
دار الوفاء لدنٌا الطباعةسلٌمان محمد سلٌمانأثر األدب فً التقعٌد اللؽوي16562-16561

"     "    "أحمد فضل شبلول-قضاٌا وآراء- أدب األطفال فً الوطن العرب16563ً

"     "     "أحمد زلطأدب الطفل العرب16564ً

دار هومهصالح بلعٌددروس فً اللسانٌات التطبٌقٌة 16566-16565

"     "     ""    "     "فً أصول النحو 16568-16567

الوراقاٌاد ابراهٌم/ داالصمعً والنقداالدب16569ً

الوراقاٌاد ابراهٌم/ داالصمعً وجهوده فً رواٌة الشعر16570

مركز االٌكندرٌةابو الحسن سبلم/ دمصادر الثقافة المسرحٌة16571-16572

دار المسٌرةاحمد علً الهمدانًالمدخل الى علم االدب16574-16573

دار الوفاء مصرابو الحسن سبلماالٌقاع فً فنون التمثٌل و االخراج المسرح16575ً

دار الوفاء مصرٌحٌى بن معطًالبدٌع فً علم البدٌع16576

16578-16577
-الشخصٌة واالثر- أبحاث مإتمر التراث االندلسً

: المنسق-الطاهر أحمد مكً:الربٌس

دار الوفاء مصرمصطفى أبوشوارب

"     "      "رضا عبد الؽنًالتشكٌل الدرامً فً مسرح شوق16579ً

"     "     "عصام الدٌنالتعابٌر االصطبلحٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق16580

دار المسٌرةحبٌب عطواننصوص من األدب األموي16582-16581

الوراقمحمد المصريتحلٌل النص األدبً بٌن النظرٌة والتطبٌق16584-16583

الوّراقفٌصل ابراهٌم المقدادي- مسرحٌات حدٌثة - دراما أعبلم العرب 16586-16585

الوراقجودي فارس البطانٌة-فً األردن - شخصٌة اآلخر فً الرواٌة 16588-16587

دار المسٌرةابراهٌم محمود خلٌلالنقد االدبً الحدٌث من المحاكاة الى التفكٌك16590-16589

دا هومهمجلةاللؽة، األمة16591

"     "      "عبد الملك مرتاضفً نظرٌة النقد16592

دار المسٌرةنبٌل عبد الهاديمهارات فً اللؽة والتفكٌر16594-16593

دار أسامةعبد عون الروضانموسوعة شعراء صدر االسبلم والعصر األموي16596-16595

مإسسة طٌبةطارق جمال الدٌن عطٌةمدخل الى مسرح الطفل16598-16597

دار الوفاء لدنٌا للطباعةأبو شوارب- زٌن كامل الخوٌسك2ً-1ج. العروض العربٌة صٌاؼة جدٌدة16600-16599

دار الفكرعابد كوجق 2-1ج. نصوص من األدب العربً تحت المجهر16602-16601

المختارالمبردالكامل فً اللؽة واألدب 16604-16603

مإسسة حورسخالد الزواوياللؽة العربٌة16606-16605

دار الوفاء لدنٌا الطباعةنادٌة رمضان النجاراللؽة وأنظمتها بٌن القدماء والمحدثٌن16608-16607

"      "      "عصام الدٌن أبوزاللالمحظور اللؽوي والمحسن اللفظ16609ً

"      "    "أبو الحسن سبلمالمخرج المسرحً والقراءة المتعددة للنص16610

"      "      "محمد عبد الحمٌد- دراسة فً تكاملٌة نقادنا الرواد - المراٌا المتحاورة 16611
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الوراقعباس فاضل السعديدراسات فً تراث العرب الفكري16613-16612

دار الوفاء لدنٌا الطباعةمجدي توفٌقالمعرفة التارٌخٌة للنقد العربً القدٌم 16615-16614

"      "     "أبو الحسن سبلم-المسرحٌة - الممثل وفلسفة المعامل 16616

"     "     "رضا عبد الؽنً الكساسبةالنثر الفنً فً عصر الموحدٌن16618-16617

"     "     "مدحت الجٌارالنص األدبً من منظور اجتماع16619ً

دار هومهعبد الجلٌل مرتاضدراسة لسانٌة16621-16620

دار الوفاءأشرؾ نجامحاضرات فً النقد الٌونانً القدٌم16622

"     "     "حلمً مرزوقالنقد والدراسة األدبٌة16623

"     "     "مراد مبروكآلٌات المنهج الشكلً فً نقد الرواٌة العربٌة المعاصرة16625-16624

"      "      "مصطفى أبو شوارباٌقاع الشعر العربً تطوره وتجدٌده 16626

"      "      "مختار عطٌةبحوث تطبٌقٌة فً األدب العربً 16627

"     "     "حلمً مرزوقتطور النقد والتفكٌر األدبً الحدٌث16628

"     "     "فتوح خلٌلتقوٌم الفكر النحوي16629

"     "     "أحمد فضل شبلولتكنولوجٌا أدب األطفال16630

دار هومهعبد الملك مرتاضاألدب الجزابري القدٌم 16632-16631

دار الوفاء لدنٌا الطباعةأبو الحسن سبلمالظاهرة الدرامٌة والملحمٌة فً رسالة الؽفران16633

"     "     "مراد عبد الرحمان مبروكجٌوبولٌتكا النص األدب16634ً

"       "      "حلمً مرزوقالوقعٌة النقدٌة، واالشتراكٌة. الرومانسٌة16635

"     "     "سلٌمان محمد سلٌماندراسات أدبٌة فً الخطب واألمثال الحاهلٌة16636

16637
-العصر الحدٌث - دراسات فً النص األدبً 

حسٌن - محمد عارؾ محمود حسٌن

    "     "     "علً محمد

"     "     "حلمً بدٌراالتجاه الواقعً فً الرواٌة العربٌة الحدٌثة فً مصر16638

"     "     "مرسً الصباغالقصص الشعبً العرب16639ً

"     "     "أحمد الزلطدراسات نقدٌة فً األدب المعاصر16640

"     "    "مجموعة من الدكاترة1ج- المسرح السٌاسً 16642-16641

"      "     "سلٌمان محمد سلٌمانرإٌة نقدٌة فً دراسات أدبٌة16643

"     "     "أٌمن محمد مٌدانالحوار األدبً بٌن المشرق واألندلس16644

"      "      "فتوح خلٌلشرح الكافٌة الشافٌة فً علمً العرض والقافٌة16645

دار الٌازجًعبد هللا الكساسبةتجربة سلٌمان التوابعة الروابٌة16646

دار الوفاء لدنٌا الطباعةأبو الحسن سبلم-المسرح السعودي - نهار الٌقظة فً المسرحٌة العربٌة 16648-16647

دار المعرفة الجامعٌةفوزي محمد أمٌنفً شعر صدر االسبلم و العصراألموي16650-16649

دار الوفاء لدنٌا الطباعةمحمد مصطفى ابو شوارب-مدخل لقراءة الشعر العباسً - شعرٌة التفاوت 16652-16651

  "     "      "مصطفى عبد الشافًمبلمح من عالمهم القصصً 16654-16653
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دار هومهصالح بلعٌدمقاالت لؽوٌة16655

دار الوفاء لدنٌا الطباعةمختار عطٌةعلم البدٌع ودالالت االعتراض16656

"     "      "مختار عطٌةعلم البٌان وببلؼةالتشبٌه فً المعلقات السبع16658-16657

"     "     "كمال الدٌن عبد الؽنً مرسًعلم التفسٌر ومناهج المفسرٌن16659

"      "      "مصطفى أبوشواربعلم العروض وتطبٌقاته 16660

 "     "     "مختار عطٌة-األمر فً القرآن الكرٌم - علم المعانً ودالالته 16662-16661

"     "     "رمضان الصباغ-دراسة جمالٌة - عناصر العمل الفنً 16664-16663

"     "     "حلمً بدٌرفن المسرح 16665

    "     "    "مصطفى أبو شواربفً اللؽة واألدب16667-16666

"     "     "حلمً مرزوقفً النظرٌة األدبٌة والحداثة16669-16668

"     "     "محمد عبد الحمٌدفً اٌقاع شعرنا العربً وبٌبته16671-16670

"     "     "حلمً مرزوقفً فلسفة الببلؼة العربٌة16673-16672

"     "     "مرسً الصباغقراءة أدبٌة فً التراث الفكري العربً 16675-16674

"    "     "مصطفى أبو شواربقراءة الوعً األدب16677-16676ً

"     "     "مرسً الصباغقراءة جدٌدة فً الشعر الشعبً العرب16679-16678ً

"     "     "محمود عبد الوهابقراءات وابداعات معاصرة16681-16680

"     "     "عبد اللطٌؾ زٌدان-أشعار وتحلٌبلت - قصابد وشعراء 16683-16682

"     "     "أشرؾ محمود نجاقصٌدة المدٌح فً األندلس16685-16684

"     "     "كمال الدٌن المرسًمراعاة النظٌر فً كبلم هللا تعالى16687-16686

"     "     "أبو الحسن سبلممسرح الطفل16688

"    "     "السٌد حافظمسرحٌات تجرٌبٌة عربٌة16689

"     "     "أحمد ٌوسؾ خلٌفةمصادر األدب األندلس16691-16690ً

   "      "     "محمود فراج: تر-جورج بول: تؤلٌؾمعرفة اللؽة 16693-16692

"     "     "أحمد عوٌنمفارقة التباٌن فً النقد واالبداع16695-16694

"     "     "محمود عبد الوهابمقاالت نقدٌة16697-16696

سان بٌتر للطباعةكمال الدٌن عٌدمناهج عالمٌة فً االخراج المسرح16699-16698ً

دار الوفاء لدنٌا الطباعةحسٌن عٌد مادى1ٌوسؾ ادرٌس، الصراع والمواجهة ط16700

دار الكتباالمام الترمذيرٌاضة النفس 16703-16701

دار العودةدٌوان حافظ ابراهٌم16706-16704

"    "     "دٌوان البارودي16708-16707

"    "    "دٌوان سمٌح القاسم16713-16709

"    "    " 2، ج1ج- دٌوان بدر شاكر السٌاب 16723-16714

"    "    "دٌوان بلند الحٌدري16728-16724
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دار كنعانعلً نجٌب ابراهٌممقدمة كروموٌل16731-16729

"     "     "محمد صبح:تر/كلود لٌفً شتراوسمدارٌات حزٌنة16734-16732

دار اآلفاقعلً توفٌق الحمدالمعجم الوافً فً النحو العرب16739-16735ً

دار العودةدٌوان أحمد رامً 16745-16740

"    "    "دٌوان الطٌب صالح16752-16749

"    "   "دٌوان علً محمود طه16758-16753

دار المعرفةاالمام النابلسًتعطٌر األنام فً تعبٌر المنام16759

دار المجتمعمحمد ناجً مشرحالوظابؾ االعبلمٌة فً القصة القرآنٌة16760

داركنعانٌوسؾ سامً الٌوسؾ-مساهمة فً نظرٌة الشعر - القٌمة والمعٌار 16763-16761

"    "    "علً نجٌب ابراهٌمجمالٌات اللفظة بٌن السٌاق ونظرٌة النظم16767-16764

 "    "    "علً نجٌب ابراهٌم-مقاالت فً علم الجمال والنقد - ومضى األعماق 16770-16768

"    "    "عمر كوشاالتجاهات النقدٌة الحدٌثة16773-16771

دار عبلء الدٌننذٌر العظمة بدر شاكر السٌاب وادٌت سٌتوٌل16776-16774

قضٌة علمٌة مجهولة ال تعرفها101 16779-16777 "    "    "جٌمس ترٌفل  

دار العودةدٌوان عزالدٌن المناصرة16784-16780

"    "    " 2ج-1دٌوان عبد الوهاب البٌاتً ج16794-16785

"    "    "-األعمال الكاملة - دٌوان معٌن ٌسٌسو 16799-16795

"    "    "األعمال المسرحٌة الكاملة احمد شوق16804-16800ً

"    "    "جاك رنسٌٌرالكلمة الخرساء16806-16805

دار عبلء الدٌنمحمد البخاري/ صابر فلحوطالعولمة والتبادل االعبلمً الدولً 16807

دار األندلسعاطؾ جودة نصرالرمزالشعري عند الصوفٌة16811-16808

اتحاد كتاب العربمحمد بلوحًالشهرالذري فً ضوء النقد العربً الحدٌث16816-16812

دار األندلسمصطفى ناصؾالصورة األدبٌة 16820-16817

دار العودةعز الدٌن الدٌن اسماعٌلالتفسٌر النفسً لؤلدب16825-16821

مكتبة وهٌةعبد السمٌع المصريعدالة توزٌع الثروة فً االسبلم16826

مركز الشارقةرشاد رشدينظرٌة الدراما من أرسطو الى اآلن16827

الشروقعلً جعفر العبلقالداللٌة المربٌة16828

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابجابر عصفورزمن الرواٌة16829

"     "     "أسامة أبو طالبمؽامرة المسرح16830

"     "     "محمد مطفى بكونًالحٌاة والشاعر16831

"     "     "فاروق خورشٌدأضواء على السٌر الشعبٌة16832

الدار المصرٌة السعودٌةمحمد بن نزسٌةالمرشد الطبلبً العام16833

دار المعرفٌة الجامعٌةأحمد طلعت البشبٌشً-المخاطر واالخطار - البٌبة 16834
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دار الٌازوريمحمد عبد الوهاب المؽراويادارة الجودة الشاملة16835

مإسسة الثقافة الجامعٌةجبلل شمس الدٌنالتعلٌل اللؽوي عند الكوفٌٌن16836

مركز االسكندرٌة للكتابحسنً عبد الباري عصرفنون اللؽة العربٌة16837

دار الٌازوريعبد هللا مسلم الكساسبةتجربة سلٌمان القوابعة الروابٌة16838

دار الشاٌبعب الحكٌم راقًالنقد االحٌابً وتجدٌد الشعر فً ضوء التراث16839

نفرو للنشر والتوزٌعمحمد الحسٌب-أعبلم مجمع اللؽة العربٌة - عرفت السر 16840

مإسسة شباب الجامعةمحمود عبد المولىالبٌبة والتلوث16841

دار الفكر الجامعٌةزكً حسٌن زٌداناألضرار والبٌبة16842

مإسسة حورسأبو الحسن سبلم(الجزء الثالث)المسرح و المجتمع 16843

الدار العلمٌةعبد النبً خزحلفن تحرٌر األخبارفً االذاعات الدولٌة16844

مركز االسكندرٌة للكتابخالد عبد الرزاق السٌداللؽة بٌن النظرٌة والتطبٌق16845

مإسسة شباب الجامعةحسٌن رشوانمشاهد من الواقع االجتماع16846ً

دار الهدى الجزابرابراهٌم الجٌوشًمكانة السنة16851-16847

قصر الكتابتقٌة عبد الفتاحالمٌسر فً علوم القرآن16856-16852

دار الهدى الجزابراالمام النوويالتقرٌب فً علوم الحدٌث16861-16857

دار البعثأبو المجد أحمداالجتهاد الدٌنً المعاصر16867-16862

دار النفٌسقدامة بن جعفرمعجم األلفاظ16872-16868

دار الفكرأبو منصور الثعالبًفقه اللؽة واسرار العربٌة16877-16873

دار الطبلبعمحًٌ الدٌن عبد الحمٌد: الشٌخ شرح شذور الذهب16879-16878

دار الهدى الجزابرحسن ومضاؾ فحلةبهجة الطرؾ فً فن الصرؾ16889-16880

"    "    "عبد هللا بو خلخالظاهرة االبدال عند اللؽوٌٌن والنحاة16894-16890

"    "    "محمد عبد الكرٌم الردٌن2ًالمعجمات العربٌة ط16899-16895

"    "    "محمد زؼٌنةفن المقاالت فً كتابات أبً الٌقظان16904-16900

"    "    "عمر أحمد بوقرورةدراسات فً الشعر العربً المعاصر16909-16905

"    "    "ابراهٌم قبلتًكتاب النحو الشهٌر بشرح قطر الندى وبل الصدى16914-16910

"    "    "محمد زؼٌنةشعراء جمعٌة العلماء المسلمٌن16919-16915

"    "    "محمد زؼٌنةالمقالة الوجدانٌة فً نثر أدباء جمعٌة العلماء المسلمٌن16924-16920

دار األمٌنأحمد عزوزالمدارس اللسانٌة16929-16925

دار الهدى الجزابرمحمد بوزٌت  H5N1وكٌفٌة مقاومته    …أنفلووانزا الطٌور16933-16930

المإسسة الوطنٌة للكتابالتلً بن الشٌخمنطلقات التفكٌر فً األدب الشعبً الجزابري16940-19634

"    "    "صالح المباركٌة-المسرح فً الجزابر - دراسات فً المسرح 16944-16941

"    "    "الشٌخ عبد الحمٌد بن بادٌس1925المنتقد 16947-16945

"    "    "اسماعٌل زروخًحوارات انسانٌة فً الثقافة العربٌة 16950-16948
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دار الؽرب وهرانأحمد األزرقالنهضة الثقافٌة األصٌلة فً مدٌنة بلعباس16952-16951

دار الهدى الجزابرمحمد فابز المطقبس من نور محمد صلى هللا علٌه وسلم16956-16953

"    "    "سعاد سطحً-فقهٌا وقانونٌا - نقل وزرع األعضاء البشرٌة 16958-16957

دار الفجر للتراثشٌخ االسبلم بن تٌمٌةمقدمة فً أصول التفسٌر16962-16959

دار المدنًشاتولٌهالؽارة على العالم االسبلم16964-16963ً

دار الهدى الجزابرعب اللطٌؾ صوفًمصادر األدب فً المكتبة العربٌة16974-16965

دار االٌمان االسكندرٌةمحجوب محمد موسىفن المراجعة16979-16975

16980livre de formation en internetSaidiدار الهدى الجزابر

المإسسة الوطنٌة للكتابأنور هدى البراويثورة الؽاب المنتصر16993-16981

   "    "    "محمد األخضر السابحًالشاعر الزنجً وأخواتها17004-16994

"    "    "مصلح سالم-1رواٌة ج- من ٌصنع األقدار 17014-17005

"    "   "العربً الحاج صحراويرواٌة - أحبلم الؽد 17024-17015

"    "    "حفناوي زاؼر-قصص - أشواق 17029-17025

"    "    ""    "    "-رواٌة - ضباع فً عرض البحر 17039-17030

"    "    "نورة سعدي-قصص - أقبٌةالمدٌنة الهاربة 17049-17040

"    "    "محمد زتٌلً-شعر - انهٌار مملكة الموت 17061-17050

المركز الثقافً العربًمحمد مفتاح-مقاربة نسقٌة - التلقً والتؤوٌل 17062

افرٌقٌا الشرقصبلح فضلمناهج النقد المعاصر17063

دار الفكرمالك بن نابًشروط النهضة17064

مإسسة حورس الدولٌةطارق بن علً الحبٌبالعبلج النفسً والعبلج بالقرآن17065

المركز الثقافً العربًمحمد شوقً الزٌنتؤوٌبلت وتفكٌكات17067-17066

دار الفكر الجامعٌةعبد الرحمان العٌسويالمخدرات وأخطارها17068

دار الثقافة العربٌةقصر حامد أبوزٌدالنص والسلطة والحقٌقة17070-17069

المكتب االسبلمًعمر عبٌد حسنهوتحدٌات... فرص 17071

دار األمٌنعبد هللا سالم ملٌطانالثورة الجزابرٌة فً الشعر اللٌب17072ً

المنظمة العربٌة للتربٌةأحمد الصمعًالسمٌابٌة وفلسفة اللؽة17073

مركز دراسات الوحدةمركز الدراسات الوحدة المعرفٌةالترجمة فً الوطن العرب17074ً

المإسسة الجامعٌة للدراساتطاهر شوكت البٌاتًأدوات االعراب17075

دار الكتب العلمٌةولٌام شكسبٌر-مكٌث - روابع شكسبٌر 17076

المكتب العربً الحدٌثشكري عبد الوهابالنص المسرح17077ً

"    "    ""    "    "االضاءة المسرحٌة17078

"    "    ""    "    "-دراسة فً تارٌخ تطور خشبة المسرح- المكان 17079

أكادٌمٌة الفنون وحدة االصداراتمذكور ثابتالكادراج السنماب17080ً
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17081
اتجاهات جدٌدة فً المسرح

أمٌن الرباط، سامح : تر-جولٌان هٌلتون

"      "     "فكري

"     "     "مجموعة أبحاث مارسال رمزيقضاٌا المسرح االفرٌق17082ً

"    "     "زٌدان عبد الحلٌم زٌدان: مراجعة قضاٌا فنٌة الرومانسٌة فً السٌنما17083

"    "    "أحمد كمال متولً: مراجعة -األداء والثقافة السٌاسٌة - المسرح والعالم 17084

"    "    "سعد أردش: مراجعة نصوص المسرح االٌطالً المعاصر17085

"     "     "أمٌن حسٌن الرباط: مراجعةنظرٌة الكومٌدٌا فً االدب والمسرح والسٌنما17086

"     "     ""    "    "التمثٌل واألداء المسرح17087ً

"    "    "رباب عبد اللطٌؾ: تؤلٌؾ فنٌات المونتاج الرقمً فً الفٌلم السٌنماب17088ً

"    "    "سامً صبلح: رج-فٌوال سبولٌناالرتجال للمسرح17089

"    "    "منى علً صفوت: مراجعة طاقة الممثل 17090

"    "    "سامح فكري: ترج-كرٌستوفر اٌنزالمسرح الطلٌع17091ً

17092
-مسرحٌة - الجمهور 

رضا : ترج- فٌدٌرٌكو جارثٌا لوكار 

"     "    "ؼالب

"     "      "سامً صبلحالممثل والحرباء17093

"    "    "حمادة ابراهٌم: ترج-جان دوت التعبٌر الجسدي للمثل 17094

"    "    "فٌفً فرٌد: ترج-بٌٌر انطوان كوتون تقنٌات الصوت فً السٌنما17095

"     "     "-مقدمة نقدٌة - فن االداء 17096

"    "    "أمٌن حسٌن الرباط:ترج-دافٌد ولٌامز مسرح الشمس17097

"    "     "2000العدد األول صٌؾ -مجلة - الفن المعاصر 17098

"    "     "2000العدد الثانً خرٌؾ -مجلة - الفن المعاصر 17099

"     "     "2001العدد الثالث شتاء -مجلة - الفن المعاصر 17100

    "    "     "2002العدد الرابع-مجلة - الفن المعاصر 17101

"     "     "2004العدد الخامس -مجلة - الفن المعاصر 17102

"     "     "أمٌن حسٌن الرباط: تراالرهاب والمسرح الحدٌث17103

17104
الفضاء المسرحً

مجموعة من : تر-جٌمٌس مٌردوند

"     "     "األكادمٌٌن

"    "     "حامد أحمد ؼانم: تر-بٌتٌر اٌدٌن المسرح المعارض17105

17106
المسرح والعبلمات

: تر- جورج ساقونا/الٌن قاستون 

"    "    "سباعً السٌد

"    "     "حركة الممثل على خشبة المسرح17107

17108
سحرة المسرح

صبلح /حامد أحمد ؼانم: تر-بٌرند زوخر

"    "    "نصر األكشر
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"    "     "سمٌر متولً: تر-فرانثٌسكو ثٌسبدٌسمسرح السرد التمثٌلً- من مسرح أمرٌكا البلتٌنٌة17109

"    "     "الحسٌن علً ٌحٌى: تر-لٌتزبٌسك الممثل وجسده17110

طٌبة للنشر والتوزٌعمحمد السٌد حبلوة/ طارق جمال عطٌةمدخل الى مسرح الطفل17111

دار األحمدي للنشرأحمد فإاد نجمخبلصة الكبلم17112

"    "    "علً أبو شادياتجاهات السٌنما المصرٌة17113

دار األمٌنمحمود قاسمالحب فً السٌنما17114

دار األمٌنمحمود قاسمالمرأة فً السٌنما17115

دار األمٌنٌعقوب وهبً- محمود قاسم 1997 - 1927موسوعة الممثل فً السٌنما المصرٌة17116

"     "    "محمود قاسمالعنؾ فً السٌمنا 17117

"    "    "عبده دٌابالتؤلٌؾ الدرام17118ً

"    "    ""    "    "االعداد الدرام17119ً

"     "    "محمود كحٌلهالمسرح المسرح17120ً

"    "    "محمود قاسماألدب فً السٌنما17121

دار الثقافة للنشر والتوزٌعٌوسؾ خلٌلمناهج البحث األدب17122ً

دار الكتاب الجدٌد المتحدةمحمد علً كندي-السٌاب، نازك، الباتً- الرمز والقناع فً الشعر العربً الحدٌث17123

دار الوفاء لدنٌا الطباعةضٌاء مرعى1988-1826السٌنما التسجٌلٌة فً مصر17124

"    "     "أبو الحسن سبلم3-2-1ج/االرهاب فً وسابل االعبلم والمسرح 17127-17125

"    "    "علً أحمد عبلمالكتابة العربٌة الصحٌحة17128

"     "    "عبد اللطٌؾ دربالة-مسرحٌة - عاصفة على العرب 17129

"     "     "السٌد حافظ-مسرحٌات كومٌدٌة - الؽجرٌة والسكون 17130

"     "     "عربة األمٌر أصوار المرحة17131

"     "    "ضٌاء طمعان-مسرحٌة ألطفال - سكر والناى المكسور 17132

"    "    "صابر عبد ربهاالتجاهات النظرٌة فً تفسٌر الوعً السٌاس17133ً

"    "    "رمضان الصباغ-دراسة جمالٌة - عناصر العمل الفنً 17134

"    "     "أبو الحسن سبلمالمخرج السنمابً والقراءة المتعددة للنص17135

"     "     "السٌد حافظمسرحٌات تجرٌبٌة عربٌة17136

أكادٌمٌة الفنونمجموعة من الؽربٌٌنالمسرح الراقص17137

أكادٌمٌة الفنونمجموعة من الؽربٌٌنالمونتج السٌنماب17138ً

مفقود 17139

"     "    "ادوٌن دٌور2-1ج/ فن التمثٌل اآلفاق واألعمال 17141-17140

دار الوفاء لدنٌا الطباعةحلمً بدٌرفن المسرح 17142

"     "     "رضا عبد الؽنً الكساسبةالتشكٌل الدرامً فً مسرح شوق17143ً

"    "     "أبو الحسن سبلمفنون العرض المسرحً ومناهج البحث17144
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"     "     "هانً أبو الحسن سبلمسٌمٌولوجٌا المسرح بٌن النص والعرض17145

"     "     "أحمد الزلطمدخل الى علوم المسرح17146

"     "     "أ بو الحسن سبلماالٌقاع فً فنون التمثٌل و االخراج المسرح17147ً

"     "    "أبو الحسن سبلم-المسرحٌة - الممثل وفلسفة المعامل 17148

أكادٌمٌة الفنونمركز اللؽات والترجمة: تر-السرد فً السٌنما - دراسات مختارة 17149

دار الوفاء لدنٌا الطباعةأبو الحسن سبلممسرح الطفل17150

"    "     "أحمد ابراهٌمالدراما والفرجة المسرحٌة17151

"     "     "أحمد الزلط1ط/ مدخل الى علوم المسرح 17152

أكادٌمٌة الفنونسامح فكري: تر/سوزان بٌنٌتجمهور المسرح17153

دار الوفاء لدنٌا الطباعةالسٌد حافظ ب شمال حٌفا500 رجال فً معتقل 6 / 1- المسرح السٌاسً 17154

"     "     "السٌد حافظالحانة الشاحبة العٌن تنتظر العجوز الؽاضب/ 2-المسرح السٌاسً 17155

مركز دراسات الوحدة العربٌة-عبد االله بلقزٌز - حاورهم -حوارات فكرٌة - االسبلم والحداثة واالجتماع السٌاسً 17156

"    "    "ندوةالحركات االسبلمٌة المعاصرة فً الوطن العرب17157ً

"    "    "مجموعة من الباحثٌن-دراسات فً الفكر والممارسة - الحركات االسبلمٌة والدٌمقراطٌة17158

"    "    "مجموعة من المإلفٌنالخلفٌات السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة- األزمة الجزابرٌة 17159

مكتبة العبٌكانسمٌح أبو فراس: تر/ برور. ولٌم باألسلحة السرٌة فً الحرب العالمٌة الثانٌة17160

دار القصبة للنشرعبد الجلٌل مرتاضفً مناهج البحث اللؽوي 17162-17161

دار اآلفاقمصطفى حركاتاللسانٌات العامة17164-17163

دار اآلفاقجان بٌرواللسانٌات 17166-17165

   "    "     "أندرٌه مارتٌنًمبادئ فً اللسانٌات العامة17168-17167

منشورات االختبلؾآمنة بلعلىتحلٌل الخطاب الصوفً فً ضوء المناهج النقدٌة المعاصرة17170-17169

دار القصبة للنشررشٌد ٌن مالكمقدمة فً السمٌابٌة السردٌة17172-17171

دار القصبة للنشرمصطفى فاسًدراسات فً الرواٌة الجزابرٌة17174-17173

دار الجٌل بٌروتأبو تمامدٌوان الحماسة17179-17175

دار الكتب العلمٌة لبنانأبو هبلل العسكري-الكتابة والشعر - كتاب الصناعتٌن 17181-17180

دار الكتب العلمٌة لبنانالمرزبانًالموشح فً مآخذ العلماء على الشعراء17183-17182

"     "    "قدامة بن جعفرنقد الشعر 17186-17184

المكتبة العصرٌةعلً بن عبد الجرجانًالوساطة بٌن المتنبً وخصومه17188-17187

دار صادر بٌروتابن رشٌق القٌروانًكتاب العمدة فً نقد الشعر وتمحٌصه17190-17189

دار الكتب العلمٌةابن فارسالصاحبً فً فقه اللؽة العربٌة ومسابلها وسنن العرب فً كبلمها17192-17191

الشركة الوطنٌة للنشر والتزٌعمرزاق بقطاش-رواٌة - طٌور فً الظهٌرة 17196-17193

الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌعالطاهر وطارعرس بؽل 17200-17197

الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌعمرزاق بقطاش-قصص - جراد البحر 17202-17201
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المإسسة الوطنٌة للكتاببوجادي عبلوة-ثبلث قصص - لٌلة احمٌدة العسكري 17206-17203

دار هومهعبد الملك مرتاضاألدب الجزابري القدٌم 17208-17207

موفم للنشرمفدي زكرٌاالٌاذة الجزابر17210-17209

دار هومهعبد الملك مرتاضفً نظرٌة النقد17212-17211

مكتبة الدراسات اللؽوٌةحسن ظاظااللسان واالنسان 17215-17213

دار المعارؾ المصرٌةشوقً ضٌؾالعصر العباسً االول17222-17216

"     "     ""    "     "العصر العباسً الثان17235-17223ً

دار المعارؾ المصرٌةشوقً ضٌؾالفن ومذاهبه فً النثر العرب17241-17236ً

المإسسة الوطنٌة للكتاببن عزوز زبدةدراسة المشتقات العربٌة وآثارها الببلؼٌة فً المعلقات العشر الجاهلٌة 17244-17242

الدار العالمٌة للكتاب االسبلمًطه جابر العلوانً-منهج بحث ومعرفة - أصول الفقه االسبلم17254-17252ً

تارٌخ النحو17258-17257

دمشق- دار الفكر محمد مهداويالبشٌر االبراهٌمً نضاله وأدبه 17260-17259

المكتبة العصرٌة بٌروتعبد الحمٌد أحمد ٌوسؾ هنداوياالعجاز الصرفً فً القرآن الكرٌم17262-17261

دار الشروق للنشر والتوزٌعاحسان عباستارٌخ النقد األدبً عند العرب17265-17263

عالم الكتبعبد العزٌز عبد المعطً عرفةقضٌة االعجاز القرآنً وأثرها فً تدوٌن الببلؼة العربٌة17267-17266

المكتبة األزهرٌة للتراثعبد العال سالم مكرمالقرآن وأثره فً الدراسات النحوٌة17270-17268

دار الحدٌثمحمد عبدهنهج الببلؼة 17272-17271

مكتبة القرآن-بن بشار األنباري - محمد بن القاسم األضداد فً اللؽة17274-17273

دار القلماألبشٌه2ً-1ج/ المستطرؾ فً كل فن مستظرؾ 17276-17275

الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌعالطاهر وطارالطعنات 17280-17277

المإسسة الوطنٌة للكتابحرز هللا محمد الصالح-مجموعة قصص - النهار ٌرتسم فً الجرح 17284-17281

"    "    "أحمد رضا حوحوؼادة أم القرى 17288-17285

"    "     "عبد الرحمان ماضويٌوعورطه17292-17289

الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌعصالح خرفًأطلس المعجزات17294-17293

مجلة أدبٌة ثقافٌة تصدرها وزارة الثقافةعبلوة بوجادي-مجموعة قصصٌة - فً مواجهة النافذة الكبٌرة 17296-17295

الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌععمار بلحسنحرابق البحر 17298-17297

دار البعث للطباعة والنشرأحمد بودشٌشة-خمس مسرحٌات - الصعود الى السقٌفة 17302-17299

الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌععرعار محمد العالً-رواٌة - ما ال تذروه الرٌاح 17304-17303

المإسسة الوطنٌة للكتابعبد العزٌز بوشفٌرات-رواٌة - نجمة الساحل 17311-17305

"    "    "مولود فرعونالدروب الوعرة17315-17312

"    "    "بوعبلم رمضانًالمسرح بٌن الماضً والحاضر17319-17316

"    "    "فإاد صالح السٌداألمٌر عبد القادر الجزابري متصوفا وشاعرا17321-17320

دٌوان المطبوعات الجامعٌةموهوب مصطفايالمٌثالٌة فً الشعر العربً 17323-17322
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فقه اللؽةصالح خرفًالشعر الجزابري الحدٌث 17327-17324

دار الكتاب الحدٌثأحمد أمٌن3-2-1ج/ ضحى االسبلم 17328

دار الكتاب العربًأحمد أمٌنظهر االسبلم17329

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌعجورجً زٌدان4-3-2-1ج /تارٌخ آداب اللؽة العربٌة17331-17330

القاهرة-مطبعة النهضة العربٌةأبً عبٌدة معمر المثنى التمٌمًكتاب الخٌل17335-17332

مصر- دار المعارؾ شوقً ضٌؾدراسات فً الشعر العربً المعاصر 17337-17336

مصر- دار المعارؾ عٌسى الناعوريأدب المهجر17339-17338

دار الفكرعبد الكرٌم األشترالمضمون وصورة التعبٌر- النثر المهجري 17345-17340

منشورات االختبلؾحسٌن خمري-مقاربات فً الرواٌة - فضاء المتخٌل 17347-17346

دار القصبة للنشرعمر عروة-أبرز فنونه وأعبلمه - النثر الفنً القدٌم 17349-17348

المإسسة الوطنٌة للكتابصباٌحٌة بن كلة-مجموعة قصصٌة - سقط المحار 17364-17350

المإسسة الوطنٌة للكتابعمار بلحسن-قصص - فونٌس 17376-17365

"    "    "ابراهٌم سعدي-رواٌة - النخر 17384-17377

"     "     "علً مبلحً-شعر - صفاء األزمنة الخانقة 17387-17385

"    "    "رابح بلهوان-قصة - من جهاد الى جهاد 17396-17388

"     "    "عبد الرحمان ناصر-قصص - أطفال الحدود 17409-17397

"    "    "أبو العٌد دودوبحٌرة الزٌتون17420-17410

"    "    "عمر بن قٌنةمؤوى جان دوالن17424-17421

"    "    "محمد المعراجً-قصة - شوك األسى 17427-17425

"    "    "محمد العٌد بهلولً-قصة قصٌرة - دخان الكوانٌن 17433-17428

"     "     "حفناوي زاؼر-قصص - أشواق 17440-17434

"    "    "العربً الحاج صحراويرواٌة - أحبلم الؽد 17449-17441

"    "    "حفناوي زاؼرضٌاع فً عرض البحر17463-17450

"    "     "حفناوي زاؼر-رواٌة - الزابر 17484-17464

دار الطلٌعة بٌروتمحمد الحدادحفرٌات فً تؤوٌلٌة الخطاب االصبلحً العربً 17486-17485

17487
كٌؾ صنع الٌهود الهولوكوست

األوابل للنشر والتوزٌعماري شهرستان: تر/ نورمان فنكلشتاٌن

دار التنوٌر للطباعة والنشر والتوزٌعكلود لٌفً شتراوسمقاالت فً األناسة 17489-17488

دار الطلٌعة بٌروتأبو ٌعرب المرزوقًفً العبلقة بٌن الشعر المطلق واالعجاز القرآن17491-17490ً

األوابل للنشر والتوزٌعمحمد فتحً أمٌن: الفرٌق الركن موسوعة أنواع الحروب17492

المنظمة العربٌة للترجمةآن روبول جاك موشبلرالتداولٌة الٌوم17495-17493

دار الطلٌعة بٌروتعبدج المجٌد بوقربةالحداثة والتراث17501-17496

دار الطلٌعة بٌروتعلً زٌعورقطاع البطولة والنرجسٌة فً الذات العربٌة17505-17502

255



األوابل للنشر والتوزٌعمحمد الواكد: تر/ وٌلسون براٌنكًخفاٌا االستؽبلل الجنسً فً وسابل االعبلم17507-17506

"    "     "رجا عبد الحٌد عرابًسفر التارٌخ الٌهودي17509-17508

دار عبلء الدٌنسهٌل حمد أبو فخر:تر/ ماري فرانس-العنؾ الٌومً الفاسد - التحرش األخبلقً 17511-17510

دار عبلء الدٌنفاطمة عابدٌن:تر/ مارؼرٌت دٌفٌنحكاٌات وأساطٌر من مصر القدٌمة17513-17512

دار الطلٌعة بٌروتعبد الفتاح كٌلٌطولن تتكلم لؽت17516-17514ً

"     "    "خلٌل أحمد خلٌلنقد العقل السحري17519-17517

"     "    "جورج طرابٌشً-ودراسات أخرى - رمزٌة المرأة فً الرواٌة العربٌة 17522-17520

"    "    "الطاهر لبٌب-الشعر العذري نموذجا - سوسٌولوجٌا الؽزل العربً 17525-17523

"     "     "عزٌز العظمةالتراث بٌن السلطان والتارٌخ 17527-17526

"     "    "رضوان زٌادةأٌدٌولوجٌا النهضة فً الخطاب العربً المعاصر17528

"     "     "جورج طرابٌشً: تر/ هٌؽلالفن الرمزي الكبلسٌكً الرومانس17532-17530ً

"     "     ""     "     "المدخل الى علم الجمال، فكرة الجمال 17535-17533

"     "    "نضال عبد القادر الصالحالمؤزق فً الفكر الدٌنً بٌن النص والواقع17536

اتحاد كتاب العربسهٌل عروسًنموذجا- عبد الرحمان الكواكبً - دراسة فً اشكالٌة الثنابٌات فً الثقافة العربٌة 17539-17537

"     "    "نبٌل سلٌمانجمالٌات وشواؼل روابٌة 17542-17440

"    "    "ٌوسؾ اسماعٌلالرإٌا الشعبٌة فً الخطاب الملحمً عند العرب17545-17543

"     "     "ٌوسؾ الصابػ  -1958منذ نشؤته حتى عام- الشعر الحر فً اللعراق  17547

"    "    "حسٌن خمري-الحضور والؽٌاب - الظاهرة الشعرٌة العربٌة 17549-17548

"    "    "أحمد محمد وٌساالنزٌاح فً التراث النقدي والببلؼ17552-17550ً

"    "    "عبد العزٌز ابراهٌمشعرٌة الحداثة17555-17553

"    "    "محمد صابر عابدبٌن البنٌة الداللٌة والبنٌة االٌقاعٌة- القصٌدة العربٌة الحدٌثة 17557-17556

"     "    "محمد رٌاض وتارتوظٌؾ التراث فً الرواٌة العربٌة 17560-17558

"     "    "محمد عزامشعرٌة الخطاب الشعري17563-17561

"     "    "خلٌل الموسىبنٌة القصٌدة العربٌة المعاصرة17565-17564

مإسسة عبلء الدٌن للطباعة والنشر والتوزٌعنزار برٌك هنٌديهكذا تكلم جبران17567-17566

اتحاد كتاب العربأحمد علً محمدالمحور التجاوزي فً شعر المتنب17569-17568ً

"    "    "عزت السٌد أحمدفلسفة األخبلق عند الجاحظ17571-17570

"    "    "اسماعٌل الملحمالتجربة االبداعٌة17574-17572

"    "    "حسٌن جمعةجمالٌة الخبر واالنشاء17577-17575

دار الطلٌعة بٌروتمعور صحراويالتداولٌة عند العلماء العرب17580-17578

افرٌقٌا الشرقمحمد العمريأصولها وامتداداتها- الببلؼة العربٌة 17581

-الرباط - دار األمان مبارك حنون-الوقؾ فً اللسانٌات الكبلسٌكٌة - فً الصواتة الزمانٌة 17583-17582

دار شامٌة بٌروت- دار القلم دمشقمحمد حاتم الطبشً-فً الصبر والتحمل والتضحٌة - بطوالت ومواقؾ 17584
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دار توبقال للنشرعبد الفتاح كٌلٌطو-دراسة فً مقامة للحرٌري - الؽابب 17586-17585

مكتبة رحابعباس محمود العقادالفلسفة القرآنٌة17587

سراس للنشر تونسحسٌن ألوادفً مناهج الدراسات األدبٌة17592-17588

دار القلمصدوق نور الدٌنكٌؾ تحلل نصا أدبٌا17595-17593

دار الكتب العلمٌةابراهٌم شمسمرجع الطبلب فً تصرٌؾ األفعال17597-17596

دار الكتب العلمٌةعبد الرحمان الجامًنقد النصوص فً شرح نقش الفصوص17598

منشورات ما بعد الحداثةعبد السبلم السماوي-قراءات فً الشعر المؽربً المعاصر - اٌقاعات ملونة 17600-17599

2ندوة / منشورات دراسات األندلس وحوار الحضاراتسعٌد بن سعٌد العلوياالسبلم والؽرب17601

-الرباط - منشورات كلٌة اآلداب والعلوم االنسانٌة المصطفى الشاذلً: تنسٌق -هوٌة وتوصل -التراث اللؽوي الشفاهً 17604-17602

المركزالثقافً العربًعلً بن ابراهٌم الحمد النملة-منطلقات العبلقات ومحدداتها- الشرق والؽرب17905

المركز الثقافً العربًرفٌؾ صٌداوي-حوارات مع روابٌات عربٌات - الكتابة وخطاب الذات 17608-17606

منشورات االختبلؾأحمد ٌوسؾالدالالت المفتوحة17611-17609

دار توبقال للنشرمحمد بنٌسالحداثة المعطوبة17614-17612

دار الثقافة للنشر والتوزٌعصدوق نور الدٌنالكتابة وسلطة الذاكرة17617-17615

-الدار البٌضاء - شركة النشر والتوزٌع المدارس أحمد الٌبوري-البنٌة والداللة - الكتابة الروابٌة فً المؽرب 17619-17618

منشورات ما بعد الحداثةالخمار العلمًفً الهوٌة والسلطة17621-17620

دمشق- دار الفكر / بٌروت-دار الفكر المعاصر مالك بن نبً-مشكبلت الحضارة - تؤمبلت 17624-17622

دار الفكرمالك بن نبًمشكلة الثقافة17628-17625

"    "    "مالك بن نبًوجهة العالم االسبلم17630-17629ً

"    "     ""    "    "فً مهب المعركة17632-17631

دار الشروقمحمد قطبمن قضاٌا الفكر االسبلمً المعاصر17634-17633

دار الفكرمالك بن نبًبٌن الرشاد والتٌه17636-17635

دار بن حزمعلً الحماديمساحة للتؤمل17640-17637

دار بن حزمعلً الحماديشرارة االبداع17641

وصٌة ومهارة الدارة اجتماع ناجح66   17642        "    "    ""     "    "

دار بن حزمعبد هللا بن حمود البوسعٌديقراءة فً نصوص تربوٌة17644-17643

"    "    "مرٌم عبد هللا النعٌمًااللتفات الى الذات 17645

"     "    "علً الحماديمبدعون عبر التارٌخ17647-17646

"    "    "علً الحماديتقنٌة للتدرٌب وااللقاء المإثر17649-17648333

"     "     "عبد هللا الكمالًخطوة....كتابة البحث وتحقٌق المخوطة خطوة17651-71650

"    "     "محمد الركنهولوكوست المسلمٌن17652

"    "    "موسى منصور المزٌديهل أنت معنا فً القمة17653

"     "     "أحمد بن محمد العلٌمًاالنضباط والطاعة وأثرها التربوي17655-17654
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الدار العربٌة للعلومأبوببلل عبد هللا الحامدالمشكل والحل17656

المركز الثقافً العربًعلً أوملٌلسإال الثقافة17657

دار البحوث للدراسات االسبلمٌة واحٌاء التراثعبد الحكٌم األنٌس: تحقٌقالقاضً عبد الوهاب البؽدادي المالكً فً آثار القدماء والمحدثٌن17658

دار البحوث للدراسات االسبلمٌة واحٌاء التراثادرٌس الفاسً الفهري: تحقٌقفً شرح خبلصة األصول للشٌخ عبد القادر الفاسً  / مفتاح الوصول الى علم األصول للشٌخ محمد الطٌب الفاس17660-17659ً

"     "      "محمد بن المدنً الشنتوؾ: بقلم القواعد األصولٌة عند القاضً عبد الوهاب البؽدادي من خبلل كتابه االشراؾ على مسابل الخبلؾ17661

دار بن حزممحمد آل بٌوض التمٌمً-الجنس، الحب، المرأة - السقوط فً الهاوٌة17663-17662

دار الكتب العلمٌةعاصم ابراهٌم الكٌالً: تحقٌقآداب الطرٌقة وأسرار الحقٌقة فً رسابل الشٌخ عبد الرزاق القاشان17664ً

"     "     "الزمزمً الكتانً- أسامة الكتانًالسفر الصوف17665ً

دار بن حزممتون فً اللؽة العربٌة 17669-17666

دار عمار عمان- دار الجٌلضٌؾ هللا الدؼمًدعوى التناقض والدفع فً الشرٌعة االسبلمٌة17671-17670

دار الشروقطارق البشرىمنهج النظر فً النظم السٌاسٌة المعاصرة لبلدان العالم االسبلم17673-17672ً

دار الهاديماجد الؽرباوياشكالٌات التجدٌد: قضاٌا اسبلمٌة معاصرة 17676-17674

األوابل للنشر والتوزٌعجمال البدري.ؼدا....الٌوم... أمس - مثلث الدم شارون 17677

دار قرطبةمحمد مسلمالعمل السٌاسً بٌن االدارة العلمٌة والضوابط األخبلقٌة17678

مكتبة الشروق الدولٌةرانٌة خبلؾ: تر/محمد عارؾصعود البروتستانتٌة فً أمرٌكا وتؤثٌرها على العالم االسبلم17679ً

الدار العربٌة للعلومعبد المجٌد النجاردور حرٌة الرأي فً الوحدة الفكرٌة بٌن المسلمٌن17680

دار القبس للنشر والتوزٌعأبوبكر عبد الستار خلٌلنبوءة اندحار الٌهود العام ةانتصار المسلمٌن التام فً فلسطٌن- صراع الوجود والبقاء 17681

لبنان- دار الصفوة بٌروت محمد العلٌوات-تؤمبلت فً التؤهٌل المجتمعً -التجدٌد االجتماعً 17683-17682

المكتب االسبلمًعمر عبٌد حسنهالخطاب الؽابب17686-17684

المكتب االسبلمًعمر عبٌد حسنه-فرص وتحدٌات - العولمة 17688-17687

"     "    ""    "    "الوراثة الحضارٌة17691-17689

مكتبة وهبةٌوسؾ القرضاويالفقه االسبلمً بٌن األصالة والتجدٌد17693-17692

دار الكتب العلمٌةأحمد أمٌن: تر/ رابوبرتمبادئ الفلسفة17693

شركة االبداع الخلٌجًطارق السوٌدانمنهجٌة التؽٌٌر فً المنظمات17395-17694

مكتبة وهبةٌوسؾ القرضاويشمول االسبلم17696

دار الشروقصالح النعامًالعسكر والسٌاسة فً اسرابٌل17697

دار الطلٌعة بٌروتطرابٌشً: تر/ فروٌدموسى والتوحٌد17698

دار الطلٌعة بٌروتكمال بكراشعلم النفس ومسابل اللؽة17700-17699

دار الطلٌعة بٌروتطرابٌشًفً ثقافة الدٌموقراطٌة17701

"     "     "ٌحٌى الٌحٌاويأوراق فً التكنولوجٌا واالعبلم والدٌموقراطٌة17702

دار رسبلن للطباعة والنشر والتوزٌعلمٌاء أدٌب منذر: تر/ مٌكٌافٌلًاألمٌر17703

دار التوحٌدي للنشرفإادعبد المطلب: تر/ رٌتشارد داتونمقدمة لدراسة النقد األدبً االنجلٌزي 17705-17704

دار الطلٌعة بٌروتسالم حمٌشالخلدونٌة فً ضوء فلسفة التارٌخ17706

258



"     "    "هشام جعٌط- جدلٌة الدٌن والسٌاسة فً االسبلم المبكر - الفتنة 17707

مإسسة عبلء الدٌن للطباعة والنشر والتوزٌعمحمد جمٌل الحطابالعٌون فً الشعر العربً 17709-17708

طوب برٌسمحمد الشرٌؾ1تارٌخ الؽرب االسبلمً ج17709

دار الطلٌعة بٌروتمختار الفجارنقد العقل االسبلمً عند محمد أركون17710

"     "     "سلٌم كرم: ترالموسوعة الفلسفٌة17711

"    "     "احسان سركٌساآلداب القدٌمة وعبلقتها بتطور المجتمعات17711

المإسسة الوطنٌة للكتابالعربً دحوالشعر الشعبً ودوره فً الثورة التحرٌرٌة الكبرى بمنطة األوراس17711

دار الشروقأحمد فتحً سرورالعالم الجدٌد بٌن االقتصاد والسٌاسة والقانون17712

مكتبة الشروق الدولٌةعبد الوهاب المسٌريدراسات معرفٌة فً الحداثة الؽربٌة17712

منشورات زاوٌةادرٌس بلملٌحنماذج من الذات المنتجة للخطاب العربً الحدٌث17714-17713

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابأحمد عثمانالمصادر الكبلسٌكٌة لمسرح توفٌق الحكٌم17716

دار األمٌن للنشر والنوزٌععبد هللا علً ابراهٌمالشرٌعة والحداثة17717

المكتب االسبلمًعمر عبٌد حسنةالشاكلة الثقافٌة17719-17718

مكتبة وهبةمحمد الحسٌنً اسماعٌل-المواجهة والحل - االسبلم والؽرب 17720

المجمع االسبلمً العلمًعلً الحسنً الندويالمسلمون وقضٌة فلسطٌن17721

دار البشٌر للنشر والتوزٌععلً سعود عطٌةكتب وشخصٌات17723-17722

دار الكتب العلمٌةأبو عبد الرحمان النسابً: الشٌخ تهذٌب خصابص االمام علً رضً هللا عنه17725-17724

دار السبلمعبلء أبو زٌد- نادٌة محمود مصطفىحوار الحضارات17726

دار الفكرمالك بن نبًمشكلة األفكار فً العالم االسبلم17728-17727ً

"     "    "   "    "     "مشكلة الثقافة17732-17729

"     "     ""    "    "المسلم فً عالم االقتصاد17736-17733

"     "     ""     "    "وجهة العالم االسبلم17741-17737ً

دار الشروقٌوسؾ القرضاويأمتنا بٌن قرنٌن17743-17742

دار الفكرمالك بن نبًفكرة كومنوٌلث اسبلم17745-17744ً

"     "     ""     "    "من أجل التؽٌٌر17747-17746

"     "     ""     "     "الصراع الفكري فً الببلد المستعمرة17749-17748

"     "     ""     "      "فً مهب المعركة17752-17750

دار الؽرب االسبلمًأنور الجنديعبد العزٌز الثعالبً رابد الحرٌة والنهضة االسبلمٌة17754-17753

دار الفكرمالك بن نبًفكرة االفرٌقٌة اآلسٌاوٌة فً ضوء مإتمر باندونػ17757-17755

رواج لبلعبلم والنشرفهٌم مصطفىالمراهقون ٌتحدثون17758

دار الفكرمالك بن نبًالقضاٌا الكبرى17760-17759

دار التوزٌع والنشر االسبلمٌةفهٌم مصطفىثقافة الطفل العربً فً ضوء االسبلم17762-17761

دار الفكرمالك بن نبًشروط النهضة17764-17763
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"      "     ""     "      "تؤمبلت17766-17765

دار الكتب االسبلمٌةمحمد عبد المنعم الجمالموسوعة االقتصاد االسبلم17767ً

-الرٌاض - الندوة العالمٌة للشباب االسبلمً عماد الدٌن خلٌلقالو عن االسبلم17768

مإسسة الكتب الثقافٌةمحمد بك الخضريالدولة العباسٌة17769

دار البشابر االسبلمٌةنزٌر محمد مكتبًصفحات رابدة فً مسٌرة العدالة17770

-دمشق - دار القلم محمد الؽزالًاالسبلم واالستبداد السٌاس17772-17771ً

دار القبس للنشر والتوزٌعأبوبكر عبد الستار خلٌلنبوءة اندحار الٌهود العام ةانتصار المسلمٌن التام فً فلسطٌن- صراع الوجود والبقاء 17773

مكتبة الشروق الدولٌةطه جابر العلوانًأزمة االنسانٌة ودور القرآن الكرٌم فً الخبلص منها17775-17774

دار قرطبةالطٌب برؼوثمحورٌة البعد الثقافً فً استراتٌجٌة التجدٌد الحضاري عند مالك بن نب17777-17776ً

دار التقرٌب بٌن المذاهب االسبلمٌةالقاضً محمد سوٌداالسبلم هو الحل لقضاٌا االنسان17779-17778

افرٌقٌا الشرقخدٌجة صبارالمرأة بٌن المٌثولوجٌا والحداثة17781-17780

منار للنشر والتوزٌعأبو عبد الرحمان األخضر االخضريمبادئ علم المنطق17782

مكنبة الثقافة الدٌنٌةمحمد دٌابتارٌخ العرب فً اسبانٌا17783

دار بن الجوزيمصطفى حلمًنكبة فلسطٌن من منظرو تارٌخ17785-17784ً

مكتبة وهبةعبد السبلم اللمعًصراع الحضارات وحوار الدبابات17786

الدار المصرٌة السعودٌةأحمد مجدي حجازيالعولمة بٌن التفكٌك واعادة التركٌب17787

الدار العربٌة للعلوممحمد محفوظالحرٌة واالصبلح فً العالم العرب17788ً

-الدار البٌضاء - المدارس محمد بن عمارةاألثر الصوفً فً الشعر العربً المعاصر17789

دار عالم الكتبسٌد محمد سادتً الشنقٌطً-المنهج - االعبلم االسبلمً 17790

-الرباط - دار األمان أحمد بوحسننصوص مترجمة. التؤوٌل- الفهم - نظرٌة األدب القراءة 17792-17791

-الدار البٌضاء - المدارس محمد معتصم-الصٌػ والمقومات - النص السردي العربً 17795-17793

-الدار البٌضاء - المدارس عبد المجٌد نوسًالتحلٌل السٌمٌابً للخطاب الرواب17797-17796ً

-الرباط - دار األمان بول رٌكومن النص الى الفعل17799-17798

"     "      "أحمد المتوكلقضاٌا اللؽة العربٌة فً اللسانٌات الوظٌفٌة17801-17800

دار نشر المعرفةمحمد الواطسًظاهرة البدٌع عند الشعراء المحدثٌن17803-17802

دار الشروقمحمد قطبقبسات من الرسول صلى هللا علٌه وسلم17807-17804

مإسسة الرسالةفتحً ٌكنحركات ومذاهب فً مٌزان االسبلم17809-17808

دار الشروقمحمد قطبفً النفس والمجتمع17811-17810

دار االٌمان االسكندرٌةنشؤت زٌدانالمعالم الستخبلؾ المسلمٌن فً العالم17813-17812

دار الشروقجبلل أمٌنخرافة التقدم والتؤخر17814

مكتبة الشروق العالمٌةقاسم عبده قاسم: تر/ جون روزأساطٌر الهٌونٌة17815

دار النفابسأكرم أبواسماعٌلالتقوٌم الذاتً للشخصٌة فً التربٌة االسبلمٌة17816

الدار الشامٌة- دار القلم محمد الصادق ابراهٌم عرجونالقرآن العظٌم هداٌته واعجازه فً أقوال المفسرٌن17817
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منشورات اتحاد كتاب المؽربحسن مخافً-دراسة فً التنظٌر الشعري - القصٌدة الرإٌا 17819-17818

المركز الثقافً العربًسعٌد ٌقطٌنمن النص الى النص المترابط17822-17820

دار الشروقمحمد قطبشبهات حول االسبلم17824-17823

-وجدة - منشورات كلٌة األداب مصطفى الؽدٌريمقاالت فً األدب األندلسً والمؽرب17826-17825ً

افرٌقٌا الشرقمحمد الشٌكرهاٌدؼر وسإال الحداثة17828-17827

افرٌقٌا الشرقمحمد العمريفً ببلؼة الخطاب االقناع17830-17829ً

17832-17831
فلسفة الببلؼة

ناصر - سعٌد الؽانمً: تر/ رٌتشاردز

افرٌقٌا الشرقحبلوي

منشورات االختبلؾأحمد ٌوسؾالسٌمٌابٌات الواصفة17834-17833

انجاز المتٌجة للطباعةعٌسى خبلديالدٌموقراطٌة على الطرٌقة الجزابرٌة17844-17835

مركز دراسات الوحدة العربٌةمجموعة من الباحثٌن27ج-...1ج/ المستقبل العربً 17891-17845

المركز الثقافً العربًبرهان ؼلٌون- سمٌر أمٌن حوار الدولة والدٌن17892

دار الطلٌعة بٌروتابن رشدتلخٌص السٌاسة17893

دار الحرؾ العربً للطباعة والنشر والتوزٌععبد المجٌد زراقطالحداثة فً النقد األدبً المعاصر17894

دار اآلفاق الجدٌدةؼالً شكريأدب المقاومة17895

زوارق شرقٌةحسن الباشاالفنون القدٌمة فً ببلد الرافدٌن17896

سراس للنشر تونسلطفً عٌسىمدخل لدراسة ممٌزات الذهنٌة المؽاربٌة خبلل القرن السابع عشر 17897

دٌوان المطبوعات الجامعٌةابراهٌم مٌاسًمن قضاٌا تارٌخ الجزابر المعاصر17898

دار الوفاء لدنٌا الطباعةمحمد الصاوىعباقرة القرن العشرٌن من أنشتاٌن الى أحمد زوٌل17899

دار الكتاب العربًمصطفى صادق الرافعًتحت راٌة القرآن17900

المركز الثقافً العربًمحمد بنٌسحداثة السإال بخصوص الحداثة العربٌة فً الشعر والثقافة 17901

الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌعأحمد حمدي-شعر - انفجارات 17902

دار مدنًحسٌن عبروسأدب الطفل وفن الكتابة17905-17903

دار المسٌرةعارؾ تامرالمستنصر باهلل الفاطم17909-17906ً

دار الفكرشوقً أبوخلٌلقراءة علمٌة للقراءات المعاصرة17910

المكتبة العصرٌةمحمد محًٌ  عبد الحمٌدالتحفة السنٌة بشرح المقدمة اآلجرومٌة17917-17911

مكتبة القاهرةعبد المتعال الصعٌدي: شرحمختارات الشعر الجاهل17918ً

دٌوان المطبوعات الجامعٌةفرحات عٌاشاالشتقاق ودوره فً نمو اللؽة17920-17919

دار الشامٌة- دار القلم حسن ظاظاكبلم العرب من اللؽة العربٌة17921

الروابع للنشر والتوزٌعسمر الضوىروابع نزار قبان17922ً

افرٌقٌا الشرقفرٌد الزاهً: تر/ رٌجٌس دوبريحٌاة الصورة وموتها17923

دار الفكر/ دار القلم الشٌخ ابن عقٌل المصري2ج  - 1شرح ابن عقٌل ج 17931-17924

دار اآلفاق الجدٌدةعبد الرزاق البدديسبة هند القرآن 17932
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دار العلم للمبلٌٌنطه حسٌنمن بعٌد17933

دار الثقافةاٌلٌا الحاويالبرناسٌة أو مذهب الفن للفن فً الشعر الؽربً والعرب17934ً

دار الثقافةاٌلٌا الحاويالكبلسٌكٌة فً الشعر الؽربً والعرب17935ً

دار الهدى الجزابرالزواوي بؽورهالمنهج البنٌوي17941-17936

مكتبة االشعاععبد الواحد حسن الشٌخصناعة الكتابة عند ضٌاء الدٌن بن األثٌر17943-17942

مجلة-الثقافة - البحرٌن 17944

عالم المعرفةعبد العزٌز حمودةالمراٌا المقعرة17945

عالم المعرفةفاروق عبد القادر: تر/ راٌموند وٌلٌامزطرابق الحداثة17946

17947
العبقرٌة

محمد عبد الواحد : تر/ بنٌلوبً مري

"     "     "محمد

"     "    "حسٌن مإنسالحضارة17948

دار الوفاء لدنٌا الطباعةعبد العزٌز شرؾفن المقال الصحف17950-17949ً

مكتبة نزار مصطفى البازمصطفى لطفً المنفلوط3ً-2-1النظرات ج17956-17951

منشورات االختبلؾعبد الواحد معوشًتفكٌرات فً الجسد الجزابري الجرٌح17960-17957

مرسىعٌسى خبلديومنافسوه....بوتفلٌقة الرجل 17961

دار المعارؾشوقً ضٌؾالفن ومذاهبه فً النثر العرب17963-17962ً

دار الهدى الجزابرمحمد هادينقد النظرٌة الماركسٌة17973-17964

منشورات االختبلؾمحمد ساري-رواٌة - الورم 17978-17974

مرسىأنور بن مالكالعاشقان المنفصبلن17983-17979

مرسىعٌسى خبلديوردة الهاوٌة17993-17984

دار المنهلعلً صبح1939-1914السٌاٌات الدولٌة بٌن الحربٌن العالمٌتٌن 17995-17994

دار المنهل اللبنانًأحمد عمر علٌانجدلٌة العبلقة بٌن الفلسفة واألدب17997-17996

المركزالثقافً العربًالسٌد ولد أباهاتجاهات العولمة17999-17998

المركز الثقافً العربًفكتور اٌرلٌخالشكبلنٌة الروسٌة18001-18000

منشورات االختبلؾالطاهر بومزبرالتواصل اللسانً والشعرٌة18005-18002

المركز الثقافً العربً- منشورات االختبلؾ جون سٌرل-الفلسفة فً العالم الواقعً -العقل واللؽة والمجتمع 18008-18006

منشورات االختبلؾعاطؾ المولى:تر/ مارك فلورباٌٌهالرأسمالٌة أْم الدٌموقراطٌة؟ خٌار القرن الواحد والعشرٌن18010-18009

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابصالح رضالؽة الشكل18014-18011

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابجبلل جمٌل محمدمفهوم الضوء والظبلم فً العرض المسرح18016-18015ً

"     "     "أسامة األلفىعوامل قٌام الحضارات وانهٌارها فً القرآة الكرٌم18017

"     "      "ماهر البطوطً: تر / لوركاشاعر فً نٌوٌورك18020-18018

منشورات االختبلؾمحمد ٌحٌاتن: تر/ دومٌنٌك مونقانوالمصطلحات المفاتٌح لتحلٌل الخطاب18024-18021

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابجمال رجب سٌدبًنظرٌة عند بٌن ابن سٌنا والؽزال18025ً
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التنوٌر للطباعة والنشر والتوزٌعجمال أحمد سعٌد المرزوقًفلسفة التصوؾ18026

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابسمٌر الجملالسٌنارٌو والسٌنارٌست فً السٌنما المصرٌة18029-18027

"      "      "عبد اللطٌؾ حمزةمستقبل الصحافة18032-18030

"     "     "القزوٌنًعجابب المخلوقات وؼرابب الموجودات18035-18033

"      "     "حسٌن شرٌؾ: تر/ فرنانر برودٌلتارٌخ وقواعد الحضارات18037-18036

منشورات االختبلؾعبد الرحمان مزٌان: تر/ تودوروؾمفاهٌم سردٌة18041-18038

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابجعفر رجب: تر/ ماركوس أورٌلٌوس-أجمل ماكتب - تؤمبلت  18044-18042

"      "      "عادل عوض: ترالثورة االصبلحٌة فً الٌابان18045

"     "      "محمود أحمد عوٌضةتؤمبلت فً الكون 18049-18046

دار الشروقمحمد الفٌتورىٌؤتً العاشقون الٌك18050

دار الكتب العلمٌةمحمد ٌوسؾ فرانأبو الطٌب المتنبً نشٌد الصحراء الخالد18051

"     "     "عبد المجٌد الحر-من خبلل شعره ....حٌاته- ابن الرومً 18052

"     "     "اٌمان ٌوسؾ بقاعً-الضابع الذي وجد نفسه - الفٌتوري 18053

"     "     "حسن جعفر نور الدٌندٌك الجن الحمص18054ً

"     "      "أحمد محمد علٌانكثٌر عزة18056-18055

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابفوزي القزازروحانٌات18059-18057

التنوٌر- الفارابً بنعبد العالًهاٌدؼر ضد هٌجل18063-18060

التنوٌر للطباعة والنشر والتوزٌعحسن حنفً:تر/ سارترتعالً االنسان موجود18065-18064

المركز الثقافً العربًبرهان ؼلٌون-من سقوط جدار برلٌت الى سقوط بؽداد - العرب وتحوالت العالم 18067-18066

18068
من قرٌب ومن بعٌد

مازن : تر / حواررات مع دٌدٌه ارٌبون

كنعان للدراسات والنشرحمدان

سراس للنشر تونسمحمد لطفً الٌوسفًكتاب المتاهات والتبلشً فً النقد والشعر18069

المركز الثقافً العربًعلً أوملٌل-الثقافة العربٌة فً عالم متحول - سإال الثقافة 18072-18070

المركز الثقافً العربًعبد هللا العرويمفهوم الدولة18073

دار المنهل اللبنانًخلٌل حسٌنقضاٌا دولٌة معاصرة18074

دار المنهل اللبنانًمالك العنبكً- فٌصل عباس مدخل الى علم النفس18076-18075

"     "     "هانً الرضا-تارٌخها، وقونٌنها ، وأصولها - العبلقات الدبلوماسٌة والقنصلٌة 18077

دار المواسم للطباعة والنشر والتوزٌعظاهر أبوؼزالةاالنسان األندلسً بٌن الواقع العربً وما طمح الٌه18080-18078

دار المواسم للطباعة والنشر والتوزٌععلً سلومببلؼة العرب18083-18081

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابٌعقوب فامالبراجماتٌة أو مذهب الذرابع18084

المركز الثقافً العربًحسن ناظم- علً حاكم/ ٌاكوبسوناالتجاهات األساسٌة فً علم اللؽة18087-18085

دار توبقال للنشربنعبد العالًمٌتولوجٌا الواقع18090-18088

التنوٌر للطباعة والنشر والتوزٌععبد الؽفار مكاوي: قدمه للعربٌةكتاب مفقود ألرسطو- دعوة للفلسفة - أرسطو18092-18091
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التنوٌر للطباعة والنشر والتوزٌعمحمد عٌتانً:تر/ جوزٌؾ شتراٌراألصول الوسٌطة للدولة الحدٌثة18094-18093

"     "     "نادر ذكرى:تر/ لوي ألتوسٌرمونتسكٌو السٌاسة والتارٌخ18096-18095

الهٌبة العامة لقصور الثقافةمحمد هاشم عبد السبلم: ترمكان تؽمره الخصوصٌة 18100-18097

الهٌبة العامة لقصور الثقافةعبد الؽفار مكاويسافو شاعر الحب والجمال عند الٌونان18102-18101

التنوٌر- الفارابً دان سبٌربرالبنٌوٌة فً االنتروبولوجٌا18104-18103

المركز الثقافً العربًنصر حامد أبو زٌداشكالٌات القراءة وآلٌات التؤوٌل18107-18105

المركز الثقافً العربًسالم ٌفوت: تر/ مٌشال فوكوحفرٌات المعرفة18110-18108

منشورات االختبلؾبول رٌكوبعد طول تؤمل 18112-18111

دار المنهلابراهٌم مشوربأنظمة-مدارس - مبادئ-االقتصاد السٌاسً 18113

دار األندلسمصطفى ناصؾنظرٌة المعنى فً النقد العربً 18117-18114

المركز الثقافً العربًجاسم حسن العلويالعالم بٌن العلم والفلسفة18118

المركز الثقافً العربًعلً حربنقد الحقٌقة18119

المركز الثقافً العربًحمٌد لحمٌدانًبنٌة النص السردي من منظور النقد األدبً 18122-18120

"     "     "عبد هللا العرويمفهوم الحرٌة18123

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابماهر البطوطى: ترقصص من أمرٌكا البلتٌنٌة18125-18124

المركز الثقافً العربًطه عبد الرحمانالحق العربً فً االختبلؾ الفلسف18126ً

دار المنهل اللبنانًمحمد عٌسى عبد هللا/ موسى ابراهٌمالعبلقات اال قتصادٌة الدولٌة18127

18128
فلسفة الحضارة

دار االندلسعبد الرحمان بدوي: تر/ ألبرت اشفٌتسر

مركز دراسات الوحدة العربٌةمجموعة من الباحثٌنتطور الفكر القومً العرب18129ً

مركز دراسات الوحدة العربٌةانطوان زحبلنصناعة االنشاءات العرب18130ً

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابأحمد حمدى محمود:تر/ جورج كاشمان2-1لمذا تنشب الحروب؟ ج18132-18132

التنوٌر للطباعة والنشر والتوزٌععبد الؽفار مكاوي: ترآخر نص كتبه الفٌلسوؾ كارل ٌاسبرز -تارٌخ الفلسفة بنظرة عالمٌة18133

معهد الدراسات االستراتٌجٌةألكسً دوتوكفٌلالدٌمقراطٌة فً أمرٌكا18134

دٌوان المطبوعات الجامعٌةعبد الملك مرتاضالنص األدبً من أٌن؟ والى أٌن؟18135

دٌوان المطبوعات الجامعٌةبشٌر بوٌجرة محمد1983-1970الشخصٌة فً الرواٌة الجزابرٌة 18136

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابحسٌن بٌومى:تر/ ٌرمٌلوؾدوستوٌفسك18139-18137ً

دار المنهل اللبنانًفوزي صلوخمقابات دبلوماسٌة لنزاعات اقلٌمٌة ودولٌة18140

مركز دراسات الوحدة العربٌةمجموعة من الباحثٌندراسات فً الوحدة القومٌة العربٌة والوحدة18141

مركز دراسات الوحدة العربٌةمحمد لبٌب شقٌرالوحدة االقتصادٌة العربٌة تجاربها وتوقعاتها18142

دار المنهل اللبنانًعٌسى بٌرمالحرٌات العامة وحقوق االنسان بٌن النص والواقع18143

دار األندلسأحمد كمال زكًدراسات فً النقد األدبً 18146-18144

مركز دراسات الوحدة العربٌةمجموعة من الباحثٌن1939-1890الحٌاة الفكرٌة فً المشرق العربً 18147
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منشورات االختبلؾعبد هللا ابراهٌمالتلقً والسٌاقات الثقافٌة18150-18148

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابكمال عٌدتجاربً فً مسرح الستٌنات- المعمل المسرح18152-18151ً

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابشرٌؾ شاكر: تر/ ستانٌسبلفسكًاعداد الممثل فً المعاناة االبداعٌة18154-18153

"      "     "عامر النجارالتصوؾ النفس18155ً

نوفل للدراسات الهندٌةالحكٌم شنكرمعرفة الذات18156

دار المنهل اللبنانًابراهٌم مشوربالمإسسات السٌاسٌة واالجتماعٌة فً الدولة المعاصرة18157

18161-18158
جدل الحب والحرب

الفارابً- التنوٌر مجاهد عبد المنعم مجاهد:تر/ هٌرقلٌطس

التنوٌرالمٌلودي شؽموم: تر/هنري بوانكاريالوحدة والتعدد فً الفكر العلمً الحدٌث18163-18162

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابسمٌر أبو الفتوح: ترسقوط المطر وقصص أخرى18166-18164

منشورات االختبلؾعمارة ناصرمقاربة فً الهرمٌنوطٌقا الؽربٌة والتؤوٌل العربً االسبلمً- اللؽة والتؤوٌل18169-18167

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابسامً أنور جاهٌنرسابل مخطوطة نادرة18171-18170

دار الوسامنافع عبد هللااألعٌاد والمهرجانات فً الشعر األندلس18177-18172ً

منشورات المكتبة العصرٌة صٌداعبد الحلٌم محمودالصبلة أسرار وأحكام18181-18178

المركز الثقافً العربًعلً حربمنطق الصدام ولؽة التداول- العالم ومؤزقه18183-18182

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابمحمد سالمانمن دٌوان الشعر العرب18185-18184ً

التنوٌركمال الروبًنظرٌة الشعر عند الفبلسفة المسلمٌن من الكندي حتى ابن رشد18188-18186

الفارابًجورج قرم2006-1956:من تؤمٌم قناة السوٌس الى ؼزو العراق- انفجار المشرق العربً 18189

الوّراق للنشر-ترانٌم وأدعٌة سومرٌة - من أدب العراق القدٌم 18191-18190

18193-18192
-وثابق من األصول الفلسفٌة - األٌدٌولوجٌة 

سٌد - أمٌنة رشٌد :تر/ مٌشٌل فادٌه

التنوٌر- الفارابً البحراوي

الفارابًٌمنى العٌدتقنٌات السرد الروابً فً ضوء المنهج البنٌوي18196-18194

بٌروت- دار الوسام سالم راشد بن ترٌس القمزيالمعاصً وآثارها المدمرة فً النفس والمجتمع18198-18197

مركز دراسات الوحدة العربٌةمارلٌن نصر(1970-1906)التصور القومً العربً فً فكر جمال عبد الناصر18199

دار اقرأنشوة العلوانً-مفهومها وخصابصها - الهداٌة فً القرآن الكرٌم 18200

المركز الثقافً العربًسعٌد الؽانمً: تر/ بول رٌكوالوجود والزمان والسرد18203-18201

دار المنهل اللبنانًهانً الرضا-تارٌخها، قوانٌنها، وأصولها - الدبلوماسٌة 18204

دار المواسم للطباعة والنشر والتوزٌعحسن محمد نور الدٌنالشعرٌة وقانون الشعر18206-18205

التنوٌردّرٌنً خشبة2،-1أساطٌر الحب والجمال عند الٌونان ج18210-18207

التنوٌرمحمد عثمان الخشت-تؤوٌل جدٌد لفلسفتً هٌوم وكانط- العقل وما بعد الطبٌعة182011

دار الحرؾ العربً للطباعة والنشر والتوزٌعمحمد قبٌسً- رنا أبو ظهر الرفاعًوالشرق األوسط الجدٌد...أمرٌكا182012

المركز العربً لؤلبحاث والتوثٌقناٌؾ زهر الدٌنالشرق مهد الحضارات وأرض الرساالت18214-18213

منشورات المكتبة العصرٌة صٌداعثمان عبد المنعم ٌوسؾالفلسفة الهندٌة18215
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التنوٌر- الفارابً السٌد نفاديالسببٌة فً العلم وعبلقة المبدأ السببً بالمنطق الشرط18216ً

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابمدحت محفوظ: تر/ ستانلً سولومونأنواع الفٌلم األمرٌك18218-18217ً

دار المنهلمحمد دٌابدراسات الجدوى االقتصادٌة ةاالجتماعٌة للمشارٌع18220-18219

معهد الدراسات االستراتٌجٌةفاضل جتكر: تر/دٌفٌد هٌلد11-1نماذج الدٌمقراطٌة ج18221

دار المواسم للطباعة والنشر والتوزٌعحسٌن ؼٌاضالمنهجٌة فً علم القانون18222

ِمسسة االنتشار العربًٌحٌى محمدنقد العقل العربً فً المٌزان18224-18223

مإسسة االنتشار العربًروبرت شلدراٌكسبع تجارب قد تحول وجه العالم18225

مإسسة االنتشار العربًأحمد صبحً منصورالقرآن الكرٌم وكفى، مصدرا للتشرٌع االسبلم18228-18226ً

"     "     "كاظم الحاجالمرأة والجنس بٌن األساطٌر واألدٌان18231-18229

"    "    "محمد سعٌد العشماوياالسبلم السٌاس18232ً

18233
أخبار سقوط ؼرناطة

  "     "     "هانً ٌحٌى نصري:تر/ واشنطن اٌرؼنػ

دار النهج للدراسات والنشر والتوزٌعسعد رستم: تقدٌمكل ما تود معرفته عن التنوٌم المؽناطٌس18234ً

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابفتحً عبد الفتاح-بداٌة التارٌخ والبحث عن موقع - عالم متؽٌر 18235

دار النهج للدراسات والنشر والتوزٌعأنس شكشكالذاكرة18237-18236

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابحامد أبول حمدقراءات فً أدب اسبانٌا وأمرٌكا البلتٌنٌة18242-18238

مإسسة االنتشار العربًوحٌد السعفًالقربان فً الجاهلٌة واالسبلم18244-18243

"     "     "ٌحٌى محمدالقطٌعة بٌن المثقؾ والفقٌه18247-18245

منشورات الجملرفٌق شامً: تر/ مٌخابٌل ؼوتشانالتقرٌر السري عن الشاعر ؼوته18249-18248

مإسسة االنتشار العربًحسٌن لوبانً الدامونًالملؾ السري للنكتة العربٌة18252-18250

مإسسة االنتشار العربًعبد الهادي الفضلًالوسٌط فً فهم النصوص الشرعٌة18255-18253

"      "      "منصؾ الجزارالمخٌال العر بً فً األحادٌث المنسوبة الى الرسول صلى هللا علٌه وسلم18257-18256

18259-18258
تلقٌح العقول

محمد : تح/ برٌة بن أبً الٌسر الرٌاضً

منشورات الجملحسٌن األعرجً

"      "      "ماتٌاس بروكرز11/09/2001المإامرة وأسرار 18260

منشورات ندوة الدراسات االنمابٌةمجموعة من الباحثٌنرإٌتنا االنمابٌة االنسانٌة المستقبلٌة18261

دار الفكر اللبنانًعبد الحسٌن شمس الدٌنالعربٌة وآدابها 18262

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابمجدي ٌوسؾالتداخل الحضاري واالستقبلل الفكري18264-18263

مإسسة االنتشار العربًمحمد الحرزشعرٌة الكتابة والجسد18267-18265

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابحسن فتح البابسمات الحداثة فً الشعر العربً المعاصر18269-18268

منشورات االختبلؾعبد الكرٌم شرفًمن فلسفات التؤوٌل الى نظرٌات القراءة18272-18270

منشورات الجملمعروؾ الرصافًٌلٌه كامل الجادرجً فً حوار مع الرصافً. - الرسالة العراقٌة فً السٌاسة والدٌن واالجتماع18273

دار النهج للدراسات والنشر والتوزٌعألكسندر كشٌشان: تر/ تٌرؼٌفونٌانم14-4:العربٌة بٌن القرنٌن-دراسات استشراقٌة حول العبلقات األرمنٌة18274
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المكتبة العلمٌة بٌروتعلً سامً النشارشهداء االسبلم فً عهد النبوة18275

دار الكتب العلمٌة لبناناالمام الحافظ أبً بكر أحمد البٌهقًاالعتقاد على مذهب السلؾ أهل السنة والجماعة18276

سراس للنشر تونسمحمد بن صالحالشعراء على الٌمٌن وعلى الٌسار الشعراء18277

مإسسة االنتشار العربًٌحٌى محمدجدلٌة الخطاب والواقع18280-18278

منشورات االختبلؾأحمد ٌوسؾالدالالت المفتوحة18284-18281

منشورات الجملأبو العٌد دودو: تر/ أولرٌش بك!هذا العالم الجدٌد18285

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابمحمد عبد القادر حاتمأسرار تقدم الٌابان18286

18287
تلخٌص كتاب أسطوطالٌس فً الجدل

محمد سلٌم : تح/ أبو الولٌد بن رشد

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابسالم

مإسسة االنتشار العربًرمسٌس عوضرباعٌات الشذوذ واالبداع18288

-القاهرة - مطبعة دار الكتب محمد سلٌم سالم: تح/ ابن رشدتلخٌص السفسطة18289

سورٌة- دار المدى للثقافة والنشر فاطمة المحسن سعدي ٌوسؾ النبرة الخافتة فً الشعر العربً الحدٌث18290

-فاس - منشورات كلٌة اآلداب والعلوم االنسانٌة محمد ٌعٌش-الرمز الخمري عند ابن الفارض نموذجا- شعرٌة الخطاب الصوفً 18291

18292
- كتاب فً المنطق - العبارة 

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابمحمد سلٌم سالم: تح/ أبو نصر الفارابً

مإسسة االنتشارمحمد كرٌم الكوازالببلؼة والنقد المصطلح والنشؤة والتجدٌد18295-18293

"     "     "محمد سعٌد العشماويحصاد العقل18296

"     "     "مصباح محجوبأضواء على نبً االسبلم محمد صلى هللا علٌه وسلم 18298-18297

دار النهج للدراسات والنشر والتوزٌعأنس شكشكاستكشاؾ الذات18300-18299

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابصالح رضامبلمح وقضاٌا فً الفن التشكٌلً المعاصر18303-18301

منشورات الجملكنعان مكٌةالحرب والطؽٌان واالنتفاضة فً العالم العربً - القسوة والصمت18304

دار النهج للدراسات والنشر والتوزٌعمحمد ألتونجًالجامع لقواعد النحو واالعراب18309-18305

عٌن للدراسات والبحوث االنسانٌة واالجتماعٌةسامٌة مصطفى مسعد-عصر سبلطٌن الممالٌك - المؽاربة ودورهم الثقافً فً مصر 18311-18310

"     "     "حسنه عبد السمٌع-االعبلن التلفزٌونً - سٌمٌوطٌقا اللؽة وتحلٌل الخطاب 18315-18312

آفاق للنشر والتوزٌعصبلح فضلحوارات الفكر األدب18321-18316ً

 رإٌة للنشر والتوزٌعمحمد تضؽوتنحو تحدٌث دراسة التارٌخ االسبلم18322ً

عٌن للدراسات والبحوث االنسانٌة واالجتماعٌةكارم محمود عزٌزاألسطورة والحكاٌة الشعبٌة فً العهد القدٌم18327-18323

18328
لمذا تؤخر المسلمون؟

"     "     "عبد الرزاق بركات: تر/ سعٌد حلٌم باشا

الهٌبة العامة لقصور الثقافةفإاد رشٌدتارٌخ المسرح العربً 18334-18329

عٌن للدراسات والبحوث االنسانٌة واالجتماعٌةقاسم عبده قاسمعصر سبلطٌن الممالٌك18335

رإٌة للنشر والتوزٌعمحمود اسماعٌلاشكالٌة المنهج فً دراسة التراث18338-18336

عٌن للدراسات والبحوث االنسانٌة واالجتماعٌةقاسم عبده قاسمتطور منهج البحث فً الدراسات التارٌخٌة18339
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عٌن للدراسات والبحوث االنسانٌة واالجتماعٌةصبلح أحمد هرٌدىدراسات فً تارٌخ العربً الحدٌث18340

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابعادل ٌحٌىالواقع والدراما فً السٌنما والتلٌفزٌون18343-18341

دار العلوم العربٌة للطباعة والنشرحسٌن الشٌخ: تر/ فرانسٌس فوكوٌامانهاٌة التارٌخ18344

عٌن للدراسات والبحوث االنسانٌة واالجتماعٌةزٌنب صالح األشوح-نظرة تارٌخٌة مقارنة - االقتصاد الوضعً واالقتصاد االسبلمً 18345

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابسلٌمان الحكٌممصر الفرعونٌة18346

-دمشق - دار البلعاس عدنان اسمندرالنبوة والخبلفة واالمامة18348-18347

بٌسان للنشر والتوزٌع لبنانترجمه مجموعة الباحثٌنالحقابق السرٌة عن الجمعٌة الماسونٌة18349

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابؼبلاير وهبةدون كٌشوت بٌن الوهم والحقٌقة18351-18350

منشورات االختبلؾأحمد ٌوسؾالسٌمٌابٌة الواصفة18354-18352

دار النهج للدراسات والنشر والتوزٌعهٌثم هبللملحمة جلشامش18359-18355

عٌن للدراسات والبحوث االنسانٌة واالجتماعٌةمحمد مإنس عوض-العصور الوسطى - دراسات فً العبلقات بٌن الشرق والؽرب18360

18364-18361
-أبحاث التؤوٌل - من النص الى الفعل 

حسان - محمد برادة:تر/ بول رٌكو

"     "     "بورقٌة

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابمجلة فصلٌةعلم النفس18366-18365

دار سوراقٌا للنشرجان داٌه-فصل الدٌن عن الدولة - االمام الكواكب18367ً

رإٌة للنشر والتوزٌعمحمود اسماعٌل-دراسة نظرٌة وتطبٌقٌة -فً تؤوٌل التارٌخ والتراث 18369-18368

عٌن للدراسات والبحوث االنسانٌة واالجتماعٌةصبري أبو الخٌر: ترحٌاة االمبراطورجستنٌان وثٌودورا- التارٌخ السري لبروكوبٌوس18370

رإٌة للنشر والتوزٌعمحمود اسماعٌلالحركات السرٌة فً االسبلم18372-18371

عٌن للدراسات والبحوث االنسانٌة واالجتماعٌةنبٌل سعد: تر/ كرٌستٌان دوالكامبانًالفلسفة السٌاسٌة الٌوم18373

"     "     "أبو الٌسر فرحالشرق األدنى فً العصرٌن الهللٌنٌستً والرومان18374ً

رإٌة للنشر والتوزٌععلً مبروكالخطاب السٌاسً األشعري نحو قراءة مؽاٌرة18375

آفاق للنشر والتوزٌعمحمد عبد العظٌمأسلوب حٌاة المٌدعٌن18377-18376

مركز القاهرة لدراسات حقةق االنسانعبد السبلم طوٌلدراسة فً الفكر السٌاسً عند برهان ؼلٌون- الدولة العربٌة فً مهب الرٌح18379-18378

آفاق للنشر والتوزٌعمحمد شاهٌنمحمود دروٌش/صبلح عبد الصبور/السٌاب- الٌوت وأثره فً الشعر العرب18385-18380ً

رإٌة للنشر والتوزٌععادل مصطفى-من أفبلطون الى جادامٌر - فهم الفهم مدخل الى الهرمنٌوطٌقا 18387-18386

عٌن للدراسات والبحوث االنسانٌة واالجتماعٌةسعٌد مرادالمدخل فً تارٌخ األدٌان18388

رإٌة للنشر والتوزٌعحلمً النمنمالمفكرون العرب والصهٌونٌة وفلسطٌن- التارٌخ المجهول18389

دار الجٌلجان جبران كرممدخل الى لؽة االعبلم18392-18390

عٌن للدراسات والبحوث االنسانٌة واالجتماعٌةطه أحمد المستكاوىصوت الذات واآلخر بٌن العرب واسرابٌل18393

عٌن للدراسات والبحوث االنسانٌة واالجتماعٌةحسن البنا عز الدٌن-ذو الرمة نموذجا- الشعر العربً القدٌم فً ضوء نظرٌة التلقً والنظرٌة الشفوٌة18396-18394

عٌن للدراسات والبحوث االنسانٌة واالجتماعٌةمحمد حافظ دٌابسبى الرافدٌن18397

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابدلٌلة سمى العربً/ كرٌستٌان سلٌهالسٌنارٌو فً السٌنما الفرنسٌة18400-18398

الهٌبة العامة لقصور الثقافةمحمد الماؼوطحزن فً ضوء القمر18403-18401
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دار الجٌل بٌروتجان جبران كرماالعبلم العربً الى القرن الواحد والعشرٌن18405-18404

مركز القاهرة لدراسات حقوق االنسانسٌد اسماعٌل ضٌؾ هللا: اعدادحقوق االنسان والخطابات الدٌنٌة18406

منشورات االختبلؾبشٌر عمريحول السقوط وأزمة الخطاب السٌاسً بالجزابر18407

منشورات االختبلؾمحمد معتصم-االدب العربً فً نهاٌة القرن وبداٌة األلفٌة الثالثة - الرإٌة الفجابٌة 18410-18408

18413-18411
عصافٌر تلوث عشها

عبد الكرٌم : تر/ خوان ؼوٌتٌسولو

آفاق للنشر والتوزٌعجوٌطً

الهٌبة العامة لقصور الثقافةحاتم عبد العظٌم-تحلٌل بنٌوي - حكاٌة حً بن ٌقظان  18418-18414

آفاق للنشر والتوزٌعمصطفى محمود: تر/كارول بً كرٌستالصوفٌة النسوٌة18420-18419

عٌن للدراسات والبحوث االنسانٌة واالجتماعٌةأمٌرة حلمً مطرعن القٌم والعقل فً الفلسفة والحضارة18421

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابفاطمة عبد هللا محمود: ترالحٌاة الٌوٌمٌة لآللهة الفرعونٌة18422

عٌن للدراسات والبحوث االنسانٌة واالجتماعٌةمحمد مإنس عوضالحروب الصلٌبٌة18423

18424
القصة فً األدب العربً القدٌم

عبد الملك مرتاض
دار مكتبة الشركة الجزابرٌة للتؤلٌؾ والترجمةوالطباعة 

والنشر

األهلٌة للنشر والتوزٌعصخر الحاج حسٌن/ جوٌا بلندل سعدصورة العرب فً األدب الفارسً الحدٌث18426-18425

دار االندلس للطباعة والنشر والتوزٌعبدٌع محمد جمعةمنطق الطٌر لفرٌد الدٌن العطار النٌسابوري18428-18427

دار الفكر الجدٌدأحمد بزون-االطار النظري - قصٌدة النثر العربٌة 18431-18429

التنوٌرأنطوان أبوزٌد/   اٌنٌاسٌو رامونٌه حروب القرن الواحد والعشرٌن18432

منشورات االختبلؾمشري بن خلٌفةسلطة النص18436-18433

الهٌبة العامة لقصور الثقافةمحمد رجب النجارجحا العرب18438-18437ً

الهٌبة العامة لقصور الثقافةاسماعٌل عبد الفتاحالسموم البٌضاء بٌن الدٌن والقانون والقٌم18440-18439

منشورات االختبلؾعبد الرحٌم حزل: تر/ هنري مٌشونٌكراهن الشعرٌة18444-18441

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابحسن حبشً-صبلح الدٌن ورٌتشاردز - الحرب الصلٌبٌة الثالثة18445

الهٌبة العامة لقصور الثقافةطاهر الطناحً: تح مذكرات محمد عبده18447-18446

عالم المعرفةعلً الراع3ًالمسرح فً الوطن العربً ط 18449-18448

الهٌبة العامة لقصور الثقافةأدونٌس2-1األعمال الشعرٌة الكاملة ج 18452-18450

المركز الثقافً العربًعبد هللا الؽذامًتشرٌح النص18455-18453

المركز الثقافً العربًمحمد محفوظالعولمة وتحوالت العالم18456

مإسسة اإلنتشار العربًرمسٌس عوضملحدون محدثون ومعاصرون18457

عٌن للدراسات والبحوث االنسانٌة واالجتماعٌةقاسم عبده قاسمبٌن التارٌخ والفولكلور18459-14858

عٌن للدراسات والبحوث االنسانٌة واالجتماعٌةعبد الرازق بركات-الحبلج نموذجٌا-أقنعة التراث الصوفً فً الشعر العربً والتركً الحدٌث 18465-18460

"     "     "ناجً هدهودالٌابان وعولمة اإلقتصاد السٌاس18466ً

18467
المقتبس فً أخبار بلد األندلس

عبد الرحــمن : تح / إبن حٌان القرطبً

دار الثقافة بٌروتعلً الحجً
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منشورات الجملنوبوأكً نوتوهارا-وجهة نظر ٌابانٌة - العرب 18468

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابمحمد كرود علًبٌن المدنٌة العربٌة واألوربٌة18470-18469

عٌن للدراسات والبحوث االنسانٌة واالجتماعٌةسعٌد مرادنظرٌة السعادة عند فبلسفة االسبلم18471

آفاق للنشر والتوزٌعسٌد البحراويمختارات الشعر العربً الحدٌث18473-18472

آفاق للنشر والتوزٌعسعدي ٌوسؾمختارات18475-18474ً

منشورات االختبلؾجمال حضري/ جوزٌؾ كورتٌسمدخل الى السٌمٌابٌات السردٌة والخطابٌة18477-18476

عٌن للدراسات والبحوث االنسانٌة واالجتماعٌةأحمد علً مرسًمقدمة فً الفولكلور18479-18478

دار الكتاب اللبنانًاٌلٌا الحاوي5فً النقد واألدب ج18480

دار المنهل اللبنانًموسى ابراهٌمالسٌاسة االقتصادٌة والدولة الحدٌثة18481

-الرٌاض - مكتبة الرشد حسن مبل عثمان3علم النفس واالجتماع ج- طرق التدرٌس  18482

18483
1النقد األدبً ومدارسه الحدٌثة ج

- احسان عباس: تر/ ستانلً هاٌمن

بٌروت- دار الثقافة محمد ٌوسؾ نجم

آفاق للنشر والتوزٌعرشا عبد هللااالنترنت فً مصر والوطن العرب18484ً

عٌن للدراسات والبحوث االنسانٌة واالجتماعٌةمحمود اسماعٌل (هجري296-184)سٌاٌتهم الخارجٌة - األؼالبة 18485

دار الجٌل بٌروتسعٌد الجزابري    رجال المخابرات األمرٌكٌة18486

دار الجٌل بٌروتسعٌد الجزابريتارٌخ التجسس فً العالم 18487

-مصر - دار المعارؾ عز الدٌن األمٌننظرٌة الفن المتجدد وتطبٌقاتها على الشعر18488

دار الآلفاق الجدٌدة- دار الجٌل فاروق سعداألمٌر نٌقولو مكٌافلل18490-18489ً

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابعبد المجٌد حنونالبلنسونٌة وأثرها فً رواد النقد العربً الحدٌث18493-18491

دار العلم للمبلٌٌنمٌخابٌل نعٌمة-المجلد الثالث - المجموعة الكاملة - مٌخابٌل نعٌمة 18494

دار الفكرأبو منصور الثعالب4ً-3-2-1ج/ ٌتٌمة الدهر فً محاسن أهل العصر 18496-18495

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابعبد العزٌز شرؾاألجناس االعبلمٌة وتطور الحضارات االتصالٌة18497

مكتبة الرابد العلمٌةعبد الرزاق محمد الدلٌمًاشكالٌة االعبلم واالتصال فً العالم الثالث18498

مكتبة الرابد العلمٌةعبد الرزاق محمد الدلٌمًاالعبلم والعولمة18499

دار الجٌل بٌروتسعٌد الجزابري-حول مخططات وأعمال المخابرات العالمٌة فً الشرق األوسط - أوراق سرٌة18500

نفرو للنشرمصطفى ٌحٌىدراما اللوحة18501

اتحاد كتاب العربفرحان بلبل-الكلمة والفعل - النص المسرحً 18502

مإسسة شباب الجامعةعبد المنعم عبد القادر المٌبلدياألصوات ومرضى التخاطب18503

مإسسة حورس الدولٌةشكري عبد الوهاباألسس العلمٌة والمسرحٌة لبلخراج المسح18504ً

18505
مدخل الى علم لؽة النص

سعٌد حسن : تر/ فولفجانج هاٌنه مان

مكتبة زهراء الشرقبحٌري

مكتبة زهراء الشرقحسام البهنساويالدراسات الصوتٌة عند العلماء العرب والدرس الصوتً الحدٌث18506

مكتبة زهراء الشرقصبلح الدٌن عرفة محمودمسرحة المناهج 18507
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اتحاد كتاب العربشاكر الحاج مخلؾ: تر/ تنسً ولٌامزاتجاهات حدٌثة فً المسرح العالم18508ً

"     "     "خلٌل الموسىالمسرحٌة فً األدب العربً الحدٌث18509

"     "      "سالم العٌسى-تارٌخها، تطورها - الترجمة فً خدمة الثقافة الجماهٌرٌة 18514-18510

"     "      "داود سلٌمان الشوٌلًأؾ لٌلة ولٌلة وسحر السردٌة العربٌة18515

"     "      "مصطفى صموديقراءات مسرحٌة18516

"     "     "جمال الدٌن الخضورفضاءات حراك الزمن فً النص الشعري العربً- قمصان الزمن 18517

"     "      "فرحان بلبلمراجعات فً المسرح العرب18518ً

"      "       "عبد هللا أبو هٌؾالمسرح العربً المعاصر18519

مإسسة حورس الدولٌةشكري عبد الوهابدراسة تحلٌلٌة ألصول النص المسرح18520ً

المركز الثقافً العربًمحمد الدٌداوي-دراسة تحلٌلٌة عملٌة الشكالٌة االصبلح ودور المترجم - الترجمة والتواصل 18525-18521

المركز الثقافً العربًحمٌد لحمٌدانًبنٌة النص السردي من منظور النقد األدبً 18526

"     "     "محمد الدٌداويالترجمة والتعرٌب بٌن اللؽة البٌانٌة واللؽة الحاسوبٌة18531-18527

"      "       "علً بن تمٌم-دراسة فً التجلٌات الدرامٌة للسرد العربً القدٌم - السرد والظاهرة الدرامٌة 18532

"     "     "نصر حامد أبوزٌد-دراسة فً علوم القرآن - مفهوم النص 18533

دار توبقال للنشرفرٌد الزاهً: تر/ جولٌا كرٌستٌفاعلم النص 18534

المركز الثقافً العربًعبد هللا ابراهٌمالمتخٌل السردي18535

"     "     "محمد مفتاح-تنظٌر وانجاز - دٌنامٌة النص 18536

"     "    "محمد خطابًلسانٌات النص 18537

"     "      "سعٌد ٌقطٌنمن النص الى النص المترابط18538

"     "     "محمد الدٌداويمنهاج المترجم18539

"    "     "عبد هللا الؽذامًتشرٌح النص 18540

دار الؽرب االسبلمًابراهٌم بن مرادالمعجم العلمً العربً المختص حتى منتصؾ القرن الحادي عشر الهجري18541

18542
جواهلر األلفاظ

محمد محًٌ الدٌن : تح/ قدامة بن جعفر

المكتبة العلمٌة بٌروتعبد الحمٌد

18543
كتاب األلفاظ

: تح/ أبو المنصور بن المرزبان الكرخً

دار الكتب العلمٌة لبنانٌحٌى مراد

18544
كتاب األلفاظ الكتابٌة

: تح/ عبد الرحمان بن حماد الهمذانً 

"     "     "امٌل بدٌع ٌعقوب

"      "     "مشتاق عباس معنالمعجم المفصل فً مصطلحات فقه اللؽة المقارن18545

دار النهضة العربٌةزكً العشماويدراسات فً النقد المسرح18546ً

دار النهضة العربٌةمحمد زكً العشماوي-أصوله وانجاهاته المعاصرة - المسرحج 18547

"     "     "ٌحٌى ابراهٌم عبد الداٌمالترجمة الذاتٌة فً األدب العربً الحدٌث18552-18548

دار المنتخب العربًلطٌؾ زٌتونً: تر/ جرج مونانالمسابل النظرٌة فً الترجمة18557-18553

271



الدار المصرٌة اللبنانٌةحسن عماد مكاويأخبلقٌات العمل االعبلم18559-18558ً

مإسسة حورس الدولٌةشكري عبد الوهابتارٌخ وتطور العمارة المسرحٌة18560

المكتب الجامعً الحدٌثمحمد سٌد فهمً: د تكنولوجٌا اإلتصال فً الخدمة اإلجتماعٌة 18561

دار الؽرب للنشر والتوزٌعبصافً رشٌدةمقاربات فً تعلٌمٌة الترجمة الفورٌة18566-18562

أكادٌمٌة الفنونرأفت خفاجً: د الرومانسٌة فً السٌنما 18567

18568
نصوص المسرح اإلٌطالً المعاصر

أمل كمال عبد : تر / نتالٌا جٌنزبورج 

أكادٌمٌة الفنونالحافظ

18569
مسرح السرد التمثٌلً 

: د : تر / فرانثٌسكو جارثون ثٌسبدس 

أكادٌمٌة الفنونسمٌر متولً

أكادٌمٌة الفنونحامد أحمد ؼانم: د: تر / بٌتر إٌدٌن دفاع عن المسرح األلمانً المعاصر18570

أكادٌمٌة الفنونمحمد مهران: د . / ؾ.فٌربٌتسكاٌا أحركة الممثل على خشبة المسرح18571

18572
تقنٌات الصوت فً السٌنما

فٌفً : د: تر/ أنطوان كوتون - بٌٌر 

أكادٌمٌة الفنونفرٌد

18573
مسرح الشمس

أكادٌمٌة الفنونأمٌن حسٌن الزباط: د: تر/ دافٌد ولٌامز 

أكادٌمٌة الفنونحمادة إبراهٌم: د: تر/ جان دوت التعبٌر الجسدي للممثل 18574

أكادٌمٌة الفنونسهٌر الجمل:تر/ أوجنٌوباربا وآخرون مقاالت فً أنثروبولوجٌا المسرح / طاقة الممثل 18575

أكادٌمٌة الفنونفٌفً فرٌد: تر قضاٌا المسرح اإلفرٌقً 18576

أكادٌمٌة الفنونأمٌـــن حسٌن الرباط: تر اإلرهاب والمسرح الحدٌث18577

أكادٌمٌة الفنونالحسٌن علً ٌحٌى: تر/ لٌتزبٌسك الممثل وجسده18578

أكادٌمٌة الفنونحامد أحمد ؼانم: تر/ بٌرند زوخر سحرة المسرح18579

18580
نظرٌة الكومٌدٌا فً االدب والمسرح والسٌنما

أكادٌمٌة الفنونماري إدوارد نصٌؾ: تر/ أ نلسن .ج.ت

أكادٌمٌة الفنونكرٌستوفر أٌنزالمسرح الطلٌع18581ً

أكادٌمٌة الفنونهاٌز جوردونالتمثٌل و األداء المسرح18582ً

18583
نظرٌة الكومٌدٌا فً االدب والمسرح والسٌنما

أكادٌمٌة الفنونماري إدوارد نصٌؾ: تر/ أ نلسن .ج.ت

أكادٌمٌة الفنونشحات صادق: تر/ دومٌنٌك قٌبلن الكارداج السٌنماب18584ً

أكادٌمٌة الفنونأمٌن حسٌن الرباط: تراإلرهاب والمسرح الحدٌث18585

أكادٌمٌة الفنونفٌفً فرٌد: تر قضاٌا المسرح اإلفرٌقً 18586

أكادٌمٌة الفنونسامً صبلح-دراسات ودروس فً التمثٌل - الممثل والحرباء 18587

18588
تنمٌة مهارات اللؽة واالستعداد القرابً عند طفل الروضة

محمد عوض - محمد فرحان القضاة

دار الحامد للنشر والتوزٌعالترتوري

دار الشروق للنشر والتوزٌعمحمد أحمد مشاقبة-االرشاد والعبلج النفسً - االدمان على المخدرات 18589
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دار ٌافا العلمٌةفهد خلٌل زاٌداالستراتٌجٌات الحدٌثة فً تربٌة الطفل18590

دار المسٌرة للنشر والتوزٌعمحمد عودة الرٌماويعلم النفس العام18591

دار صفاء للنشر والطباعةعمر أحمد همشريمدخل الى التربٌة18592

دار المسٌرة للنشر والتوزٌعمحمد عبد المجٌد عبد العالالسلوك االنسانً فً االسبلم18593

عالم الكتب الحدٌثسمٌر شرٌؾ استٌتٌة-المجال، والوظٌفة، والمنهج - اللسانٌات 18595-18594

دار ٌافا العلمٌةمجموعة من الباحثٌنمهاراتها ، وفنونها، وتطبٌقاتها- اللؽة العربٌة 18597-18596

عالم الكتب الحدٌثةمحمد خلٌل الخبلٌلةهج963المصطلح الببلؼً فً معاهد التنصٌص على شواهد التلخٌص لعبد الرحٌم العباس18599-18598ً

دار صفاء للنشر والطباعةعبد القادر عبد الجلٌلالمعجم المعٌاري لشبكات الفصابل النحوٌة18601-18600

دار صفاء للنشر والطباعةعبد القادر عبد الجلٌلالمعجم الوصفً لمباحث علم الداللة العام18603-18602

دار صفاء للنشر والطباعةعبد القادر عبد الجلٌلالمعجم الوظٌفً لمقاٌٌس األدوات النحوٌة والصرفٌة18605-18604

دار المسٌرة للنشر والتوزٌعابراهٌم خلٌلفً اللسانٌات ونحو النص18608-18606

عالم الكتب الحدٌثةأحمد مداس-نحو منهج لتحلٌل الخطاب الشعري - لسانٌات النص 18609

دار صفاء للنشر والطباعةعبد القادر عبد الجلٌل2-1معجم األصول فً التراث العربً ج18612-18610

-عمان - دار دجلة ؼازي جاسم العنبكًمعجم التصحٌحات اللؽوٌة المعاصرة18615-18614

عالم الكتب الحدٌثةمحمد سالم سعد هللا-التحلٌل السمٌابً للنص الببلؼً الجرجانً نموذجا - مملكة النص 18617-18616

دار صفاء للنشر والطباعةكرٌم ناصح الخالدينظرٌة المعنى فً الدراسات النحوٌة18619-18618

عالم الكتب الحدٌثةزكرٌا أبو دامسأثر التطور التكنولوجً على االرهاب18620

دار الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌعمحمد عدنان علٌواتمدخل الى صحافة األطفال18621

دار المعرفة الجامعٌةأحمد سٌد طارق الخلٌفةفن الكتابة االذاعٌة والتلفزٌونٌة18622

دار الفكر الجامعًمنٌر محمد الجنبٌهًأمن المعلومات االلٌكترونٌة18623

دار الفكر الجامعًابراهٌم رفعت الجمالانعقاد البٌع بوسابل االتصال الحدٌثة18624

"      "      "حسنٌن المحمدي البوادى-الخطر القادم - ارهاب االنترنت 18625

العلم واالٌمان للنشر والتوزٌععلً امبابىاالعبلم التربوي المسموع فً المإسسة التعلٌمٌة18626

العلم واالٌمان للنشر والتوزٌععلً امبابىاالعبلم التربوي المقروء فً المإسسة التعلٌمٌة18627

مركز االسكندرٌة للكتابمحمود منصور هٌبةالخبر الصحفً وتطبٌقاته18628

عالم الكتبعبد السبلم أبو النور: تر/ فوسكتالتنظٌم الموضوعً للمعلومات18629

الدار الثقافٌة للنشرفٌصل الٌاسرىعولمة القنوات الفضابٌة18630

الدار المصرٌة للبنانٌةشعبان عبد العزٌز خلٌفةالمحاورات فً مناهج البحث فً علم المكتبات والمعلومات18631

دار الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌعأالء عبد الحمٌداالذاعة المدرسٌة18632

مكتبة المجتمع العربً للنشر والتوزٌععامر محمد خطابأمن ومداوالت شبكة االنترنت18633

مإسسة شباب الجامعةعبد المنعم المٌبلدىاالعبلم 18634

دار الهدى الجزابرمجموعة من الباحثٌنأهمٌة الترجمة وشروط احٌابها18638-18635

دون طبعحسن ؼزالة: تر/ بٌتر نٌوماركالجامع فً الترجمة18640-18639
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دار الؽرب للنشر والتوزٌععبد النبً ذاكر: تر/ ادمون كاريالترجمة فً العالم الحدٌث18642-18641

دار الؽرب للنشر والتوزٌعحسٌن خمريجوهر الترجمة18644-18643

"      "      "بوبكري فراجًالترجمة، التعرٌب المصطلح18646-18645

دار الطبلبعطارق كتارعربً/ اجلٌزي- قاموس للمختصرات الدولٌة المتداولة - رفٌق المترجم18647

دار الؽرب للنشر والتوزٌعأحمد معروؾمحاضرات فً علوم التربٌة18648

دار الهدى الجزابرعمر لعوٌرةعلم النفس التربوي18649

دار الهدى الجزابرالعربً عقونمدخل الى التقٌٌم التربوي 18650

الدار العربٌة للكتابرمضان القدافًالتعلم والتعلٌم18651

المإسسة الوطنٌة للكتاباسماعٌل العربًفصول فً العبلقات الدولٌة18652

"      "       "مصطفى ؼانم-قصة مقتبسة من الواقع الجزابري - متحؾ الرواد 18663-18653

دٌوان المطبوعات الجامعٌةعبد الجبار توامة-قرابنه وجهاته - زمن الفعل فً اللؽة العربٌة 18678-18664

دٌوان المطبوعات الجامعٌةصالح بلعٌدالتراكٌب النحوٌة وسٌاقاتها المختلفة عند االمام عبد القاهر الجرجان18683-18679ً

18690-18684
-حٌاة أبً راس الذاتٌة والعلمٌة - فتح االله ومنته فً التحدث بفضل ربً ونعمته 

محمد بن عبد : تح/ أبوراس الجزابري

دٌوان المطبوعات الجامعٌةالكرٌم الجزابري

المإسسة الوطنٌة للكتابعبد القادر زبادٌةالحضارة العربٌة والتؤثٌر األوروبً فً افرٌقٌا الؽربٌة جنوب الصحراء18691

18696-18692

السعً الحثٌث الى جمع فوابد علم الحدٌث

أبو العباس شهاب الدٌن أحمد بن محمد 

بشٌر ضٌق بن : تح/ 923القسطبلنً

"      "      "أبً بكر

18698-18697
فتح اللطٌؾ فً التصرٌؾ على البسط والتعرٌؾ

عمر بن أبً حفص المعروؾ : الشٌخ

"      "      "عمر بوحفص الزموري

"      "      "العربً دحو-المعروؾ بدٌوان االسبلم - ابن الخلوؾ ودٌوانه جنى الجنتٌن فً مدح خٌر الفرقتٌن 18700-18699

"     "      "عمر بن قٌنة-ومواقؾ ,,,وقضاٌا,,,أعبلم- صوت الجزابر فً الفكر العربً الحدٌث 18703-18701

"     "      "أحمد طالبمفهوم الزمان وداللته فً الفلسفة واألدب بٌن النظرٌة والتطبٌق18705-18704

"     "     "زبٌر دراقًالمستقصً فً األدب االسبلم18713-18706ً

دٌوان المطبوعات الجامعٌةعبد هللا حمادي-محاضرات - مساءالت فً الفكر واألدب 18715-18714

دار الهدى الجزابرمحمد هاديالحشٌش قاتل االنسان ودعامة االستعمار 18717-18716

-عنابة - منشورات جامعة باجً مختار رابح بوحوشاألسلوبٌات وتحلٌل الخطاب18725-18718

دار الهدى الجزابرابراهٌم قبلتً: تحشرح الماكودي على ألفٌة بن مالك18728-18726

-لٌبٌا - جامعة التحدي صبٌح الجابرمدخل فً فن القصة القصٌرة18731-18729

دار المعرفةعبد اللطٌؾ بوجلخةالدولة األموٌة18732

-عنابة - منشورات جامعة باجً مختار سعد بوفبلقةدراسات فً األدب الجاهل18740-18733ً

دار اآلفاقالزوزنًشرح المعلقات السبع18742-18741
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18744-18743
اعراب ثبلثٌن سورة من القرآن الكرٌم

محمد ابراهٌم : تح/ ابن خالوٌه النحوي

-القاهرة - مكتبة القرآن سلٌم

دار الشرق العربًأحمد األمٌن الشنقٌطًشرح المعلقات العشر18746-18745

المكتبة العصرٌة بٌروتمصطفى صادق الرافعًحدٌث القمر18748-18747

دار اآلفاقالبستانً-صدر االسبلم - األدب العربً 18751-18749

"     "     ""      "      "-العصر العباسً - األدب العربً 18755-18752

"      "      ""      "     "-األدب األندلسً واألدب المشرقً فً االنحطاط - األدب العربً 18759-18756

دار الهدى الجزابرعبد هللا بوخلخالظاهرة االبدال عند اللؽوٌٌن والنحاة العرب18764-18760

دار الهدى الجزابرمحمد األخضر عبد القادر السابحً-الشخصٌة المتعددة الجوانب - محمد أمٌن العمودي 18769-18765

"     "     "العربً دحوقراءات فً دٌوان العرب الجزابري18772-18770

18776-18773
قطر الندى وبل الصدى- كتاب النحو

"     "     "ابراهٌم قبلتً: تح/ ابن هشام األنصاري

دار اآلفاقمصطفى حركاتالصوتٌات والفونولوجٌا18780-18777

"     "      "أندرٌه مارتٌنًمبادئ فً اللسانٌات العامة18784-18781

دار هومهصالح بلعٌدفً المناهج اللؽوٌة وإعداد األبحاث 18787-18785

دار المعرفةعمر بن قٌنةفن المقامة فً األدب العرب18789-18788ً

18796-18790
-شرح المٌة األفعال البن مالك - الطرة 

عبد : تح/ حسن بن زٌن الشنقٌطً

دارإقرأ للطباعة والنشر والتوزٌعالرإوؾ علً

دار الطبلبعحمدي محمود عبد المطلبسابح فً رٌاض الفصح18803-18797ً

دار اآلفاق العربٌةرجب عبد الجواد ابراهٌمموسٌقى اللؽة18807-18804

دار الهدى الجزابرأحمد بودشٌشة-مسرحٌة فً ثبلثة فصول - ٌاقوت والخفاش 18809-18808

دار الهدى الجزابرحسن رمضان فحلةبهجة الطرؾ فً فن الصرؾ18817-18810

دٌوان المطبوعات الجامعٌةأحمد حسانًالمكون الداللً للفعل فً اللسان العربً 18826-18818

دار الهدى الجزابرالربعً بن سبلمةتطور البناء الفنً فً القصٌدة العربٌة18831-18827

دار الهدى الجزابرمحمد زؼٌنةالمقالة الوجدانٌة فً نثر أدباء جمعٌة العلماء المسلمٌن18835-18832

"      "      "محمد زؼٌنةفن المقال فً كتابات أبً الٌقظان18838-18836

دار النفٌسقدامة بن جعفرمعجم األلفاظ 18848-18839

دار الطبلبععبد اللطٌؾ عاشورشعراء وأدباء ظرفاء18851-18849

دار الكتب العلمٌةمصطفى صادق الرافعًتحت راٌة القرآن18853-18852

دار الهدى الجزابرأحمد بودشٌشة-مسرحٌة فً ثبلثة فصول - المخفر 18855-18854

دار الهدى الجزابرمحمد علً عبد الكرٌم الردٌنً-دراسة منهجٌة -المعجمات العربٌة 18859-18856

دار الهدىعبد اللطٌؾ: دمصادر األدب فً المكتبة العربٌة18879-18860
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18881-18880
اإلٌضاح فً علوم الببلؼة المعانً والبٌان والبدٌع

عماد : تح/ اإلمام الخطٌب القزوٌنً 

دار األرقم بن األرقمبسٌونً زؼلول

دار القلمؼازي جمال: تر/ ولٌم شكسبٌرمكبث18884-18882

دار القلمؼازي جمال: تر/ ولٌم شكسبٌرعطٌل18887-18885

دار القلمولٌم شكسبٌرٌولٌوس قصٌر18889-18888

دار القلمولٌم شكسبٌرحلم لٌلة الصٌؾ18892-18890

المكتبة الوطنٌة للكتابالهاشمً سعٌدانًالنظارة المكسورة18899-18893

منشورات اإلختبلؾعمر بلخٌرتحلٌل الخطاب المسرحً فً ضوء النظرٌة التداولٌة18902-18900

دار اآلفاقرشٌد بن مالك:تر/ آن إٌنو تارٌخ السٌمٌابٌة 18905-18903

مكتبة القرانالثعالبًفقه اللؽة و اسرار اللؽة العربٌة 18907-18906

دار األدٌـــبأحمد عزوزالمدارس اللسانٌة 18910-19808

دار الهدىصالح لمباركٌةدراسة موضوعٌتٌة وفنٌة- المسرح فً الجزابر 18915-18911

دار الهدىصالح لمباركٌة1972النشؤة والرواد والنصوص حتى سنة - المسرح فً الجزابر 18920-18916

موفم للنشر والتوزٌعحبٌبة محمديالقصٌدة السٌاسٌة فً الشعر نزار قبان18923-18921ً

دار هومهصالح بلعٌددروس فً اللسانٌات التطبٌقٌة18925-18924

دار هومهعبد الملك مرتاضنظرٌة النقد 18927-18926

دار هومهعبد الملك مرتاض(دراسة فً الجذور)األدب الجزابري القدٌم 18929-18928

دار ثالةعبد الجلٌل مرتاضدراسة سٌمٌابٌة وداللٌة فً الرواٌة والتراث18931-18930

دار ثالةعثمان بدرياألدب العربً الحدٌث18934-18932

دار اآلفاقبن هشام األنصاريقطر الندى وبل الصدى 18937-18933

دار اآلفاقإبن هشامشرح قطر الندى وبل الصدى18938

دار اآلفاقجان بٌرواللسانٌات 18942-18939

دار اآلفاقمصطفى حركات- داللسانٌات العامة18946-18943

المكتبة الوطنٌة للكتابمحمد مفبلحخٌرة والجبال18956-18947

""     ""     ""إبراهٌم سعديالنخر18964-18957

""     ""    ""أبو العٌد دودو-الجزء الثانً-صور سلوكٌة 18972-18965

""     ""    ""شرٌفة عرباويالصعب18973

""     ""    ""شرٌفة عرباويالصعب18983-18974

""     ""    ""بوجادي عبلوةعٌن الحجر18987-18984

""     ""    ""عمر بن قٌنةمؤوى جان دوالن18992-18988

""     ""    ""محمد األخضر عبد القادر السابحًالشاعر الزنجً وأخواتها18996-18993

""     ""    ""عبد الهادي عبد الرحمانالمخالب و الفرٌسة19002-18997

""     ""    ""مرزاق بقطاشخٌول اللٌل والنهار19010-19003
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""     ""    ""أحمد الطٌب معاششموع ال ترٌد اإلنطفاء19016-19011

المإسسة الوطنٌة للكتابمحمد مفبلحأسرار المدٌنة19023-19017

"     "      "األزهر عطٌة-رواٌة - خط االستواء 19031-19024

"     "     "ٌوسؾ مناصرٌةاالتجاه الثوري فً الحركة الوطنٌة الجزابرٌة بٌن الحربٌن العالمٌتٌن19032

"       "     "التلً بن الشٌخدراسات فً األدب الشعب19035-19033ً

دٌوان  المطبوعات الجامعٌةعبد الجبار توامةالتعدٌة والتضمٌن فً األفعال فً العرب19050-19036ً

-بٌروت - دار الثقافة منح خوريالشعر بٌن نقاد ثبلثة19052-19051

19054-19053
شعب وشاعر

نعمات أحمد : تقد/ أبو القاسم الشابً

-مإسسة الخانجً مصر فإاد

19056-19055
األضداد فً اللؽة

محمد :تح/ محمد بن القاسم األنباري

مكتبة القرآنابراهٌم الدسوقً

-بٌروت - المكتبة العصرٌة مصطفى صادق الرافع3ً-2-1تارٌخ آداب العرب ج19062-19057

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابعبد البدٌع محمد عراق-دراسة تارٌخٌة وفنٌة - دواوٌن الحماسة 19063

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابمجدي أحمد توفٌقمفاهٌم النقد ومصادرها عند جماعة الدٌوان19064

دار الكتب العلمٌةمحمد قمنحة: تح/ أبو هبلل العسكري-الكتابة والشعر - كتاب الصناعتٌن 19065

19067-19066
طبقات الشعراء

اللجنة الجامعٌة : تح/ ابن سبلم الجمحً

-بٌروت - دار النهضة العربٌة لنشر التراث العربً

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابعبد المجٌد حنونالبلنسونٌة وأثرها فً رواد النقد العربً الحدٌث19068

دار الكتب العلمٌةابن طباطبةعٌار الشعر 19072-19069

دار العودة  بٌروتالجواهري4-3-2-1دٌوان الجواهري ج19076-19073

المكتبة األزهرٌة للترثعبد العال سالم مكرمالقرآن الكرٌم وأثره فً الدراسات النحوٌة19078-19077

دار الكتب العلمٌةمصطفى صادق الرافع3ً-2-1وحً القلم ج19081-19079

دار البٌان العربًابن كثٌر الدمشقً:الشٌخ7,,,1ج/البداٌة والنهاٌة 19088-19082

19091-19089
نهج الببلؼة

: تح/ علً بن طالب رضً هللا عنه

-القاهرة - دار الحدٌث محمد عبده

مطابع الدوحة الحدٌثةهمام عبد الرحٌم سعٌدالفكر المنهجً عند المحدثٌن19093-19092

مطابع الدوحة الحدٌثةعبد العظٌم محمود دٌبالمنهج فً كتابات الؽربٌٌن عن التارٌخ االسبلم19095-19094ً

"    "     "عبد الحلٌم عوٌسالتؤصٌل االسبلمً لنظرٌات ابن خلدون19096

"     "     "سالم أحمد محلالمنظور الحضاري فً التدوٌن التارٌخً عند العرب19098-19097

"     "     "طالب عبد الرحماننحو تقوٌم جدٌد للكتابةالعربٌة19100-19099

"    "     "مجموعة من الباحثٌناللؽة وبناء الذات19101

"     "     "محمد بسام ملصفً أدب األطفال 19103-19102

"    "     "صالح قادر الزنكًالبعد المصدري لفقه النصوص19105-19104
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"    "     "طالب عبد الرحمانالعربٌة تواجه التحدٌات190107-19106

"    "     "صالح سبوعً-الشاطبً نموذجا - النص الشرعً وتؤوٌله 19108

-مصر - دار المعارؾ شوقً ضٌؾالبارودي رابد الشعر الحدٌث19110-19109

دٌوان المطبوعات الجامعٌةمحمد طمارتارٌخ األدب الجزابري19113-19111

-عنابة - منشورات جامعة باجً مختار بوقرة نعمانمحاضرات فً المدارس اللسانٌة المعاصرة19120-19114

دٌوان المطبوعات الجامعٌةبلملٌانً بن عمر-دٌسوسٌر نموذجا - تراث ابن جنً اللؽوي والدرس اللؽوي الحدٌث19122-19121

دٌوان المطبوعات الجامعٌةمصطفى بٌطام - 232-132- مظاهر المجتمع ومبلمح التجدٌد من خبلل الشعر فً العصر العباسً األول 19128-19123

المإسسة الوطنٌة للكتابحجاجً حمدان وهوارٌةالعربٌة الحدٌثة عبر النصوص األدبٌة19131-19129

دٌوان المطبوعات الجامعٌةأحمد حٌدوشاالتجاه النفسً فً النقد العربً الحدٌث19141-19132

دٌوان المطبوعات الجامعٌةحسٌن مإنسدراسات فً السٌرة النبوٌة19151-19142

-بٌروت - المكتبة العصرٌة السٌوطً: الشٌخ أسرار ترتٌب سور القرآن19152

دار الطلٌعة بٌروتعبد الرحمن شمٌلة األهذل2-1ج/ النحو المستطاب سإال وجواب19154-19153

دٌوان المطبوعات الجامعٌةزبٌر دراقًمحاضرات فً األدب المقارن19165-19155

""     ""     ""الصدٌق سعديإنكلٌزٌة عربٌة- دروس فً الترجمة عربٌة إنكلٌزٌة 19174-19166

""     ""     ""الجٌبللً دالشمدخل إلى اللسانٌات التداولٌة19176-19175

دار العودة محمد ؼنٌمً هبللالنقد األدبً الحدٌث19177

المإسسة الوطنٌة للكتابمصطفى نطورلوجهها ؼواٌات أخرى19180-19178

الفومٌكمرزاق بقطاشعزوز الكابران19185-19181

المإسسة الوطنٌة للكتابعبد الرحمان ناصرأطفال الحدود19188-19186

""    ""     ""أحمد بودشٌشةشفرة الحبلقة و علبة الكبرٌت19196-19189

دار الفكر العربًالشٌخ ابن منظور15,,,1ج/ لسان العرب19211-19197

دار الثقافةأبو الفرج األصبهان25ً,,,1ج/ كتاب األؼان19236-19212ً

دار صادرمحمد بن جرٌر الطبريتارٌخ األمم والملوك- تارٌخ الطبري 19242-19237

19246-19243
شبلح اآلجرومٌة فً علم العربٌة

عبد العزٌز : تح/نور الدٌن السنهوري

دار السبلمشرؾ

/عباس حسن4 ج3 ج2 ج1ج/ النحو الواف19254-19247ً

دار صادرلٌاقوت الحموي7ج,,,1ج/ معجم البلدان19261-19255

دار الفكرعبد الرحمان بن خلدونمقدمة العبلمة إبن خلدون19262

المكتبة العصرٌةعبد المجٌد الشرنوبً األزهريإرشاد السالك19265-19263

/محمد ؼنٌمً هبللاألدب المقارن 19275-19266

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌعجورجً زٌدان4-3-2-1ج/ تارٌخ آداب اللؽة العربٌة19279-19276

19287-19280
8,,,1ج/ العقد الفرٌد 

: تح/ الفقٌه ابن عبد ربه األندلسً

-بٌروت - المكتبة العصرٌة محمد عبد القادر الوافً
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19295-19288
4-3-2-1ج/ البرهان فً علوم القرآن

أبو : تح/ االمام عبد هللا الزركشً

-بٌروت - المكتبة العصرٌة الفضل ابراهٌم

19299-19296
4-3-2-1ج/ الكامل فً اللؽة واألدب 

محمد أبو : تح/ أبو العباس المبرد

"     "     "الفضل ابراهٌم

19303-19300
4-3-2-1ج/ البٌان والتبٌٌن

عبد السبلم : تح/ أبو عثمان الجاحظ

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌعمحمد هارون

-بٌروت - دار صادر محمد نبٌل طرٌفً: شرح2-1ج/ دٌوان المفضلٌات19305-19304

مإسة الكتب الثقافٌةعرفان مطرحً: تحقٌق مجمع األضداد19307-19306

-بٌروت - عالم الكتب خضر موسى محمد حمود-دراسة أدبٌة مقارنة - موازنة اآلمدي ووساطة الجرجانً 19309-19308

دار الشروقسٌد قطبالنقد األدبً، أصوله ومناهجه19312-19310

-بٌروت - الدار النموذجٌة المنفلوطًاألعمال الكاملة19314-19313

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌعٌوسؾ البقاعً: تح/ ابن قتٌبةأدب الكاتب19316-19315

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌعالشرٌؾ الجرجانًكتاب التعرٌفات19320-19317

دار المعارؾ بمصرشوقً ضٌؾ-العصر العباسً األول - تارٌخ األدب العربً 19334-19321

دار المعارؾ بمصرشوقً ضٌؾ-العصر العباسً الثانً- تارٌخ األدب العربً 19350-19335

دار المعارؾ بمصرشوقً ضٌؾدراسات فً الشعر العربً المعاصر19360-19351

المإسسة الوطنٌة للكتابعبد العزٌز محمود لعرجالزلٌج فً العمارة االسبلمٌة بالجزابر فً العصر الترك19364-19361ً

-بٌروت - دار الطلٌعة محمد ابن الطٌبإسبلم المتصوفة19366-19365

-بٌروت - دار الطلٌعة منجً لسودإسبلم الفبلسفة 19367

19391-19368
كتاب األؼانً 

مجموعة من : تح/ أبو الفرج األصفهانً

-بٌروت - دار صادر األساتذة

دار الطلٌعةجورج طرابٌشً: تر/ هـــٌؽل الفن الرمزي الكبلسٌكً الرومانسً 19394-19392

""     ""     مفٌد الزٌديقناة الجزٌرة 19395

""     ""     نادر حمامًإسبلم الفقراء 19398-19396

""     ""     سالم ٌفوتالمناحً الجدٌدة للفكر الفلسفً المعاصر19400-19399

19401fجورج قرم     ""     ""

""     ""     خلٌل أحمد خلٌل/ جولٌٌت ؼارمادياللسانة اإلجتماعٌة 19404-19402

""     ""     عبد الفتاح كٌلٌطواألدب والؽرابة19407-19405

""     ""     جورج طرابٌشًعقدة أودٌب فً الرواٌة العربٌة19409-19408

""     ""     أبو الحسن الماورديقوانٌن الوزارة وسٌاسة الملك19410

""     ""     مصطفى الجوزوشعر عنترة 19413-19411

""     ""     علً حربأسبلة الحقٌقة ورهانات الفكر19415-19414

""     ""     كمال بكداشعلم النفس ومسابل اللؽة19416
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""     ""     عادل فاخوريتٌارات فً السٌمٌاء19418-19417

دار الطلٌعةجلبٌر االشقرصدام الهمجٌات19419

""     ""     ابراهٌم القادري بوتشٌش- د تارٌخ الؽرب االسبلمً 19420

""     ""     ابراهٌم القادري بوتشٌش- د اضاءات حول تراث الؽرب االسبلمً وتارٌخه االقتصادي19421

""     ""     سعٌد بن حمادة هجري14و13/  هجري8و7الماء و اإلنسان فً األندلس خبلل القرنٌن 19422

""     ""     ٌحٌى الٌحٌاويالعرب وشبكات المعرفة19423

""     ""     عبد الهادي عبد الرحمانالتارٌخ واألسطورة 19424

""     ""     سالم ٌفوتالنص والتارٌخ19425

""     ""     عادل فاخوريعلم الداللة عند العرب19429-19426

""     ""     عبد الباسط قموري- هالة الورتانً إسبلم عصور اإلنحطاط19430

""     ""     عبد الرحٌم بوهاهااإلسبلم الحرك19431ً

""     ""     عادل فاخورياللسانٌة التولٌدٌة والتحوٌلٌة19434-19432

منشورات الجملعدنان عباس علً/ تور آندرٌهالتصوؾ اإلسبلم19435ً

""     ""     علً مصباح:تر/ فرٌدرٌش نٌتشههذا هو اإلنسان 19436

""     ""     سعٌد الؽانمً: تر/ بول تٌلٌتشبواعث اإلٌمان 19437

دار الطلٌعةرضوان زٌادةأٌدٌولوجٌا النهضة الخطاب العربً المعاصر19439-19438

""     ""     جورج طرابٌشً: تر/ هٌؽلالمدخل إلى علم الجمال فكرة الجمال19441-19440

""     ""     سالم ٌفوتمكانة العلم فً الثقافة العربٌة19442

""     ""     سالم ٌفوتحفرٌات المعرفة العربٌة اإلسبلمٌة التعلٌل الفقهً 19444-19443

دار الكتابمحمد سلٌماناألٌدٌولوجٌا الشٌعٌة فً رثاء الحسٌن19445

دار الفكرأبً الفضل المصري15ج,,,, 1لسان العرب  ج19460-19446

عٌن للدراسات والبحوث اإلنسانٌة واإلجتماعٌةسعٌد مرادالفرق والجماعات الدٌنٌة 19461

دار العودةعبد الرحٌم محموددٌوان عبد الرحٌم محمود19462

دٌوان المطبوعات الجامعٌة وهرانعبد القادر فٌدوحدالبلٌة النص األدب19463ً

دار اآلدابصبلح فضلأسالٌب الشعرٌة المعاصرة19464

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابحامد أبول حمدقراءات فً آداب إسبانٌا وأمرٌكا البلتٌنٌة19465

""     ""     جبلل جمٌل محمدمفهوم الضوء والظبلم فً العرض المسرح19466ً

منشورات الجملٌوسؾ سداناألدب العربً الهازل ونوادر الثقبلء19472-19467

""     ""     نوبوأكً نوتوهاراالعرب وجهة نظر ٌابانٌة 19474-19473

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابسعاد ماهر محمدالفنون اإلسبلمٌة19476-19475

مكتبة الرشادٌوسؾ الٌوسؾمقاالت فً الشعر الجاهل19481-19477ً

الدار المصرٌة السعودٌةعصام عبد هللارهان الحداثة وما بعد الحداثة19482

دار المعرفةفاٌزة أنور شكريالقٌم األخبلقٌة19483

280



اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا صابر عبده أبا زٌدمؤثر علما العرب والمسلمٌن19484

""     ""     هالة محجوب خضرعلم الجمال وقضاٌاه19485

""     ""     هالة محجوب خضراإلبداع اإللهً بٌن الجمال والجبلل19486

""     ""     خالد حربًحجة الطب فً العالم- أبو بكر الرازي19487

""     ""     خالد الحربً:تح/ أبً بكر الرازيبرء ساعة 19488

""     ""     خالد الحربً:تح/ أبً بكر الرازيجراب المجربات وخزانة األطباء19489

""     ""     خالد الحربً:تح/ أبً بكر الرازيكتاب التجارب19490

""     ""     خالد الحربً:تح/ أبً بكر الرازيسر صناعة الطب19491

""     ""     خالد الحربً:تح/ أبً بكر الرازيمقالة فً النقرس19492

""     ""     خالد حربًخبلصة التداوي بالؽداء واألعشاب19493

-عمان - دار أسامة مفٌد الزٌديقضاٌا العولمة والمعلوماتٌة19494

-اإلسكندرٌة - دار الفكر لٌلى سلٌمانظاهرة العولمة 19495

-لئلسكندرٌة - المكتب الجامعً الحدٌث محمد سٌد فهمًتكنولوجٌا اإلتصال فً الخدمة اإلجتماعٌة19496

العلم واإلٌمان للنشر والتوزٌععلً إمبابًكٌؾ تكتب مقاال فً صحٌفتك المدرسٌة 19498-19497

-اإلسكندرٌة - مإسسة حورس الدولٌة طه عمرالصحافة المدرسٌة19499

-مصر - دار المعرفة نبٌلة حسن محمدالمكتبو التارٌخٌة ومناهج البحث19500

العلم واإلٌمان للنشر والتوزٌعإبراهٌم علً السٌد القبلتارٌخ مصر اإلسبلمٌة وجوانبمن حضارتها مند الفتح اإلسبلمً حتى نهاٌة العصر الفاطم19501ً

""     ""     جمال خٌر هللاالنقوش الكتابٌة على شواهد القبور اإلسبلمٌة 19502

اإلسكندرٌة- المعارؾ منصور الحلوحوار الحضارات19503

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا محمدالسٌد ؼٌطاسدراسات وبحوث فً اآلثار والحضارة اإلسبلمٌة   الكتاب الثانً الفنون19504

""     ""     محمدالسٌد ؼٌطاسدراسات وبحوث فً اآلثار والحضارة اإلسبلمٌة   الكتاب األول العمارة19505

دار أجنادٌنمحمد فوزي حلوةؼرافٌا المدن19506

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابعبد الرحمن بن خلدون3 ج2 ج1ج- مقدمة إبن خلدون - سلسلة التراث 19509-19507

-مصر - دار المعرفة مدحت عبد الحمٌد أبوزٌدلهفة اإلدمان تشخٌصها وعبلجها19510

-دمشق - منشورات وزارة الثقافة صٌاح الجهٌم: تر/ آالن تورٌن2ج,,,1ج- نقد الحداثة 19514-19511

دار القكرمنى الٌاسالقٌاس فً النحو19523-19515

-مصر - دار المعارؾ شوقً ضٌؾالعصر العباسً األول19526-19524

-مصر - دار المعارؾ شوقً ضٌؾ<19529-19567

19533-19530

بلوغ األدب فً شرح المٌة العرب

إبن /العكبري/المبرد/الزمخشري

: تح--إبن عطاء المصري/زاكورالؽربً

محمد عبد /محمد عبد الحكٌم القاضً

/الرزاق عرفان
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19537-19534
أهدى سبٌل إلى علمً الخلٌل العروض والقافٌة

عمر فاروق : تح/ محمود مصطفى

-بٌروت - مإسسة الكتب الثقافٌة الطباع

/أحمد علً كنعانالطفولة فً الشعر العربً والعالمً 19542-19538

19545-19543
اإلٌضاح فً علوم الببلؼة 

: تح/محمد بن عبد الرحمن الخطٌب

المكتبة التوفٌقٌةمجدي فتحً السٌد

19547-19546
جامع الدروس العربٌة 

إسماعٌل : تع/ الشٌخ مصطفى الؽبلٌٌنً

-القاهرة - منشورات وزارة الثقافة العقباوي

دار المعرفةشلتاغ عمود شرادأثر القرآن فً الشعر العربً الحدٌث19551-19548

دار الفكرعبد المنعم فابزتطبٌقات نحوٌة أسلوب جدٌد فً تدرٌس النحو19556-19552

دار المنارةموفق زرٌقنهضة أم تؽرٌب 19562-19557

-دمشق - دار الفكر محمود المقدادتارٌخ الرتل النثري عند العرب فً الجاهلٌة19564-19563

الجزابر- مكتبة الرشاد للطباعة والنشر ٌوسؾ الٌوسؾبحوث فً المعلقات 19579-19565

الجزابر- مكتبة الرشاد للطباعة والنشر ٌوسؾ الٌوسؾمقاالت فً الشعر الجاهل19594-19580ً

دار السبلم للطباعة والنشر والتوزٌععلً شواخ إسحاقآراء فً الشعر الحدٌث19595

-بٌروت - دار الكتاب اللبنانً عبد هللا كنونمفاهٌم إسبلمٌة19596

المإسسة الوطنٌة للكتابأحمد رضا حوحوؼادة أم القرى19597

دار الشإون الثقافٌة العامةكمال عٌدعلم الجمال المسرح19598ً

المإسسة الوطنٌة للكتاباألزهر عطٌة-رواٌة - خط االستواء 19604-19599

19610-19605
صحٌح األحادٌث القدسٌة 

عبد العزٌز - محمد محمد تامر: جمع

-الجزابر - دار الوعً محمد

-بٌروت - دار المنارة محمد بدوي وهبةأدٌبات معاصرات19612-19611

-الجزابر - جمعٌة أنؽام الحٌاة الثقافٌةقاسم أحمد الشٌخ بالحاجالشاعر صالح الخرف19613ً

دار النشر للجامعاتأحمد شفٌق الخطٌب: ترألوان من األدب فً الشرق والؽرب19616-19614

-الرٌاض - أم القرى  عبد الرحمان بكرثبلثمبة موقؾ فً الزهد والرقابق19619-19617

19622-19620
كتاب النهاٌة فً فن الكناٌة

موفق فوزي : تح/أبومنصور الثعالبً

دار الحكمة للطباعة والنشرالجبر

19626-19623
الموطؤ

: تح/ أبو عبد هللا مالك بن أنس: للشٌخ

-القاهرة-دار طه عبد الرإوؾ سعد

19634-19627
جامع العلوم والحكم 

محمد : تح/ ابن رجب الحنبلً: الشٌخ 

دار الوعً للنشر والتوزٌعمحمد تامر

شركة القدس للتصدٌرابن هشام األنصاري: االمام أوضح المسالك الى ألفٌة ابن مالك 19637-19635

دار الفكر العربً المعاصراحسان حقً: تر/ أوجٌن ٌونػالٌقظة العربٌة االسبلمٌة19638

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌعمحمد المباركفقه اللؽة وخصابص العربٌة19641-19639

دار الؽد الجدٌدأبو بكر عبد القادر الرازيمختار الصحاح19644-19642
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دار الوفاءمحمود عبد هللا بكارالتجدٌد فً الفكر االسبلمً المعاصر19647-19645

-دمشق - دار الفكر محمد عنبرجدٌة الحرؾ العربً وفٌزٌابٌة الفكر والمادة19650-19648

m:; دمشق - منشورات وزارة الثقافة ٌوسؾ اسماعٌلقراءة تحلٌلٌة للقصٌدة العربٌة فً القرنٌن السلبع والثامن الهجرٌٌن- بنٌة االٌقاع فً الخطاب الشعري-

منشورات الهٌبة العامة السورٌة للكتابنذٌر العظمةفضاءات األدب المقارن19655-19654

منشورات الجملخالدة حامد: تر/ دٌفٌد كوزنز هوي-األدب والتارٌخ والهرمنٌوطٌقا الفلسفٌة - الحلقة النقدٌة 19656

-دمشق - منشورات وزارة الثقافة محمد فرٌد حجا- حٌاته، ومزاٌاه، ومكانته فً التارٌخ العربً -سٌؾ الدولة الحمدانً 19658-19657

-لبنان - منشورات دار الٌوسؾ عمر الحسنالموسوعة العلمٌة19660-19659

دار إشبٌلٌا للنشر والتوزٌعمحمد بن علً الصامل-دراسة ببلؼٌة تحلٌلٌة - األسلوب الحكٌم 19664-19661

دار إشبٌلٌا للنشر والتوزٌععدنان محمد عبد العزٌز وزانفكر التنصٌر فً مسرحٌات شكسبٌر19666-19665

-لبنان - منشورات دار الٌوسؾ محمد العرٌسموسوعة شعراء العصر األندلس19668-19667ً

دار الفجر للتراثإبن الجوزي: الشٌخ سٌرة عمر بن عبد العزٌز19672-19669

الوطن العربً للنشر والتوزٌعصبلح عبد الصبوراإلبحار فً الذاكرة19673

19675-19674
شرح المعلقات السبع

محمد محًٌ الدٌن : تح/ لئلمام الزوزنً

دار الطبلبععبد الحمٌد

دار االجتهادعز الدٌن المناصرةلن ٌفهمنً أحد ؼٌر الزٌتون19676

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌعأحمد الحمبلويشذا العرؾ فً فن الصرؾ19678-19677

19681-19679
دٌوان ابن عساكر

: تح/ أبو القاسم بن عبد هللا الشافعً 

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌعمحمد عبد الرحٌم

مطابع وزارة الثقافة السورٌةإبراسهم جنداري جمعةالنص المسرحً العربً ونكسة حزٌران19683-19382

مطابع وزارة الثقافة السورٌةفابز الشرعدراسة فً الشعرالعربً الحدٌث بٌن الحربن العالمتٌن- الصورة الكلٌة مفهوم وإنجاز 19684

دار إشبٌلٌا للنشر والتوزٌعمحمد بن علً الصامل19686-19685

منشورات المعهد العالً للفنون المسرحٌةرٌاض عصمت-دراسات تطبٌقٌة فً المسرح العربً - بقعة ضوء 19688-19687

مطابع وزارة الثقافة السورٌة-المنظمة - ٌونٌسٌؾ أدب األطفال19689

الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌعمصطفى النوابوترٌات لٌلة19690

إتحاد كتاب العربعبد الكرٌم محفوض: تر/ إدوارد سعٌدالعالم والنص والناقد19692-19691

دار السبلم- دار الوّراق مصطفى السباعًعظماإنا فً التارٌخ19694-19693

مإسسة إقرأ للنشر والتوزٌععلً محمد الصبلبًفكر الخوارج والشٌعة فً مٌزان أهل السنة والجماعة19696-19695

دار الؽد الجدٌدأحمد عبد العال الطهطاويس، ج فً سٌرة الخلفاء الراشدٌن19698-19697

مطابع وزارة الثقافة السورٌةهناء فرٌد خزنه كاتبً-المدرسة الجقمقٌة - متحؾ الخط العربً 19700-19699

19703-19701
كتاب دالبل االعجاز

أبو : تح/ أبو بكر عبد القاهر الجرجانً

-جدة - دار المدنً محمود محمد شاكر- فهر

مطابع وزارة الثقافة السورٌةعادل العامل: تر/ عدد من المإلفٌناالبتكار والمعاصرة فً األدب والفنون19705-19704

إتحاد كتاب العربفإاد سلٌم أبو زرٌقاألدب الصهٌونً وتضلٌل الرأي العام 19707-19706
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-القاهرة - مكتبة وهبة أحمد رحمانًالرإٌا والتشكٌل فً األدب المعاصر19709-19708

-جدة - دار القبلبد محمد عبد هللا خٌر الدٌنقصص واقعٌة أؼرب من الخٌال19712-19710

-المنصورة - دار الؽد الجدٌد بن صالح العثٌمٌن: الشٌخ شرح اآلجرومٌة19715-19713

-القاهرة - الدار الذهبٌة محمد إسماعٌل الجاوٌشمن عجابب الخلق فً الكون العظٌم19719-19716

دار الفكرسعدي أبو جٌبمروان بن محمد وأسباب سقوط الدولة األموٌة19720

19723-19721
أسرار الببلؼة

أبو : تح/ أبو بكر عبد القاهر الجرجانً

-جدة - دار المدنً محمود محمد شاكر- فهر

إتحاد كتاب العربوحٌد صبحً كبابةالصورة الفنٌة فً شعر الطابٌٌن بٌن االنفعال والحس19725-19724

إتحاد كتاب العربعلً الشعٌبًاإلٌجابٌة والسلبٌة فً الشعر العربً بٌن الجاهلٌة واالسبلم19727-19726

مإسسة نوفلمٌخابٌل نعٌمةٌا ابن آدم19728

-بٌروت - عالم الكتب فهمً سعد: تح/ إبن األثٌر الجزريكتاب المرصع فً اآلباء واألمهات واألبناء والبنات واألذواء والذوات19732-19729

دار الفكرإبراهٌم الكٌبلنً: تر/ شارل بلبلالجاحظ19733

19735-19734
إٌثار اإلنصاؾ فً آثار الخبلؾ

البسط لبن الجزري تح ناصر العلً 

دار السبلم للطباعة والنشر والتوزٌعالناصر الخلٌفً

-بٌروت -دار العودة ٌوسؾ الخالاألعمال الشعرٌة الكاملة 19737-19736

19743-19738
6-5-4-3-2-1ج/أعٌان العصر وأعوان النصر

/ صبلح الدٌن خلٌل بن أٌبك الصفدي

دار الفكرمجموعة من الدكاترة: تح

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابمحمد كمال إسماعٌلالتحلٌل والتوزٌع األوركسترال19746-19744ً

-سورٌا - دار الحوارحامد بردخانعلى دروب آسٌا19747

سٌنا للنشرعبد الهادي عبد الرحمنالسحر فً مصر القدٌمة19748

19752-19749
الروح 

القدس للدراسات : تح/إبن القٌم الجوزٌة

دار الوعًاإلسبلمٌة

دار الفكرمحمد نسٌبزواٌا العلم والقرآن بالجزابر19754-19753

دار الحكمة- دار البشابر ٌاسر الفهدالصحافة الثقافٌة فً الخلٌج العرب19756-19755ً

دار العودةأحمد دحبوردٌوان أحمد دحبور19759-19757

دار العودةعبد هللا البردونً-المجلد الثانً - دٌوان عبد هللا البردونً 19760

دار العودةأبً سلمىدٌوان أبً سلمى19761

دار الوسامنافع عبد هللااألعٌاد والمهرجانات فً الشعر األندلس19966-19762ً

-السعودٌة - دار المنادة إبن الجوزيصٌد الخاطر19770-19768

دار البٌان العربًأبو بكر جابر الجزابريمنهاج المسلم19776-19771

دار الجلٌلشاكر السماويالعشك والموت وبنادم19777

الدار العربٌة للعلومالطاهر بومزبرأصول الشعرٌة العربٌة19780-19778

دار الشروقمحمد قطبكٌؾ نكتب التارٌخ اإلسبلم19781ً
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-الجزابر - دار الوعً إلبن القٌم الجوزٌةروضة المحبٌن ونزهة المشتاقٌن19783-19782

الدار العربٌة للعلومحسٌن خمرينظرٌة النص19785-19784

دار األدبأدونٌسسٌاسة الشعر19788-19786

دار األدبأدونٌسسٌاسة الشعر19789

دار البدرأبً عبد هللا القضاعًعٌون المعارؾ وفنون أخبار الخبلبؾ19791-19790

دار التكوٌنأسامة أسبر: تر/فٌرجٌنٌاأساطٌر الخلق19793-19792

-الجزابر - المإسسة الوطنٌة للكتاب عبد الهادي عبد الرحمنالمخالب والفرٌسة19798-19794

""     ""     ""محمد مفبلحخٌرة والجبال19801-19799

دار التكوٌنأحمد معٌطةالمقدس والمدنس بٌن الشعر والخبلفة19805-19802

-سورٌا - دار الفرقد جورج كوسًأعرق الحضارات19807-19806

""     ""     ""أبو ٌعقوب المرزوقًالوعً العربً بقضاٌا األمة19808

-الجزابر - المإسسة الوطنٌة للكتاب عمر بن قٌنةمؤوى جان دوالن 19812-19809

منشورات اإلختبلؾعبد هللا إبراهٌمالتلقً والسٌاقات الثقافٌة19813

دار اآلدابٌوسؾ حبلوياألسطورة فً الشعر العربً المعاصر19815-19814

منشورات اإلختبلؾآمنة بلعلىتحلٌل الخطاب الصوف19816ً

-سورٌا - دار الحواررمً أبو علًال تشبه هذا النهر19817

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابأحمد صلٌحة: تج/رندل كبلركالرمز واألسطورة فً مصر القدٌمة19818

-لبنان - دار الؽرب اإلسبلمً محمد بن صالح ناصرالخلٌل بن أحمد الفراهٌدي العالم العبقري19820-19819

-الجزابر - المإسسة الوطنٌة للكتاب التلً بن الشٌخمنطلقات التفكٌر فً األدب الشعبً الجزابري19821

دار الٌوسؾإنتصار الؽولموسوعة ؼزوات وسراٌا الرسول صلى هللا علٌه وسلم19823-19822

-السعودٌة - كنوز إشبٌلٌا سلٌمان بن عبد هللا القصٌر-دراسة حدٌثٌة فقهٌة - أحكام الدٌن 19825-19824

""     ""     ""محمد بن علً الصاملالمدخل إلى دراسة ببلة أهل السنة19827-19826

-سورٌا - دار الفرقد محمد علً الكبسًفً النهضة والحداثة19829-19828

دار اآلداببشٌر القمريمقاربات نقدٌة فً اإلبداع العربً المعاصر- مجازات 19831-19830

دار المعارؾعٌسى الناعوريأدب المهجر19837-19832

-السعودٌة - جامعة اإلمام محمد بن سعود عبد الرحمن العاٌدعقد المقاولة19839-19838

دار اآلدابٌمنً العٌد-دراسات فً النقد األدبً - فً معرفة النص 19841-19840

-السعودٌة - كنوز إشبٌلٌا مبارك سلٌمان - 2ج- أحكام التعامل فً األسواق المالٌة المعاصرة 19843-19842

-سورٌا - دار الفرقد نزار ٌوسؾالزمن العربً الرديء19844

19846-19845
خطاب الحكاٌة 

عبد - محمد معتصم : تر/جٌرار جٌنٌت 

منشورات اإلختبلؾعمر الحلً- الجلٌل األزدي 

المإسسة الوطنٌة للكتاب-الدار التونسٌة للنشرمحمد التومًالمجتمع اإلنسانً فً القرآن الكرٌم19848-19847

دار اآلدابصالح فضلتحوالت الشعرٌة العربٌة 19850-19849
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منشورات جامعة السابع من أبرٌلصالح هوٌديقضاٌاه ومناهجه- النقد األدبً الحدٌث 19853-19851

الدار العربٌة للعلومأحمد ٌوسؾ-سلطة البنٌة ووهم المحاٌثة - القراءة النسقٌة 19855-19854

دار المعارؾشوقً ضٌؾالفن ومذاهبه فً النثر العرب19860-19856ً

-لبنان - دار الفكر العربً مجٌد طراد: تح/ أبً سعد األصمعًاألصمعٌات 19863-19861

دار اآلدابأمٌنة ؼصنقراءات ؼٌر برٌبة فً التؤوٌل والتلق19865-19864ً

-مصر - دار المعارؾ محمد زؼلول سبلمتارٌخ النقد العربً من القرن الخامس إلى العاشر الهجري19870-19866

المكتبة التوفٌقٌةاإلمام شمس الدٌن بن عثمان الذهبًسٌر  أعبلم النببلء 19886-19871

19888-19887
اإلقناع 

/ اإلمام الحافظ بن المنذر النٌسبوري

-لبنان - دار الكتب العلمٌة محمد حسن الشافعً: تح

-سورٌا - مطابع دار البعث مجموعة من اللؽوٌٌن2007 إلى ٌناٌر 2005من أكتوبر / مجلة مجمع اللؽة العربٌة بدمشق19900-19889

-سورٌا - دار الفكر فخر الدٌن قباوةمنهج التبرٌزي فً شروحه والقٌمة التارٌخٌة للمفضلٌات 19902-19901

-مصر - دار المعارؾ ٌوسؾ خلٌؾالشعراء الصعالٌك فً العصر الجاهل19903ً

-لبنان - دار العودة عمر أبو رٌشةدٌوان عمر أبو رٌشة 19905-19904

-لبنان - دار األندلس مصطفى ناصؾقراءة ثانٌة لشعرنا القدٌم19907-19906

-السعودٌة - جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمٌة عبد العزٌز بن سطام آل سعود2ج,,,1ج/ إتخاد القرار بالمصلحة19909-19908

مإسسة اإلنتشار العربًمحمد كرٌم الكوازالفصاحة فً العربٌة المفاهٌم واألصول19912-19910

منشورات اإلختبلؾالسعٌد بوطاجٌنمقاربات فً النص السردي الجزابري الحدٌث- السرد ووهم المرجع 19915-19913

إتحاد الكتاب العربإسماعٌل الملحمدراسة فً سٌكولوجٌة اإلتصال واإلبداع- التجربة اإلبداعٌة 19916

-لبنان - عالم الكتب محمد كمال الدٌن عز الدٌنالمقرٌزي مإرخا19917

-لبنان - دار العودة أمل دنقلاألعمال الشعرٌة الكاملة19922-19918

دار الفكرضٌاء مجٌد الموسوياإلصبلح النقدي19923

-بٌروت - المكتبة العصرٌة مصطفى صادق الرافع3ً-2-1ج/ تارٌخ آداب العرب19926-19924

كنوز إشبٌلٌا للنشر والتوزٌعفهد بن عبد الرحمان الحموديحماٌة البٌبة والموارد الطبٌعٌة فً السنة النبوٌة19928-19927

-دمشق- الٌمامة للنشر والتوزٌع علً الشربجًحقوق االنسان فً االسبلم19930-19929

دار األندلسمصطفى ناصؾالصورة األدبٌة19933-19931

كنوز إشبٌلٌا للنشر والتوزٌعأحمد بن عبد هللا الباتلًاألحادٌث واآلثار الواردة فً فضل اللؽة العربٌة وذم اللحن19934

19937-19935
المبهج فً تفسٌر أسماء شعراء الحماسة 

أبو الفتح عثمان بن : شٌخ العربٌة

دار المنارة- دار القلم حسن هنداوي/ جنً

كنوز إشبٌلٌا للنشر والتوزٌعمحمد بن علً الصاملقضٌة الفصل والوصل بٌن المفردات عند الببلؼٌٌن19942-19938

مكتبة نهضة مصرمحمد مندورفً المٌزان الجدٌد19943

كنوز إشبٌلٌا للنشر والتوزٌعمحمد بن علً الصاملببلؼة أسالٌب التحٌة فً الشعر العرب19945-19944ً

كنوز إشبٌلٌا للنشر والتوزٌعمحمد بن فهد بن إبراهٌم الودعانالفوابد المجموعة فً الرإى من سورة ٌوسؾ19946

الهٌبة العامة السورٌة للكتابعبد الفتاح رواس-هومش على منصة العرض-سحر المسرح19948-19947
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-بٌروت - دار الٌوسؾ للطباعة محمد العرٌسموسوعة شعراء العصر الجاهل19950-19949ً

كنوز إشبٌلٌا للنشر والتوزٌعحسن بن محمود هنداوي- فً كتاب سٌبوٌه-فهرس التراكٌب والنماذج النحوٌة19953-19951

-سورٌة - إتحاد كتاب العرب حنا عبودالقصٌدة والجسد19955-19954

-سورٌة - إتحاد كتاب العرب حسٌن جمعةفً جمالٌة الكلمة19957-19956

19961-19958
كتاب مقاٌٌس المقصور والممدود

حسن محمود : تح/ أبو علً الفارسً 

دار إشبٌلٌا للنشر والتوزٌعهنداوي

-سورٌة - إتحاد كتاب العرب أحمد محمد وٌساالنزٌاح فً التراث النقدي والببلؼ19963-19962ً

19967-19964
الشافً فً علم القوافً

صالح بن : تح/ إبن القطاع الصقلً

دار إشبٌلٌا للنشر والتوزٌعالحسٌن العاٌد

19969-19968
-مسرحٌة كومٌدٌة - الحافلة 

محمد سعٌد : تر/ ستانٌسبلؾ ستراتٌٌؾ

مطابع وزارة الثقافة السورٌةالجوخدار

-سورٌة - إتحاد كتاب العرب علً عقلة عرسانوقفات مع المسرح العرب19971-19970ً

دار إشبٌلٌا للنشر والتوزٌعإبراهٌم بن منصور التركً-رواٌة - تضارٌس الوجع 19974-19972

دار الؽد الجدٌدحامد أحمد الطاهرمابة قصة من قصص الظالمٌن19977-19975

مطابع وزارة الثقافة السورٌةسبلم الٌمانً-مسرحٌة- قضٌة شهرزاد وحكاٌة الفساد19979-19978

دار الفكرأحمد ناصٌب المحامٌدقبسات هادفات19984-19980

-وهران - منشورات دار األدٌب أحسن زقورالحاجة الى تجدٌد التشرٌعات البشرٌة عبر الزمان والمكان19985

دار الؽد الجدٌدعبد الؽنً أحمد عبد الؽنًنبؤ الذٌن تكلموا فً المهد19989-19986

دار إشبٌلٌا للنشر والتوزٌععبد هللا بن ناصر الصبٌح-رإسة فً التؤصٌل االسبلمً لعلم النفس - تمهٌد فً التؤصٌل 19990

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابعامر النجارالتصوؾ النفس19991ً

مإسسة إقرأ للنشر والتوزٌع والترجمةمحمد سعٌد مرسًفً التعامل مع اآلخرٌن19993-19992

-سورٌة - دار الحكمة طلحة جوهراالعجاز العددي فً سورة الفاتحة19996-19994

19998-19997
كٌؾ تكسب األصدقاء وتإثر فً الناس

عبد المنعم محمد : تر/ دٌل كارنٌجً

-الجزابر - دار المعرفة الزٌادي

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابمحمد رجب النجاراألدب الملحمً فً التراث الشعبً العرب19999ً

كنوز إشبٌلٌا للنشر والتوزٌعمنصور بن ٌونس البهوتً: الشٌخ 2-1ج/ المنح الشافٌات بشرح مفردات االمام أحمد20001-20000

-الرٌاض - مطابع الجامعة عبد العزٌز بن إبراهٌم العصٌلًعلم اللؽة النفس20003-20002ً

-الجزابر - دار المعرفة داٌل كارنٌجًدع القلق وابدأ الحٌاة20004

 مصطفى الطحان-التربٌة بالقصة -معالم تربوٌة 20005

دار مجدالوي للنشر والتوزٌعكامل السعٌد-دراسة تحلٌلٌة مقارنة - األحكام العامة لئلشتراك الجرمً فً قانون العقوبات األردنً 20008-20006

مطابع وزارة الثقافة السورٌةسلٌم الحسنٌةفكرا، وواقعا، وطموحا- تنظٌم األسرة 20009

منشورات الجملعبد هللا القصٌمًالثورة الوهابٌة20010

-وهران - دار األدٌب للنشر والتوزٌع عبد القادر خلٌفً-عٌن الصفراء نموذجا -من الموروث الثقافً الجمعً المؽربً 20011
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المركز العربً لؤلبحاث والتوثٌقصالح زهٌر الدٌن-مهد الحضارات وأرض الرساالت- الشرق 20012

التوٌر للطباعة والنشر والتوزٌععلً حرب-قراءات تؤوٌلٌة فً الثقافة العربٌة- التؤوٌل والحقٌقة 20015-20013

-سورٌا - دار المنهج محمد جمال طحاناالستبداد وبدابله فً الفكرالعربً الحدٌث20016

-سورٌا - دار الفرقد محمد علً الكبسًقراءات فً الفكر الفلسفً المعاصر20018-20017

-سورٌا - دار التكوٌن السٌد نفادي: تر/ جان بٌاجٌهاالبستمولوجٌا التكوٌنٌة20019

مإسسة االنتشار العربًمحمود ٌوسؾ خضرفً حقابق الوجود20020

منشورات االختبلؾعمر مهٌبلمن النسق الى الذات 20012-20022

-سورٌا - دار الفرقد منٌر الحافظ-منهج العولمة البلنمطً - تشخٌص جمالً فً العولمة 20023

منشورات االختبلؾوجٌه قانصو: تر/ دافٌد جاسٌرمقدمة فً الهرمٌنوطٌقا20024

-سورٌا - دار التكوٌن هٌفرو محمد علً دٌركًالمعرفة وحدودها عند محًٌ الدٌن بن عربً              

-القاهرة - دار النصر للنشر والتوزٌع عطٌة مسوحالماركسٌة من فلسفة للتؽٌٌر الى فلسفة للتبرٌر20026

-األردن - دار الشروق عٌسى برهومةحفرٌات لؽوٌة فً الذكورة واألنوثة- اللؽة والجنس20028-20027

كنوز إشبٌلٌا للنشر والتوزٌعحلمً محد القاعود-دراسات فً الرواٌة المعاصرة - الوعً والؽٌبوبة 20033-20029

-سورٌا - دار التكوٌن إسحاق سلٌمان-9- أسرار الرقم المقدس 20035-20034

المإسسة الوطنٌة للكتابعمار الطالبً: تقإمبلء االمام عبد الحمٌد بن بادٌس-مبادئ األصول  20036

-االسكندرٌة -دار الدعوة مصطفى حلمًاالسبلم واألدٌان20037

-االسكندرٌة -دار الدعوة مصطفى حلمًاألخبلق بٌن الفبلسفة وعلماء االسبلم20039-20038

-بٌروت - دار الطلٌعة صادق جبلل العظمنقد الفكر الدٌن20040ً

-سورٌا - دار الفرقد منٌر الحافظالوعً اللؽوي20044-20041

-سورٌة - دار الفكر عمر كامل مقاويوحدة الحضارة20047-20045

مطابع وزارة الثقافة السورٌةعبد هللا أبو هٌؾالعرب والحوار الحضاري20049-20048

المركز الثقافً العربًسعٌد الؽانمً: تر/ بول رٌكونظرٌة التؤوٌل 20052-20050

-سورٌا - دار الفرقد منٌر الحافظالمعٌار الجمالً فً فن البلمعقول20053

20056-20054
فلسفة التؤوٌل

محمد : تر/ هانس ؼٌورغ ؼادامٌر

منشورات االختبلؾشوقً الزٌن

-سورٌة - دار الفكر معروؾ زرٌقمشاكلنا النفسٌة20057

-لبنان-دار الفكر البً عبد هللا محمد بن ادرٌس الشافعًدٌوان االمام الشافع20061-20058ً

كنوز اشبٌلٌاعبد هللا بن محمد العمرانً- د مراجعة فقهٌة ومقترحات للبحث المستقبلً-االستثمار و المتاجرة فً اسهم الشركات المختلطة20065-20062

الهٌبة المصرٌة للكتابمحمود وهالة النبوي الشالالحضارة الفنٌة التشكٌلٌة فً مصر القدٌمة20067-20066

دار الشروقٌوسؾ القرضاوي- د مبلمح سٌرة ومسٌرة-ابن القرٌة و الكتاب 20068

دار الشروقٌوسؾ القرضاوي- د 2ج-1مبلمح سٌرة ومسٌرة ج-ابن القرٌة و الكتاب 20070-20069

مطابع الجامعةمحمد بن عمار درٌن-د2ج2-1ج2تاثٌر الكوفٌٌن فً نحاة االندلس 20074-20071

منشورات الجملمحمد حسٌن االعرجً- تحتلقٌح العقول-برٌة بن ابً الٌسر الرٌاضً 20076-20075
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منشورات الجملجواد علًالمهدي المنتظر عند الشٌعة االثنً عشرٌة20077

دار الكتاب العربًعمر عبد السبلم تدمري-تحهجري101/290-تارٌخ االسبلم ووفٌات المشاهٌر واالعبلم20090-20078

مإسسة الرسالةعباس/االرنإوط/معروؾ-تحتارٌخ االسبلم ووفٌات المشاهٌر واالعبلم20091

صبلح الدٌن عارؾ جنٌدالركام المزنً والظواهر الجوٌة فً القران الكرٌم20093-20092

دار الؽد الجدٌدمحمد أحمد عٌسىمابة قصة من قصص مجابوا الدعوة20099-20094

دار االدٌب للنشر والتوزٌعمحمد شارؾسٌد قطب المفترى علٌه20100-20102

دار آفاق للنشر والتوزٌعأمٌر سبلمة: تر/ فالٌرٌو بٌللٌزاريؼرفة علً بابا حكاٌات العراق المجهول20103

كنوز إشبٌلٌا للنشر والتوزٌعسراج الرحمان الندوي القاضًالخلفاء الراشدون20104

سلسلة الرضا للمعلوماتهانً شحادة الخوريتكنولوجٌا المعلومات عل أعتاب القرن الحادي والعشرٌن20105

كنوز إشبٌلٌا للنشر والتوزٌعفٌصل بن عبد العزٌز آل مبارك: الشٌخالؽرر النقٌة على الدرر البهٌة 20108-20106

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابهناء عبد الفتاح: تر/ زٌجمونت هبنزجمالٌات فن االخراج20111-20110

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابمصطفى محرم: تر/ لوٌس هرماناألسس العلمٌة لكتابة السٌنارٌو للسٌنما والتلٌفزٌون20113-20112

-الرٌاض - مطابع الجامعة عبد الرحٌم بن إبارهٌم السٌد الهاشمالتعٌٌن وأثره فً العقود المالٌة20116-20114

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابعبد القادر القطقضاٌا ومواقؾ20117

-بٌروت - منشورات المكتبة العصرٌة زكً مباركالعشاق الثبلثة20118

المإسسة الوطنٌة للكتاببنعزوز زبدةدراسة المشتقات العربٌة وآثارها الببلؼٌة فً المعلقات العشر الجاهلٌة 20119

مطبعة الشرقمنصور إبراهٌم العتوم-دراسة مقارنة ألنظمت التؤدٌب فً األردن وسورٌة ومصر وفرنسا - المسإولٌة التؤدٌبٌة للموظؾ العام 20120

-بٌروت - دار العودة  مصطفى محمودٌومٌات نص اللٌل20121

-القاهرة - مكتبة وهبة أحمد هندواي هبللاالستعارة فً لسان العرب 20122

القاهرة- دار اآلفاق العربٌة أحمد تٌمور باشاتصحٌح لسان العرب20123

20125-20124
2-1ج/ الخزل والدأل بٌن الدور والدارات والدٌرة

-ٌحٌى زكرٌا عبارة: تح/ ٌاقوت الحموي

مطابع وزارة الثقافة السورٌة محمد أدٌب جمران

كنوز إشبٌلٌا للنشر والتوزٌعفهد بن عبد الرحمان الٌحٌىإستٌفاء الحقوق من ؼٌر قضاء20126

دٌوان المطبوعات الجامعٌةعبد الرحمان بن أحمد التجان1977ًالى1900الكتاتٌب القرآنٌة بندرومةمن 20127

دار الثقافة والنشر والتوزٌعصبرى المتولً-دراسة موضوعٌة لجهود ابن القٌم التفسٌرٌة - منهج أهل السنة فً تفسٌر القرآن الكرٌم20128

المإسسة الجزابرٌة للطباعةإبراهٌم روانًأسبلة الكتابة النقدٌة20129

معهد البحوث والدراسات العربٌةكمال نشؤت-نشؤته واتجاهاته- النقد األدبً الحدٌث فً مصر 20130

دٌوان المطبوعات الجامعٌةعبد الملك مرتاضعناصر التراث الشعبً فً البلز 20131

إفرٌقٌا الشرقعمر أوكان: تر/ روالن بارتقراءة جدٌدة للببلؼة القدٌمة20132

-الجزابر - دار الشروق سٌد قطبفكرة ومنهاج,,, فً التارٌخ 20133

الدارالعربٌة للكتابالمنصؾ عاشور: تر/ سابٌر-مقدمة فً دراسة الكبلم - اللؽة 20134

عٌن للدراسات والبحوث االنسانٌة واالجتماعٌةسامٌة مصطفى مسعد-عصر سبلطٌن الممالٌك - المؽاربة ودورهم الثقافً فً مصر 20135

289



20136
الفصول فً القوافً

: تح/ أبو محمد بن الدهان النحوي

مركز الدرسات واالعبلم دار إشبٌلٌاصالح بن حسٌن العاٌد

دار إشبٌلٌا للنشر والتوزٌعفالح بن محمد الصؽٌرالمرأة المسلمة ومسإولٌتها فً الواقع المعاصر20137

-سورٌة -دار الفكر محمود أحمد السٌدشإون لؽوٌة20138

مإسسة الخلٌج للنشر والطباعةسامً صالح الوكٌل- محمد أحمد مفتًالنظرٌة السٌاسٌة االسبلمٌة فً حقوق االنسان الشرعٌة20139

دار إشبٌلٌا للنشر والتوزٌععبد الرحمان بن زٌد الزنٌديالطهر العابل20140ً

الهٌبة العامة لقصور الثقافةأدونٌساألعمال الشعرٌة الكاملة20141

الهٌبة العامة لقصور الثقافةعبد الؽفار مكاويشاعر الحب والجمال عند الٌونان-سافو 20142

"      "      "ٌاسر شعبان: تر/ أومبرتو أٌكوحكاٌات عن إساءة الفهم20143

مإسسة نوفلمٌخابٌل نعٌمةهمس الجفون20144

القاهرة- دار اآلفاق العربٌة عبد الحمٌد هنداوي: تحقٌقدٌوان ابن الوردي20145

الهٌبة المصرٌة العامة للكتابكمال نشؤتفً النقد القصص20147-20146ً

20148
أنواع الفٌلم األمرٌكً

"     "       "مدحت محفوظ/ سولومون- ستانلً جٌٌه

منشورات االختبلؾأحمد ٌوسؾ- الجٌنٌالوجٌا الضابعة - ٌتم النص 20149

منشورات االختبلؾعمر بلخٌرتحلٌل الخطاب المسرحً فً ضوء النظرٌة التداولٌة20152-20150

-سورٌا - دار الفرقد خلٌل خبلٌلًجذوع السندٌان وعروق األقحوان20154-20153

منشورات بٌرتً-2007النص الكامل الى ؼٌة - القانون المدنً فً ضوء الممارسة القضابٌة20159-20155

-لبنان - دار الكتب العلمٌة جعفر خرٌبانًأبو نواس 20160

-لبنان - دار الكتب العلمٌة محمد محمد عوٌضة: الشٌخإبراهٌم ناج20161ً

-لبنان - دار الكتب العلمٌة محمد رضا مروةعبد هللا بن المعتز20162

"     "     "محمد رضا مروةأبو فراس الحمدان20163ً

"     "     "أحمد حسن بسبحعامر بن الطفٌل20164

"    "    "حسن جعفر نور الدٌنالشرٌؾ الرض20165ً

"    "     "جعفر خرٌبانًأبو نواس 20166

ٌّر عزة20167 "     "     "أحمد محمد علٌانكث

 "    "     "عبد المجٌد الحرأبو القاسم الشاب20168ً

"    "     "محمد محمد عوٌضةدعبل بن علً الخزاع20169ً

"     "    "مؤمون بن محًٌ الدٌن الجنانالكمٌت بن زٌد األسدي20170

"     "    "أحمد حسٌن بسبحالعباس بن مرداس السلم20171ً

"    "     "محمد علً الصباحكعب بن زهٌر20172

"     "     "أحمد حسٌن بسبحلسان الدٌن بن الخطٌب20173

"    "    "حسن جعفر نور الدٌنلبٌد بن ربٌعة العامري20175-20174
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"     "    "أحمد حسٌن بسبحاألخطل 20177-20176

"    "    "محمد محًٌ الدٌن الجنانأبو بكر الخوارزم20180-20178ً

"     "     "محمد محمد عوٌضةمحمود سامً البارودي20182-20181

"    "     "أحمد حسن بسبحالراعً النمٌري20184-20183

"    "     "محمد محمد عوٌضةإبراهٌم ناج20186-20185ً

"    "     "أحمد حسن بسبحقٌس بن ذرٌح20188-20187

 "     "     "فاروق عبد المعطًالعز بن عبد السبلم سلطان العلماء20190-20189

"      "     "محمحد محمد عوٌضةإبراهٌم بن أدهم األمٌر الزاهد20192-20191

  "    "     "    "     "      "الماوردي الفقٌه الشافع20195-20193ً

  "     "     ""     "     "عبد الرحمان بن الجوزي شٌخ الزهاد وإمام الوعاظ20198-20196

"     "     "مؤمون بن محًٌ الدٌن الجنان-منهجه فً التفسٌر - أبو حٌان األندلسً 20199

"     "     "محمد محمد عوٌضةالحكٌم الترمذي الفقٌه الناقد20200

"      "      "محمد محمد عوٌضةابن ماجة االمام الحافظ20201

"    "     "عصام محمد الحاج علًبشر بن الحرث المحدث الزاهد20202

"     "     "عصام محمد الحاج علًداود بن نصٌر الطابً الفقٌه الزاهد20203

   "      "      "كامل محمد محمد عوٌضةمالك بن أنس إمام دار الهجرة20204

"    "     "كامل محمد محمد عوٌضةأحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة20205

"     "     "عصام محمد الحاج علًاالمام سفٌان الثوري سٌد الحفاظ20206

"     "     ""     "     "شعبة بن الحجاج األزدي سٌد المحدثٌن20207

"     "     "كامل محمد محمد عوٌضةالنسابً سٌد أهل الحدٌث20208

"      "    "كامل محمد محمد عوٌضةاالمام النووي20209

"      "      "كامل محمد محمد عوٌضةاالمام محمد بن عبد الوهاب شٌخ المجددٌن فً العصر الحدٌث20210

"     "     "أحمد القصٌر: تر/ ب تشٌخوؾ- أٌرمٌلوؾ- تشكوفسكً - تشٌخوفا -جوركى20211

منشورات الجملجواد علًتارٌخ الصبلة فً االسبلم20213-20212

كنوز إشبٌلٌا للنشر والتوزٌعسراج الرحمان الندوي القاضًمختصر السٌرة النبوٌة20217-20214

20221-20218
تحفة المودود بؤحكام المولود

صبلح الدٌن : تح/ إبن القٌم الجوزٌة

-الجزابر - دار الوعً محمود السعٌد

20223-20222
تارٌخ الخلفاء

دار الؽد الجدٌدمحمد أحمد عٌسى: تح/ االمام السٌوطً

دار التوزٌع والنشر االسبلمٌةعبد هللا عقٌل سلٌمان العقٌلمن أعبلم الدعوة المعاصرة20224

20227-20225
جبلء األفهام فً الصبلة والسبلم على خٌر األنام

صبلح الدٌن : تح/ إبن القٌم الجوزٌة

-الجزابر - دار الوعً محمود السعٌد

دار العقٌدةاسامة الجمال/ اعتنى بهصحٌح اسباب النزول20231-20228
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دار البٌان العربًاخ و تح محمد ابراهٌم محمد سالمالنفحة المسكٌة فً تاصٌل و جمع الدرة المرضٌة فً القراءات الثبلث20234-20232

دار الوعً الجزابرالبن القٌم الجوزٌةالداء والدواء20238-20235

كنوز اشبٌلٌا للنشر والتوزٌعدٌب البؽا/سمٌر جاب هللا وقدم له /تؤضوابط الثمن وتطبٌقاته فً عقد البٌع20239

دار البٌان العربًأبوبكر جابر الجزابريعقٌدةالمإمن20242-20240

20244-20243
تنبٌه الؽافلٌن بؤحادٌث سٌد المرسلٌن 

شرٌؾ : تح/ نصر بن محمد السمرقندي

دار الوعً للنشر والتوزٌععبد هللا

-الجزابر - دار الوعً تعلٌقات الشٌخ األلبانً/ االمام النووياألذكار20247-20245

كنوز إشبٌلٌا للنشر والتوزٌعخالد بن عبد العزٌز الباتلًأحادٌث البٌوع المنهً عنها20248

دار اآلفاقالبستانً-العصر الجاهلً - األدب العربً 20249

-بٌروت - عالم الكتب سناء محمد سلٌمان-بٌن الواقع والواجب - كٌفٌة تنظٌم الوقت وشؽل أوقات الفراغ 20250

"     "      ""      "        "-العبلج ,,,,, أسبابه، - الؽضب 20251

دار الفجر للنشر والتوزٌعمحمد منٌر حجاب-نشؤتها وتطورها - وسابل االتصال 20252

-القاهرة - دار قباء للطباعة والنشر والتوزٌع أحمد أنور بدر: تر/ أنتونً دٌبونزعلم المعلومات والتكامل المعرف20253ً

-بٌروت - عالم الكتب بهاء شاهٌناالنترنت والعولمة20254

دار النفابس للنشر والتوزٌعمحمد ٌوسؾ درادكمدفع الدٌة من قبل شركات التؤمٌن المعاصرة20255

-القاهرة - دار ؼرٌب للطباعة والنشر محمد عبد العزٌز الموافًالمسرح الشعري بعد شوق20256ً

العلم واالٌمان للنشر والتوزٌعأبو زٌد بٌومًالتوظٌؾ الفنً للشعر فً القصة العربٌة القدٌمة20258-20257

مإسسة رسبلنٌوسؾ مقران-مدخل نظري الى المصطلحات- المصطلح اللسانً المترجم 20260-20259

العلم واالٌمان للنشر والتوزٌعمحمد السٌد أحمد الدسوقًجمالٌات التلقً وإعادة إنتاج الداللة20262-20261

20264-20263
االصول ، القواعد، والتارٌخ- السٌمٌابٌة 

رشٌد بن : تر/ مجموعة من الؽربٌٌن

مجدالوي للنشر والتوزٌعمالك

مركز دراسات الوحدة العربٌةهدى مقنص: تر/ كرٌستٌن دورٌونأسس تدرٌس الترجمة 20266-20265

مركز االنماء الحضاريمنذر عٌاشًاللسانٌات والداللة20268-20267

مإسسة حورس الدولٌةمحمد عزباألساس فً الترجمة20270-20269

مإسسة االنتشار العربًمحمد األمٌن الطلبةمستوٌات اللؽة فً السرد العربً المعاصر20272-20271

العلم واالٌمان للنشر والتوزٌعأحمد الدسوقًجمالٌات التلقً وإعادة إنتاج الداللة20274-20273

العلم واالٌمان للنشر والتوزٌعأحمد الدسوقًشعرٌة الفن الكنابً بٌن البعد المعجمً والفضاء الداللً المنفتح20276-20275

العلم واالٌمان للنشر والتوزٌععلون سالماناالٌقاع فً شعرٌة الحداثة20278-20277

العلم واالٌمان للنشر والتوزٌعمحمد خضرشعرٌة النصوص 20280-20279

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا محمود المصري- محمد أبو شوارب المدخل لدراسة الببلؼة العربٌة20282-20281

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا بسام قطوسالمدخل الى مناهج النقد المعاصر20283

"     "     "محمود المصري- محمد أبو شوارب -قراءات تحلٌلٌة فً نصوص أدبٌة - جمالٌة األداء الفنً 20286-20285

"      "      "أبو الحسن سبلممقدمة فً نظرٌة المسرح الشعري20288-20287
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-بٌروت - عالم الكتب محمد رجب فضل هللاعملٌة الكتابة الوظٌفٌة وتطبٌقاتها20290-20289

-بٌروت - عالم الكتب أحمد مخنار عمردراسة الصوت اللؽوي20292-20291

عالم الكتب الحدٌثمحمد صابر عبٌدالمؽامرة الجمالٌة للنص الشعري20294-20293

عالم الكتب الحدٌثمحمد سالم سعد هللا-دراسات فً النقد المعرفً المعاصر - ما وراء النص 20296-20295

-األردن - دارللكتاب العالمً مجموعة من المشاركٌنتحوالت الخطاب النقدي العربً المعاصر20298-20297

-األردن - دار جرٌر عادل حسنًقراءة فً فهم طابفة من النقاد المحدثٌن للشعر والببلؼة- طرابق المعانً 20300-20299

-األردن - دار وابل لنشر محمد إسحاق العنانًمدخل إلى عالم الصوتٌات 20302-20301

دار العلم واإلٌمانمحمد علوان سالمانرفعت سبلم- حسن طلب - إبراهٌم أبو سنة - دراسة تطبٌقٌة على دواوٌن فاروق شوشة - اإلٌقاع فً شعر الحداثة 20304-20303 

مكتبة الثقافة الدٌنٌةعبد المقصود محمد عبد المقصوددور علم األصوات فً تفسٌر قضاٌا اإلعبلل فً العربٌة 20306-20305

-لبنان - اإلنتشار العربً محمد عباسشعرٌة الحدث النثري 20308-20307

-األردن - جدارا للكتاب العالمً هادي نهرعلم الداللة التطبٌقً فً التراث العربً 20310-20309

20312-20311
مختارات صوتٌة 

نجبلء محمد - زٌن كامل الخوٌسكً 

دار المعرفةعمران

20314-20313
مختارات لسانٌة

نجبلء محمد - زٌن كامل الخوٌسكً 

دار المعرفةعمران

-لبنان - المإسسة الجامعٌة للدراسات عبد الواسع الحمٌريفً الطرٌق إلى النص 20316-20315

-األردن - دار جرٌر موسى ربابعةجمالٌات األسلوب و التلقً 20318-20317

20320-20319
مدخل إلى تحلٌل النص األدبً 

-األردن - دار الفكر حسٌن الفً قزق- عبد القادر أبو شرٌفة 

المركز الثقافً العربًوطفاء حمادي( 2006-1990 )الخطاب المسرحً فً العالم العربً 20322-20321

-لبنان - المإسسة الجامعٌة للدراسات عبد الواسع الحمٌري"المفهوم العبلقة السلطة " الخطاب والنص 20324-20323

-األردن - دار الحامد ظاهر محمد هزاع الزواهرةاللون وداللته فً الشعر20326-20325

-لبنان - دار كنوز المعرفة جمعه عوض الخباصنظام الربط فً النص العربً 20328-20327

20330-20329
INTERPRTING AS A DISCOURSE PROCESS- الترجمة عملٌة خطابٌة 

مهدي حسٌن : تر/ روي. سنثٌا ب

-األردن - دار الفكر علٌوي

الشركة المصرٌة العالمٌة للنشرعلً عبد المنعم عبد الحمٌدالنموذج اإلنسانً فً أدب المقامة20332-20331

-األردن - دار صفاء عبد القادر عبد الجلٌل2ج,,,1ج- معجم األصول  فً التراث العربً 20334-20333

-مصر - عالم الكتب تمام حسن: تر/ روبن دي بوجرانرالنص والخطاب واإلجراء20336-20335

-مصر - عالم الكتب تمام حسناللؽة بٌن المعٌارٌة والوصفٌة20338-20337

-مصر - عالم الكتب سعد عبد العزٌز مصلوحاللسانٌات العربٌة المعاصرة دراسات ومثاقفات20340-20339

-مصر - عالم الكتب محمد الدالًاألدب المسرحً المعاصر20342-20341

-مصر - عالم الكتب سعد مصلوحاألسلوب دراسة لؽوٌة إحصابٌة 20344-20343

-مصر - عالم الكتب بسام قطوسالتؤصٌل و اإلجراء النقدي- إستراتجٌات القراءة 20346-20345
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-مصر - إٌتراك محمد فكري الجزارالخطاب الشعري عند محمود دروٌش 20348-20347

الشركة المصرٌة العالمٌة للنشرسعٌد حسن بحٌريالمفاهٌم و اإلتجاهات - عالم لؽة النص 20350-20349

الشركة المصرٌة العالمٌة للنشرصبلح فضلببلؼة الخطاب وعلم النص 20352-20351

الشركة المصرٌة العالمٌة للنشرطـــه واديجمالٌات القصٌدة المعاصرة20354-20353

الشركة المصرٌة العالمٌة للنشرؼاطؾ جوده نصرالنص الشعري ومشكبلت التفسٌر20356-20355

-مصر - أبو الهول علً عزتاإلتجاهات الحدٌثة فً علم األسالٌب وتحلٌل الخطاب 20358-20357

الشركة المصرٌة العالمٌة للنشرلطفً عبد البدٌعفلسفة المجاز بٌن الببلؼة العربٌة والفكر الحدٌث20360-20359

الشركة المصرٌة العالمٌة للنشرمحمد البطلفصول الترجمة والتعرٌب20362-20361

الشركة المصرٌة العالمٌة للنشرمحمد البطلترجمة األدب المصري المعاصر20364-20363

الشركة المصرٌة العالمٌة للنشرمحمد عبد المطلبالببلؼة واألسلوبٌة20366-20365

الشركة المصرٌة العالمٌة للنشرمحمد عنانًمرشد التراجم 20368-20367

الشركة المصرٌة العالمٌة للنشرمحمد عنانًالترجمة األدبٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق20370-20369

الشركة المصرٌة العالمٌة للنشرمحمد عنانًدراسة ومعجم إنجلٌزي عربً- المصطلحات األدببٌة الحدٌثة 20372-20371

الشركة المصرٌة العالمٌة للنشرمحمد عنانًنظرٌة الترجمة الحدٌثة مدخل إلى مبحث دراسات الترجمة20374-20373

الشركة المصرٌة العالمٌة للنشرنبٌل راؼبفنــــون األدب العالمـــــــــــــ20376-20375ً

الشركة المصرٌة العالمٌة للنشرنبٌل راؼبفن العرض المسرح20378-20377ً

الشركة المصرٌة العالمٌة للنشرٌوسؾ حسن نوفلأصوات النص الشعري20380-20379

الشركة المصرٌة العالمٌة للنشرعبد القادر القطفن المسرحٌة 20382-20381

الشركة المصرٌة العالمٌة للنشرفاروق خورشٌدأدب السٌرة الشعبٌة 20384-20383

الشركة المصرٌة العالمٌة للنشرعبد العزٌز شرؾأدب االمقالة 20386-20385

الشركة المصرٌة العالمٌة للنشرلطفً عبد البدٌعالشعر واللؽة20388-20387

-مصر - مكتبة األنجلو المصرٌة محمد أحمد خضٌردراسة تطبٌقٌة - التركٌب والداللة والسٌاق 20390-20389

-مصر - مكتبة األنجلو المصرٌة عبد هللا التطاويالحركة الشعرٌة بٌن اإلبداع والنقد 20392-20391

العلم واإلٌمانمحمد السٌد أحمد الدسوقً-دراسة فً إبداع الصوت النص األدبً - إنتاج المكتوب صوتا 20394-20393

20395
إدارة الموارد البشرٌة فً المإسسة اإلجتماعٌة 

محمد جاب هللا - محمد نبٌل سعد سالم 

-مصر - دار الطباعة الحرة عمارة

/حسان هشاممنهجٌة البحث العلم20396ً

-مصر - مكتبة الثقافة الدٌنٌة حسٌن مإنس: تر/ آنخل جنثالث بالنثٌاتارٌخ الفكر األندلس20398-20397ً

-مصر - م .م.الدار الدولٌة لئلستثمارات الثقافٌة مصطفى السٌوفًتارٌخ األدب فً العصر الجاهل20400-20399ً

-مصر - م .م.الدار الدولٌة لئلستثمارات الثقافٌة مصطفى السٌوفًتارٌخ األدب فً العصر العباسً 20402-20401

-مصر - م .م.الدار الدولٌة لئلستثمارات الثقافٌة مصطفى السٌوفًتارٌخ األدب األندلس20404-20403ً

المركز الثقافً العربًفاطمة الوهٌبًالمواجهة وتجلٌبلت الذات - المكان والجسد والقصٌدة 20406-20405

المركز الثقافً العربًوطفاء حمادي( 2006-1990 )الخطاب المسرحً فً العالم العربً 20407
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-مصر - مكتبة اآلداب عبد الرحٌم الكردي-رإى نقدٌة - شعرٌة طروادي 20408

-لبنان - دار المشرق جوزؾ نعوم حجار- أندره دلقرنً أصول الترجمة مع تمارٌن20410-20409

مإسسة حورس الدولٌةمحمد عزباألساس فً الترجمة 20411

-لبنان - دار البحار مكسٌم ؼوركً -1ج- األم 20412

-لبنان - دار البحار مكسٌم ؼوركً -2ج- األم 20413

-لبنان - دار الكتاب الجدٌد أحمد الوردنًالقدٌمة من خبلل قضٌة اللفظ والمعنى فً خطاب التفسٌر- أصول النظرٌة النقدٌة 20414

-لبنان - دار البحار فٌكتور هٌجو - 1ج- البإساء 20415

-لبنان - دار البحار فٌكتور هٌجو - 2ج- البإساء 20416

-لبنان - دار البحار فٌكتور هٌجو -3ج- البإساء 20417

-لبنان - دار النهضة العربٌة ٌحٌى إبراهٌم عبد الداٌمالترجمة الداتٌة فً األدب العربً الحدٌث 20418

-لبنان - دار المشرق أنطوان شكري مطرالترجمة العملٌة 20419

20420
INTERPRTING AS A DISCOURSE PROCESS- الترجمة عملٌة خطابٌة 

مهدي حسٌن : تر/ روي. سنثٌا ب

-األردن - دار الفكر علٌوي

المركز الثقافً العربًمحمد الدٌداويدراسات تحلٌلٌة عملٌة إلشكالٌة اإلصطبلح ودور المترجم- الترجمة والتواصل 20421

المركز الثقافً العربًمحمد الدٌداوي- بٌن اللؽة البٌانٌة واللؽة الحاسوبٌة - الترجمة والتعرٌب 20422

المركز الثقافً العربًمحمد الدٌداويدراسات تحلٌلٌة عملٌة إلشكالٌة اإلصطبلح ودور المترجم- الترجمة والتواصل 20423

-لبنان - دار المشرق أنطوان شكري مطرالتمارٌن التطبٌقٌة لكتاب الترجمة العملٌة 20425-20424

-األردن - دار جرٌر عٌسى خلٌل محسنأمراء الشعر األندلس20426ً

م,م,المكتبة الحدٌثة شأرنست همنؽوايالشٌخ والبحر20427

دار العلم واإلٌمانمحمد علوان سالمانرفعت سبلم- حسن طلب - إبراهٌم أبو سنة - دراسة تطبٌقٌة على دواوٌن فاروق شوشة - اإلٌقاع فً شعر الحداثة 20428

-األردن - جدارا للكتاب العالمً محمد خلٌل الخبلٌلة هـ963المصطلح الببلؼً فً معاهد التنصٌص على شواهد التلخٌص لعبد الرحٌم العباسً 20429

-لبنان - دار المنتخب العربً لطٌؾ زٌتونً: تر/ جورج مونانالمسابل النظرٌة فً الترجمة 20430

-األردن - دار صفاء كرٌم حسٌن ناصح الخالديمناهج التؤلٌؾ النحوي20431

-األردن - دار البداٌة ولٌد إبراهٌم الحاجاللؽة العربٌة ووسابل اإلتصال الحدٌثة20432

20433
المهر األحمر

- فاضل حبٌب حسن : تر/ جون شتاٌنبك

المكتبة الحدٌثة ناشرونزٌنب فاضل عباس

-مصر - دار ؼرٌب محمد عبد العزٌز الموافًحركة التجدٌد فً الشعر العباس20434ً

-األردن - جدارا للكتاب العالمً ٌحٌى عطٌة عبابنةتطور المصطلح النحوي البصري من سٌبوٌه حتى الزمخشري20435

-لبنان - دار النهار لطٌؾ زٌتونًحركة الترجمة فً عصر النهضة 20436

-لبنان - دار النهضة العربٌة ماهر عبد القادر محمد-العصر الذهبً للترجمة - حنٌن بن إسحاق 20437

20438
-فً الترجمة - عبد السبلم بنعبد العالً 

كمال : تر/ عبد السبلم بنعبد العالً

-المؽرب - دار توبقال التومً

الدار المصرٌة اللبنانٌةعبد الستار الحلوجًالمخطوط العربً 20439
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20440
-إتجاهات معاصرة - إدوٌن ؼٌنتسلر فً نظرٌة الترجمة 

سعد عبد العزٌز : تر/ إدوٌن ؼٌنتسلر

مركز دراسات الوحدة العربٌةمصلوح

-األردن - دار الخزامً محمد عٌسى الورٌكاتالنظرٌات فً التحكٌم اللؽوي20441

-األردن - دار المناهج أورٌانا نواؾ العواٌشةكورس المناهج فً الترجمة وقواعد اللؽة اإلنجلٌزٌة 20442

-األردن - دار دجلة عمر إبراهٌم عزٌز(الكردٌة والعربٌة  )القٌم السابدة فً القصص الشعبٌة 20443

-لبنان - دار العلم للمبلٌٌن حسن ؼزالةمقاالت فً الترجمة واألسلوبٌة20444

-األردن - دارصفاء عبد القادر عبد الجلٌلالمعجم الوظٌفً لمقاٌٌس األدوات النحوٌة والصرفٌة 20445

اإلسكندرٌة- دار المعرفة الجامعٌة محمد علً سعد هللاالمدخل إلى التشرٌعات اإلعبلمٌة واإلعبلم األمن20446ً

القاهرة- العربً محمود خلٌلالخبر الصحفً دراسة أسلوبٌة20447

اإلسكندرٌة- دار المعرفة الجامعٌة ٌوسؾ مرزوقفن الكتابة لئلذاعة والتلفزٌون 20448

القاهرة- العربً صابر حارصفن كتابة المقال العمودي فً الصحافة العربٌة 20449

دار مجدالوي للنشر والتوزٌع عمانمحمد عبٌدا هللانماذج- تطبٌقات - فن المقالة أصول نظرٌة 20450

-لئلسكندرٌة - المكتب الجامعً الحدٌث محمد السٌد عبد الؽنًالحٌاة اإلجتماعٌة فً العصرٌن البطلمً والرومان20451ً

دار المسٌرة  عمانٌوسؾ أبو العدوسمدخل إلى الببلؼة العربٌة 20452

اإلسكندرٌة- دار المعرفة الجامعٌة عبدو الراجحًالتطبٌق الصرف20453ً

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا خالد حربًاألسر العلمٌة ظاهرة فرٌدة فً الحضارة اإلسبلمٌة20454

-األردن - جدارا للكتاب العالمً عمار ساسًالمدخل إلى النحو والببلؼة فً اإلعجاز القرآن الكرٌم20455

-األردن - جدارا للكتاب العالمً نجوى حٌلوتالنقد األدبً ومصطلحاته عند إبن األعراب20456ً

إربد- عالم الكتب الحدٌث عاطؾ فضلبناء الجملة فً جمهرة رسابل العرب 20457

إربد- عالم الكتب الحدٌث محمد صبحً أبو حسٌنصورة المرأة فً األدب األندلس20458ً

إربد- عالم الكتب الحدٌث أحمد مداسلسانٌات النص20459

إربد- عالم الكتب الحدٌث عمر أبو خرمةنحو النص نقد النظرٌة 20460

-األردن - جدارا للكتاب العالمً ٌحً رمضانالقراءة فً الخطاب األصولً 20461

-األردن - جدارا للكتاب العالمً خلٌل الشٌخاألدب فً الرواٌة العربٌة المعاصرة 20462

إربد- عالم الكتب الحدٌث إدرٌس مقبولاألسس اإلبستمولوجٌا والتداولٌة 20463

-األردن - دار جرٌر عبد الفتاح نافعالشعر العباسً قضاٌا وظواهر 20464

-األردن - دار جرٌر عبد الفتاح محمدالفصٌح فً اللؽة والنحو 20465

-األردن - دار جرٌر عٌسى خلٌل محسنأمراء الشعر األندلس20466ً

-األردن - دار جرٌر عبد القادر الرباعًجهود إستشراقٌة معاصرة فً قراءة الشعر العربً القدٌم20467

-األردن - دار جرٌر إبراهٌم النعانعةشعر بنً كنانة فً الجاهلٌة وصدر اإلسبلم20468

القاهرة- العربً عبد الفتاح مقلدالكنعانٌون وتارٌخ فلسطٌن القدٌم 20469

-األردن - دار الفكر هادي نهراألساس فً فقه اللؽة العربٌة وأرومتها20470

-األردن - دار الفكر لطفً منصوربحوث ودراسات فً الحضارة و األدب20471
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األردن- دار المامون نوال عبد الرحمان الشوابكةأدب الرحبلت األندلسٌة والمؽربٌة 20472

األردن- المركز القومً للنشر أحمد فلٌحالنحو حروفه وأدواته 20473

دار عالم الثقافةعبد الرإوؾ زهديمهارة الرسم اإلمبلب20474ً

-األردن - دار صفاء حمٌد آدم ثوٌنًالشعر اإلجتماعً  األسرة فً الشعر العرب20475ً

-األردن - دار صفاء محمد عواد الحموزالبلم المزحلفة فً القرآن الكرٌم 20476

-األردن - دار صفاء إبتسام مرهون الصفارفضاءات فً األدب العربً القدٌم 20477

-األردن - دار صفاء عادل جابر صالح محمدالمفصل فً التطبٌق اللؽوي المتكامل20478

األردن- مكتبة المجتمع العربً منال عصام إبراهٌم برهمدراسة فً اللؽة العربٌة 20479

األردن- مكتبة المجتمع العربً محمد عبد هللا القواسمةمعالم فً اللؽة العربٌة20480

دار المسٌرة  عمانٌوسؾ أبو العدوسالمهارات اللؽوٌة وفن اإللقاء20481

دار المسٌرة  عمانخالد بن سلٌمانالعربٌة للحٌاة العملٌة20482

دار المسٌرة  عمانخالد بن سلٌمانالتعلٌل النحوي فً الدرس اللؽوي20483

دار المسٌرة  عمانٌوسؾ أبو العدوسالتشبٌه واإلستعارة 20484

دار المسٌرة  عمانصبلح جرارقراءات فً الشعر األندلسً 20485

دار المسٌرة  عمانحسٌن عطواننصوص من األدب األموي20486

-القاهرة - دار قباء للطباعة والنشر والتوزٌع عبده بدويالؽربة واإلؼتراب     والشعر20487

أزمنة   األردنوهدان عوٌسنهضة الفكر فً الؽرب وأزمة الفكر عند العرب 20488

المإسسة العربٌة الدولٌةناصر الدٌن األسداألمالً األسدٌة 20489

عمان- المعتز معاذ جمٌل الحٌاديالرإى األسدٌة فً اللؽة العربٌة 20490

عمان- دار ؼٌداء لٌلى توفٌق العمريجهود القدماء والمحدثٌن فً وضع األصول العلمٌة 20491

عمان- دار ؼٌداء خمٌس كمال الجزرةنفحات فً إعجاز القرآن الكرٌم البٌان20492ً

عمان- دار زهران طالب محمد إسماعٌللنظام التكرار فً البناء الصوتً اإلعجاز القرآن20493ً

-لئلسكندرٌة - المكتب الجامعً الحدٌث حمدي الشٌخجدالٌة الرومانسٌة والواقعٌة فً الشعر المعاصر20494

-لئلسكندرٌة - المكتب الجامعً الحدٌث عبد العاطً شلبًدراسات فً فنون األدب الحدٌث20495

-لئلسكندرٌة - المكتب الجامعً الحدٌث عبد العاطً شلبًفن الكتابة وقواعد اإلمبلء 20496

-لئلسكندرٌة - المكتب الجامعً الحدٌث عبد العاطً شلبًفن النثر الحدٌث20497

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا علً حسٌن المٌبلديأحسن القصص بٌن القرآن الكرٌم والكتاب المقدس20498

-لئلسكندرٌة - المكتب الجامعً الحدٌث نور الهدى لوشنمباحث فً علم اللؽة و مناهج البحث اللؽوي20499

-لئلسكندرٌة - المكتب الجامعً الحدٌث بهجت عبد الؽفور الحدٌثً-دراسة وتحلٌل - نصوص من الشعر الجاهلً واإلسبلمً واألموي 20500

-االسكندرٌة - دار الجامعة الجدٌدة للنشر مختار عطٌةاإلطناب فً القرآن الكرٌم20501

-اإلسكندرٌة - الدار الجامعٌة طاهر سلٌمان حمودهأسس اإلعراب ومشكبلته 20502

-اإلسكندرٌة - الدار الجامعٌة طاهر سلٌمان حمودهظاهرة الحذؾ فً الدرس اللؽوي20503

-عمان - دار كنوز المعرفة سامر محً الدٌن أمٌنروابع من قصابد محمد دروٌش20504
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-اإلسكندرٌة - مركز اإلسكندرٌة للكتاب سعد كرٌم الفقًقواعد اللؽة العربٌة 20505

-بٌروت - مكتبة لبنان أبً قاسم محمود بن عمر الزمخشريأساس الببلؼة 20506

-األردن - دار المناهج ناهض عبد الرزاق القٌسًالدور اإلعبلمً للنقود20507

-األردن - دار المناهج ناهض عبد الرزاق القٌسًتارٌخ الخط العرب20508ً

-اإلسكندرٌة - دار المعرفة مها محمد فوزي معاذاألنثروبولوجٌا اللؽوٌة20509

مكتبة العلم واإلٌمانمحمد خضرالنقد األدبً عند العرب20510

-عمان - دار مجداوي عشتار داوداألسلوبٌة الشعرٌة20511

-عمان - دار مجداوي لٌدٌا وعد هللاالتناص المعرفً فً شعر عز الدٌن المناصرة20512

-عمان - دار مجداوي صادق عٌسى الخضورتواصل بالتراث فً شعر عز الدٌن المناصرة20513

-عمان - دار مجداوي ٌحٌى الجبوريالحنٌن والؽربة فً الشعر العرب20514ً

-عمان - دار مجداوي حسن علٌانالعرب والؽرب فً الرواٌة العربٌة20515

-عمان - دار مجداوي عدنان بن ذرٌل-دراسة - اللؽة واألسلوب 20516

-عمان - دار مجداوي أبً الفتح عثمان بن جنًاللمع فً العربٌة 20517

-عمان - دار مجداوي عز الدٌن المناصرةالنقد الثقافً المقارن 20518

-عمان - دار مجداوي عز الدٌن المناصرةجمرو النص الشعري20519

-عمان - دار مجداوي معاذ السرطاويدراسات فً األدب العرب20520ً

-عمان - دار مجداوي عبد الستار جوادصنعة الرواٌة 20521

-عمان - دار مجداوي محمد صابر عبٌدعضوٌة األداة الشعرٌة 20522

-عمان - دار مجداوي مجد محمد البرازيفقه اللؽة العربٌة 20523

-عمان - دار مجداوي إبراهٌم خلٌلمن اإلحتمال إلى الضرورة 20524

-عمان - دار حمورابً موسى نادرأجمل أشعار أبو النواس20525

-عمان - دار فضاءات طبلل أبو جعفرالمرجع فً قواعد اإلمبلء20526

-عمان - دار فضاءات حسن عبد الرزاق منصورفً الصمٌم (1)بٌن الواقع والمتخٌل 20527

-عمان - دار فضاءات حسن عبد الرزاق منصورمواقؾ للتفكٌر (2)بٌن الواقع والمتخٌل 20528

-عمان - دار فضاءات حسن عبد الرزاق منصوربدون أقنعة  (3)بٌن الواقع والمتخٌل 20529

-عمان - دار فضاءات حسن عبد الرزاق منصوردعنً أتكلم  (4)بٌن الواقع والمتخٌل 20530

-عمان - دار فضاءات حسن عبد الرزاق منصورحروؾ ال تحترق (5)بٌن الواقع والمتخٌل 20531

-عمان - دار فضاءات حسن عبد الرزاق منصورما تحت الرماد  (6)بٌن الواقع والمتخٌل 20532

-عمان - دار فضاءات زٌاد أبو لبن(2)رإٌا من الداخل 20533

-الجٌزة - هبة النٌل العربٌة حسٌن علً محمداألدب اإلسبلمً وقضاٌاه المعاصره20534

-الجٌزة - هبة النٌل العربٌة إسماعٌل أحمد العالم-دراسة تحلٌلٌة - الشعر العربً 20535

-الجٌزة - هبة النٌل العربٌة إسماعٌل أحمد العالمدراسة نقدٌة فً الشعر األموي20536

-الجٌزة - هبة النٌل العربٌة أحمد زلطرإٌة تحلٌلٌة فً األدب القصصً وجمالٌات النص20537
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-الجٌزة - هبة النٌل العربٌة أحمد زلطقضاٌا وإتجاهات األدب المقارن 20538

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا بسام قطوسالنقد األدبً وأوهام رواد الحداثة20539

دار ٌافا العلمٌةمصطفى محمد الفارالمنهاج المخطط فً قواعد النحو المبسط20540

دار ٌافا العلمٌةإبراهٌم أبو عنزةArt Of Writing- فن الكتابة 20541

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرأحمد أحمد بدويأسس النقد األدبً عند العرب20542

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرعلً عبد الواحد وافًعلم اللؽة 20543

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرعلً عبد الواحد وافًفقه اللؽة 20544

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا محمد عبد الواحد حجازيأثر القرآن الكرٌم فً اللؽة العربٌة 20545

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا حلمً بدٌر-بحوث ودراسات - األدب المقارن 20546

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا محمد علً سبلمهالشخصٌة الثانوٌة ودورها فً المعمار الروابً عند نجٌب محفوظ20547

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا أحمد عوٌنالطبٌعة الرومانسٌة فً الشعر العربً الحدٌث20548

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا حسنً عبد الجلٌل ٌوسؾاللؽة العربٌة بٌن األصالة والمعاصرة خصابصها ودورها الحضاري وأنتصارها20549

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا محمد مصطفى أبو شواربالمدخل إلى فنون النثر األدبً الحدٌث ومهاراته التعبٌرٌة 20550

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا بسام قطوسالمدخل إلى مناهج النقد المعاصر20551

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا محمود المصري- محمد أبو شوارب المدخل لدراسة الببلؼة العربٌة 20552

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا إٌمان الجملالمعارضات فً الشعر األندلسً 20553

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا أحمد ٌوسؾ خلٌفةدراسات أدبٌة ونقدٌة 20554

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا خلٌل إبراهٌم أبو ذٌابدراسات فً فن القص 20555

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا حسٌن علً محمددراسات نقدٌة فً األدب المعاصر20556

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا محمد مصطفى أبو شواربشعر إبراهٌم بن المهدي وأخباره ونثره20557

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا أحمد محمود المصريفنون ببلؼٌة 20558

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا أشرؾ محمود نجافً األدب األندلسً بحوث فً نقد الخطاب اإلبداع20559ً

مإسسة حورس الدولٌةمحمد عزباألساس فً الترجمة 20560

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا محمد مصطفى أبو شواربفً اللؽة واألدب20561

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا عصام الدٌن عبد السبلم أبوزاللقراءة فً مصادر اللؽة العربٌة 20562

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا محمد مصطفى أبو شواربقضاٌا اإلبداع الفن20563ً

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا أحمد ٌوسؾ خلٌفةمدخل إلى األدب العربً الحدٌث فً المهجر اإلسبان20564ً

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا محمد علً سبلمةنموذج الشخصٌة الدٌنٌة فً رواٌات نجٌب محفوظ20565

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا محمد مصطفى أبو شواربإشكالٌة الحداثة قراءة فً نقد القرن الرابع الهجري20566

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا أحمد فإاد سلٌمالرقص المسرحً 20567

-مصر - دار ؼرٌب صبلح رزقأدبٌة النص20568

-مصر - دار ؼرٌب شفٌع السٌدأسالٌب البدٌع فً الببلؼة العربٌة 20569

-مصر - دار ؼرٌب علً عشرى زاٌدإستدعاء الشخصٌات التراثٌة فً الشعر العربً المعاصر20570
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-مصر - دار ؼرٌب نبٌلة إبراهٌمأشكال التعبٌٌر فً األدب الشعب20571ً

-مصر - دار ؼرٌب علً أبو المكارمأصول التفكٌر النحوي20572

-مصر - دار ؼرٌب عزالدٌن إسماعٌلآفاق الشعر الحدٌث والمعاصر فً مصر20573

-مصر - دار ؼرٌب أحمد دروٌشاإلستشراق الفرنسً واألدب العرب20574ً

-مصر - دار ؼرٌب سعد اسماعٌل شلبً-داألصول الفنٌة للشعرالجاهل20575ً

-مصر - دار ؼرٌب سٌد حامد النساحالبناء الدرامً للمؤساة عند أرسطو20576

-مصر - دار ؼرٌب محمد حماسة عبد اللطٌؾالبناء العروضً للقصٌدة العربٌة 20577

-مصر - دار ؼرٌب كرٌم زكً حسام الدٌن - 1ج- التحلٌل الداللً إجراءاته ومناهجه 20578

-مصر - دار ؼرٌب كرٌم زكً حسام الدٌن - 2ج- التحلٌل الداللً إجراءاته ومناهجه 20579

-مصر - دار ؼرٌب كمال بشرالتفطٌر اللؽوي بٌن القدٌم والجدٌد 20580

-مصر - دار ؼرٌب صبري المتولً المتولًالتوجٌه اللؽوي والببلؼً لقراءة اإلمام عاصم20581

-مصر - دار ؼرٌب شعبان صبلحالجملة الوصفٌة فً النحو العربً 20582

-مصر - دار ؼرٌب محمد فتوح أحمدالحداثة الشعرٌة األصول والتجلٌات 20583

-مصر - دار ؼرٌب محمد سالم صالحالداللة والتقعٌد النحوي دراسة فً فكر سٌبوٌه20584

-مصر - دار ؼرٌب علً أبو المكارمالظواهر اللؽوٌة فً التراث النحوي20585

-مصر - دار ؼرٌب محمد محمد داودالعربٌة وعلم اللؽة الحدٌث 20586

-مصر - دار ؼرٌب محمد حماسة عبد اللطٌؾالعبلمة اإلعرابٌة فً الجملة بٌن القدٌم والحدٌث20587

-مصر - دار ؼرٌب صبلح رزقالصة القصٌرة دراسة نصٌة لتطور الشكل الفن20588ً

-مصر - دار ؼرٌب محمد حماسة عبد اللطٌؾاللؽة وبناء الشعر 20589

-مصر - دار ؼرٌب عبد القادر حسٌنالمختصر فً تارٌخ الببلؼة 20590

-مصر - دار ؼرٌب عز الدٌن إسماعٌلالمصادر األدبٌة واللؽوٌة فً التراث العرب20591ً

-مصر - دار ؼرٌب محمد محمد داودالمعجم الوسٌط وإستدراكات المستشرقٌن20592

-مصر - دار ؼرٌب صبلح روايرجاله, مدارسه , تطوره , نشؤته , النحو العربً 20593

-مصر - دار ؼرٌب أحمد دروٌشالنص الببلؼً فً التراث العربً واألورب20594ً

-مصر - دار ؼرٌب علً أبو المكارمالمدخل إلى دراسة النحو العرب20595ً

-مصر - دار ؼرٌب سٌد حامد النساحبانوراما الرواٌة العربٌة الحدٌثة20596

-مصر - دار ؼرٌب شعبان صبلحبحر العوالم فٌما أصاب فٌه العوام إلبن الحنبل20597ً

-مصر - دار ؼرٌب سٌد حامد النساجبحوث ودراسات أدبٌة 20598

-مصر - دار ؼرٌب محمد حماسة عبد اللطٌؾبناء الجملة العربٌة 20599

-مصر - دار ؼرٌب محمد حسنٌن صبرةنتابجه, مواضعه , تعدد التوجٌه النحوي 20600

-مصر - دار ؼرٌب محمود الربٌعً: روبرت همفري ترتٌار الوعً فً الرواٌة الحدٌثة20601

-مصر - دار ؼرٌب محمود الربٌعًحاضر النقد األدبً مقاالت فً طبٌعة األدب20602

-مصر - دار ؼرٌب محمد عبد العزٌز الموافًحركة التجدٌد فً الشعر العباس20603ً
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-مصر - دار ؼرٌب سعود بن ؼازي أبو تاكًخصابص التؤلٌؾ النحوي فً القرن الرابع الهجري20604

-مصر - دار ؼرٌب محمد محمد داودحرب الكلمات فً الؽزو األمرٌكً للعراق20605

-االسكندرٌة - دار الجامعة الجدٌدة للنشر محمد حسنٌن العجمًإستراتٌجٌات اإلدارة الذاتٌة للمدرسة والصؾ20606

-االسكندرٌة - دار الجامعة الجدٌدة للنشر مجدي صبلح طه المهديالبحث العلمً التربوي بٌن دالالت الخبراء وممارسات الباحثٌن 20607

-االسكندرٌة - دار الجامعة الجدٌدة للنشر جمال محمد أبو الوفاالتربٌة الدولٌة وعالمٌة التعلٌم 20608

-االسكندرٌة - دار الجامعة الجدٌدة للنشر حسن محمد حسانالتعلٌم الجامعً الخاص التطور والمستقبل 20609

-االسكندرٌة - دار الجامعة الجدٌدة للنشر حسن محمد حسانالتعلٌم الجامعً الخاص وتكافإ الفرص التعلٌمٌة 20610

-االسكندرٌة - دار الجامعة الجدٌدة للنشر الهبللً الشربٌنً الهبللًالتعلٌم الجامعً فً العالم العربً فً القرن الحادي والعشرٌن20611

-االسكندرٌة - دار الجامعة الجدٌدة للنشر أشرؾ السعٌد أحمد محمدالجودة الشاملة والمإشرات فً التعلٌم الجامعً 20612

-االسكندرٌة - دار الجامعة الجدٌدة للنشر محمد حسنٌن العجمً-اإلشراؾ التربوي الفعال واإلدارة الحافزٌة - القٌادة التربوٌة 20613

-االسكندرٌة - دار الجامعة الجدٌدة للنشر مجدي صبلح طه المهدي(رإٌة الفكر وواقع التطبٌق  )المسابلة التعلٌمٌة 20614

-االسكندرٌة - دار الجامعة الجدٌدة للنشر أحبلم الباز حسن(المعاٌٌر وتحقٌق الجودة  )المنتج التعلٌمً 20615

-االسكندرٌة - دار الجامعة الجدٌدة للنشر محمد حسنٌن العجمًالنموذج- صناعة القرار التربوي وإتخاذه النظرٌة 20616

-اإلسكندرٌة - دار الفتح عٌد أبو المعاطً الدسوقًالخبرة الفرنسٌة فً تعلٌم وتعلم العلوم وتطبٌقاتها فً الدول العربٌة 20617

-مصر - دار ؼرٌب ٌوسؾ خلٌؾدراسات فً الشعر الجاهلً 20618

-الدار البٌضاء - أفرٌقٌا الشرق سعٌد بنكراد-اإلشهار والتمثبلت الثقافٌة - سٌمٌابٌات الصورة اإلشهارٌة 20619

-الدار البٌضاء - المركز الثقافً العربً طه عبد الرحمنالعمل الدٌنً وتجدٌد العقل20620

-القاهرة - دار قباء للطباعة والنشر والتوزٌع مراد وهبهالمعجم الفلسف20621ً

-القاهرة - دار قباء للطباعة والنشر والتوزٌع صبلح إسماعٌلنظرٌة المعرفة المعاصرة 20622

-مصر - مكتبة األنجلو المصرٌة زٌنب محمود الخضٌريأثر إبن رشٌد فً فلسفة العصور الوسطى20623

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا ٌاسٌن خلٌلنظرٌة أرسطو المنطقٌة20624

-طنطا - دار اإلسراء محمد جمال كٌبلنً-فلسفة أرسطو - اإلتجاه النقدي 20625

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا إبراهٌم محمد تركًدراسات فً مناهج البحث العلم20626ً

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا خالد حربًاألسس اإلبستمولوجٌا لتارٌخ الطب العرب20627ً

أكادٌمٌة الفنونشاكر عبد الحمٌد(السٌمٌوطٌقا  )معجم المصطلحات األساسٌة فً علم العبلمات 20628

-الدار البٌضاء - المركز الثقافً العربً محمد الدٌداويمنهاج المترجم بٌن الكتابة واإلصطبلح والهواٌة واإلحتراؾ20629

-القاهرة - مكتبة إبن سٌنا عز الدٌن محمد نجٌبأسس الترجمة من اإلنجلٌزٌة إلى العربٌة20630

-بٌروت - مركز دراسات الوحدة العربٌة هدى مقنصأسس تدرٌس الترجمة التقنٌة20631

-الجٌزة - الشركة المصرٌة العالمٌة للنشر محمد عنانًالترجمة األدبٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق20632

-لبنان - دار النهضة العربٌة ٌحً إبراهٌم عبد الداٌمالترجمة األدبٌة فً األدب العربً الحدٌث 20633

-عمان - دار أسامة محمد فرحاتالترجمة العملٌة 20634

-لبنان - دار المشرق كمٌل هشاٌمًالترجمة بالنصوص 20635

-األردن - دار الفكر مهدي حسٌن علٌويINTERPRTING AS A DISCOURSE PROCESS- الترجمة عملٌة خطابٌة 20636
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-الدار البٌضاء - المركز الثقافً العربً محمد الدٌداوي- بٌن اللؽة البٌانٌة واللؽة الحاسوبٌة - الترجمة والتعرٌب 20637

-الرٌاض - مكتبة العبٌكان محً الدٌن حمٌدي-النظرٌة والتطبٌق - الترجمة وعملٌاتها 20638

-لبنان - دار الؽرب اإلسبلمً محمد الٌعبلويمابة نص عربً مع الترجمة إلى الفرنسٌة 20639

-الجٌزة - الشركة المصرٌة العالمٌة للنشر محمد عنانًنظرٌة الترجمة الحدٌثة مدخل إلى مبحث دراسات الترجمة20640

-الجٌزة - الشركة المصرٌة العالمٌة للنشر محمد البطلفصول الترجمة والتعرٌب20641

-الجٌزة - الشركة المصرٌة العالمٌة للنشر محمد عنانًفن الترجمة 20642

-القاهرة - دار الطبلبع خمٌس حسنفن الترجمة من الفرنسٌة إلى العربٌة وبالعكس20643

-القاهرة - دار الطبلبع أكرم مإمنفن الترجمة للطبلب والمبتدبٌن20644

-لبنان - دار المشرق جوزؾ نعوم حجاردراسة فً أصول الترجمة 20645

-القاهرة - مكتبة إبن سٌنا أكرم مإمنأخطاء المترجمٌن فً الترجمة من العربٌة إلى اإلنجلٌزٌة وبالعكس20646

-القاهرة - مكتبة إبن سٌنا أشرؾ معوض مصطفىالترجمة الصحٌحة: مرشدك إلى 20647

-طرابلس لبنان - المإسسة الحدٌثة للكتاب أحمد عودينحو ترجمة صحٌحة 20648

بٌروت- مإسسة نوفل رٌمون كارتٌٌهالجزء األول - الحرب العالمٌة الثانٌة 20649

بٌروت- مإسسة نوفل رٌمون كارتٌٌهالجزءالثانً - الحرب العالمٌة الثانٌة 20650

دار المسٌرة  عمانمحمد حسٌن جوديالرسم و األشؽال الٌدوٌة20651

الدار المصرٌة اللبنانٌةالفن المملوكً عظمة وسحر السبلطٌن20652

الدار المصرٌة اللبنانٌةربٌع حامد خلٌفةالفنون الزخرفٌة الٌمنٌة فً العصر اإلسبلم20653ً

-القاهرة - الدار العربٌة للكتاب حسن الباشاالفنون فً عصور ما قبل التارٌخ20654

الدار المصرٌة اللبنانٌةعبد الستار الحلوجًالمخطوط العربً 20655

الدار المصرٌة اللبنانٌةعبد الستار الحلوجًالمخطوطات والتراث العرب20656ً

-طرابلس لبنان - دار جروس إٌاد حسٌن عبد هللا الحسٌنًالتكوٌن الفنً للخط العربً وفق أسس التصمٌم20657

-لبنان - دار الكتب العلمٌة لٌلى لمٌحة فٌاضموسوعة أعبلم الموسٌقى العرب واألجانب20658

-عمان - دار مجدالوي زهٌر صاحبالفنون الفرعونٌة 20659

-عمان - دار مجدالوي ثامر الناصريالوحدة و التنوع فً الخزؾ العراقً المعاصر20660

-عمان - دار مجدالوي زهٌر صاحبدراسة فً الفن والجمال 20661

-عمان - دار مجدالوي إٌاد الصقرفن الجرافٌك20662

-عمان - دار مجدالوي عز الدٌن المناصرة-قراءات نظرٌة تمهٌدٌة - لؽات الفنون التشكٌلٌة 20663

-عمان - دار مجدالوي معتز عناد ؼزوان-قراءات فً الفن التشكٌلً والتصمٌم - مرافا ثقافٌة 20664

مكتبة مدبولًبورجوٌن. جالزخارؾ الهندسٌة العربٌة 20665

مكتبة مدبولًبدر الرفاعً: تر- أودزلً الزخرفة عبر التارٌخ 20666

-عمان - دار مجدالوي إٌاد الصقرالفنون اإلسبلمٌة20667

-األردن - دار الفكر حنان عبد الحمٌد العنانًالفن التشكٌلً وسٌكولوجٌة رسوم األطفال20668
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20669
المهارات األساسٌة فً الفنون الكتابٌة 

مصطفى محمد - داود ؼطاشة الشوابكة 

-األردن - دار الفكر الفار

دار المسٌرة  عمانمحمد حسٌن جوديالجدٌد فً الفن والتربٌة الفنٌة 20670

دار المسٌرة  عمانمحمد حسٌن جوديالحركة التشكٌلٌة المعاصرة فً الوطن العرب20671ً

دار المسٌرة  عمانمحمد حسٌن جوديالعمارة العربٌة اإلسبلمٌة 20672

دار المسٌرة  عمانمحمد حسٌن جوديالفن العربً اإلسبلم20673ً

دار المسٌرة  عمانمحمد حسٌن جوديطرق تدرٌس الفنون 20674

دار المسٌرة  عمانمحمد حسٌن جوديفنون العرب قبل اإلسبلم20675

دار المسٌرة  عمانمحمد حسٌن جوديفنون وأشؽال المعادن20676

دار المسٌرة  عمانمحمد حسٌن جوديمبادئ فً التربٌة الفنٌة وأشؽال النحاس20677

أكادٌمٌة الفنوننٌفٌن محمد خلٌلتوظٌؾ الثقافة الشعبٌة فً مطبوعات األطفال بـــــمصر20678

أكادٌمٌة الفنونسٌد شحاتةعلم جمال الموسٌقى20679

أكادٌمٌة الفنونمجلــــــةالفن المعاصر 20680

أكادٌمٌة الفنونمجلــــــةالفن المعاصر 20681

أكادٌمٌة الفنونمجلــــــةالفن المعاصر 20682

أكادٌمٌة الفنونمجلــــــةالفن المعاصر 20683

أكادٌمٌة الفنونمجلــــــةالفن المعاصر 20684

أكادٌمٌة الفنونمصطفى جادأرشٌؾ الفولكلور20685

أكادٌمٌة الفنونصبلح قنصوهفً فلسفة الفن 20686

العلم واإلٌمانعزة علً عبد الحمٌد شحاتةالنقوش الكتابٌة بالعمابر الدٌنٌة والمدنٌة فً العصرٌن المملوكً والعثمان20687ً

العلم واإلٌمانعبد هللا عبد السبلم الطحانالنقوش الكتابٌة على التحؾ المنقولة20688

العلم واإلٌمانعبد هللا عبد السبلم الطحانالنقوش الكتابٌة على العمابر الدٌنٌة20689

العلم واإلٌمانعبد هللا عبد السبلم الطحانالنقوش الكتابٌة على العمابر الدٌنٌة20690

العلم واإلٌمانجمال خٌر هللاالنقوش الكتابٌة على شواهد القبور اإلسبلمٌة 20691

-عمان - مكتبة المجتمع العربً أمال الصراؾموجز فً تارٌخ الفن20692

-اإلسكندرٌة - المكتب الجامعً الحدٌث حسٌن عبد الحمٌدالفولكلور والفنون الشعبٌة من منظور علم اإلجتماع20693

-القاهرة - دار الشروق أحمد عكاشة-رإٌة نفسٌة - آفاق فً اإلبداع الفنً 20694

-القاهرة - دار الشروق ثروت عكاشةالفن الهندي 20695

-القاهرة - دار الشروق ثروت عكاشةالفن الصٌن20696ً

-القاهرة - دار الشروق فاروق بسٌونًدراسة تطبٌقٌة فً أعمال بٌكاسو- قراءة اللوحة فً الفن الحدٌث 20697

دار الكتاب العربًعفٌؾ البهنسًالفن العربً الحدٌث بٌن الهوٌة والتبعٌة 20698

دار الكتاب العربًفوزي سالم عفٌفً -1- جامع الخط العربً 20699

دار الكتاب العربًفوزي سالم عفٌفً -2- جامع الخط العربً 20700
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-عمان - دار البٌرونً محمد أبو زرٌقالمدخل إلى فن الجرافٌك المعاصر تارٌخ وتقنٌات 20701

دار المعرفة الجامعٌةنادٌة أحمد محمدالبحث األركٌولوج20702ً

دار المعرفة الجامعٌةالسعٌد الورقً-فً مصر - تطور البناء الفكري فً أدب المسرح العربً المعاصر 20703

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا فاتن محمد شرٌؾالثقافة والفولكلور 20704

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا رمضان الصباغالعبلقة بٌن الفن واألخبلق عند جاك مارٌتان20705

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا هالة محجوبجمالٌات فن الموسٌقى عبر العصور 20706

-مصر - دار ؼرٌب محمود إبراهٌم حسٌنالفنون اإلسبلمٌة فً العصر الفاطم20707ً

-مصر - دار ؼرٌب وفاء إبراهٌمدراسات فً الجمال والفن20708

20709
نظرٌات فنٌة فً الفن والفنون الموسٌقٌة والدرامٌة نظرة جدٌدة

قاسم محمد - محمد ٌوسؾ نصار 

-األردن - جدارا للكتاب العالمً كوفحً

-دمشق - إتحاد الكتاب العرب فرحان بلبلالنص المسرحً الكلمة والفعل 20710

-بٌروت - دار الجٌل سمٌر شٌخانًروابع المسرح العالم20711ً

-تونس - الكرٌم بن عبد هللا .مإسسات ععادل الناديمدخل إلى فن كتابة الدراما20712

-لبنان - دار الكتاب الجدٌد عقٌل مهدي ٌوسؾأسس نظرٌات فن التمثٌل20713

-لبنان - دار الكتاب الجدٌد عقٌل مهدي ٌوسؾ-دراسة فً جمالٌات السٌنما - جاذبٌة الصورة السٌنمابٌة 20714

-عمان - دار مجدالوي عدنان مدانات- مٌخابٌل روم أحادٌث حول اإلخراج السٌنماب20715ً

-القاهرة - مكتبة مدبولً فرحان بلبلأصول اإللقاء واإللقاء المسرح20716ً

-دمشق - إتحاد الكتاب العرب عبد هللا أو هٌؾ-قضاٌا ورإى وتجارب - المسرح العربً المعاصر 20717

-دمشق - إتحاد الكتاب العرب فرحان بلبل-دراسة - مراجعات فً المسرح العربً 20718

-األردن - دار الفكر حنان عبد الحمٌد العنانًالفن والدراما والموسٌقا فً تعلٌم الطفل20719

أكادٌمٌة الفنونسامً صبلح: تر- فٌوال سبولٌن اإلرتجال للمسرح 20720

أكادٌمٌة الفنونفوزي فهمًاإلرهاب والمسرح الحدٌث20721

أكادٌمٌة الفنونحمادة إبراهٌم: تر- جان دوت التعبٌر الجسدي للممثل20722

أكادٌمٌة الفنونهشام جمالالتكنولوجٌا الرقمٌة فً التصوٌر السٌنمابً الحدٌث20723

أكادٌمٌة الفنونمحمد سٌد: تر- هاٌز جوردون التمثٌل و األداء المسرح20724ً

أكادٌمٌة الفنونمحمد سٌد: تر- جٌمس مٌردوند الفضاء المسرح20725ً

أكادٌمٌة الفنونمدحت الكاشؾاللؽة الجسدٌة للممثل20726

أكادٌمٌة الفنونسامح فكري: تر- كرٌستوفر اٌنز المسرح الطلٌع20727ً

20728
األداء وفن السٌاسة الثقافٌة- المسرح والعالم 

أمٌن حسٌن : تر- روستم بهاروشا 

أكادٌمٌة الفنونالرباط

أكادٌمٌة الفنونسامً صالح-دراسات ودروس فً التمثٌل - الممثل والحرباء 20729

أكادٌمٌة الفنونرضا ؼالبالممثل والدور المسرح20730ً

أكادٌمٌة الفنونرضا ؼالبالمسرح داخل المسرح- المٌتاتٌاترو 20731
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أكادٌمٌة الفنونأحمد سخسوخمسرحٌا وسٌنمابٌا.... النظرٌة والتطبٌق - برت برٌشت 20732

أكادٌمٌة الفنونمحمد مهران: تر- فٌربٌتسكاٌا حركة الممثل على خشبة المسرح20733

أكادٌمٌة الفنونٌحً عزمًدراسات مختارة السرد فً السٌنما 20734

أكادٌمٌة الفنونمصطفى سلطانتشكٌل المناضر فً مسرح الهواة- رإٌتً 20735

أكادٌمٌة الفنونمحمود عل1943ًسٌنارٌو فٌلم العامل 20736

أكادٌمٌة الفنونمنى سبلم: تر- مارفن كارلسون مقدمة نقدٌة - فن األداء 20737

أكادٌمٌة الفنونهانٌؤبو جعفرفً دراسة الفنون الشعبٌة المصرٌة والعربٌة 20738

20739
مسرح السرد التمثٌلً- من مسرح أمرٌكا البلتٌنٌة 

: د : تر / فرانثٌسكو جارثون ثٌسبدس 

أكادٌمٌة الفنونسمٌر متولً

أكادٌمٌة الفنونأمٌن حسٌن الرباط: تر- دافٌد ولٌامز مسرح الشمس 20740

اإلسكندرٌة- المكتب العربً الحدٌث شكري عبد الوهابدراسة تحلٌلٌة وتارٌخٌة لفن الكتابة المسرحٌة - النص المسرحً 20741

-اإلسكندرٌة - مإسسة حورس الدولٌة شكري عبد الوهابتارٌخ وتطور العمارة المسرحٌة 20742

-اإلسكندرٌة - مإسسة حورس الدولٌة أبو الحسن سبلمإتجاهات فً النقد المسرحً المعاصر بٌن النظرٌة والتطبٌق20743

-اإلسكندرٌة - مإسسة حورس الدولٌة شكري عبد الوهاباألسس العلمٌة والنظرٌة لئلخراج المسرح20744ً

-اإلسكندرٌة - مإسسة حورس الدولٌة شكري عبد الوهابالقٌم التشكٌلٌة والدرامٌة للون والضوء 20745

-مصر - دار المعارؾ أبو الحسن سبلمجمالٌات فنون المسرح بٌن اللقطة الزمانٌة واللقطة المكانٌة 20746

-اإلسكندرٌة - مإسسة حورس الدولٌة شكري عبد الوهابالنص المسرحً- دراسة تحلٌلٌة األصول 20747

-اإلسكندرٌة - مإسسة حورس الدولٌة نور الدٌن خلٌلعربً- الٌهودٌة     إنجلٌزي - المسٌحٌة - اإلسبلم - قاموس األدٌان الكبرى الثبلثة 20748

-عمان - دار أسامة ولٌد البكريموسوعة أعبلم المسرح والمصطلحات المسرحٌة 20749

-األردن - أربد - دار الكندي طارق العذاريالمسرح التعبٌري20750

-األردن - أربد - دار الكندي ٌحً البشتاويالمضامٌن الفكرٌة والجمالٌة فً المسرح السٌاس20751ً

-جامعة الٌرموك - كلٌة الفنون الجمٌلة محمد ٌوسؾ نصار-كٌؾ تعد نصا مسرحٌا - النص المسرحً بٌن التجدٌد والتجرٌب 20752

-األردن - أربد - دار الكندي ٌحً البشتاويبناء الشخصٌة فً العرض المسرحً المعاصر20753

-األردن - أربد - دار الكندي فإاد الصالحًعلم المسرحٌة وفن كتابتها 20754

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا أبو الحسن سبلماإلٌقاع فً الفنون التمثٌل واإلخراج المسرح20755ً

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا أحمد إبراهٌمالدراما والفرجة المسرحٌة 20756

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا ضٌاء مرعىالسٌنما التسجٌلٌة فً مصر20757

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا أبو الحسن سبلمالمخرج المسرحً والقراءة المتعددة للنص20758

-القاهرة - دمشق - دار الكتاب العربً فرٌد الفالوجًقراءة جدٌدة فً مذكرات هتلر ونهاٌته- كفاحً - أدولؾ هتلر 20759

الدار المصرٌة اللبنانٌةعبد السبلم المسديالسٌاسة وسلطة اللؽة 20760

 -2008بٌروت - دار التنوٌرحسن حنفً: إسبٌنوزا تررسالة فً البلهوت والسٌاسة 20761

-بٌروت - دار النفابس ناٌؾ معروؾالدٌمقراطٌة فً مٌزان العقل والشرع20762

-بٌروت - دار الجٌل فاٌز صالح أبو جابرالفكر السٌاسً الحدٌث20763
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