنٌا الطباعةحلمً بدٌرأثر األدب الشعبً فً األدب الحدٌث16560-16559
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