
-بٌروت - مركز دراسات الوحدة العربٌة عبد اإلله بلقزٌز-دراسة فً مقاالت الحداثٌٌن - العرب والحداثة 20764

-بٌروت - مركز دراسات الوحدة العربٌة محمد الدعمًاإلستجابة الثقافٌة الؽربٌة للتارٌخ العربً اإلسبلمً- اإلستشراق 20765

-بٌروت - دار الجٌل سمٌر شٌخانًالعبلقات الدولٌة منذ معاهدات الصلح 20766

-األردن - دار البداٌة زٌد منٌر عبويالتفكٌر الفعال 20767

-دمشق - دار عبلء الدٌن قاسم حسٌن صالحفً سٌكولوجٌة الفن التشكٌل20768ً

-لبنان - دار النهضة العربٌة حسان حبلقطرابق ومناهج التدرٌس والعلوم المساعدة وصفات المدرس الناجح20769

-لبنان - دار النهضة العربٌة جرجس مٌشال جرجسفرنسً- إنجلٌزي - معجم المصطلحات التربٌة والتعلٌم   عربً 20770

-لبنان - دار النهضة العربٌة عادل مصطفىالعولمة من زاوٌة سٌكولوجٌة 20771

-مصر - دار ؼرٌب نبٌلة إبراهٌمأشكال التعبٌر فً األدب الشعب20772ً

-مصر - دار ؼرٌب أحمد دروٌشاإلستشراق الفرنسً واألدب العرب20773ً

-مصر - دار ؼرٌب محمد حماسة عبد اللطٌؾالبناء العروضً للقصٌدة العربٌة 20774

-مصر - دار ؼرٌب صبري المتولً المتولًالتوجٌه اللؽوي والببلؼً لقراءة اإلمام عاصم20775

-مصر - دار ؼرٌب شعبان صبلحالجملة الوصفٌة فً النحو العربً 20776

-مصر - دار ؼرٌب محمد سالم صالحالداللة والتقعٌد النحوي دراسة فً فكر سٌبوٌه20777

-مصر - دار ؼرٌب علً أبو المكارمالظواهر اللؽوٌة فً التراث النحوي20778

-مصر - دار ؼرٌب محمد محمد داودالعربٌة وعلم اللؽة الحدٌث 20779

-مصر - دار ؼرٌب محمد حماسة عبد اللطٌؾالعبلمة اإلعرابٌة فً الجملة بٌن القدٌم والحدٌث20780

-مصر - دار ؼرٌب صبلح رزق-دراسة نصٌة لتطور الشكل الفنً - القصة القصٌرة 20781

-مصر - دار ؼرٌب عز الدٌن إسماعٌلالمصادر األدبٌة واللؽوٌة فً التراث العرب20782ً

-مصر - دار ؼرٌب محمد فتوح أحمدالحداثة الشعرٌة األصول والتجلٌات 20783

-عمان - دار الٌازوري عبد الحافظ سبلمةأساسٌات فً تصمٌم التدرٌس20784

-اإلسكندرٌة - مإسسة حورس الدولٌة صفاء محمد محمود إبراهٌممهارات التفكٌر فً تعلم اللؽة العربٌة وتعلٌمها20785

-اإلسكندرٌة - مإسسة حورس الدولٌة خالد الزواويالشباب والفراغ ومستقبل البحث العلم20786ً

-اإلسكندرٌة - مإسسة حورس الدولٌة محمد إسماعٌل الجاوٌشاألساس فً األنشطة التربوٌة20787

-االسكندرٌة - دار الجامعة الجدٌدة للنشر مجدي صبلح طه المهديالبحث العلمً التربوي بٌن دالالت الخبراء وممارسات الباحثٌن 20788

-اإلسكندرٌة - دار الفتح عٌد أبو المعاطً الدسوقً الخبرة الفرنسٌة فً تعلٌم وتعلم العلوم وتطبٌقاتها فً الدول العربٌة واألجنبٌة1سلسلة تعلم العلوم 20789

-اإلسكندرٌة - مإسسة حورس الدولٌة إنشراح إبراهٌم المشرفً-مدخل للتربٌة اإلبداعٌة - أدب األطفال 20790

مكتبة العلم واإلٌمانمختار عبد الخالق عبد اإلله-نسختٌن - تعلٌم اللؽة العربٌة بإستخدام الحاسوب 20791

مكتبة العلم واإلٌمانعبد المنعم أحمد بران-نسختٌن - دراسة مٌدانٌة - التحصٌل اللؽوي وطرق تنمٌته 20792

مكتبة العلم واإلٌمانعبد المنعم أحمد برانمهارات ماوراء المعرفة وعبلقتها بالكفاءة اللؽوٌة 20793

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا عماد الدٌن جمال جمعة-نسختٌن - الصحة العامة بٌن الحقٌقة والخٌال 20794

-اإلسكندرٌة - دار المعرفة محمد عبده محجوبنصوص ومفهومات سوسٌو أنثربولوجٌة20795

-األردن - دار المناهج عبد الرحمن عبد السبلم جاملطرق التدرٌس العامة ومهارات تنفٌذ وتخطٌط عملٌة التدرٌس20796
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-اإلسكندرٌة - دار الفتح مصطفى محمد أحمد الفقًرعاٌة المسنٌن بٌن العلوم الوضعٌة والتطور اإلسبلم20797ً

-القاهرة - دار قباء للطباعة والنشر والتوزٌع أحمد مجدي حجازيإشكالٌات الثقافة والمثقؾ فً عصر العولمة20798

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا محمد سٌد فهمًالخدمة اإلجتماعٌة20799

رإٌة للنشر والتوزٌعإبراهٌم القادري بوتشٌشدراسات فً اإلنثروبولوجٌا اإلجتماعٌة والثقافٌة- بٌن أخبلقٌات وذهنٌات العرب وذهنٌات الؽرب 20800

-القاهرة - دار ؼرٌب عبد القادر حسٌنالمختصر فً تارٌخ الببلؼة 20801

-األردن - دار الفكر هادي نهردراسة فً اللؽة واإلعبلم - الكفاٌات التواصلٌة واإلتصالٌة 20802

-األردن - دار الفكر محمد بدٌععلوم الببلؼة العربٌة 20803

-األردن - دار صفاء عادل جابر صالح محمدالمفصل فً التطبٌق اللؽوي المتكامل20804

دار المسٌرة  عمانٌوسؾ أبو العدوسعلم البدٌع- علم البٌان - مدخل إلى الببلؼة العربٌة    علم المعانً 20805

-اإلسكندرٌة - المكتب الجامعً الحدٌث حمدي الشٌخالوافً فً تسٌٌر العروض واإلمبلء20806

-اإلسكندرٌة - مركز اإلسكندرٌة للكتاب سعد كرٌم الفقًقواعد اللؽة العربٌة 20807

دار المعرفة الجامعٌةالسعٌد الوراقًسوسٌولوجٌة النص ومنهجٌة الرإٌة- الشعر العربً 20808

دار المعرفة الجامعٌةآمال فوزي محمد أمٌنتطبٌقات فً علم البدٌع من تفسٌٌر البحر المحٌط20809

دار المعرفة الجامعٌةفوزي عٌسىفً مصادر األدب20810

-اإلسكندرٌة - مكتبة بستان المعرفة رمضان عبد هللا-نسختٌن - الصٌػ الصرفٌة فً العربٌة فً ضوء علم اللؽة المعاصر 20811

20812
المختصر فً قواعد اإلمبلء

- عاطؾ محمد عبد المجٌد أبو سعٌد 

-اإلسكندرٌة - مكتبة بستان المعرفة -نسختٌن 

مكتبة العلم واإلٌمانرمضان خمٌس القسطاوياألخطاء اللؽوٌة الشابعة20813

مكتبة العلم واإلٌمانمحمد عبد هللا خٌر الدٌن-نسختٌن - ألؾ سإال وسإال فً اللؽة واألدب 20814

مكتبة العلم واإلٌمانأبو سعود سبلمة أبو السعودتٌسٌر اإلعراب 20815

مكتبة العلم واإلٌمانمحمد خضر-نسختٌن - الخطوات األولى - النقد األدبً عند العرب 20816

مكتبة العلم واإلٌمانمحمد السٌد أحمد الدسوقًشعرٌة الفن الكنابً بٌن البعد المعجمً والفضاء الداللً المنفتح20817

-عمان - دار أسامة إسراء عرٌبً-دراسة صرفٌة صوتٌة - التصؽٌر 20818

-عمان - دار مجدالوي عشتار داود-قراءة فً شعر محمود حسن إسماعٌل - األسلوبٌة الشعرٌة 20819

-عمان - دار مجدالوي عدنان بن ذرٌل-دراسة - اللؽة واألسلوب 20820

-عمان - دار مجدالوي سمٌح أبو مؽلًفً فقه اللؽة وقضاٌا العربٌة 20821

-عمان - دار حمورابً عبد الحمٌد مصطفى السٌددراسات فً اللسانٌات العربٌة 20822

-عمان - دار فضاءات حسن عبد الرزاق منصور-فً الصمٌم - بٌن الواقع والخٌال 20823

-عمان - دار فضاءات حسن عبد الرزاق منصور-مواقؾ للتفكٌر - بٌن الواقع والخٌال 20824

-عمان - دار فضاءات حسن عبد الرزاق منصور-بدون أقنعة - بٌن الواقع والخٌال 20825

-عمان - دار فضاءات حسن عبد الرزاق منصور-دعنً أتكلم - بٌن الواقع والخٌال 20826

-عمان - دار فضاءات حسن عبد الرزاق منصور-حروؾ ال تحترق - بٌن الواقع والخٌال 20827

-عمان - دار فضاءات حسن عبد الرزاق منصور-ماتحت الرماد - بٌن الواقع والخٌال 20828
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أزمنة   األردنخولة شخاترةبنٌة النص الحكابً فً كتاب الحٌوان للجاحظ20829

-الجٌزة - هبة النٌل العربٌة إسماعٌل أحمد العالمالشعر العربً دراسة تحلٌلٌة 20830

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا محمود المصري- محمد أبو شوارب المدخل لدراسة الببلؼة العربٌة 20831

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا خلٌل إبراهٌم أبو ذٌابدراسات فً فن القص 20832

20833
فنون ببلؼٌة 

أحمد محمود - زٌن كامل الخوٌسكً 

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا المصري

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا محمد مصطفى أبو شواربقضاٌا اإلبداع الفن20834ً

مكتبة ؼرٌبسٌد حامد النساجالبناء الدرامً للمؤساة عند أرسطو20835

-القاهرة - دار ؼرٌب كرٌم زكً حسام الدٌنالجزء األول- إجراءاته ومناهجه - التحلٌل الداللً 20836

-القاهرة - دار ؼرٌب كرٌم زكً حسام الدٌنالجزء الثانً- إجراءاته ومناهجه - التحلٌل الداللً 20837

-القاهرة - دار ؼرٌب محمد جماسة عبد اللطٌؾاللؽة وبناء الشعر 20838

-القاهرة - دار ؼرٌب أحمد دروٌشالنص الببلؼً فً التراث العربً واألورب20839ً

-القاهرة - دار ؼرٌب كمال بشر: تر- ستٌفن أولمان دور الكلمة فً اللؽة 20840

-القاهرة - دار ؼرٌب كمال بشر: تر- ستٌفن أولمان دور الكلمة فً اللؽة 20841

-القاهرة - دار ؼرٌب محمود الربٌعً: روبرت همفري ترتٌار الوعً فً الرواٌة الحدٌثة20842

-القاهرة - دار ؼرٌب محمد عدنانًدراسات فً المسرح والشعر20843

-القاهرة - دار ؼرٌب أحمد دروٌشدراسات األسلوب بٌن المعاصرة والتراث20844

-القاهرة - دار ؼرٌب شفٌع السٌدفن القول بٌن الببلؼة العربٌة وأرسطو20845

-القاهرة - دار ؼرٌب أحمد دروٌشدراسات فً النص الشعري وقضاٌاه- متعة تذوق الشعر 20846

-القاهرة - دار ؼرٌب فإاد حسن زكرٌاالمنطق وفلسفة العلوم 20847

-القاهرة - دار قباء للطباعة والنشر والتوزٌع صبلح الدٌن بسٌونً رسبلن-دراسة مقارنة - الوزارة فً الفكر السٌاسً 20848

-القاهرة - دار قباء للطباعة والنشر والتوزٌع مصطفى النشارتطور الفكر السٌاسً القدٌم من صولون حتى إبن خلدون20849

-القاهرة - دار قباء للطباعة والنشر والتوزٌع هالة أبو الفتوح أحمدفلسفة األخبلق والسٌاسة المدٌنة الفاضلة عند كونفوشٌوش20850

-القاهرة - دار قباء للطباعة والنشر والتوزٌع بدوي عبد الفتاح محمدإلى أٌن ؟.... فلسفة العلوم العلم ومستقبل اإلنسان 20851

-القاهرة - دار قباء للطباعة والنشر والتوزٌع حسٌن علًمبادئ المنطق الرمزي20852

-القاهرة - دار قباء للطباعة والنشر والتوزٌع محمد مهران رشوانمقدمة فً المنطق الرمزي20853

-القاهرة - دار قباء للطباعة والنشر والتوزٌع صبلح إسماعٌلنظرٌة المعرفة المعاصرة 20854

-القاهرة - دار قباء للطباعة والنشر والتوزٌع محمد مهران رشواندراسات فً المنطق عند العرب20855

-القاهرة - دار قباء للطباعة والنشر والتوزٌع أمل مبروكالفلسفة الحدٌثة 20856

-القاهرة - مركز الكتاب للنشر مجموعة من الباحثٌن1992مجلة الجمعٌة الفلسفٌة المصرٌة 20857

دار النمرمجموعة من الباحثٌن1994الجمعٌة الفلسفٌة المصرٌة 20858

مجموعة من الباحثٌن1997الجمعٌة الفلسفٌة المصرٌة  20859

-القاهرة - دار قباء للطباعة والنشر والتوزٌع مجموعة من الباحثٌن1998الجمعٌة الفلسفٌة المصرٌة 20860
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مجموعة من الباحثٌن1999- قراءات إبن رشد - الجمعٌة الفلسفٌة المصرٌة 20861

-مصر - دار المعارؾ مجموعة من الباحثٌن2000الجمعٌة الفلسفٌة المصرٌة 20862

-مصر - دار المعارؾ مجموعة من الباحثٌن2001الجمعٌة الفلسفٌة المصرٌة 20863

-مصر - دار المعارؾ مجموعة من الباحثٌنمجلة الجمعٌة الفلسفٌة المصرٌة 208642002

-القاهرة - مركز الكتاب للنشر مجموعة من الباحثٌنمجلة الجمعٌة الفلسفٌة المصرٌة 208652003

-القاهرة - مركز الكتاب للنشر مجموعة من الباحثٌنمجلة الجمعٌة الفلسفٌة المصرٌة 208662004

-القاهرة - مركز الكتاب للنشر مجموعة من الباحثٌنمجلة الجمعٌة الفلسفٌة المصرٌة 208672005

-القاهرة - مركز الكتاب للنشر مجموعة من الباحثٌنمجلة الجمعٌة الفلسفٌة المصرٌة 208682006

-القاهرة - مركز الكتاب للنشر مجموعة من الباحثٌنمجلة الجمعٌة الفلسفٌة المصرٌة 208692007

-القاهرة - دار قباء للطباعة والنشر والتوزٌع مجموعة من الباحثٌن دراسات مهداة إلى محمود أمٌن العالم1999 مجلة الجمعٌة الفلسفٌة المصرٌة 20870

-األردن - دار الفكر محمد عبد المنعم خفاجًدراسات فً الفكر العربً ومصادره من شتى العصور20871

-األردن - دار الفكر محمد عبد المنعم خفاجًدراسات فً الفكر العربً ومصادره من شتى العصور20872

-مصر - دار المعرفة أحمد محمود صبحًالؽربٌة - اإلسبلمٌة - فً فلسفة الحضارة  الٌونانٌة 20873

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا عبد الوهاب جعفرالفلسفة واللؽة 20874

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا رمضان الصباغالنظرٌة الجمالٌة السٌاقٌة عند ستٌفن بٌبر20875

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا محمد عبد الحفٌظدراسات فً الفلسفة الحدٌثة والمعاصرة 20876

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا محمد عبد الحفٌظدراسات فً علم الجمال20877

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرعطٌة الوٌشًالصراع فً الفكر الؽرب20878ً

-القاهرة - دار ؼرٌب محمود فهمً حجازيأصول الفكر العربً الحدٌث عند الطهطاوي20879

-القاهرة - دار ؼرٌب أمٌرة حلمً مطرمقدمة فً علم الجمال وفلسفة الفن 20880

-القاهرة - دار ؼرٌب أمٌرة حلمً مطرالفلسفة السٌاسٌة من أفبلطون إلى ماركس20881

-القاهرة - دار ؼرٌب وفاء إبراهٌمبٌن المفهوم والصورة : الفلسفة والشعر الوعً 20882

-القاهرة - دار ؼرٌب وفاء إبراهٌم-قضاٌا تارٌخٌة ومعاصرة - علم الجمال 20883

-مصر - دار المعرفة محمد محمد قاسممدخل إلى الفلسفة20884

-مصر - دار المعرفة فاٌزة أنور شكريفلسفة الجمال والفن20885

-اإلسكندرٌة - مكتبة بستان المعرفة فضل هللا إسماعٌلالمبادئ الدستورٌة بٌن الفكر الؽربً والفكر اإلسبلم20886ً

-اإلسكندرٌة - مكتبة بستان المعرفة فضل هللا إسماعٌلاألصول الٌونانٌة للفكر السٌاسً الؽربً الحدٌث20887

-اإلسكندرٌة - المكتب الجامعً الحدٌث عبد اللطٌؾ عبد الهادي السٌد جزٌرة العرب قبل اإلسبلم عصر الجاهلٌة 1موسوعة التارٌخ اإلسبلم20888ً

-اإلسكندرٌة - المكتب الجامعً الحدٌث عبد اللطٌؾ عبد الهادي السٌد(م631- هـ 10) عصر النبوة وتؤسٌس الدولة اإلسبلمٌة 2موسوعة التارٌخ اإلسبلم20889ً

-اإلسكندرٌة - المكتب الجامعً الحدٌث عبد اللطٌؾ عبد الهادي السٌد( م 656-  م632/ هـ 35- هـ 11 ) عصر الخلفاء الراشدٌن وإتساع الدولة اإلسبلمٌة 3موسوعة التارٌخ اإلسبلم20890ً

(م750- م 661/ هـ 132- هـ 41 ) العصر األموي العصر الذهبً إلتساع الدولة اإلسبلمٌة 4موسوعة التارٌخ اإلسبلم20891ً -اإلسكندرٌة - المكتب الجامعً الحدٌث عبد اللطٌؾ عبد الهادي السٌد

-اإلسكندرٌة - المكتب الجامعً الحدٌث عبد اللطٌؾ عبد الهادي السٌد( م1258-  م 750/  هـ 656- هـ 132 ) العصر العباسً 5موسوعة التارٌخ اإلسبلم20892ً

-األردن - دار جرٌر ٌاسر خالد سبلمةموسوعة أعبلم المشاهٌر20893
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-األردن - دار المناهج ناهض عبد الرزاق القٌسًتارٌخ الخط العرب20894ً

مكتبة العلم واإلٌمانمصطفى رجبألبً حٌان التوحٌدي- اإلشارات اإللهٌة - دراسة لؽوٌة تحلٌلٌة فً الكتاب - عبقرٌة النثر العربً 20895

مكتبة العلم واإلٌمانمصطفى رجبألبً حٌان التوحٌدي- اإلشارات اإللهٌة - دراسة لؽوٌة تحلٌلٌة فً الكتاب - عبقرٌة النثر العربً 20896

-اإلسكندرٌة - نهضة مصربول تاٌلور-الحفرٌات - مشاهدات علمٌة 20897

-اإلسكندرٌة - نهضة مصربول تاٌلور-الحفرٌات - مشاهدات علمٌة 20898

-اإلسكندرٌة - نهضة مصركارٌن بروكفٌلد-الكتابة - مشاهدات علمٌة 20899

-اإلسكندرٌة - نهضة مصركارٌن بروكفٌلد-الكتابة - مشاهدات علمٌة 20900

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرجٌن ماكٌنتوش-علم اآلثار - مشاهدات علمٌة 20901

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرجٌن ماكٌنتوش-علم اآلثار - مشاهدات علمٌة 20902

مكتبة العلم واإلٌمانمحمد عبد الجواد شرٌؾ-المجلد األول - تصنٌؾ دٌوي العشري القٌاسً 20903

مكتبة العلم واإلٌمانمحمد عبد الجواد شرٌؾ-المجلد الثانً - تصنٌؾ دٌوي العشري الكشاؾ النسبً 20904

-القاهرة - العربً للنشر والتوزٌع كمال عرفات نبهانالعبلقات بٌن النصوص فً التؤلٌؾ العرب20905ً

-القاهرة - العربً للنشر والتوزٌع كمال عرفات نبهانالعبلقات بٌن النصوص فً التؤلٌؾ العرب20906ً

-القاهرة - العربً للنشر والتوزٌع ناهد حمديالمرجع فً علم الدٌبلوماتٌك العربً وإستراتجٌات النقد والتحلٌل20907

-القاهرة - العربً للنشر والتوزٌع ناهد حمديالمرجع فً علم الدٌبلوماتٌك العربً وإستراتجٌات النقد والتحلٌل20908

-القاهرة - العربً للنشر والتوزٌع ناهد حمديأسس تصنٌؾ الوثابق وإدارة الملفات فً األجهزة الحكومٌة 20909

-القاهرة - العربً للنشر والتوزٌع ناهد حمديأسس تصنٌؾ الوثابق وإدارة الملفات فً األجهزة الحكومٌة 20910

-القاهرة - العربً للنشر والتوزٌع عبلء عبد الستارأبنٌة المكتبات ومراكز المعلومات 20911

-القاهرة - العربً للنشر والتوزٌع عبلء عبد الستاربحوث فً التوثٌق اإلعبلم20912ً

-القاهرة - العربً للنشر والتوزٌع شعبان خلٌفةقاموس البنهاوي الموسوعً فً مصطلحات المكتبات والمعلومات 20913

-القاهرة - العربً للنشر والتوزٌع شعبان خلٌفةقاموس البنهاوي الموسوعً فً مصطلحات المكتبات والمعلومات 20914

مإسسة الثقافة الجامعٌةأبو بكر محمود الهوشتقنٌة المعلومات ومكتبة المستقبل20915

-عمان - دار الٌازوري سمٌرة بشٌر حسوالبرٌد والحفظ20916

-القاهرة - دار ؼرٌب محمد فتحً عبد الهاديالضبط اإلستنادي- التكشٌؾ - التصنٌؾ - الفهرسة - المعالجة الفنٌة ألوعٌة المعلومات 20917

20918
آفاق اإلتصال ومنافذه فً العلوم والتكنولوجٌا

-القاهرة - دار ؼرٌب حشمت محمد علً قاسم: جاك مٌدوز تر

مإسسة الثقافة الجامعٌةعبد هللا محمد الشرٌؾمدخل إلى علم المكتبات والمعلومات 20919

-القاهرة - دار ؼرٌب أحمد بدرتنظٌمها وإدارتها وخدماتها ودورها فً تطوٌر التعلٌم الجامعً والبحث الجامعً- المكتبات الجامعٌة 20920

-القاهرة - دار ؼرٌب حشمت قاسم: ولفرد النكستر ترنظم إسترجاع المعلومات 20921

-القاهرة - دار ؼرٌب حشمت قاسم: بولٌن أثرتون ترمراكز المعلومات تنظٌمها وإدارتها وخدماتها20922

مإسسة الثقافة الجامعٌةمحمد حسٌن األعرجًالصراع بٌن القدٌم والجدٌد فً الشعر العرب20923ً

-القاهرة - دار قباء للطباعة والنشر والتوزٌع مصطفى النشارمدخل إلى الفلسفة النظرٌة والتطبٌقٌة 20924

-القاهرة - دار قباء للطباعة والنشر والتوزٌع مراد وهبهمفارقة إبن رشد20925
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الدار المصرٌة السعودٌةحسٌن علًفلسفة العلم عند هانز رٌشنباخ20926

-القاهرة - دار قباء للطباعة والنشر والتوزٌع زٌنب عفٌفًفلسفة اللؽة عند الفاراب20927ً

-القاهرة - دار قباء للطباعة والنشر والتوزٌع السٌد أمٌن شلبًنظرٌات آرنولد توٌنب20928ً

-القاهرة - دار قباء للطباعة والنشر والتوزٌع صبلح إسماعٌلنظرٌة المعنى فً فلسفة بول جراٌس20929

-القاهرة - دار قباء للطباعة والنشر والتوزٌع محمد مهران رشواندراسات فً فلسفة اللؽة 20930

-القاهرة - دار قباء للطباعة والنشر والتوزٌع سعٌد توفٌقتهافت مفهوم علم الجمال اإلسبلم20931ً

-القاهرة - دار قباء للطباعة والنشر والتوزٌع ٌمنى طرٌؾ الخولىمشكلة العلوم اإلنسانٌة تقنٌاتها وإمكانٌة حلها20932

-القاهرة - دار قباء للطباعة والنشر والتوزٌع مصطفى النشارفً فلسفة الثقافة 20933

الدار المصرٌة اللبنانٌةعصام عبد هللارهان الحداثة ومابعد الحداثة20934

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا خالد حربًاألسر العلمٌة ظاهرة فرٌدة فً الحضارة اإلسبلمٌة20935

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا خالد حربًاألسر العلمٌة ظاهرة فرٌدة فً الحضارة اإلسبلمٌة20936

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا فإاد زكرٌاالحقٌقة والوهم فً الحركة اإلسبلمٌة المعاصرة20937

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا عبد الوهاب جعفرأضواء على الفلسفة الدٌكارتٌة20938

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا فضل هللا محمد سلطحالفكر السٌاسً الؽربً النشؤة والتطور20939

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا إبراهٌم محمد تركًالفلسفة والفبلسفة فً المشرق اإلسبلم20940ً

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا محمود فهمً زٌدانمناهج البحث الفلسف20941ً

-االسكندرٌة - دار الجامعة الجدٌدة للنشر فضل هللا محمد إسماعٌلرواد الفكر السٌاسً الؽربً الحدٌث20942

أزمنة   األردنوهدان عوٌسنهضة الفكر فً الؽرب وأزمة الفكر عند العرب 20943

-األردن - دار جرٌر أبو ٌعرب المرزوقًإستلهام إبن خلدون والفكر اإلجتهادي20944

-القاهرة - دار ؼرٌب وفاء إبراهٌمدراسات فً الجمال والفن20945

-القاهرة - دار ؼرٌب نظمً لوقااأللوهٌة ومحاكمة العقل20946

-القاهرة - دار ؼرٌب نظمً لوقاللمطلق* للوجود * لئلنسان * نحو مفهوم إنسانً 20947

-القاهرة - دار ؼرٌب عبد الحلٌم محمودفلسفة إبن طفٌل وقصة حً بن ٌقظان20948

-مصر - دار المعرفة محمد علً أبو رٌانالفلسفة اإلسبلمٌة- علم الكبلم - المقدمات - تارٌخ الفكر الفلسفً فً اإلسبلم 20949

-مصر - دار المعرفة عباس محمد حسن سلٌماندراسات فً الفلسفة اإلسبلمٌة 20950

المكتبة الشرقٌةجورج كتورة: أكسل فاٌس ترالفلسفة - dtv- أطلس 20951

-اإلسكندرٌة - دار الفتح سلوى عثمان الصدٌقًرإٌة نظرٌة وعملٌة وواقعٌة- العملٌة اإلتصالٌة 20952

-األردن - دار جرٌر ٌوسؾ أبو العدوس(الرإٌة والموقؾ  )نجٌب محفوظ 20953

-عمان - دار عالم الثقافة عبد الرإوؾ زهدي مصطفىHAND WRITING SKILL- مهارة الرسم اإلمبلبً 20954

-عمان - مكتبة المجتمع العربً محمد عبد هللا القواسمةمعالم فً اللؽة العربٌة20955

-عمان - مكتبة المجتمع العربً محمد عبد هللا القواسمةمعالم فً اللؽة العربٌة20956

-عمان - المإسسة العربٌة الدولٌة إسماعٌل محكود القٌاماألمالً األسدٌة 20957

-عمان - المإسسة العربٌة الدولٌة إسماعٌل محكود القٌاماألمالً األسدٌة 20958
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-اإلسكندرٌة - المكتب الجامعً الحدٌث حمدي الشٌخجداٌة الرومانسٌة والواقعٌة فً الشعر المعاصر20959

-اإلسكندرٌة - المكتب الجامعً الحدٌث عبد العاطً شلبًدراسات فً فنون األدب الحدٌث20960

-اإلسكندرٌة - المكتب الجامعً الحدٌث عبد العاطً شلبًالجزء األول (تحلٌل مقاالت وقصص قصٌرة  )فن النثر الحدٌث 20961

الدار الجامعٌةطاهرسلٌمان حمودهأسس اإلعراب ومشكبلته 20962

الدار الجامعٌةطاهر سلٌمان حمودةظاهرة الحذؾ فً الدرس اللؽوي20963

اإلسكندرٌة- دار المعرفة الجامعٌة أحمد سلٌمان ٌاقوتالتطبٌقات اإلعرابٌة 20964

اإلسكندرٌة- دار المعرفة الجامعٌة أحمد سلٌمان ٌاقوتالتطبٌقات اإلعرابٌة 20965

اإلسكندرٌة- دار المعرفة الجامعٌة زٌن كامل الخوٌسكًكتابتها ومصادرها وقطوؾ من ثمارها- العربٌة 20966

اإلسكندرٌة- دار المعرفة الجامعٌة زٌن كامل الخوٌسكًكتابتها ومصادرها وقطوؾ من ثمارها- العربٌة 20967

اإلسكندرٌة- دار المعرفة الجامعٌة محمود سلٌمان ٌاقوت-دراسة لؽوٌة - التراكٌب ؼٌر الصحٌحة نحوٌا فً الكتاب بسبوٌه 20968

اإلسكندرٌة- دار المعرفة الجامعٌة محمود أحمد نحلةآفاق جدٌدة فً البحث اللؽوي المعاصر20969

اإلسكندرٌة- دار المعرفة الجامعٌة محمود أحمد نحلةآفاق جدٌدة فً البحث اللؽوي المعاصر20970

اإلسكندرٌة- دار المعرفة الجامعٌة زٌن كامل الخوٌسكًالمهارات اللؽوٌة 20971

اإلسكندرٌة- دار المعرفة الجامعٌة زٌن كامل الخوٌسكًالمهارات اللؽوٌة 20972

اإلسكندرٌة- دار المعرفة الجامعٌة أحمد عبد الؽفار(الكتابة  )الكلمة العربٌة كتابتها ونطقها الجزء األول 20973

اإلسكندرٌة- دار المعرفة الجامعٌة أحمد عبد الؽفار(الكتابة  )الكلمة العربٌة كتابتها ونطقها الجزء األول 20974

اإلسكندرٌة- دار المعرفة الجامعٌة أحمد عبد الؽفار(النطق  )الكلمة العربٌة كتابتها ونطقها الجزء الثانً 20975

اإلسكندرٌة- دار المعرفة الجامعٌة أحمد عبد الؽفار(النطق  )الكلمة العربٌة كتابتها ونطقها الجزء الثانً 20976

اإلسكندرٌة- دار المعرفة الجامعٌة آمال فوزي محمد أمٌنتطبٌقات فً علم البٌان20977

اإلسكندرٌة- دار المعرفة الجامعٌة آمال فوزي محمد أمٌنتطبٌقات فً علم البٌان20978

اإلسكندرٌة- دار المعرفة الجامعٌة حلمً خلٌلدراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة20979

اإلسكندرٌة- دار المعرفة الجامعٌة أحمد سلٌمان ٌاقوتصفوة اإلعراب20980

اإلسكندرٌة- دار المعرفة الجامعٌة أحمد سلٌمان ٌاقوتصفوة اإلعراب20981

اإلسكندرٌة- دار المعرفة الجامعٌة محمود أحمد نحلةأصول النحو العرب20982ً

اإلسكندرٌة- دار المعرفة الجامعٌة محمود أحمد نحلةأصول النحو العرب20983ً

اإلسكندرٌة- دار المعرفة الجامعٌة صبلح مصلٌحً عبد هللاالتقلٌد والتجدٌد فً الشعر العرب20984ً

اإلسكندرٌة- دار المعرفة الجامعٌة محمود سلٌمان ٌاقوتالعبلقة فً النحو العرب20985ً

-اإلسكندرٌة - مكتبة بستان المعرفة جمعة محمد محمود شٌخ روحه(مبلحمها وتطورها  )الصورة الفنٌة فً مختارات البارودي 20986

-اإلسكندرٌة - مكتبة بستان المعرفة جمعة محمد محمود شٌخ روحه(مبلحمها وتطورها  )الصورة الفنٌة فً مختارات البارودي 20987

-اإلسكندرٌة - مكتبة بستان المعرفة أبو المعاطً الرماديالبٌان فً ؼرٌب القرآن ومبهمه20988

-اإلسكندرٌة - مكتبة بستان المعرفة أبو المعاطً الرماديالبٌان فً ؼرٌب القرآن ومبهمه20989

العلم و اإلٌمان للنشر والتوزٌعمحمد علً سعدالمنجد فً األدب والنصوص 20990

العلم و اإلٌمان للنشر والتوزٌعمحمد علً سعدالمنجد فً األدب والنصوص 20991
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العلم و اإلٌمان للنشر والتوزٌعأبو السعود سبلمة أبو السعودالمنجد فً اإلمبلء20992

العلم و اإلٌمان للنشر والتوزٌعأبو السعود سبلمة أبو السعودالمنجد فً اإلمبلء20993

العلم و اإلٌمان للنشر والتوزٌعأبو السعود سبلمة أبو السعودالمنجد فً التعبٌر20994

العلم و اإلٌمان للنشر والتوزٌعأبو السعود سبلمة أبو السعودالمنجد فً التعبٌر20995

العلم و اإلٌمان للنشر والتوزٌعأبو السعود سبلمة أبو السعودالمنجد فً النحو المبسط20996

العلم و اإلٌمان للنشر والتوزٌعأبو السعود سبلمة أبو السعودالمنجد فً النحو المبسط20997

-القاهرة - دار قباء للطباعة والنشر والتوزٌع محمد عبد الرحمن الرٌحانًإتجاهات التحلٌل الرمزي فً الدراسات اللؽوٌة20998

-القاهرة - دار قباء للطباعة والنشر والتوزٌع محمد عبد الرحمن الرٌحانًإتجاهات التحلٌل الرمزي فً الدراسات اللؽوٌة20999

-القاهرة - دار قباء للطباعة والنشر والتوزٌع النبوي عبد الواحد شعبلنالحٌاة األدبٌة فً عصر النبوة والخبلفة21000

-القاهرة - دار قباء للطباعة والنشر والتوزٌع جابر عصفورالمراٌا المتجاورة دراسة فً نقد طه حسٌن21001

-القاهرة - دار قباء للطباعة والنشر والتوزٌع صبلح فضلعٌن النقد على الرواٌة الجدٌدة21002

-القاهرة - دار قباء للطباعة والنشر والتوزٌع صبلح فضلعٌن النقد على الرواٌة الجدٌدة21003

-عمان - دار مجدالوي سمٌح أبو مؽلًاألسالٌب الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة 21004

-عمان - دار مجدالوي صادق عٌسى الخضورالتواصل بالتراث فً شعر عز الدٌن المناصرة21005

-عمان - دار مجدالوي أبً الفتح عثمان بن جنًاللمع فً العربٌة 21006

-عمان - دار مجدالوي محمد عبد الرحٌم عدس 21007

-عمان - دار مجدالوي محمد عبد الرحٌم عدسالواضح فً قواعد اللؽة العربٌة 21008

-عمان - دار مجدالوي محمد صابر عبٌدحركٌة التعبٌر الشعري 21009

-عمان - دار مجدالوي محمد صابر عبٌدحركٌة التعبٌر الشعري 21010

-عمان - دار مجدالوي معاذ السرطاويدراسات فً األدب العرب21011ً

-عمان - دار مجدالوي محمد عبٌد هللاشعرٌة الجذور قراءات فً شعر عز الدٌن المناصرة21012

-عمان - دار مجدالوي عبد الستار جواد: بٌرسً لوبوك ترصنعة الرواٌة 21013

-عمان - دار مجدالوي عبد الستار جواد: بٌرسً لوبوك ترصنعة الرواٌة 21014

-عمان - دار مجدالوي محمد صابر عبٌدعضوٌة األداة الشعرٌة 21015

-عمان - دار مجدالوي إبراهٌم خلٌلمن اإلحتمال فً السرد الروابً والقصص21016ً

-عمان - دار مجدالوي إبراهٌم خلٌلمن اإلحتمال فً السرد الروابً والقصص21017ً

-عمان - دار حمورابً موسى نادرأجمل أشعار أبو نواس21018

-عمان - دار حمورابً                                                                          أجمل أشعار أبو نواس21019

مإسسة الثقافة الجامعٌةجبلل شمس الدٌنالتعلٌل اللؽوي عند الكوفٌٌن21020

-القاهرة - الشركة العربٌة للنشر أحمد زلطرإٌة تحلٌلٌة فً األدب القصصً وجمالٌات النص21021

-القاهرة - الشركة العربٌة للنشر أحمد زلطرإٌة تحلٌلٌة فً األدب القصصً وجمالٌات النص21022

-القاهرة - الشركة العربٌة للنشر أحمد زلطقضاٌا وإتجاهات األدب المقارن 21023

-عمان - دار الجٌل العربً مصطفى محمد الفارالمنهاج المخطط فً قواعد النحو المبسط21024

313



اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا محمد عبد الواحد حجازيأثر القرآن الكرٌم فً اللؽة العربٌة 21025

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا محمد علً سبلمةالشخصٌة الثانوٌة ودورها فً المعمار الروابً عند نجٌب محفوظ21026

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا أحمد عوٌنالطبٌعة الرومانسٌة فً الشعر العربً الحدٌث21027

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا محمد مصطفى أبو شواربالمدخل إلى الفنون النثر األدبً الحدٌث ومهاراته التعبٌرٌة21028

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا بسام قطوسالمدخل إلى مناهج النقد المعاصر21029

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا حسٌن علً محمددراسات نقدٌة فً أدبنا المعاصر21030

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا أشرؾ محمود نجافً األدب األندلسً بحوث فً نقد الخطاب اإلبداع21031ً

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا عصام الدٌن عبد السبلم أبوزاللقراءة فً مصادر اللؽة العربٌة 21032

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا أحمد ٌوسؾ خلٌفةمدخل لى األدب العربً الحدٌث فً المهجر اإلسبان21033ً

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا محمد علً سبلمةنموذج الشخصٌة الدٌنٌة فً رواٌات نجٌب محفوظ21034

-القاهرة - دار ؼرٌب صبلح رزقأدبٌة النص محاولة لتؤسٌس منهج نقدي عرب21035ً

-القاهرة - دار ؼرٌب شفٌع السٌدأسالٌب البدٌع فً الببلؼة العربٌة 21036

-القاهرة - دار ؼرٌب شفٌع السٌدأسالٌب البدٌع فً الببلؼة العربٌة 21037

-القاهرة - دار ؼرٌب عز الدٌن إسماعٌلآفاق الشعر الحدٌث والمعاصر فً مصر21038

-القاهرة - دار ؼرٌب وفاء إبراهٌم-ثبلثة نسخ - قراءات جمالٌة إلبداع هإالء 21039

-بٌروت - دار المنهل اللبنانً وسام مبلكالنقود والسٌاسات النقدٌة الداخلٌة21040

-األردن - دار جرٌر نبٌل حداداإلبداع ووحدة اإلنطباع 21041

-األردن - دار جرٌر نبٌل حداداإلبداع ووحدة اإلنطباع 21042

-عمان - دار الٌازوري حمٌد الطابًاإلتصاالت التسوٌقٌة المتكاملة 21043

أكادمٌة الفنونرباب عبد اللطٌؾفنٌات المونتاج الرقمً فً الفٌلم السٌنماب21044ً

-عمان - دارأسامة حسٌن فهد حمادموسوعة اآلثار التارٌخٌة 21045

-بٌروت - مإسسة اإلنتشار العربً عبد الرزاق الجبرانالحل الوجودي للدٌن إنقبلب المعبد21046

-عنابة - الداراألثرٌة صالح بن فوزان الفوزان-الجزء األول - اإلجابات المهمة فً المشاكل الملمة 21047

-عنابة - الداراألثرٌة صالح بن فوزان الفوزان-الجزء الثانً - اإلجابات المهمة فً المشاكل الملمة 21048

منشورات الهٌبة العامة السورٌة للكتابمحمود أحمد السٌداللؽة العربٌة وتحدٌثات العصر21049

21050
نعالٌم الشعراء الصٌنٌٌن- فن الكتابة 

عابد : تونً بارنستون و تشاو بٌنػ تر

-دمشق - دار المدى للثقافة والنشر إسماعٌل

21051
نعالٌم الشعراء الصٌنٌٌن- فن الكتابة 

عابد : تونً بارنستون و تشاو بٌنػ تر

-دمشق - دار المدى للثقافة والنشر إسماعٌل

21052
نعالٌم الشعراء الصٌنٌٌن- فن الكتابة 

عابد : تونً بارنستون و تشاو بٌنػ تر

-دمشق - دار المدى للثقافة والنشر إسماعٌل

21053
مقالة فً الروابٌة 

صبلح الدٌن بوجاه
- مجد المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر للطباعة 

-بٌروت 
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21054
مقالة فً الروابٌة 

صبلح الدٌن بوجاه
- مجد المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر للطباعة 

-بٌروت 

21055
مقالة فً الروابٌة 

صبلح الدٌن بوجاه
- مجد المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر للطباعة 

-بٌروت 

21056
مقالة فً الروابٌة 

صبلح الدٌن بوجاه
- مجد المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر للطباعة 

-بٌروت 

-الرٌاض - دار كنوز إشبٌلٌة للنشروالتوزٌع محمد بن علً الصاملببلؼة أسالٌب التحٌة فً الشعرالعرب21057ً

-الرٌاض - دار كنوز إشبٌلٌة للنشروالتوزٌع محمد بن علً الصاملببلؼة النظم فً آٌات التحٌة 21058

-القاهرة - دار المحجة البٌضاء للنشر والتوزٌع السٌد محب الدٌن الخطٌب رحمه هللاالخطوط العرٌضة لؤلسس التً قام علٌها دٌن الشٌعة اإلمامٌة اإلثنً عشرٌة21059

-الجزابر - منشورات اإلختبلؾ مشري بن خلٌفةالقصٌدة الحدٌثة فً النقد العربً المعاصر21061

-الجزابر - منشورات اإلختبلؾ مشري بن خلٌفةالقصٌدة الحدٌثة فً النقد العربً المعاصر21062

-الجزابر - منشورات اإلختبلؾ مشري بن خلٌفةالقصٌدة الحدٌثة فً النقد العربً المعاصر21063

-الجزابر - دار جسور للنشر والتوزٌع ٌوسؾ وؼلٌسًمناهج النقد األدب21064ً

-الجزابر - دار جسور للنشر والتوزٌع ٌوسؾ وؼلٌسًمناهج النقد األدب21065ً

-دمشق - دار المدى للثقافة والنشر سهام عبد الوهاب الفرٌحالمرأة العربٌة واإلبداع الشعري21066

-دمشق - دار المدى للثقافة والنشر سهام عبد الوهاب الفرٌحالمرأة العربٌة واإلبداع الشعري21067

-دمشق - دار المدى للثقافة والنشر فاضل ثامرالمقموع والمسكوت عنه فً السرد العرب21068ً

-دمشق - دار المدى للثقافة والنشر مروان سعد الدٌن: لٌن ثورنتون ترالنساء فً لوحات المستشرقٌن21069

-دمشق - دار المدى للثقافة والنشر مروان سعد الدٌن: لٌن ثورنتون ترالنساء فً لوحات المستشرقٌن21070

-دمشق - دار المدى للثقافة والنشر مروان سعد الدٌن: لٌن ثورنتون ترالنساء فً لوحات المستشرقٌن21071

-عمان - المإسسة العربٌة للدراسات والنشر موسى برهومة-دراسة فً فكر حسٌن مروى - التراث العربً والعقل المادي 21072

-دمشق - دار المدى للثقافة والنشر حصة سٌد زٌد الرفاعً-النظرٌة والتؤوٌل - المؤثورات الشعبٌة 21073

-دمشق - دار المدى للثقافة والنشر حصة سٌد زٌد الرفاعً-النظرٌة والتؤوٌل - المؤثورات الشعبٌة 21074

-دمشق - دار المدى للثقافة والنشر حصة سٌد زٌد الرفاعً-النظرٌة والتؤوٌل - المؤثورات الشعبٌة 21075

-بٌروت - دار الشرق العربً سٌؾ الدٌن الكاتب-الشاعر النبٌل - حسان بن ثابت رضً هللا عنه 21076

-بٌروت - دار الشرق العربً سٌؾ الدٌن الكاتب-الشاعر النبٌل - حسان بن ثابت رضً هللا عنه 21077

-بٌروت - دار الشرق العربً سٌؾ الدٌن الكاتب-الشاعر النبٌل - حسان بن ثابت رضً هللا عنه 21078

-مصر- شركة مكتبة ألفا للتجارة والنوزٌع إبن المقفعكلٌلة ودمنة21079

-األردن - األهلٌة للنشر والتوزٌع صابل رشدي شدٌد-دراسة لسانٌة - عناصر تحقٌق الداللة فً العربٌة 21080

-األردن - األهلٌة للنشر والتوزٌع صابل رشدي شدٌد-دراسة لسانٌة - عناصر تحقٌق الداللة فً العربٌة 21081

-قطر - مجلة كتاب األمة نخبة من المفكرٌن والكتاب هـ1411رجب  / 28مقاالت فً الدعوة واإلعبلم اإلسبلمً  ع 21082

-قطر - مجلة كتاب األمة علً القرٌشً هـ1424رجب  / 96إفرٌقٌا أنموذجا ع ... الؽرب ودراسة اآلخر 21083

-قطر - مجلة كتاب األمة صالح سبوعً هـ1428محرم  / 117الشاطبً أنموذجا ع - النص الشرعً وتؤوٌله 21084
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-األردن - األهلٌة للنشر والتوزٌع نبٌل أحمد عبد الهاديمنهجٌة البحث فً العلوم اإلنسانٌة 21085

-دمشق - دار المدى للثقافة والنشر إبراهٌم العرٌسقراءات فً حٌاة وأعمال فبلسفة - لؽة الذات والحداثة الدابمة 21086

-بٌروت - المإسسة العربٌة للتحدٌث الفكري رندة بعث: أندرٌه ناتاؾ ترالفكر الحر 21087

-األردن - المإسسة العربٌة للدراسات والبحوث حسن ناظم-دراسة مقارنة فً األصول والمنهج - مفاهٌم الشعرٌة 21088

-األردن - المإسسة العربٌة للدراسات والبحوث حسن ناظم-دراسة مقارنة فً األصول والمنهج - مفاهٌم الشعرٌة 21089

-األردن - المإسسة العربٌة للدراسات والبحوث حسن ناظم-دراسة مقارنة فً األصول والمنهج - مفاهٌم الشعرٌة 21090

-عمان - المإسسة العربٌة للدراسات والنشر عٌد الدحٌاتمن أفبلطون إلى بوكاشٌو- النظرٌة النقدٌة الؽربٌة 21091

-عمان - المإسسة العربٌة للدراسات والنشر عٌد الدحٌاتمن أفبلطون إلى بوكاشٌو- النظرٌة النقدٌة الؽربٌة 21092

-عمان - المإسسة العربٌة للدراسات والنشر عٌد الدحٌاتمن أفبلطون إلى بوكاشٌو- النظرٌة النقدٌة الؽربٌة 21093

-دمشق - دار نٌنوى للدراسات والنشر زهٌر الجبوريٌاسٌن النصٌر المكانٌة فً الفكر والفلسفة والنقد 21094

-األردن - المإسسة العربٌة للنشر والتوزٌع ٌوسؾ علً مات- الشعر الجاهلً نموذجا - جمالٌات التحلٌل الثقافً 21095

-األردن - المإسسة العربٌة للنشر والتوزٌع ٌوسؾ علً مات- الشعر الجاهلً نموذجا - جمالٌات التحلٌل الثقافً 21096

-األردن - المإسسة العربٌة للنشر والتوزٌع ساندي سالم أبو سٌؾ-دراسة فً التجربة النقدٌة لمجلة شعر اللبنانٌة - قضاٌا النقد والحداثة 21097

21098
-ألفٌة فً النحو - عقلٌة األتراب فً علم اإلعراب 

الشٌخ : نظم أحمد السنوسً أحمد تقدٌم

-بٌروت - دار إبن حزم محمد سالم عدود

21099
-ألفٌة فً النحو - عقلٌة األتراب فً علم اإلعراب 

الشٌخ : نظم أحمد السنوسً أحمد تقدٌم

-بٌروت - دار إبن حزم محمد سالم عدود

21100
-ألفٌة فً النحو - عقلٌة األتراب فً علم اإلعراب 

الشٌخ : نظم أحمد السنوسً أحمد تقدٌم

-بٌروت - دار إبن حزم محمد سالم عدود

21101
أزمة اإلبداع فً ثقافتنا المعاصرة

سعٌد توفٌق
- مجد المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر للطباعة 

-بٌروت 

-دمشق - دار المدى للثقافة والنشر طه باقرملحمة كلكامش وقصص أخرى عن كلكامش والطوفان 21102

-دمشق - دار المدى للثقافة والنشر طه باقرملحمة كلكامش وقصص أخرى عن كلكامش والطوفان 21103

-دمشق - دار المدى للثقافة والنشر صادق جبلل العظمفً الحب والحب العذري21104

-دمشق - دار المدى للثقافة والنشر صادق جبلل العظمفً الحب والحب العذري21105

-دمشق - دار المدى للثقافة والنشر صادق جبلل العظمفً الحب والحب العذري21106

21107
مناهج التفكٌر وقواعد البحث فً العلوم اإلنسانٌة واإلجتماعٌة 

محمد شٌا
- مجد المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر للطباعة 

-بٌروت 

-األردن - المإسسة العربٌة للنشر والتوزٌع أحمد عٌسى الشمبلنمقاالت فً المسرح 21108

-األردن - المإسسة العربٌة للنشر والتوزٌع أحمد عٌسى الشمبلنمقاالت فً المسرح 21109

-األردن - المإسسة العربٌة للنشر والتوزٌع نور الهدى بادٌس-مبحث فً اإلٌجاز واإلطناب - ببلؼة الوفرة وببلؼة النذرة 21110

-األردن - المإسسة العربٌة للنشر والتوزٌع نور الهدى بادٌس-مبحث فً اإلٌجاز واإلطناب - ببلؼة الوفرة وببلؼة النذرة 21111

-األردن - المإسسة العربٌة للنشر والتوزٌع نور الهدى بادٌس-مبحث فً اإلٌجاز واإلطناب - ببلؼة الوفرة وببلؼة النذرة 21112
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-األردن - المإسسة العربٌة للنشر والتوزٌع منٌرة مصباح-شموع فلسطٌنٌة ودراسات أخرى - فً سفر الكلمات 21113

-األردن - المإسسة العربٌة للنشر والتوزٌع منٌرة مصباح-شموع فلسطٌنٌة ودراسات أخرى - فً سفر الكلمات 21114

-األردن - المإسسة العربٌة للنشر والتوزٌع منٌرة مصباح-شموع فلسطٌنٌة ودراسات أخرى - فً سفر الكلمات 21115

21116
جان مٌشال ؼوفار- تحلٌل الشعر 

محمد حمود: تر
- مجد المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر للطباعة 

-بٌروت 

21117
جان مٌشال ؼوفار- تحلٌل الشعر 

محمد حمود: تر
- مجد المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر للطباعة 

-بٌروت 

21118
جان مٌشال ؼوفار- تحلٌل الشعر 

محمد حمود: تر
- مجد المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر للطباعة 

-بٌروت 

21119
األسلوبٌـــة

بسام بركة: تر/ جورج مولٌنٌه 
- مجد المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر للطباعة 

-بٌروت 

21120
فً ماهٌة اللؽة وفلسفة التؤوٌل

سعٌد توفٌق
- مجد المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر للطباعة 

-بٌروت 

21121
فً ماهٌة اللؽة وفلسفة التؤوٌل

سعٌد توفٌق
- مجد المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر للطباعة 

-بٌروت 

21122
شعرٌة الخطاب فً التراث النقدي والببلؼً

عبد الواسع أحمد الحمٌري
- مجد المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر للطباعة 

-بٌروت 

21123
شعرٌة الخطاب فً التراث النقدي والببلؼً

عبد الواسع أحمد الحمٌري
- مجد المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر للطباعة 

-بٌروت 

21124
شعرٌة الخطاب فً التراث النقدي والببلؼً

عبد الواسع أحمد الحمٌري
- مجد المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر للطباعة 

-بٌروت 

-الرٌاض - دار المعارج الدولٌة للنشر أكرم بن محمد بن حسٌن أوزٌقاتاإلستثناء عند األصولٌٌن21125

-الرٌاض - دار إشبٌلٌا عبد العزٌز بن إبراهٌم العمريكتاب المؽازي إلبن أبً شٌبة21126

-الرٌاض - دار إشبٌلٌا محمد بن علً الصامل-دراسة ببلؼٌة تحلٌلٌة - األسلوب الحكٌم 21127

21128
المجتمع والرإٌة 

الحبٌب شبٌل
- مجد المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر للطباعة 

-بٌروت 

-دمشق - دار المدى للثقافة والنشر ناجح المعموريأساطٌر اآللهة فً ببلد الرافدٌن21129

-دمشق - دار المدى للثقافة والنشر ناجح المعموريأساطٌر اآللهة فً ببلد الرافدٌن21130

21131
صنعة الشعر ست محاضرات

صالح : تر/ خورخً لوٌس بورخٌس 

-دمشق - دار المدى للثقافة والنشر علمانً

21132
صنعة الشعر ست محاضرات

صالح : تر/ خورخً لوٌس بورخٌس 

-دمشق - دار المدى للثقافة والنشر علمانً

-دمشق - دار المدى للثقافة والنشر صبلح فضلأسالٌب السرد فً الرواٌة العربٌة 21133

-دمشق - دار المدى للثقافة والنشر صبلح فضلأسالٌب السرد فً الرواٌة العربٌة 21134
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-دمشق - دار المدى للثقافة والنشر صبلح فضلأسالٌب السرد فً الرواٌة العربٌة 21135

-بٌروت - دار الفرابً نسٌم عونمحاضرات فً علم الداللة- األلسنٌة 21136

-بٌروت - دار الفرابً نسٌم عونمحاضرات فً علم الداللة- األلسنٌة 21137

-بٌروت - دار الفرابً نسٌم عونمحاضرات فً علم الداللة- األلسنٌة 21138

-القاهرة - مكتبة الثقافة الدٌنٌة طه عبد الرإوؾ سعدالثمر الدانً فً تقرٌب المعان21139ً

-القاهرة - مكتبة الثقافة الدٌنٌة طه عبد الرإوؾ سعدالثمر الدانً فً تقرٌب المعان21140ً

-بٌروت - دار المنتخب العربً سعد حسن كمونًالطلل فً النص العربً 21141

-بٌروت - دار المنتخب العربً سعد حسن كمونًالطلل فً النص العربً 21142

-بٌروت - دار المنتخب العربً سعد حسن كمونًالطلل فً النص العربً 21143

-دمشق - دار المدى للثقافة والنشر موسى الخمٌسًاللون و الحركة فً تجارب تشكٌلٌة مختارة21144

-بٌروت - دار الفرابً مهدي عاملهل القلب للشرق والعقل للؽرب21145

-بٌروت - دار الفرابً مهدي عاملهل القلب للشرق والعقل للؽرب21146

-بٌروت - دار الفرابً مهدي عاملهل القلب للشرق والعقل للؽرب21147

-بٌروت - دار الفرابً سمٌر الٌوسؾحكاٌة أفبلطون والشعراء21148

-بٌروت - دار الفرابً جان ماري بٌلتاللؽات السرٌة فً الطبٌعة 21149

-دمشق - دار المدى للثقافة والنشر علً بوملحمأزمة الفكر العربً المعاصر21150

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون وجٌه قانصو: تر/ كارٌن أرمسترونػ تارٌخ األسطورة 21151

-دمشق - منشورات الهٌبة العامة السورٌة للكتاب فإاد المرعًبحوث نظرٌة فً األدب و الفن 21152

-دمشق - منشورات الهٌبة العامة السورٌة للكتاب فإاد المرعًبحوث نظرٌة فً األدب و الفن 21153

-دمشق - منشورات الهٌبة العامة السورٌة للكتاب فإاد المرعًبحوث نظرٌة فً األدب و الفن 21154

-عمان - المإسسة العربٌة للدراسات والنشر نور الهدى بادٌسدراسات فً الخطاب21155

-عمان - المإسسة العربٌة للدراسات والنشر نور الهدى بادٌسدراسات فً الخطاب21156

-دمشق - منشورات وزارة الثقافة السورٌة بشار عباس: ترمختارات من أشعار سٌفٌرٌس21157

-دمشق - منشورات وزارة الثقافة السورٌة بشار عباس: ترمختارات من أشعار سٌفٌرٌس21158

-القاهرة - مكتبة الثقافة الدٌنٌة حسٌن نصارفً األدب المصري21159

21160
حوادث الزمان ووفٌات الشٌوخ واألقران

عبد العزٌز ٌاض : تح/ إبن الحمصً 

-بٌروت - دار النفابس حرفوش

-دمشق - منشورات وزارة الثقافة السورٌة أحمد زٌاد محبكعمر أبو رٌشة والفنون الجمٌلة 21162-21161

-األردن - دار الفكر أحمد زبون(اإلٌطار النظري  )قصٌدة النثر العربٌة 21165-21163

-دمشق - منشورات الهٌبة العامة السورٌة للكتاب عبد الرحمن محمد الوصٌفًتراسل الحواس فً الشعر العربً القدٌم21168-21166

-بٌروت - دار الفرابً أحمد علبًالمنهجٌة فً البحث األدب21171-21169ً

الهٌبة العامة السورٌة للكتابجواد عبد الكاظم الزٌديالرمز والداللة فً البنٌة التصمٌمٌة للحلٌة النبوٌة الشرٌفة21174-21172

-بٌروت - دار الفرابً دان سبٌربرالبنٌوٌة فً اإلنتروبولوجٌا21175
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-بٌروت - المإسسة العربٌة للدراسات والنشر خالد الكركًالرونق العجٌب قراءة فً شعر المتنب21177-21176ً

-بٌروت - المإسسة العربٌة للدراسات والنشر ضٌاء خضٌرثنابٌات مقارنة أبحاث ودراسات فً األدب المقارن21180-21178

-دمشق - منشورات وزارة الثقافة السورٌة محمد خالد رمضان-دراسة - الورود فً تراثنا الشعبً 21182-21181

-بٌروت - دار الفرابً ندٌم نجديعبد هللا العروي- حسن حنفً - إدوارد سعٌد : أثر اإلستشراق فً الفكر العربً المعاصر عند21184-21183

-دمشق - منشورات وزارة الثقافة السورٌة عبد اللطٌؾ األناإوطالشاعر سلٌمان عٌسى21186-21185

-دمشق - منشورات وزارة الثقافة السورٌة زكً المحاسنًفقه اللؽة العربٌة المقارن21188-21187

-بٌروت - دار الفرابً صالح زٌادالقارئ القٌاسً القراءة وسلطة القصد والمصطلح والنموذج21191-21189

-بٌروت - دار التنوٌر صبلح قنصوهالموضوعٌة فً العلوم اإلنسانٌة 21192

-دمشق - منشورات وزارة الثقافة السورٌة فابز الشرعالصورة الكلٌة مفهوم وإعجاز21194-21193

-بٌروت - دار التنوٌر سمٌر الزؼبًنٌتشه الفن والوهم وإبداع الحٌاة 21195

-بٌروت - دار الفرابً تٌٌري هنتشالشرق المتخٌل رإٌة الؽرب إلى الشرق المتوسط21196ً

-بٌروت - الإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع رمضان بسطاوي محمدعلم الجمال لدى مدرسة فرانكفورت أدورمو نموذجا21197

-سٌدي بلعباس - مكتبة الرشاد ٌوسؾ الٌوسؾبحوث فً المعلقات 21204-21198

-سٌدي بلعباس - مكتبة الرشاد ٌوسؾ الٌوسؾمقاالت فً الشعر الجاهل21211-21205ً

بحاث للترجمة والنشر والتوزٌعأحمد األمٌن الشنقٌطًشرح المعلقات العشر وأخبار شعرابها21212

-البلذقٌة - دار الحوار نادر ذكرى: تر/ مجموعة مإلفٌن أدب األطفال والفتٌات فً العالم21213

-القاهرة - دار الؽد الجدٌد أحمد عبد العال الطهطاوي سإال وجواب10000موسوعة المسابقات 21214

-بٌروت - دار الفرابً ٌمنى العٌدفً القول الشعري الشعرٌة والمرجعٌة الجداثة والقناع21216-21215

21218-21217
جمالٌات المكان 

ؼالب هلسا: تر/ ؼاستون باشبلر 
- مجد المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر للطباعة 

-بٌروت 

21220-21219
اإلؼتراب عند إٌررٌك فروم

حسن محمد حسن حماد
- مجد المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر للطباعة 

-بٌروت 

21221
أنتروبولوجٌا الجسد والحداثة 

محمد عرب : تر/ دافٌد لوبروتون 

صاصٌبل

- مجد المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر للطباعة 

-بٌروت 

21224-21222
اإلنزٌاح من منظور الدراسات األسلوبٌة

أحمد محمد وٌس
- مجد المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر للطباعة 

-بٌروت 

21225
جمالٌات الفنون وفلسفة تارٌخ الفن عند هٌؽل

رمضان بسطاوٌسً محمد ؼانم
- مجد المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر للطباعة 

-بٌروت 

21228-21226
أولوٌة النص نظرات فً النقد والقصة

طبلل حرب
- مجد المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر للطباعة 

-بٌروت 

21231-21229
األسلوبٌة فً النقد العربً الحدٌث

فرحان بدري الحربً
- مجد المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر للطباعة 

-بٌروت 

-بٌروت - المإسسة العربٌة للدراسات والنشر عبد هللا أبو هٌؾقناع المتنبً فً الشعر العربً الحدٌث21233-21232
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-دمشق - التكوٌن للتؤلٌؾ والترجمة والنشرلإي علً خلٌلعجاببٌة النثر الحكابً أدب المعراج والمناقب21234

-دمشق - منشورات وزارة الثقافة السورٌة إبراهٌم الشهابً: تر/ روزنتال . ل.مالشعر والحٌاة العامة21235

-بٌروت - المإسسة العربٌة للدراسات والنشر علوي الهاشمًفلسفة اإلٌقاع فً الشعرالعرب21237-21236ً

-بٌروت - المإسسة العربٌة للدراسات والنشر صالح الشتٌويرإى فنٌة قراءات فً األدب العباس21240-21238ً

-بٌروت - المإسسة العربٌة للدراسات والنشر عبد الواسع الحمٌري"المفهوم العبلقة السلطة " الخطاب والنص 21243-21241

-بٌروت - المإسسة العربٌة للدراسات والنشر أحمد حمد النعٌمًإٌقاع الزمن فً الرواٌة العربٌة المعاصرة21246-21244

-بٌروت - المإسسة العربٌة للدراسات والنشر فخري صالحآفاق النظرٌة األدبٌة المعاصرة بنٌوٌة أم بنٌوٌات ؟21249-21247

-دمشق - دار نٌنوى للدراسات والنشر ؼسان السٌد: روالن بارت ترمن البنٌوٌة إلى الشعرٌة 21251-21250

-بٌروت - المإسسة العربٌة للدراسات والنشر محمد جاسم الموسويالنظرٌة والنقد الثقاف21254-21252ً

-بٌروت - دار الفكر اللبنانً محمد العرٌبًتهافت التهافت إلبن رشد21255

-بٌروت - دار الفكر اللبنانً جٌرار جٌهامًتهافت الفبلسفة لئلمام أبً حامد الؽزال21256ً

-بٌروت - دار البدابل عبد المجٌد النجارمقاربات فً قراءة التراث21257

21258
فً ماهٌة النص الشعري

محمد عبد العظٌم
- مجد المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر للطباعة 

-بٌروت 

21260-21259
معجم الخرافات والمعتقدات الشعبٌة فً أوربا

أحمد الطبال: بٌار كانافاجٌو تر
- مجد المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر للطباعة 

-بٌروت 

-بٌروت - المإسسة العربٌة للدراسات والنشر فخري صالحعٌن الطابر فً المشهد الثقافً العربً 21263-21261

-الجزابر - منشورات اإلختبلؾ جاك الكاناللؽة الخٌالً والرمزي21266-21264

-دمشق - منشورات وزارة الثقافة السورٌة عادل العامل: عدد من المإلفٌن تراإلبتكار والمعاصرة فً األدب والفنون 21267

-بٌروت - دار الفرابً نٌكول كالٌبو- جاك كالٌبو مذاهب وملل وأساطٌر فً الشرقٌن األدنى واألوسط21268

-بٌروت - دار الفرابً أحمد قنشوبةالشعر الؽض قراءات فً الشعر الشعبً الجزابري21271-21269

-دمشق - دار المدى للثقافة والنشر حسن ناظمالنص والحٌاة 21274-21272

-دمشق - دار المدى للثقافة والنشر محمد بن عبد الجبار النفريضاقت العبارة- األعمال الكاملة للنفري 21277-21275

دار البشٌرمصطفى محمود زاٌدالنثرالفنً فً عهدي الدولتٌن الزنكٌة واألٌوبٌة فً مصر والشام21278

-الدار البٌضاء - دار توبقال للنشر عبد القادر الفاسً الفهرينماذج تركٌبٌة وداللٌة- اللسانٌات واللؽة العربٌة 21279

الهٌبة العامة السورٌة للكتابأحمد طمعة حلبً-شعر البٌانً نموذجا - التناص بٌن النظرٌة والتطبٌق 21281-21280

-بٌروت - دار الفرابً محمد عجٌنة21283-21282

21285-21284
شعلة قندٌل 

خلٌل أحمد خلٌل: تر/ ؼاستون باشبلر 
- مجد المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر للطباعة 

-بٌروت 

21286
-دراسة فً فكر حسٌن مروى - التراث العربً والعقل المادي 

موسى برهومة
- مجد المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر للطباعة 

-بٌروت 

21287
دراسة فً شعر السٌاب- الموضوعٌة البنٌوٌة 

عبد الكرٌم حسن
- مجد المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر للطباعة 

-بٌروت 
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-بٌروت - دار إبن حزم بدر العمرانً الطنجً: تحكتاب طب العرب للفقٌه األدٌب المإرخ الطبٌب عبد الملك بن حبٌب السلم21288ً

-القاهرة - دار البشٌر وحٌد بن عبد السبلم بالًوقاٌة اإلنسان من الجن والشٌطان21289

-القاهرة - دار الؽد الجدٌد محمد بن صالح العثٌمٌنشرح األربعٌن النووٌة وتتمة الخمسٌن21292

-القاهرة - دار الؽد الجدٌد محمد بن صالح العثٌمٌنفقه العبادات21295-21293

-اإلسكندرٌة - دار البصٌرة محمد بن صالح العثٌمٌنرسابل فً األصول21300-21296

-بٌروت - منشورات نزار قبانً نزار قبانًهل تسمعٌن صهٌل أحزانً ؟21302-21301

-دمشق - طبلس للدراسات والترجمة والنشر المطران إلٌاس معوض: ترمن الشعر الٌونانً الحدٌث21303

-الجزابر - المإسسة الوطنٌة للكتاب أنور هدى البرازيثورة الؽاب المنتصر21304

الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌعسعدي بزٌانأحادٌث ممتعة 21305

-بٌروت - منشورات نزار قبانً نزار قبانًرسالة حب 21307-21306100

-الجزابر - مكتبة الشعب أحمد منورقراءات فً القصة الجزابرٌة21308

-لبنان - دار األندلس ٌوسؾ حسن بكاربناء القصٌدة فً النقد العربً القدٌم21310-21309

-القاهرة - شركة القدس أبً عبد هللا مالك بن أنس األصبحًالموطؤ21311

-القاهرة - شركة القدس أبً بكر جابر الجزابريمنهاج المسلم21314-21312

-القاهرة - مإسسة المختار عبد السبلم محمد رشٌدلؽة النقد العربً القدٌم21317-21315

-القاهرة - دار اآلفاق العربٌة فتح أسد سلٌماندراسات فً علم اللؽة 21319-21318

-القاهرة - مكتبة اآلداب محمد إبراهٌم عبادةتحلٌلها- أنواعها - الجملة العربٌة مكوناتها 21322-21320

-القاهرة - مإسسة المختار عبد المجٌد هنداوي: تحاإلٌضاح فً علوم الببلؼة 21325-21323

-القاهرة - دار إبن الجوزي سلطان محمد- حفنً ناصؾ شرح دروس الببلؼة21328-21326

دار المسٌرة  عمانعبده الراجحًالتطبٌق الصرف21331-21329ً

مكتبة أوالد الشٌخ للتراثحمدي عبد هللا عبد العظٌممهارات فً فن المذكرة21333-21332

-القاهرة - دار إبن الجوزي مصطفى حلمًاألسرار الخفٌة وراء إلؽاء الخبلفة العثمانٌة21334

-القاهرة - دار اآلفاق العربٌة محمد عبٌد صالح السبهانًالمكان فً الشعر األندلس21336-21335ً

-القاهرة - دار اآلفاق العربٌة عبد العزٌز عتٌقعلم البدٌع21339-21337

-القاهرة - دار اآلفاق العربٌة عبد العزٌز عتٌقعلم البٌان21342-21340

-القاهرة - دار اآلفاق العربٌة عبد العزٌز عتٌقعلم العروض القافٌة21345-21343

-القاهرة - دار اآلفاق العربٌة عبد العزٌز عتٌقعلم المعان21348-21346ً

-بٌروت - دار الفكر أحمد الحمبلويشذا المعارؾ فً فن الصرؾ21352-21349

-بٌروت - عالم الكتب عبد الوهاب مبلمعجم الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي21354-21353

مكتبة أوالد الشٌخ للتراثفرؼلً سٌد عرباوي: تحرسالة الضاد21357-21355

-بٌروت - دار الفكر عبد الرحمن البرقوقً-جزبٌن - شرح دٌوان المتنبً 21359-21358

-القاهرة - مإسسة المختار جبٌر صالح حماديالتصوٌر الفنً فً القرآن الكرٌم21362-21360

-بٌروت - عالم الكتب ناظم رشٌد- هبلل ناجً : تحدٌوان مجٌر الدٌن إبن تمٌم21364-21363
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-بٌروت - عالم الكتب خلٌل إبراهٌم العطٌةدٌوان عمرو بن قمٌبة21366-21365

21369-21367
-جزبٌن - الخصابص 

عبد : أبً الفتح عثمان بن جنً تح

المكتبة التوفٌقٌةالحكٌم بن محمد

-القاهرة - مإسسة المختار اإلمام أبً الحسن علً الكسابًمستشبهات القرآن العظٌم أو متشابه القرآن21372-21370

-القاهرة - دار اآلفاق العربٌة قٌس كاظم الجنابًمعجم المجانٌن من الشعراء21374-21373

-بٌروت - دار الهبلل حسن حطٌط-إضاءات جدٌدة - اإلعجاز العلمً فً القرآن الكرٌم 21377-21375

-دمشق - الشركة المتحدة للتوزٌع صبلح الدٌن الزعببلويمسالك القول فً النقد اللؽوي21382-21378

-باتنة - دار الشهاب إبراهٌم رمانًأوراق فً النقد األدب21383ً

-قسنطٌنة - دار الٌمن أحمد الرفاعً الشرفًاألعمال الكاملة للشٌخ العربً التبس21386-21384ً

-عٌن ملٌلة - دار الهدى نواري سعودي أبو زٌدالدلٌل النظري فً علم الداللة 21389-21387

-الرٌاض - مكتبة العبٌكان محمد خٌر البقاعً: جان جاك بٌربً تعجزٌرة العرب أرض اإلسبلم المقدسة وموطن العروبة وإمبراطورٌة البترول21391-21390

21393-21392
السجون وأثرها فً اآلداب العربٌة 

واضح الصمد
- مجد المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر للطباعة 

-بٌروت 

-القاهرة - دار الفضٌلة محمد صدٌق المنشاويأبواب الفرج مع قصص فً تفرٌج الكروب و الشدابد و األحزاب21394

-الجزء الثالث - مجلة مجمع اللؽة العربٌة بدمشق 21395

-الجزء األول - مجلة مجمع اللؽة العربٌة بدمشق 21396

21398-21397
الداء والدواء

عاطؾ : محمد بن أبً بكر بن القٌم تح

-القاهرة - دار الؽد الجدٌد صابر شاهٌن

-المدٌنة المنورة - مكتبة العلوم والحكم أبً بكر جابر الجزابريهذا الحبٌب محمد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم21401-21399

-مصر - دار المعارؾ شوقً ضٌؾالشعر وطوابعه الشعبٌة على مر العصور 21402

-األردن - األهلٌة للنشر والتوزٌع نبٌل أحمد عبد الهاديمنهجٌة البحث فً العلوم اإلنسانٌة 21403

-عمان -دار األعبلم محمود جاسم الدروٌشاللهجات العربٌة البابدة وعبلقتها بعربٌة القرآن الكرٌم21406-21404

21411-21407
األدب األلمانً

محمد محمود
- مجد المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر للطباعة 

-بٌروت 

21416-21412
األدب اإلنكلٌزي

محمد محمود
- مجد المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر للطباعة 

-بٌروت 

21421-21417
األدب اإلفرٌقً

محمد محمود
- مجد المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر للطباعة 

-بٌروت 

21426-21422
أدب أمرٌكا البلتٌنٌة

محمد محمود
- مجد المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر للطباعة 

-بٌروت 

21431-21427
األدب الروسً

محمد محمود
- مجد المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر للطباعة 

-بٌروت 

-اإلسكندرٌة - مإسسة حورس الدولٌة محسن محمد قطب معالً: تح"بٌن النظرٌة والتطبٌق " العوامل النحوٌة للجرجانً 21433-21432
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21437-21434
األصول فً النحو 

محمد : العبلمة أبً بكر النحوي تح

-القاهرة - مكتبة الدٌنٌة عثمان

-القاهرة - دار ؼرٌب محمد سالم صالحالداللة والتقعٌد النحوي دراسة فً فكر سٌبوٌه21439-21438

-القاهرة - دار ؼرٌب علً أبو المكارمالحذؾ والتقدٌر فً النحو العرب21441-21440ً

دار العلمشعبان عبد الحكٌم محمدالسٌرة الذاتٌة فً األدب العربً الحدٌث رإٌة نقدٌة21443-21442

-عمان - دار صفاء عبد القادر عبد الجلٌلدراسة فً البنٌة التركٌبٌة- المدارس المعجمٌة 21445-21444

-القاهرة - مكتبة اآلداب حازم علً كمال الدٌنعلم اللؽة المقارن21447-21446

-اإلسكندرٌة - المكتب الجامعً الحدٌث حمدي الشٌخاألدوات النحوٌة مبناها معناها إعرابها21449-21448

عٌن للدراسات والبحوث اإلنسانٌةأحمد إبراهٌم الهواريمصادر نقد الرواٌة فً األدب الحدٌث21451-21450

-عمان - دار ٌافا العلمٌة جهاد شاهر المجالًمفهوم الطبقات فً النقد األدبً عند العرب21453-21452

-األردن - جدارا للكتاب العالمً نعمان بوقرةالمصطلحات األساسٌة فً لسانٌات النص وتحلٌل الخطاب21455-21454

-عمان - دار الفكر محمد صوالحة- داود ؼطاشة الشوابكة النقد العربً القدٌم حتى نهاٌة القرن الخامس الهجري21458-21456

-اإلسكندرٌة - دار المعرفة فوزي عٌسىفً الشعر العباس21460-21459ً

-القاهرة - الدار الثقافٌة للنشر محمد نصر مهناتجدٌد الخطاب الدٌنً وإشكالٌة الخبلفة بٌن السنة والشٌعة21461

-القاهرة - الدار الثقافٌة للنشر خالد بن محمد مباركتارٌخ الحضارة اإلسبلمٌة فً األندلس21462

-القاهرة - شركة نوابػ الفكر محمد سعد السٌد عزبالحٌاة الفكرٌة فً إقلٌم خوارزم فً العصرٌن السلجوقً والخوارزم21463ً

-عمان - دار الكنوز المعرفٌة رابعة عبد السبلم المجالًمبلمح الحٌاة العباسٌة من خبلل كتاب الحٌوان للجاحظ21464

-القاهرة - دار العلم واإلٌمان محمد الدسوقًالبنٌة اللؽوٌة فً النص الشعري21466-21465

-عمان - أزمنة للنشر والتوزٌع حسام ناٌل: ترالبنٌوٌة والتفكٌك مداخل نقدٌة مجموعة من الكتاب21468-21467

-الدار البٌضاء - المركز الثقافً العربً محمد الصفرانًالتشكٌل البصري فً الشعر العربً الحدٌث 21470-21469

-األردن - جدارا للكتاب العالمً عمار ساسًالمصطلح فً اللسان العربً 21472-21471

-القاهرة - مكتبة اآلداب جازم علً كمال الدٌنعلم الداللة المقارن21474-21473

-الدار البٌضاء - دار توبقال للنشر محمد العلمً-الدواوٌن - عروض الشعر العربً قراءة نقدٌة توثٌقٌة 21476-21475

-الدار البٌضاء - دار توبقال للنشر محمد العلمً-المعطٌات - عروض الشعر العربً قراءة نقدٌة توثٌقٌة 21478-21477

-القاهرة - دار ؼرٌب محمد لخضر زبادٌةأدبٌة البنٌة النصٌة فً ضوء العملٌة اإلبداعٌة والممارسة النقدٌة21480-21479

21482-21481
معجم آداب اللؽة العربٌة واألدب الفرانكفونً المؽاربً

مصباح الصمد
- مجد المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر للطباعة 

-بٌروت 

عٌن للدراسات والبحوث اإلنسانٌةإبراهٌم عبد العزٌز زٌدالسرد فً التراث العربً 21484-21483

-القاهرة - دار اآلفاق العربٌة البدراوي زهرانعلم اللؽة التطبٌقً فً المجال التقابلً 21486-21485

-عمان - أزمنة للنشر والتوزٌع مصطفى الكٌبلنًالرواٌة والتؤوٌل سردٌة المعنى فً الرواٌة العربٌة 21488-21487

-القاهرة - مكتبة اآلداب أحمد الهاشمًجواهر الببلؼة فً المعنى والبٌان والبدٌع21490-21489

-القاهرة - مكتبة اآلداب خالد إسماعٌل حسانفً اللسانٌات العربٌة المعاصرة21492-21491

-اإلسكندرٌة - دار المعرفة الجامعٌة زٌن كامل الخوٌسكًشرح شذور الذهب21494-21493
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-اإلسكندرٌة - دار المعرفة الجامعٌة فوزي عٌسىالنص الشعري وآلٌات القراءة 21496-21495

-القاهرة - دار الكتاب الحدٌث عبد المعطً جاب هللااللسانٌات وعلم اللؽة الحدٌث21498-21497

-دمشق - منشورات إتحاد الكتاب العرب ٌوسؾ إسماعٌلمحكٌات السرد العربً القدٌم 21500-21499

-القاهرة - دار ؼرٌب علً أبو المكارممدخل إلى تارٌخ النحو العرب21502-21501ً

-اإلسكندرٌة - دار المعرفة الجامعٌة فوزي عٌسىفً األدب األندلس21504-21503ً

-األردن - دار جرٌر ٌونس شدٌفات-المصطلح والوزن والتؤثٌر - الموشحات األندلسٌة 21506-21505

-اإلسكندرٌة - مإسسة حورس الدولٌة محسن محمد قطب معالًالمشتقات وداللتها فً اللؽة العربٌة21508-21507

-اإلسكندرٌة - المكتب الجامعً الحدٌث عبد العاطً شلبًالجزء األول (تحلٌل مقاالت وقصص قصٌرة  )فن النثر الحدٌث 21510-21509

-اإلسكندرٌة - المكتب الجامعً الحدٌث عبد العاطً شلبًالجزء الثانً (تحلٌل مقاالت وقصص قصٌرة  )فن النثر الحدٌث 21512-21511

-عمان - دار الٌازوري مصطفى البشٌر قطمفهوم النثر الفنً وأجناسه فً النقد العربً القدٌم21514-21513

-عمان - دار الشروق ساندي سالم أبو سٌؾالرواٌة العربٌة وإشكالٌة التصنٌؾ21516-21515

-عمان - عالم الثقافة للنشر والتوزٌع كمال رشٌدالزمن النحوي فً اللؽة العربٌة21518-21517

-القاهرة - دار ؼرٌب إبراهٌم الدسوقًالمجال الداللً للفعل ومعنى حرؾ الجر المصاحب له21520-21519

-عمان - أمانة عمان الكبرى مؽناوي بعلًمسارات النقد ومدارات مابعد الحداثة21522-21521

-األردن - دار جرٌر موسى ربابعة-دراسات تطبٌقٌة - جمالٌات األسلوب والتلقً 21524-21523

-القاهرة - مكتبة زهراء الشرق سعٌد بحٌري: كماٌرو خرون ترأساسٌات علم لؽة النص21526-21525

مإسسة الثقافة الجامعٌةصالح سلٌم الفاخريتصرٌؾ األفعال والمصادر والمشتقات21528-21527

مإسسة الثقافة الجامعٌةأبو الحسن العروضًالجامع فً العروض والقواف21530-21529ً

-اإلسكندرٌة - دار المعرفة الجامعٌة زٌن كامل الخوٌسكًالمهارات اللؽوٌة 21532-21531

-القاهرة - مكتبة زهراء الشرق حسام البهنساويعلم الداللة والنظرٌات الداللٌة الحدٌثة 21534-21533

-اإلسكندرٌة - دار المعرفة الجامعٌة سالم عبد الرزاق سلٌمانفً األدب الجاهلً دراسات ونصوص21536-21535

-القاهرة - مكتبة اآلداب فاطمة الزهراء الموافًفً األدب العباسً رإى نقدٌة 21538-21537

-القاهرة - مكتبة اآلداب خالد إسماعٌل حسان: تحالمفصل فً صنعة اإلعراب للزمخشري21540-21539

-القاهرة - دار اآلفاق العربٌة فتح أسد سلٌماناألسلوبٌة مدخل نظري ودراسة تطبٌقٌة 21542-21541

-األردن - دار جرٌر عبد الفتاح نافعالشعر العباسً قضاٌا وظواهر 21544-21543

-القاهرة - دار الكتاب الحدٌث عبد الؽفار هبللالنظرٌات التنسٌقٌة فً أبنٌة العربٌة 21546-21545

الشركة العربٌة المتحدة للتسوٌق والتورٌداتخلٌل الشٌخ- ٌوسؾ بكار األدب المقارن 21548-21547

عٌن للدراسات والبحوث اإلنسانٌة واإلجتماعٌةعبد المنعم زكرٌا القاضًالبنٌة السردٌة فً الرواٌة 21550-21549

-القاهرة - مكتبة الثقافة الدٌنٌة عبد المقصود محمد عبد المقصودقضاٌا الخبلؾ النحوي فً معلقة إمرئ القٌس21552-21551

-عمان - دار كنوز المعرفة ؼالب فاضل المطلبً-مدخل فٌفولوجً - ظاهرة اإلعراب فً العربٌة 21554-21553

-األردن - دار جرٌر خلٌل بن ٌاسر البطاشًالترابط النصً فً ضوء التحلٌل اللسانً للخطاب21556-21555

-اإلسكندرٌة - دار المعرفة الجامعٌة فوزي عٌسىالقصة - مسرح األطفال - الشعر - أدب األطفال 21558-21557

-القاهرة - دار العلم واإلٌمان محمد الدسوقًالبنٌة التكوٌنٌة للصورة الفنٌة 21560-21559
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-القاهرة - دار العلم واإلٌمان وابل سٌد عبد الرحٌمتلقً البنٌوٌة فً النقد العرب21562-21561ً

-القاهرة - دار ؼرٌب محمد فتوح أحمدجمالٌات الخطاب القصص21564-21563ً

إتحاد كتاب العربعمر عٌبلنفً مناهج تحلٌل الخطاب السردي21566-21565

-اإلسكندرٌة - دار المعرفة الجامعٌة زٌن كامل الخوٌسكًمسابل نحوٌة وتصرٌفٌة 21568-21567

-القاهرة - مكتبة الثقافة الدٌنٌة عبد المقصود محمد عبد المقصودمبلمح التفكٌر النحوي عند إبن األنباري21570-21569

الشركة العربٌة المتحدة للتسوٌق والتورٌداتهاشم ٌاؼًمناهج النقد األدبً عند العرب21572-21571

-اإلسكندرٌة - دار المعرفة الجامعٌة محمد علً البدويالنظرٌة والمنهج والموضوع- علم أجتماع األدب 21573

-اإلسكندرٌة - دار المعرفة الجامعٌة عبد الوهاب جعفرمبادئ الفلسفة وإشكالٌاتها21574

-عمان - دار حمورابً محمد محمد خاطر السوافٌريالبرامكة21575

-القاهرة - الدار المصرٌة اللبنانٌة الفن المملوكً عظمة وسحر السبلطٌن21576

-القاهرة - دار العلم واإلٌمان جمال حسنً ٌوسؾصورة النار فً الشعر المعاصر21578-21577

-عمان - دار أسامة عبد الكرٌم مجاهدفقه اللؽة العربٌة - علم اللسان العربً 21580-21579

-عمان - دار ٌافا العلمٌة جهاد شاهر المجالًدراسات فً اإلبداع الفنً فً الشعر21582-21581

دار المعرفة الجامعٌةإبراهٌم مصطفى إبراهٌم -1- نقد المذاهب المعاصرة 21584-21583

دار المعرفة الجامعٌةإبراهٌم مصطفى إبراهٌم -2- نقد المذاهب المعاصرة 21586-21585

-القاهرة - دار العلم واإلٌمان أبو السعود سبلمة أبو السعودالمنجد فً الصرؾ21587

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرقسطنطٌن ستانبلفسكًإعداد الممثل21590-21588

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرمحمد منظورالمسرح 21591

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرمحمد منظورمسرحٌات شوق21596-21592ً

-اإلسكندرٌة - نهضة مصررجاء النقاشهل تنتحر اللؽة العربٌة ؟21601-21597

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرسمٌر عبد الفتاحسبعة دروس من بٌتنا الكبٌر21606-21602

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌحٌى حقً: دٌزموند ستٌوارت ترالقاهرة21608-21607

-عمان - دار الشروق نجٌب محفوظوطنً مصر21609

-عمان - دار الشروق عبد الوهاب المسٌرياللؽة والمجاز بٌن التوحٌد ووحدة الوجود21613-21610

-القاهرة - دار ؼرٌب حبٌبة مسعودي- محمد زبادٌة أدبٌة البنٌة النصٌة قً الضوء21614

-القاهرة - دار ؼرٌب عبد المطلب زٌدأسالٌب رسم الشخصٌة المسرحٌة 21618-21645

-القاهرة - دار ؼرٌب علً عشري زاٌدإستدعاء الشخصٌات التراثٌة فً الشعر العربً المعاصر21619

-القاهرة - دار ؼرٌب علً أبو المكارم(رإٌة من قرٌب  )التعلٌم والعربٌة 21623-21620

-القاهرة - دار ؼرٌب عبد هللا التطاويالشعر والفلسفة21624

-القاهرة - دار ؼرٌب محمد محمد داودالمعجم الوسٌط وإستدراكات المستشرقٌن21625

-القاهرة - دار ؼرٌب أحمد كشكالنحو فً اإلبداع21629-21526

-القاهرة - دار ؼرٌب محمد سامً منٌرببلؼة األمثال وفصاحة الحكمة21630

-القاهرة - دار ؼرٌب محمد فتوح أحمدجمالٌات الخطاب القصص21635-21631ً
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-القاهرة - دار ؼرٌب محمودالربٌعًحاضر النقد األدبً مقاالت فً طبٌعة األدب21636

-القاهرة - دار ؼرٌب سمٌر سرحاندراسات فً األدب المسرح21640-21637ً

-القاهرة - دار ؼرٌب ٌوسؾ خلٌؾدراسات فً الشعر الجاهلً 21641

-القاهرة - دار ؼرٌب أحمد دروٌشدراسة األسلوب بٌن المعاصرة والتراث21642

-القاهرة - دار ؼرٌب عبد الفتاح عثمانشعر المرأة فً العصر العباس21643ً

-القاهرة - دار ؼرٌب عبد القادر حسٌن-2-فن الببلؼة 21644

-القاهرة - دار ؼرٌب محمود عباس حمودةدراسات فً علم الكتابة العربٌة21645

-القاهرة - دار ؼرٌب نبٌل راؼبدلٌل الناقد األدب21646ً

-القاهرة - دار ؼرٌب نسرٌن فوزي خورشٌدمبدعا وناقدا مسرحٌا- سمٌر سرحان 21650-21647

-القاهرة - دار ؼرٌب شعبان صبلحشعر أبً تمام دراسة نحوٌة21651

-القاهرة - دار ؼرٌب شفٌع السٌدفصول من األدب المقارن 21652

-القاهرة - دار ؼرٌب عبد القادر حسٌنفن البدٌع21653

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌحٌى حقًمدرسة المسرح 21655-21654

مكتبة ؼرٌبنبٌلة إبراهٌمفن القصص فً النظرٌة والتطبٌق21657-21656

-القاهرة - دار ؼرٌب عبد القادر القطفً األدب العربً الحدٌث21658

-القاهرة - دار ؼرٌب محمد فتوح أحمدمفارقات الشعرٌة21659

-القاهرة - دار ؼرٌب محمود الربٌعًمقاالت أدبٌة قصٌرة 21660

مكتبة ؼرٌبعلً شلشنشؤة النقد الروابً فً األدب الحدٌث21666-21661

مكتبة ؼرٌبخوسٌه إٌقنكوسنظرٌة اللؽة األدبٌة 21667

مكتبة ؼرٌبنبٌلة إبراهٌمنقد الرواٌة من وجهة نظر الدراسات اللؽوٌة الحدٌثة21668

-القاهرة - دار ؼرٌب جمٌل عبد المجٌدنحو تحلٌل أدبً ثقاف21671-21669ً

-اإلسكندرٌة - منشؤة المعارؾ أحمد شوقً السٌاسة والتارٌخ واإلجتماع1ج  (الصحٌحة  )الشوقٌات 21674-21672

-اإلسكندرٌة - منشؤة المعارؾ أحمد شوقً 2ج  (الصحٌحة  )الشوقٌات 21677-21675

-اإلسكندرٌة - منشؤة المعارؾ أحمد شوق3ًج  (الصحٌحة  )الشوقٌات 21680-21678

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا مجدي إبراهٌم محمد إبراهٌم"حٌاته وأدبه " إبن قتٌبة الدنٌوري 21684-21681

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا علً حسٌن المٌبلديأحسن القصص بٌن القرآن الكرٌم والكتاب المقدس21685

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا أحمد ٌوسؾ خلٌفةالبنٌة الدرامٌة فً شعر إٌلٌا أبً ماض21689-21686ً

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا مرشد أحمدأنسنة المكان فً رواٌات عبد الرحمن منٌؾ21693-21690

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا عبد اللطٌؾ دربالهأنظر خلفك فً ؼضب... لحظة- مسرحٌة تجرٌبٌة 21697-21694

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا مصطفى عبد الشافً مصطفىدراسات فً القصة والرواٌة اللٌبٌة21701-21698

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا أحمد محمود مباركرإٌة إسبلمٌة فً األدب والثقافة 21705-21702

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا عبد اللطٌؾ دربالهعزٌزي المواطن رنجو - مسرحٌة تجرٌبٌة 21709-21706

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا عبد اللطٌؾ دربالهوطار البٌت الجدٌد للمواطن عدنان مستشار الملك.... فر21713-21710
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-عمان - دار مجدالوي محمد دٌب"مسرحٌة " ألؾ مرحً لمتسولة  21716-21714

-الزاوٌة - دار شموع الثقافة علً حسٌن مزٌانمباحث فً فقه اللؽة 21720-21717

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرمحمد منظورالنقد والنقاد المعاصرون21725-21721

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌحٌى حقًصح النوم21727-21726

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌحٌى حقًترك لك إختٌار العنوان21729-21728

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌحٌى حقًقندٌلٌات 21731-21730

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌحٌى حقًالدعابة فً المجتمع المصري21733-21732

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌحٌى حقًإمرأة مسكٌنة21735-21734

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌحٌى حقًحقٌبة فً ٌد مسافر21737-21736

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌحٌى حقًقندٌل أم هاشم 21739-21738

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌحٌى حقًتراب المٌري21741-21440

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌحٌى حقًتعال معً إلى الكونسٌر21743-21742

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌحٌى حقًأم العواجز21745-21744

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌحٌى حقًمذكرات عابر سبٌل21747-21746

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌحٌى حقًمن فٌض الكرٌم 21749-21748

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌحٌى حقًناس فً الظل21751-21750

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌحٌى حقًفكرة فابتسامة21755-21752

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌحٌى حقًدنٌا 21757-21756

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌحٌى حقًكناسة الدكان 21759-21758

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌحٌى حقًهموم ثقافٌة 21761-21760

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌحٌى حقًعبد التواب أفندي21763-21762

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌحٌى حقًأنشودة للبساطة21765-21764

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌحٌى حقًدماء وطٌن 21767-21766

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌحٌى حقًٌالٌل ٌاعٌن21769-21768

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌحٌى حقًعطر األحباب 21771-21770

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌحٌى حقًفجر القمة المصرٌة 21773-21772

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌحٌى حقًهذا الشعر21775-21774

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌحٌى حقًفً محراب الفن21777-21776

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌحٌى حقًخطوات فً النقد 21779-21778

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌحٌى حقًفً السٌنما21781-21780

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌحٌى حقًخلٌها على هللا 21783-12782

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌحٌى حقًمن باب العشم21785-21784

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌحٌى حقًعشق الكلمة21786-21786
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-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌحٌى حقًصفحات من تارٌخ مصر21789-21788

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌوسؾ إدرٌسالبطل21791-21790

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌوسؾ إدرٌسالعتب على النظر21793-21792

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌوسؾ إدرٌسالحرام 21795-21794

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌوسؾ إدرٌسإكتشاؾ قارة21797-21796

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌوسؾ إدرٌسجمهورٌة فرحات21799-21798

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌوسؾ إدرٌسالعسكري األسود21801-21800

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌوسؾ إدرٌسالعٌب21803-21802

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌوسؾ إدرٌسرجال وثٌران 21805-21804

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌوسؾ إدرٌسالبحث عن السادات21807-21806

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌوسؾ إدرٌسأقتلها21809-21808

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌوسؾ إدرٌس و فٌٌنا80نٌوٌورك 21811-21810

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌوسؾ إدرٌسبٌت من لحم21813-21812

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌوسؾ إدرٌسالجنس الثالث21815-21814

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌوسؾ إدرٌسالبهلوان 21817-21716

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌوسؾ إدرٌسالمخططٌن 21819-21818

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌوسؾ إدرٌسأنا سلكان قانون الوجود21821-21820

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌوسؾ إدرٌسألٌس كذلك ؟21823-21822

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌوسؾ إدرٌسقاع المدٌنة21825-21824

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌوسؾ إدرٌساللحظة الحرجة21827-21826

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌوسؾ إدرٌسلؽة اآلي آي21829-21826

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌوسؾ إدرٌسآخر الدنٌا21831-21830

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌوسؾ إدرٌسعزؾ منفرد21833-21832

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌوسؾ إدرٌسالنزاهة21835-21834

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌوسؾ إدرٌسحادثة شرؾ21837-21836

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌوسؾ إدرٌسالمهزلة األرضٌة 21839-21838

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌوسؾ إدرٌسالفرافٌر21841-21840

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌوسؾ إدرٌسبصراحة ؼٌر مطلقة21843-21842

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌوسؾ إدرٌسمدٌنة المبلبكة21845-21844

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌوسؾ إدرٌسقصة حب21847-21846

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌوسؾ إدرٌسعن عهد اسمع تسمع21849-21848

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌوسؾ إدرٌسأرخص لٌال21851-21850ً

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌوسؾ إدرٌسخلو البال21853-21852
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-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌوسؾ إدرٌساإلٌدز العرب21855-21854ً

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌوسؾ إدرٌساإلرادة21857-21856

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌوسؾ إدرٌسجبرتً الستٌنات21859-21858

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌوسؾ إدرٌسإنطباعات مستفزة21861-21860

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌوسؾ إدرٌسشاهر عصره21863-21862

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌوسؾ إدرٌسوفكر الفقر.. فقر الفكر 21865-21864

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌوسؾ إدرٌسأهمٌة أن نتثقؾ ٌاناس21867-21866

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌوسؾ إدرٌسإسبلم ببل ضفاؾ21869-21868

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌوسؾ إدرٌساألب الؽابب21871-21870

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرٌوسؾ إدرٌسالبٌضاء21873-21872

-القاهرة - دار الشروق توفٌق الحكٌممبلمح داخلٌة 21874

-القاهرة - دار الشروق توفٌق الحكٌممحمد صلى هللا علٌه وسلم21875

-بٌروت - المتكبة الشرقٌة ألؾ لٌلة ولٌلة 21881-21876

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرجولً شٌرت بٌكً هانزربرجرالدراما التعلم من خبلل الحركة اإلرتجال21882

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرجولً شٌرت بٌكً هانزربرجرالدراما التعلم من خبلل الحركة اإلرتجال21883

-اإلسكندرٌة - نهضة مصرجولً شٌرت بٌكً هانزربرجرالدراما التعلم من خبلل الحركة اإلرتجال21884

-القاهرة - دار ؼرٌب محمد فتوح أحمدواقع القصٌدة العربٌة 21885

-عمان - دار الجٌل العربً سمٌر شٌخانًروابع المسرح العالم21887-21886ً

-عمان - دار مجدالوي صالح أبو إصبعنماذج- تطبٌقات - أصول نظرٌة - فن المقالة 21889-21888

-تونس - الكرٌم بن عبد هللا .مإسسات ععادل الناديمدخل إلى فن كتابة الدراما21891-21890

-عمان - دار مجدالوي عدنان مداناتمسارات الدراما التلفزٌونٌة العربٌة21893-21892

-الدار البٌضاء - المركز الثقافً العربً محمد الدٌداويمفاهٌم الترجمة المنظور التعرٌبً لنقل المعرفة21895-21894

-الرٌاض - مكتبة العبٌكان عبد هللا بن حمد الحمٌدانمقدمة فً الترجمة اآللٌة21897-21896

-القاهرة - دار الكتاب الحدٌث محمد ٌونس علًمقدمة فً علمً الداللة والتخاطب21899-21898

-طرابلس لبنان - المإسسة الحدٌثة للكتاب أحمد عوٌدينحو ترجمة صحٌحة 21901-21900

أكادٌمٌة الفنونأكٌن الرباط: ترإتجاهات جدٌدة فً المسرح21903-21902

-القاهرة - مصر العربٌة للنشر والتوزٌع توفٌق موسى الوحإتجاهات المسرح السٌاسً المعاصر21905-21904

-عمان - دار دجلة قاسم حسٌن صالحاإلبداع فً الفن 21906

أكادٌمٌة الفنونسامً صبلح: تراإلرتجال للمسرح 21907

-اإلسكندرٌة - دار وفاء لدنٌا الطباعة والنشر أبو الحسن سبلماإلٌقاع فً فنون التمثٌل واإلخراج المسرح21909-21908ً

أكادٌمٌة الفنونحمادة إبراهٌم: ترالتعبٌر الجسدي للمثل21910

أكادٌمٌة الفنونهشام جمالالتكنولوجٌا الرقمٌة فً التصوٌر السٌنمابً الحدٌث21912-21911

أكادٌمٌة الفنونمحمد سٌد: ترالتمثٌل واألداء المسرح21914-21913ً
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-عمان - مكتبة المجتمع العربً ماجد سلٌمان دودٌندلٌل المترجم األدب21916-21915ً

أكادٌمٌة الفنونرأفت خفاجً: تحقضاٌا فنٌة الرومانسٌة فً السٌنما21918-21917

أكادٌمٌة الفنونمحمد سٌد: ترالفضاء المسرح21919ً

-عمان - دار مجدالوي ببلسم محمددراسة سٌمٌابٌة فً أنساق الرسم- الفن التشكٌلً 21921-21920

-اإلسكندرٌة - مإسسة حورس الدولٌة شكري عبد الوهابالقٌم التشكٌلٌة والدرامٌة للون والضوء 21923-21922

أكادٌمٌة الفنونشحات صادق: تر-2-الكادراج السٌنمابً 21924

-عمان - دار الجنادررٌة للنشر والتوزٌع رابد محمد عبد ربهالمدخل إلى السٌنما والتلفزٌون21926-21925

21928-21927
األداء وفن السٌاسة الثقافٌة- المسرح والعالم 

أمٌن حسٌن : تر- روستم بهاروشا 

أكادٌمٌة الفنونالرباط

أكادٌمٌة الفنونسباعً السٌد: تر- إلٌن أستون المسرح والعبلمات 21930-21929

أكادٌمٌة الفنونسامح فكري: تر- كرٌستوفر اٌنز المسرح الطلٌع21932-21931ً

أكادٌمٌة الفنونحامد أحمد ؼانم: بٌتر إٌدٌن تردفاع عن المسرح األلمانً- المسرح المعارض 21934-21933

-الدار البٌضاء - دار الثقافة محمد فراحالمسرح المؽرب21936-21935ً

أكادٌمٌة الفنونرضا ؼالبالممثل والدور المسرح21938-21937ً

أكادٌمٌة الفنونالحسٌن علً ٌحً: لٌتزبٌسك ترالممثل وجسده21940-21939

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا أبو الحسن المسرحٌةالممثل وفلسفة المعامل المسرحٌة21942-21941

أكادٌمٌة الفنونمً التلمسانً: ألبٌر ٌورجنسن ترالمونتاج السٌنماب21944-21943ً

أكادٌمٌة الفنونرضا ؼالبالمسرح داخل المسرح- المٌتاتٌاترو 21946-21945

-اإلسكندرٌة - مركز اإلسكندرٌة للكتاب إسماعٌل عبد الفتاحالنظم السٌاسٌة وسٌاسات اإلعبلم21949-21947

أكادٌمٌة الفنونسامح فكري: سوزان بٌنٌت ترنحو نظرٌة فً اإلنتاج والتلقً المسرحٌٌن- جمهور المسرح 21951-21950

أكادٌمٌة الفنونمحمد مهران: فٌربٌتسكاٌا ترحركة الممثل على خشبة المسرح21953-21952

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا أبو الحسن سبلمحٌرة النص المسرح21955-21954ً

-القاهرة - دار ؼرٌب سمٌر سرحاندراسات فً األدب المسرح21957-21956ً

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا هانً أبو الحسن سبلمسٌمٌولوجٌا المسرح بٌن النص والعرض21959-21958

أكادٌمٌة الفنونمحمود علً: تح1943سٌنارٌو فٌلم العامل 21961-21960

-الدار البٌضاء - دار الثقافة سالم كوٌنديدراسة وتحلٌل المإلفات المسرحٌة- عتبات المسرح 21963-21962

مجلس الثقافة العامزٌنب محمد زهريعلم إجتماع المسرح21965-21964

-عمان - دار ٌافا العلمٌة هانً ٌوسؾ الجراحفعالٌات المسرح المدرسً وتقنٌاته21967-21966

-عمان - دار الفكر محمد عبد الرحٌم عدسفن اإللقاء 21969-21968

اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا حلمً بدٌرفن المسرح21971-21970

-عمان - دار الجنادرٌة للنشر والتوزٌع رابد محمد عبد ربهفن كتابة السٌنارٌو21973-21972

-القاهرة - مصر العربٌة للنشر والتوزٌع توفٌق موسى الوحلؽة المسرح بٌن المكتوب والمنطوق21975-21974

-القاهرة - مصر العربٌة للنشر والتوزٌع محمد عبد المعطىمسرح الطفل المعاصر بٌن التربوٌة والجمالٌة21978-21976
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اإلسكندرٌة- دار الوفاء لدنٌا أبو الحسن سبلممقدمة فً نظرٌة المسرح الشعري21980-21979

-عمان - دار أسامة ولٌد البكريموسوعة أعبلم المسرح والمصطلحات المسرحٌة 21982-21981

-الدار البٌضاء - المركز الثقافً العربً نصر حامد أبو زٌد-دراسة فً قضٌة المجاز فً القرآن عند المعتزلة - اإلتجاه العقلً فً التفسٌر 21983

-الدار البٌضاء - دار الثقافة علً اإلدرٌسًقضاٌا فً الفكر اإلسبلم21984ً

-الدار البٌضاء - دار توبقال للنشر محمد سبٌبلالحداثة ومابعد الحداثة 21986-21985

-القاهرة - دار نهضة مصر ٌوسؾ زٌدانإبن نفٌس المختار من األؼذٌة 21987

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون عز الدٌن الخطابًأسبلة الحداثة ورهاناتها فً المجتمع والسٌاسة والتربٌة 21988

-القاهرة - دار نهضة مصر ٌوسؾ زٌدانإبن النفٌس المختصر فً علم أصول الحدٌث21991-21989

21993-21992
الحداثة 

محمد سبٌبل وعبد السبلم بنعبد : تر

-الدار البٌضاء - دار توبقال للنشر العالً

21995-21994
 نقد الحداثة من منظور ؼرب1ًالحداثة وإنتقاداتها 

محمد سبٌبل وعبد السبلم بنعبد : تر

-الدار البٌضاء - دار توبقال للنشر العالً

21997-21996
إسبلمً-  نقد الحداثة من منظور عربً 2الحداثة وإنتقاداتها 

محمد سبٌبل وعبد السبلم بنعبد : تر

-الدار البٌضاء - دار توبقال للنشر العالً

21999-21998
 تحدٌات1مابعد الحداثة 

محمد سبٌبل وعبد السبلم بنعبد : تر

-الدار البٌضاء - دار توبقال للنشر العالً

22001-22000
 فلسفتها2مابعد الحداثة 

محمد سبٌبل وعبد السبلم بنعبد : تر

-الدار البٌضاء - دار توبقال للنشر العالً

22003-22002
 تجلٌات وإنتقاداتها3مابعد الحداثة 

محمد سبٌبل وعبد السبلم بنعبد : تر

-الدار البٌضاء - دار توبقال للنشر العالً

-الدار البٌضاء- دار إفرٌقٌا الشرق ٌحً محمداإلجتهاد والتقلٌد واإلتباع والنظر 22005-22004

-الدار البٌضاء- دار إفرٌقٌا الشرق محمد شرقًمن تفكٌر التعلم إلى تعلم التفكٌر- مقاربات بٌداؼوجٌة 22006

-الدار البٌضاء - دار توبقال للنشر سالم ٌفوتإبستٌمولوجٌا العلم الحدٌث22007

22009-22008
اإلٌدٌولوجٌا 

محمد سبٌبل وعبد السبلم بنعبد : تر

-الدار البٌضاء - دار توبقال للنشر العالً

22011-22010
العقل والعقبلنٌة 

محمد سبٌبل وعبد السبلم بنعبد : تر

-الدار البٌضاء - دار توبقال للنشر العالً

22012
العقبلنٌة وإنتقاداتها

محمد سبٌبل وعبد السبلم بنعبد : تر

-الدار البٌضاء - دار توبقال للنشر العالً

-الدار البٌضاء - دار توبقال للنشر عبد السبلم بنعبد العالًحوار مع الفكر اإلسبلم22014-22013ً

22016-22015
اللؽة 

محمد سبٌبل وعبد السبلم بنعبد : تر

-الدار البٌضاء - دار توبقال للنشر العالً

-الدار البٌضاء- دار إفرٌقٌا الشرق كمال عبد اللطٌؾالفكر الفلسفً فً المؽرب  قراءات فً أعمال العروي والجابري22018-22017

-البلذقٌة - دار الحوار عبد المالك أشهبونعتبات الكتابة فً الرواٌة العربٌة 22022-22019
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-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون إبن داود عبد النورتحلٌلٌة نظام تمظهر العقل الؽربً- المدخل الفلسفً للحداثة 22023

22024
أحادٌة لؽة اآلخر أو ترمٌم األصل

عزٌز توما إبراهٌم : جاك درٌدا تر

-البلذقٌة - دار الحوار محمود

-دمشق - دار التكوٌن خالد حسٌنشإون العبلمات من التشفٌر إلى التؤوٌل22027-22025

-سورٌا - صفحات للدراسات والنشر محمد الراشدمسارات وحدة الوجود فً التصوؾ اإلسبلم22028ً

-دمشق - دار الفرقد أحمد مثقال قشعمدراسة حول ظاهرة الشذوذ الجنسً" المخلوق المسٌخ " الحٌسانٌة 22029

-دمشق - دار كنعان عابشة أرناإوط-شعر - حنٌن العناصر 22031-22030

-بٌروت - دار مجد عبد اللطٌؾ الصدٌقًالزمان أبعاده وبنٌته22032

-بٌروت - دار نوفل مٌخابٌل نعٌمةالٌوم األخٌر22033

-دمشق - دار كنعان إدوارد سعٌدالقلم والسٌؾ22034

-دمشق - دار الزمان علً قاسم الزبٌديدرامٌة النص الشعري الحدٌث22036-22035

-البلذقٌة - دار الحوار محمد سالم سعد هللااألسس الفلسفٌة لنقد مابعد البنٌوٌة 22038-22037

-دمشق - دار البلعاس حسٌن حموي1مقاربات نقدٌة ج 22040-22039

-دمشق - دار البلعاس حسٌن حموي2مقاربات نقدٌة ج 22042-22041

-سورٌا - صفحات للدراسات والنشر صابر الحباشةمن قضاٌا الفكر اللسان22044-22043ً

-دمشق - دار التكوٌن أحمد شٌخ البساتنةرإٌة فً أصول المسٌحٌة 22045

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون حسن المودن-قراءات من منظور التحلٌل النفسً - الرواٌة والتحلٌل الفلسفً 22050-22046

-دمشق - نور للطباعة والنشر الشاعر عبد الرحمن الجامًالحب الصوف22052-22051ً

-بٌروت - دار الطلٌعة الطاهر لبٌب-الشعر العذري نموذجا - سوسٌولوجٌا الؽزل العربً 22054-22053

-دمشق - دار الزمان حمٌد العواضً: تردراسات فً فلسفة وتطبٌقات- علم الترجمة 22056-22055

-دمشق - دار الفكر فاٌز الداٌةجمالٌات األسلوب الصورة الفنٌة فً األدب العربً 22057

-بٌروت - دار الطلٌعة مختار الفجارينقد العقل اإلسبلمً عند محمد أركون22058

-البلذقٌة - دار الحوار عبد الرحمن بوعلً: تراألدب عند روالن بارت22060-22059

-دمشق - دار الٌنابٌع وفٌق سلٌطٌنالنص القدٌم فً أفق القراءة المعاصرة- ؼواٌة اإلستعادة 22065-22061

-دمشق - دار الٌنابٌع قٌس مجٌد المولىمخٌلة النص إشتؽال آخر للمعنى22068-22066

-دمشق - دار نٌنوى للدراسات والنشر علً عمرانحجاجٌة الصورة الفنٌة فً الخطاب الحرب22072-22069ً

-البلذقٌة - دار الحوار عبد الرحمن بوعلً: تراألدب عند روالن بارت22074-22073

-البلذقٌة - دار الحوار محمد صابر عبٌدتؤوٌل متاهة الحكً فً تمظهرات الشكل السردي22082-22075

-البلذقٌة - دار الحوار سعٌد بنكرادالسٌمٌابٌات مفاهٌمها وتطبٌقاتها22085-22083

-الجزابر - موفم للنشرعبد الحمٌد هٌمةالخطاب الصوفً وآلٌات التحوٌل22088-22086

-البلذقٌة - دار الحوار سعٌد بنكراد: ترآلٌات الكتابة السردٌة 22092-22089

-دمشق - دار الٌنابٌع قٌس مجٌد المولىاإلؼراءات فً نزهة الكتابة مفهوم آخر للجمال22097-22093

-دمشق - دار الٌنابٌع لطفٌة إبراهٌم برهمدراسات فً نقد النقد22100-22098
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-المؽرب - منشورات عٌون صادق جبلل العظمفً الحب والحب العذري22104-22101

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون عبد هللا محمد العضٌبًالنص وإشكالٌة المعنى22106-22105

-دمشق - دار نٌنوى للدراسات والنشر زلٌخة أبو رٌشةأنثى اللؽة أوراق فً الخطاب والجنس22109-22107

-دمشق - دار الٌنابٌع قٌس مجٌد المولىعودة النص كتابات نقدٌة 22111-22110

-دمشق - دار الٌنابٌع وفٌق سلٌطٌنالنص القدٌم فً أفق القراءة المعاصرة- ؼواٌة اإلستعادة 22112

-حلب - دار القلم العربً عبد القادر محمد ماٌوشرح دٌوان إبن الفارض22114-22113

-عٌن ملٌلة - دار الهدى بشٌر خلؾ-دراسة - الفنون فً حٌاتنا 22117-22115

-دمشق - دار التكوٌن أحمد معٌطةالمقدس والمدنً بٌن الشعر والخبلفة22120-22118

-القاهرة - دار اآلفاق العربٌة محمد عبٌد صالح السبهانًالمكان فً الشعر األندلس22122-22121ً

-سورٌا - صفحات للدراسات والنشر صابر الحباشةاللؽة والمعرفة رإٌة جدٌدة22124-22123

-بٌروت - دار الفكر اللبنانً جرجس نسٌم ناصٌؾأبو القاسم الشابً فً شعره22125

-البلذقٌة - دار الحوار عبد العزٌز بن عرفة: ترالوجٌز فً الرواٌة العالمٌة22129-22126

-البلذقٌة - دار الحوار موسى الحالول: ترخفاٌا مابعد الحداثة22131-22130

-دمشق - دار نٌنوى للدراسات والنشر أسعد عرابًمعنى الحداثة فً اللوحة العربٌة 22136-22132

-المؽرب - منشورات عٌون عبد المنعم تلٌمةمداخل إلى علم الجمال األدب22135-22133ً

-القاهرة - دار اآلفاق العربٌة قٌس كاظم الجنابًأثر الشعر فً تدوٌن األحداث التارٌخٌة فً العصر األموي22138-22137

-حلب - دار القلم العربً أحمد فوزي الهٌبإٌقاع الشعر العربً من الدابرة إلى الحرؾ22141-22139

-سورٌا - صفحات للدراسات والنشر عبد القادر فٌدوحإراءة التؤوٌل ومدارج معنى الشعر22144-22142

-بٌروت - دار التنوٌر حاتم الورفلًالهوٌة والسرد22146-22145

-البلذقٌة - دار الحوار عبد الواحد خٌري: ترالبنٌات التركٌبٌة والبنٌات الداللٌة22150-22147

-دمشق - دار نٌنوى للدراسات والنشر محمد ولد عبديالسٌاق واألنساق فً الثقافة المورٌتانٌة22152-22151

-بٌروت - دار مجد علً المصري: ترالخٌال الرمزي22154-22153

-دمشق - إتحاد كتاب العرب ٌوسؾ إسماعٌلالمقامات مقاربه فً التحوالت والتبنً والتجاوز22155

-البلذقٌة - دار الحوار منذر حلوم: ترفلسفة األسطورة22156

-البلذقٌة - دار الحوار عبد الجلٌل جوادالكتاب الهندي المقدس البابا فادجٌتا22157

-البلذقٌة - دار الحوار أحمد الصادقًحضور الؽٌاب فً صوفٌة إبن عرب22158ً

-دمشق - دار نٌنوى للدراسات والنشر أنور محمود زناتً: تحثمرات العلوم أبو حٌان التوحٌدي22159

لحسن أحمامة: ترمافوق البنٌوٌة فلسفة البنٌوٌة مابعد22160

سمٌح القاسمالصورة األخٌرة فً األلبوم 22161

عبد الكبٌر الشرقاوي: ترروالن بارت التحلٌل النص22162ً

محمد جمال باروتالدولة والنهضة والحداثة22163

محمد الراشدفلسفة العبودٌة عند العارفٌن22164

عبد الرحمن محمد الوصٌفًتراسل الحواس فً الشعر العربً القدٌم22166-22165
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محمد جمال طحانتطور الصورة الفنٌة فً الشعر العربً الحدٌث22168-22167

عز الدٌن المناصرةدٌوان عز الدٌن المناصرة22171-22169

عمر ٌوسؾ مصطفىدراسات فً اللؽة والنحو 22173-22172

مجدي فتحً السٌد: فٌروز آبادي تحالقاموس المحٌط22177-22174

عبد هللا المنشاوي: لئلمام الشفعً تح أجزاء10حلٌة األولٌاء وطبقات األصفٌاء 22187-22178

 دار التنوٌر للطباعة و النشر والتوزٌع تونسد فتحً الترٌكًفلسفة التنوع22188

عالم الكتب القاهرةمحمد لطفً جمعةمباحث فً الفلكلور22189

-مصر - دار المعارؾ حسن محمد حسنالفن فً ركب االشتراكٌة22190

-البلذقٌة - دار الحوار نادر دٌب: تٌري إٌؽلتون ترأوهام مابعد الحداثة 22191

-بٌروت - منشورات المكتبة العصرٌة عباس محمود العقادالفصول 22192

-بٌروت - دار نوفل مٌخابٌل نعٌمةالٌوم األخٌر22194-22193

-دمشق - دار كنعان أكثم سلٌمانالموت نثرا22197-22195

-دمشق - دار الٌنابٌع قٌس مجٌد المولىعودة النص كتابات نقدٌة 22198

-سورٌا - صفحات للدراسات والنشر عبد الحكٌم الكعبًالتعددٌة الفكرٌة وشرعٌة اإلختبلؾ22199

الفومٌكمصطفى محمد الؽماريبوح فً موسم األسرار22200

-الجزابر - الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع زٌنب األعوجأرفض أن ٌدجن األطفال22201

-المؽرب - منشورات عٌون رفٌق الصبان: محمد عزٌزة تراإلسبلم والمسرح22203-22202

-دمشق - دار نٌنوى للدراسات والنشر محمد كاظم الطرٌحًالكندي فٌلسوؾ العرب األول حٌاته وسٌرته22204

-دمشق - دار الفرقد محمد علً الكبسً-دراسة - مٌشٌل فوكو 22205

-البلذقٌة - دار الحوار لحسن أحمامة: رٌتشرد هارلند ترما فوق البنٌوٌة فلسفة البنٌوٌة ومابعدها22207-22206

-دمشق - دار التكوٌن عبد الكبٌر الشرقاوي: روالن بارت ترالتحلٌل النص22209-22208ً

-دمشق - دار الٌنابٌع لطفٌة إبراهٌم برهمدراسات فً نقد النقد22212-22210

-المؽرب - منشورات عٌون محمد ممتصم: كلودلقً ستروس ترمساجلة بصدد علم تشكل الحكاٌة 22215-22213

-البلذقٌة - دار الحوار منذر حلوم: ألكسً لوسٌؾ ترفلسفة األسطورة22216

-بٌروت - دار التنوٌر فتحب الترٌكًالفلسفة الشرٌدة22217

-البلذقٌة - دار الحوار شاهر عبٌد: فرٌدرٌك نٌتشه ترمولد التراجٌدٌا22219-22218

-بٌروت - دار مجد بسام بركة: تر/ جورج مولٌنٌه األسلوبٌة 22221-22220

-دمشق - دار كنعان مالك سلمان: جان جنٌه تقشعرٌة التمرد 22222

-الدار البٌضاء - المركز الثقافً العربً عبد هللا إبراهٌمالمتخٌل السردي22223

-الجزابر - المإسسة الوطنٌة للكتاب بلحٌا الطاهرتؤمبلت فً إلٌاذة الجزابر لمفدي زكرٌاء22224

-القاهرة - دار ؼرٌب محمود فهمً حجازياألسس اللؽوٌة لعلم المصطلح22225

-البلذقٌة - دار الحوار محمد الرحمونًأدبٌات النقد الذاتً فً الفكر العرب22226ً

-البلذقٌة - دار الحوار صابر الحباشة: فٌلٌب ببلنشٌه ترالتداولٌة من أوستن إلى ؼوفمان 22228-22227
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-دمشق - دار الٌنابٌع طه محسنسٌبوٌه فً شرح إبن عقٌل على األلفٌة إبن مالك 22231-22229

-البلذقٌة - دار الحوار سعٌد بنكرادالسٌمٌابٌات مفاهٌمها وتطبٌقاتها22234-22232

-دمشق - دار كنعان نجٌب عوض-شعر - طقوس حافٌة  22236-22235

-سورٌا - صفحات للدراسات والنشر دٌب علً حسنالمرأة فً حٌاة وشعر الجواهري 22238-22237

-وهران - دار الؽرب للنشر والتوزٌع شرٌفً عبد الواحدألؾ لٌلة ولٌلة وأثرها فً الرواٌة الفرنسٌة22239

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون عبد هللا محمد العضٌبًالنص وإشكالٌة المعنى22242-22240

-البلذقٌة - دار الحوار سعٌد بنكراد: أمبرتو إٌكو ترآلٌات الكتابة السردٌة 22244-22243

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون عبد اللطٌؾ محفوظوظٌفة الوصؾ فً الرواٌة22247-22245

-بٌروت - دار مجد سعٌد توفٌقأزمة اإلبداع فً ثقافتنا المعاصرة22248

-سورٌا - صفحات للدراسات والنشر صابر الحباشةالتداولٌة والحجاج مداخل ونصوص22249

دار األدٌبمجموعة من الباحثٌندراسات جزابرٌة 22250

-دمشق - دار نٌنوى للدراسات والنشر أسعد عرابًمعنى الحداثة فً اللوحة العربٌة 22251

-دمشق - دارالمحبة تؤلٌؾ وترجمة مجموعة من العلماءمثلث الموت الؽامض أسرار حٌرت العماء22252

-دمشق - إتحاد كتاب العرب تؤلٌؾ وترجمة مجموعة من العلماء377العدد - مجلة - الموقؾ األدبً 22254-22253

-دمشق - إتحاد كتاب العرب تؤلٌؾ وترجمة مجموعة من العلماء381العدد - مجلة - الموقؾ األدبً 22255

-دمشق - إتحاد كتاب العرب تؤلٌؾ وترجمة مجموعة من العلماء385العدد - مجلة - الموقؾ األدبً 22256

-دمشق - إتحاد كتاب العرب تؤلٌؾ وترجمة مجموعة من العلماء387العدد - مجلة - الموقؾ األدبً 22257

-دمشق - إتحاد كتاب العرب تؤلٌؾ وترجمة مجموعة من العلماء392العدد - مجلة - الموقؾ األدبً 22258

-دمشق - منشورات الهٌبة العامة السورٌة للكتاب حسٌن جمعةمبلمح فً األدب المقاوم فلسطٌن أنموذجا دراسة22261-22259

-بٌروت - دار اآلداب سامً سوٌدانفً داللٌة القصص وشعرٌة السرد22262

-مصر - دار النهضة محمد مندوراألدب وفنونه 22263

-مصر - دار المعارؾ البدوي ملثمالبستانً وإلٌاذة هومٌروس22264

-دمشق - دار عبلء الدٌن فاروق محمود الدٌن العلوانإشكالٌة المنهج الفلسفً فً الخطاب النقدي22265

-لبنان - دار الكتاب اللبنانً إبراهٌم خورشٌد: لٌتمان ترألؾ لٌلة ولٌلة دراسة وتحلٌل22266

-تونس - دار بوسبلمة عبد هللا بن المقفعكلٌلة ودمنة22267

-سورٌا - دار صفحات ٌاسمٌن فٌدوحإشكالٌة الترجمة فً األدب المقارن22269-22268

-اإلمارات العربٌة المتحدة - دابرة الثقافة واإلعبلم عز الدٌن األمٌنالمبلمح الفنٌة فً نقد الحرب22270

دار الكاتب العربًعبد هللا خلٌفة ركٌبًالقصة القصٌرة فً األدب الجزابري المعاصر22271

-مصر - الدار القومٌة محمد عطا-دراسة فنٌة نفسٌة - الشاعر أبو تمام 22272

-سورٌا - دار الرفاعً عمر الدقاقأعبلم النثر الفنً فً العصر العباس22274-22273ً

-بٌروت - دار المنتخب العربً جورج زٌناتًرحبلت داخل الفلسفة الؽربٌة22275

-دمشق - دار نٌنوى للدراسات والنشر علً عمرانحجاجٌة الصورة الفنٌة فً الخطاب الحربً 22277-22276

-الجزابر - دٌوان المطبوعات الجامعٌة الوناس شعابن1980ً حتى سنة 1945تطور الشعر الجزابري منذ سنة 22278

335



-الجزابر - الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع مرزاق بقطاش: جورج لوكاتش ترالرواٌة22279

-سورٌا - دار المرساة منٌر صبح سعٌدلماذا كانت العربٌة أم اللؽات ؟22281-22280

-سورٌا - دار الفكر محمد سعٌد رمضان البوطًشخصٌات إستوقفتن22282ً

-سورٌا - دار الفتى العربً ؼسان كنفانًأطفال ؼسان كنفان22283ً

-الجزابر - دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجٌبللً حبلم-قراءة فً التؤسٌس النظري - المعاجمٌة العربٌة 22284

-الجزابر - الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع أبو قاسم الشابً-النشرة الثانٌة - مذكرات الشابً 22285

-الجزابر - الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع أحمد دوؼانالصوت النسابً فً األدب الجزابري المعاصر22286

-الجزابر - المإسة الوطنٌة للكتاب مرزاق بقطاشالكتابة قفزة فً الظبلم22287

-بٌروت - منشروات عوٌدات هنري زٌب: هنري بٌر تراألدب الرمزي22288

-دمشق - دار كنعان محمد أبو لبنعما قلٌل22291-22289

-الجزابر - المإسسة الوطنٌة للكتاب مصطفى محمد الؽماريألم وثورة 22292

دار الجلٌلرابطة الكتاب والصحفٌٌن العراقٌٌن-شعر - إستؽاثات شاكر لعٌبً 22293

-الجزابر - الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع توفٌق بكار: الطٌب صالح تقموسم الهجرة إلى الشمال22294

-بٌروت - دار الحقابق جلٌل حٌدر-شعر - شخص بٌن الشرفة والطرٌق 22295

-الجزابر - الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع محمد أبو القاسم خمارأوراق22296

-دمشق - دار كنعان صبري هاشم-شعر - جزٌرة الهدهد 22297

-الجزابر - المإسسة الوطنٌة للكتاب أحمد حمديتحرٌر ما ال ٌحرر22298

-الجزابر - المإسسة الوطنٌة للكتاب حمري بحريأجراس القرنفل22299

-سورٌا - دار صفحات ماري شهرستان: مارسٌل لوكان تر(الكبلم  )اإلنسان ولؽته من األصوات إلى اللؽة 22301-22300

-بٌروت - دار العودة محمد ؼنٌمً هبللاألدب المقارن 22302

-الجزابر - دار فلٌتس هانً الخٌرأبو القاسم الشابً شاعر الحٌاة والخلود22305-22303

-مصر - دار الكتاب العربً عبد الحً دٌابالتراث النقدي قبل مدرسة الجٌل الجدٌد22306

دار الفكر العربًعز الدٌن إسماعٌلاألدب وفنونه 22307

-دمشق - دار الٌنابٌع عاطؾ بطرساإلنفتاح الداللً للنص22311-22308

-دمشق - دار التكوٌن نبٌل صالحالرب ٌبدأ نصه األخٌر22312

-دمشق - دار الفكر مازن مباركالنصوص اللؽوٌة 22313

-بٌروت - دار اآلداب حسٌن جمعةقضاٌا اإلبداع الفن22314ً

-دمشق - دار الٌنابٌع عبد الجبار بجاي الزهويطبلسم إٌلٌا أبً ماضً 22316-22315

-دمشق - نور للطباعة والنشر ناٌؾ سلومعلم الدٌالكتٌك و المذهب الوضع22317ً

-اإلمارات العربٌة المتحدة - دار كلٌم حسونة المصباحًحكاٌة تونسٌة22319-22318

دار الرشٌدأحمد قبشمجمع الحكم واألمثال فً الشعر العرب22320ً

-البلذقٌة - دار الحوار عدنان حسن: جاك درٌدا ترحمى األرشٌؾ الفروٌدي22321

-بٌروت - دار مجد كمال بكداش: مارك رٌشل ترإكتساب اللؽة 22322
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-البلذقٌة - دار الحوار محمد ؼنوم: آنٌا لومبا ترفً نظرٌة اإلستعمار ومابعد اإلستعمار األدبٌة22323

-دمشق - دار الٌنابٌع قٌس مجٌد المولىتجوال الذاكرة المكان فً النص22326-22324

-دمشق - دار نٌنوى للدراسات والنشر رجاء الشبلً: جان جنٌه ترأنشودة الحب22327

-دمشق - دار نٌنوى للدراسات والنشر ودٌع بشورأدب الرإى22328

-دمشق - دار نٌنوى للدراسات والنشر محمد كاظم الطرٌحًإبن سٌنا بحث وتحقٌق22329

-بٌروت - دار العودة عبد العزٌز المقالحقراءة فً أدب الٌمن المعاصر22330

-دمشق - دار الزمان حمٌد العواضً: جورج ستٌنر تردراسات فً فلسفة وتطبٌقات- علم الترجمة 22332-22331

-السعودٌة - جامعة الملك عبد العزٌز صالح بن عبد العزٌز الكرٌمأضواء أدبٌة22333

-البلذقٌة - دار الحوار رعد عبد الجلٌل: روبرت سً هول ترنظرٌة اإلستقبال مقدمة نقدٌة22335-22334

-دمشق - دار الٌنابٌع محمد طرٌبهنثر نزار القبان22338-22336ً

-الجزابر - دار الحكمة مجموعة من الباحثٌن-مجلة - اللؽة واألدب ملتقى علم النص 22339

-الجزابر - دار الحكمة مجموعة من الباحثٌن-مجلة - اللؽة واألدب ندوة األستاذ 22340

-الجزابر - المإسسة الوطنٌة للكتاب سلٌمانأؼانً الزمن الهادئ22341

-دمشق - منشورات وزارة الثقافة السورٌة عبد اللطٌؾ األرناإوطالشاعر سلٌمان العٌسى22342

-سورٌا - دار العراب أحمد علً زهرةالعقل العربً بنٌة وبناء دراسة نقدٌة لمشروع الجابري22343

-دمشق - منشورات الهٌبة العامة السورٌة للكتاب زكً المحاسنًفقه اللؽة العربٌة المقارن22347-22344

-بٌروت - دار مجد جوزٌؾ مٌشال شرٌمدلٌل الدراسات األسلوبٌة 22348

-مصر- الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب تمام حساندراسة إٌبستٌمولوجٌة للفكر اللؽوي عند العرب- األصول 22349

-سورٌا - دار الرفاعً أحمد حسن الخمٌسًتربٌة األبناء فً وصاٌا اآلباء22350

-لبنان - دار القلم محمد مندورالنقد والنقاد المعاصرون22351

-بٌروت - المإسسة العربٌة خالد الكركًالرونق العجٌب قراءة فً شعر المتنب22353-22352ً

-سورٌا - دار الرفاعً عبد السبلم أحمد الراؼبالصورة الفنٌة فً شعر علً بن الجهم22356-22354

-الجزابر - منشورات جامعة مستؽانم مجموعة من الباحثٌن-مجلة - حولٌات الثرات 22357

الهٌبة العامة لقصور الثقافةمحمد جمعةمباحث فً الفلكلور22359

-بٌروت - دار مجد نعٌم علوٌةبحوث لسانٌة بٌن نحو اللسان ونحو الفكر22358

-الجزابر - الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع مصطفى محمد الؽماريقراءة فً آٌة السٌؾ22360

-الجزابر - المجمع الجزابري للؽة العربٌة مجموعة من الباحثٌن7-6-5-4-3-1مجلة المجتمع الجزابري للؽة العربٌة العدد 22371-22361

-دمشق - دار نٌنوى للدراسات والنشر ٌاسٌن نصٌراإلستهبلل فن البداٌات فً النص األدب22378-22372ً

-دمشق - منشورات الهٌبة العامة السورٌة للكتاب رٌاض نعسان آؼابٌن السٌاسة والفنون 22379

-بٌروت - منشورات المكتبة العصرٌة عباس محمود العقادأبو نواس الحسن بن هانا22380

-الجزابر - دار األمل تٌزي وزو أزراج عمر2007 - 1969األعمال الشعرٌة 22383-22381

22386-22384
فً ماهٌة اللؽة وفلسفة التؤوٌل

سعٌد توفٌق
- مجد المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر للطباعة 

-بٌروت 
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-البلذقٌة - دار الحوار نافع معبل: شاندرو ماراي تر-رواٌة - شموع تحترق 22387

-سورٌا - دار صفحات وحٌد السعفًالعجٌب والؽرٌب فً كتب تفسٌر القرآن 22388

-اإلمارات العربٌة المتحدة - دابرة الثقافة واإلعبلم فاضل الكعبًدراسة فً األبعاد الداللٌة والتقنٌة لمسرح األطفال- مسرح المبلبكة 22389

-الجزابر - إتحاد كتاب الجزابرٌٌن مجموعة من الباحثٌنالعدد األول- مجلة - المسابلة 22390

-حلب - دار القلم العربً فإاد الرقسموسوعة شخصٌات أدبٌة22392-22391

-السعودٌة - جامعة الملك عبد العزٌز مجموعة من الباحثٌنمجلة جامعة الملك عبد العزٌز اآلداب والعلوم واإلنسانٌة22396-22393

22398-22397
األسلوبٌة

بسام بركة: تر/ جورج مولٌنٌه 
- مجد المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر للطباعة 

-بٌروت 

-دمشق - منشورات الهٌبة العامة السورٌة للكتاب محمد القدسً: محمد عجان تحالتحلٌل الموسٌقً لسماعً صبا زمزمة22399

-الجزابر - الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع مصطفى محمد الؽماريأسرار الؽربة22400

22401
-الجملة البسٌطة - األلسنٌة التولٌدٌة والتحوٌلٌة وقواعد اللؽة العربٌة 

مٌشال زكرا
- مجد المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر للطباعة 

-بٌروت 

-الجزابر - المإسسة الوطنٌة للكتاب حرز هللا بوزٌد-شعر - مواوٌل للعشق واألحزان 22402

-دمشق - دار نٌنوى للدراسات والنشر ٌاسر علً عبد سلمانصورة الذات بٌن إبً فراس الحمدانً ومحمود سامً البارودي22405-22403

-سورٌا - دار النور عادل الفرٌجات: علً النٌسبوري تحكتاب الدعوات والفصول22407-22406

-البلذقٌة - دار الحوار ناعع معبل: فاش ألبرت ترعدو المسٌح والرعاة 22408

-دمشق - دار نٌنوى للدراسات والنشر محمد عٌد إبراهٌم: مورل مفروي تر-رواٌة - بنت موالنا 22410-22409

-البلذقٌة - دار الحوار مٌسون جحا: جً إم كوٌزي تر- رواٌة - الخصم كابنات السٌد فو 22411

-البلذقٌة - دار الحوار محمد عٌد إبراهٌم: كننجهام تر-رواٌة - الساعات 22412

-سورٌا - دار المدى موسى الخمٌسًاللون والحركة فً تجارب تشكٌلٌة مختارة22413

-دمشق - دار الٌنابٌع طه محسنالفصل بٌن المضاؾ والمضاؾ إلٌه22415-22414

-بٌروت - دار عالم الكتب عبد الوهاب مبلمعجم الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي22417-22416

-بٌروت - دار الفكر المعاصر عبد الوهاب المسٌريالفلسفة المادٌة تفكٌك اإلنسان 22418

-سورٌا - دار صفحات جمال شاكر البدريفن السٌنارٌو فً قصص القرآن22419

-دمشق - منشورات وزارة الثقافة السورٌة ندٌم معبل: ٌوتكٌفٌتش ترشكسبٌر والسٌنما22420

-البلذقٌة - دار الحوار محمد عٌد إبراهٌم: تونً مورسٌون تر-رواٌة - الؽرام 22421

22424-22422
مقالة فً الروابٌة 

صبلح الدٌن بوجاه
- مجد المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر للطباعة 

-بٌروت 

22425
التناوٌح الشعبٌة التراثٌة فً الزبدانً ووادي بردي

سبلم عبد الحلٌم أبو شالة
- مجد المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر للطباعة 

-بٌروت 

-البلذقٌة - دار الحوار عدنان محمد: كارلوس لٌسكانو تر-رواٌة - عربة المجانٌن 22426

-البلذقٌة - دار الحوار عبود كاسوحة: تر- دٌدرو -رواٌة - جاك المإمن بالقدر 22427

-البلذقٌة - دار الحوار ثابر زٌن الدٌن: مٌخابٌل بولؽاكوؾ تر-رواٌة - بٌوض القدر 22428
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-البلذقٌة - دار الحوار نادٌة شومان: هنري تروٌات تر-رواٌة - السعادة الثالثة 22429

22430
-رواٌة - الفردوس على الناصٌة األخرى 

-البلذقٌة - دار الحوار صالح علمانً: مارٌو بارؼاس ٌوسا تر

-دمشق - دار كنعان مٌادة لبابٌدي-شعر - عطش الرؼبة 22431

-البلذقٌة - دار الحوار موسى الحالول: ترالنبوءة والرونٌات من األدب اإلسكندنافً 22433-22432

-السعودٌة - جامعة الملك عبد العزٌز صالح بن عبد العزٌز الكرٌمأضواء علمٌة 22434

-الجزابر - المإسسة الوطنٌة للكتاب عمار بوحوشدلٌل الباحث فً المنهجٌة وكتابة الرسابل الجامعٌة22435

-البلذقٌة - دار الحوار محمد مٌبلد:جاك فرٌدا ترمسارات فلسفٌة22436

-البلذقٌة - دار الحوار عبد القادر الؽزالًالشعرٌة العربٌة التارٌخٌة والرهانات22438-22437

-دمشق - دار صفحات شهرستان: مارسٌل لوكان تراإلنسان ولؽته من األصوات إلى اللؽة 22442

-دمشق - دار الٌنابٌع عبد الهادي والًمتابعات نقدٌة 22445-22439

-دمشق - دار الٌنابٌع عاطؾ البطرساإلنفتاح الداللً للنص22451-22446

-دمشق - دار الٌنابٌع قٌس مجٌد مولى-كتابات نقدٌة - عودة النص 22456-22452

-دمشق - دار صفحات صابر الحباشة-رإٌة جدٌدة - اللؽة والمعرفة 22458-22457

-دمشق - دار صفحات شهرستان: مارسٌل لوكان تراإلنسان ولؽته من األصوات إلى اللؽة 22459

-دمشق - دار نٌنوى علً عمرانشعرٌة اللؽة 22463-22460

-دمشق - دار الٌنابٌع قٌس مجٌد مولىمفاهٌم للنص ونماذج تطبٌقٌة- بعض عن بعض 22470-22464

-دمشق - دار صفحات خالد الفهداويالعبلمة محمد رشٌد رضا22472-22471

-البلذقٌة - دار الحوار عبد القادر الؽزالًالشعرٌة العربٌة التارٌخٌة والرهانات22473

-دمشق - إٌوان للنشر والتوزٌع شهرستان: ماجدة توماس تراللؽة والنص فً الخطاب متعدد المعان22474ً

-دمشق - دار الفردق سمٌر قشوةمسرح الطفل الحدٌث22477-22475

-سورٌا - دار بداٌات علً محمد إسبر: تقجابر بن حٌان كتاب التجمٌع22478

-البلذقٌة - دار الحوار بوعلً: فانسان جوؾ تراألدب عند روالن بارط22482-22479

-دمشق - دار الٌنابٌع باسم األعسممقاربات فً الخطاب المسرح22486-22483ً

-دمشق - دار نٌنوى محمد البكاءاإلعبلم واللؽة22487

-دمشق - دار رند محمد ونان جاسمالمفارقة فً القصص22490-22488

-دمشق - دار نٌنوى سهٌل نجم: تر-دراسات فً نظرٌة األدب - المرآة والخارطة 22496-22491

-البلذقٌة - دار الحوار سوسن البٌاتًأساطٌر العراق القدٌم البابلٌة والسومرٌة22499-22497

-دمشق - دار نٌنوى صابر الحباشةؼواٌة السرد22505-22500

مركز اإلنماء الحضارينعٌم الٌافً-مقاربات نقدٌة فً الكر العربً المعاصر - مراٌا المتخالؾ 22509-22506

-دمشق - دار نٌنوى الطرٌحً: جٌوفري بارٌندر تراألساطٌر اإلفرٌقٌة22510

-دمشق - دار الٌنابٌع رازق جعفر الزٌرجاوينظرٌة الحقول الداللٌة 22512-22511

-دمشق - دار الفردق منٌر الحافظالوعً اللؽوي22514-22513
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-دمشق - دار بترا طه حسٌنطه حسٌن فً الشعر الجاهل22516-22515ً

-دمشق - دار نٌنوى حسٌن سرمك حسن1ج- جدل المقدس والمدنس - اللعنة المباركة 22519-22517

-دمشق - دار الفردق ثابر دٌب: إٌان واط ترنشوء الرواٌة22521-22500

-دمشق - دار نٌنوى أحمد علً زهرةالكبلم والفلسفة عند المعتزلة والخوارخ22522

-بٌروت - دار المنهل جان نعوم طنوسثنابٌة الشرق والؽرب22524-22523

مركز اإلنماء الحضاريخالدة حامد: دٌفٌد كونزنز ترالحلقة النقدٌة 22526-22525

-دمشق - دار نٌنوى ٌاسٌن النصٌرالرواٌة والمكان دراسة المكان الرواب22533-22527ً

-دمشق - دار نٌنوى ٌاسٌن النصٌرأسبلة الحداثة فً المسرح 22536-22534

-دمشق - دار صفحات صابر الحباشةمن قضاٌا الفكر اللسان22542-22537ً

-دمشق - دار نٌنوى محمد صابر عبٌدسٌمٌاء الموت تؤوٌل الشعرٌة22548-22543

مركز اإلنماء الحضاريمنذر عٌاشً: جاك بٌرك ترإعادة قراءة القرآن22551-22549

-دمشق - دار نٌنوى علً صالح: مجموعة من النقاد ترمقاربات نقدٌة فً اآلداب العالمٌة- حدابق النصوص 22557-22552

مركز اإلنماء الحضاريمنذر العٌاشً: روالن بارت تر2مدخل إلى التحلٌل البنٌوي ط22566-22558

مركز اإلنماء الحضاريمنذر العٌاشً: لٌٌر جٌرو تراألسلوبٌة 22572-22567

مركز اإلنماء الحضاريناصر الحلوانً: أمبرطو إٌكو ترالتؤوٌل والتؤوٌل المفرط22575-22573

-طرابلس لبنان - المإسسة الحدٌثة للكتاب أنطونٌوس بطرسالموسوعات العربٌة22576

مركز اإلنماء الحضاريمحسن صخريفوكو قاربا لدٌكارت22577

-طرابلس لبنان - المإسسة الحدٌثة للكتاب منزر معالٌق1ًدراسات نقدٌة فً األدب اإلسبلمً ط22579-22578

-دمشق - مإسسة القدموس بسام الجمللٌلة القدر فً المتخٌل اإلسبلم22580ً

-دمشق - دار نٌنوى نصٌر عوادإعادة إنتاج الحداثة22581

-طرابلس لبنان - المإسسة الحدٌثة للكتاب ٌوسؾ عٌددفاتر عباسٌة22583-22582

-البلذقٌة - دار الحوار أسماء معكٌلنظرٌة التوصٌل22587-22584

-دمشق - دار نٌنوى محمد العباسسادنات القمر سرٌانٌة النص الشعري األنثوي22597-22588

مركز اإلنماء الحضاريفابز العراقًالقصٌدة الحرة محمد الماؼوط نموذجا22604-22598

-دمشق - دار نٌنوى جاسم خلؾ إلٌاس-دراسة - شعرٌة القصة القصٌرة جدا 22612-22605

مركز اإلنماء الحضاريفابز العراقًالقصٌدة الحرة محمد الماؼوط نموذجا22613

-دمشق - دار نٌنوى جاسم خلؾ إلٌاس-دراسة - شعرٌة القصة القصٌرة جدا 22615-22614

-دمشق - دار نٌنوى أحمد علً زهرةإخوان الصفا وخبلن الوفا22616

-دمشق - دار نٌنوى أمانً أبو رحمة: تردراسات فً رواٌة مابعد الحداثة- جمالٌات ماوراء القص 22621-22617

-دمشق - دار الفرقد منٌر الحافظ-دراسة - المعٌار الجمالً فً البلمعقول 22622

-بٌروت - المإسسة العربٌة للدراسات والنشر عٌد الدحٌاتمن أفبلطون إلى بوكاشٌو- النظرٌة النقدٌة الؽربٌة 22624-22623

22625
إنفعاالت

عزٌز توما إبراهٌم : جاك درٌدا تر

-البلذقٌة - دار الحوار محمود
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-دمشق - دار نٌنوى محمد العباسنص العبور إلى الذات22627-22626

مجموعة من الباحثٌن-جزبٌن - الحركة األدبٌة فً ببلد الشام 22631-22628

-دمشق - منشورات وزارة الثقافة السورٌة عدنان مداناتوعً السٌنما 22635-22632

-دمشق - دار نٌنوى حسٌن حموري2مقاربات نقدٌة ج22637-22636

-دمشق - دار نٌنوى حسٌن حموري1مقاربات نقدٌة ج22639-22638

-البلذقٌة - دار الحوار صابر حباشةلسانٌات الخطاب األسلوبٌة والتلفظ والتداولٌة22644-22640

-دمشق - دار نٌنوى محمد صابر عبٌدفضاء الكون الشعري من التشكٌل إلى التدلٌل22649-22645

-البلذقٌة - دار الحوار نبٌل سلٌمانفتنة السرد والنقد22651-22650

-دمشق - دار نٌنوى محمد العباس-دراسة نقدٌة - مدٌنة الحٌاة 22653-22652

-البلذقٌة - دار الحوار نبٌل سلٌمانفً اإلبداع والنقد22655-22654

-البلذقٌة - دار الحوار سعٌد بنكرادمسالك المعنى 22657-22656

-البلذقٌة - دار الحوار حسام ناٌلأرشٌؾ النص22659-22658

-دمشق - دار المركز الثقافً عدنان محمد أحمدمقاالت فً شعر الجاهلٌة وصدر اإلسبلم22661-22660

-البلذقٌة - دار الحوار عبد العزٌز بن عرفة: نانا ترالوجٌز فً الرواٌة العالمٌة22663-22662

-سورٌا - دار بداٌات أدونٌسأشجار تتكا على الضوء22665-22664

-سورٌا - دار بداٌات أدونٌسإحتفاء باألشٌاء الؽامضة الواضحة22667-22666

-دمشق - دار الٌنابٌع فاروق إبراهٌم مؽربًسدرة المبتدأ دارسات فً النقد التطبٌق22669-22668ً

-دمشق - دار بترا مجموعة من الباحثٌنالحداثة وتحرٌر اإلنسان 22670

-دمشق - دار التكوٌن إبن الجوزي البؽداديكتاب العقابد والدٌانات 22671

كنوز المعرفةعالٌة صالحمقاربات فً الخطاب الرواب22672ً

22673
المهماز 

عزٌز توما إبراهٌم : جاك درٌدا تر

-البلذقٌة - دار الحوار محمود

-دمشق - دار المركز الثقافً سعد الدٌن كلٌب: جبرابٌل رباط تحبحث فً الجمال والفن 22674

-دمشق - دار الٌنابٌع فاروق إبراهٌم مؽربًسدرة المبتدأ دارسات فً النقد التطبٌق22675ً

مركز اإلنماء الحضاريإبراهٌم محمودجمالٌات الصمت فً أصل المخفً والمكبوت22676

-األردن - عالم الكتب الحدٌث هانً نصر هللاقراءات فً الشعر العربً الحدٌث والقدٌم 22678-26677

-دمشق - دار الٌنابٌع فٌصل مفلحهٌكلة الرمز فً الوجود 22679

-دمشق - منشورات وزارة الثقافة السورٌة زٌاد خاشوق: مٌشٌل ماري ترمدرسة فنٌة - الموجة الجدٌدة  22681-22680

-طرابلس لبنان - المإسسة الحدٌثة للكتاب قصً الحسٌنالنقد األدبً عند العرب والٌونان معالمه وإعبلمه22685-22682

-دمشق - دار نٌنوى حسن النمٌريتحفة الجلٌس ومتعة األنٌس22687-26686

-دمشق - دار نٌنوى محمد سعٌد الطرٌحًطاؼور شاعر الهند الملهم 22689-26688

-دمشق - دار الزمان نوزاد شكر المٌرانًالنور والظبلم فً شعر البحتري22692-22690

-البلذقٌة - دار الحوار عباس ٌوسؾ الحدادالعذل الدٌنً والمعرفً فً الشعر الصوف22694-22693ً

341



منصور الفارسًالدرة البهٌة فً علم العربٌة 22699-22695

-البلذقٌة - دار الحوار خمٌس الورتانً-خلٌل حاوي نموذجا - اإلٌقاع فً الشعر العربً الحدٌث 22703-22700

-طرابلس لبنان - المإسسة الحدٌثة للكتاب أحمد مصطفى إبراهٌمعلوم القرآن 22704

-دمشق - دار بترا ناجٌة بوعجٌلةفً اإلبتبلؾ واإلختبلؾ 22705

-األردن - عالم الكتب الحدٌث محمد صابر عبٌدالمؽامرة الجمالٌة للنص الشعري22706

-دمشق - دار صفحات محمد أركونالقرآن الكرٌم والقراءة الحدٌثة 22707

مركز اإلنماء الحضاريحامد عبد القادرزرداشت الحكٌم 22708

-دمشق - منشورات وزارة الثقافة السورٌة شمس الدٌن الكٌبلنًالنصوص العربٌة الكبرى فً أوربا العصر الوسٌط22709

مركز اإلنماء الحضاريمحمود الهاشمً: جون كوتنؽهام ترالعقبلنٌة 22710

هٌبة العامة السورٌة للكتابسلٌمان الطعانعناصر التقلٌد الشفوي فً الشعر الجاهل22712-22711ً

-البلذقٌة - دار الحوار نبٌل سلٌمانفتنة السرد والنقد22714-22713

-دمشق - دار الٌنابٌع وفٌق سلٌطٌنالنص القدٌم فً أفق القراءة المعاصرة- ؼواٌة اإلستعادة 22717-22715

-دمشق - دار الٌنابٌع لطفٌة إبراهٌم برهمدراسة فً نقد النقد22720-22718

-دمشق - منشورات الهٌبة العامة السورٌة للكتاب المتوكل طهوالمحذوؾ... فدوى طوقان الرسابل 22723-22721

-دمشق - دار الهبلل عبد اللطٌؾ الطابًمساكن قبٌلة طٌا قبل اإلسبلم22724

-طرابلس لبنان - المإسسة الحدٌثة للكتاب أنطنٌوس بطرسالمساعد فً كتابة البحوث22725

-األردن - عالم الكتب الحدٌث محمد صابر عبٌدالمؽامرة الجمالٌة للنص السٌر الذات22730-22726ً

هٌبة العامة السورٌة للكتابسمر الفٌصلالرواٌة العربٌة ومصادر دراستها ونقدها22732-22731

-األردن - عالم الكتب الحدٌث رابح بوحوشاللسانٌات وتحلٌل النصوص22733

-األردن - دار الراٌة رٌاض السوادالحد النحوي وتطبٌقاته حتى نهاٌة القرن العاشر هجري22734

-األردن - عالم الكتب الحدٌث محمد صابر عبٌدالمؽامرة الجمالٌة للنص القصص22738-22735ً

-سورٌا - دارالفرقد ثابر دٌب: إدموند لٌتش ترشتراوس دراسة فكرٌة- كلود لٌفً 22739

-سورٌا - دار بداٌات علً محمد إسبررسالة فً الخوؾ من الموت22740

-دمشق - دار نٌنوى محمود البعبلوحصاد الرإى حوارات فً اآلداب والفكر22741

-دمشق - دار نٌنوى بٌان البكريالنبوة- الرابً - تؤسٌس اللسان فً خطاب الراوي22743-22742

-سورٌا - دار بداٌات أدونٌسأبجدٌة ثانٌة22745-22744

-دمشق - دار نٌنوى ودٌع بشورأدب الرإى22747-22746

-دمشق - دار نٌنوى محمد سعٌد الطرٌحًؼوته بحث وتحقٌق22749-22748

-البلذقٌة - دار الحوار رعد عبد الجلٌل: روبرت سً هول ترنظرٌة اإلستقبال22751-22750

-األردن - دار جرٌر زاهر بن مرهون الداوديالترابط النصً بٌن الشعر والنثر22753-22752

-األردن - عالم الكتب الحدٌث مصطفى ؼلفاناللسانٌات التولٌدٌة 22757-22754

-األردن - عالم الكتب الحدٌث مصطفى ؼلفان.....تارٌخها - فً اللسانٌات العامة 22761-22758

-سورٌا - دار بداٌات حورٌة عبد الواحداللؽة والمرأة 22765-22762
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-البلذقٌة - دار الحوار شاهر عبٌد: فرٌدرٌك نٌتشه ترمولد التراجٌدٌا22768-22766

-دمشق - دار الفردق منٌر الحافظتشخٌص جمالً فً بإس العولمة22769

-دمشق - دار الفردق ثابر دٌب: لٌونارد جاكسون تربإس البنٌوٌة 22771-22770

-دمشق - دار الزمان شكر المٌرانً-دراسة - صورة العدو فً الشعر المتنبً 22774-22772

-البلذقٌة - دار الحوار عبد المالك أشهبونعتبات الكتابة فً الرواٌة العربٌة 22778-22775

-األردن - دار الحامد تحسٌن البطوشالجوانب الصوتٌة والصرفٌة والنحوٌة22782-22779

-بٌروت - دار مجد صابر الحباشةمحاوالت فً تحلٌل الخطاب22787-22783

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث رابح بوحوشاللسانٌات وتحلٌل النصوص22789-22788

-عمان - دار كنوز المعرفة عالٌة صالحمقاربات فً الخطاب الرواب22793-22790ً

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث هانً نصر هللاقراءات فً الشعر العربً الحدٌث والقدٌم 22796-22794

-دمشق - دار الزمان نوزاد شكر المٌرانً-دراسة - صورة العدو فً الشعر المتنبً 22798-22797

-األردن - دار الحامد إبراهٌم البطوشالجوانب الصوتٌة والصرفٌة والنحوٌة22799

-البلذقٌة - دار الحوار محسن الخونًالتنوٌر والنقد22801-22800

-دمشق - دار الٌنابٌع علً حسن الفوازالشعرٌة العراقٌة22803-22802

-دمشق - دار الٌنابٌع نضال الزبٌديالثنابٌات المتاضدة فً شعر مخضرمً الجاهلٌة واإلسبلم22807-22804

-البلذقٌة - دار الحوار علً أسعد: جاك فونتانً ترسٌمٌاء المرب22810-22808ً

-دمشق - دار الٌنابٌع نذٌر جعفرجمالٌات الرواٌة العربٌة22812-22811

الهٌبة العامة السورٌة للكتابسمر الفٌصلقضاٌا اللؽة العربٌة فً العصر الحدٌث22815-22813

-البلذقٌة - دار الحوار أحمد الخطٌباإلنزٌاح الشعري عند المتنب22819-22816ً

-عمان - دار زهران طالب إسماعٌل- عمران فٌتور أسالٌب المحاورة فً القرآن الكرٌم 22824-22820

-عمان - دار صفاء عبد القادر فٌدوحاإلتجاه النفسً فً نقد الشعر العربً 22826-22825

-األردن - دار جرٌر محمود درابسةاإلستشرق األلمانً المعاصر والنقد العربً القدٌم22831-22827

-عمان - دار صفاء فخري خلٌل النجاراألسس الفنٌة للكتابة والتعبٌر22836-22832

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث قاسم الشبولأسلوب النعمة فً القرآن الكرٌم22838-22837

-دمشق - دار الٌنابٌع طه محسن: جمال الدٌن النحوي تحأرجوزة فً الفرق بٌن الضاد والظاء22843-22839

-دمشق - دار صفحات عبد القادر فٌدوحإراءة التؤوٌل ومدارج معنى الشعر22848-22844

-بٌروت - مإسسة اإلنتشار العربً عبد الرحمن العكٌمًاإلستشراؾ فً النص 22853-22849

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث فدوى محمد حسانأثر اإلنسجام الصوتً فً البنٌة اللؽوٌة فً القرآن الكرٌم22858-22854

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث دلٌلة مزوزاألحكام النحوٌة بٌن النحاة وعلماء الداللة22863-22859

-األردن - دار جرٌر محمد القطٌطًأسس الصٌاؼة المعجمٌة22868-22864

-سورٌا - دار بداٌات أسد هللا شٌرفانًالكلمة والصورة فً اإلسبلم22869

مركز النشر الجامعًعبد السبلم عٌساوياألبعاد التؤوٌلٌة المفهومة للداللة المعجمٌة22872-22870

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث أحمد بٌكٌساألدبٌة فً النقد العربً القدٌم 22877-22873
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-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث محمد زاٌدأدبٌة النص الصوفً بٌن اإلببلغ النفعً واإلبداع الفن22882-22878ً

-عمان - دار عمار عبد الفتاح الحموزأسالٌب المدح والذم والتعجب والمحورٌة 22887-22883

-عمان - دار ٌافا العلمٌة فهد خلٌل زاٌداألسالٌب العصرٌة فً تدرٌس اللؽة العربٌة22889-22888

الهٌبة العامة السورٌة للكتابعبد الناصر حسومفردات العرض المسرح22891-22890ً

مركز النشر الجامعًعبد السبلم عٌساوياألبعاد التؤوٌلٌة المفهومة للداللة المعجمٌة22893-28892

-البلذقٌة - دار الحوار سعٌد بنكراد: أمبرطو إٌكو ترآلٌات الكتابة السردٌة 22895-22894

-البلذقٌة - دار الحوار نبٌل سلٌمانفً اإلبداع والنقد22897-28896

-بٌروت - دار الكتاب الجدٌد شكري المبخوتاإلستدالل الببلؼ22902-22898ً

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث قاسم الشبولأسلوب النعمة فً القرآن الكرٌم22905-22903

-دمشق - دار بترا رجاء بن سبلمة-أبحاث فً المذكر والمإنث - بنٌان الفحولة 22906

-البلذقٌة - دار الحوار باسل فرحات: فري بٌتو تر-نظرة شمولٌة للكون - إبداع الفنان 22907

-دمشق - دار نٌنوى محمد سعٌد الطرٌحً: تق-ملحمة اإلله راما - الهندٌة الراماٌانا 22908

مركز اإلنماء الحضاريعبد العزٌز بن عرفة: فٌلٌب مانػ ترجٌل دولوز أو نسق المتعدد22909

-عمان - دار صفاء عبد القادر فٌدوحاإلتجاه النفسً فً نقد الشعر العربً 22912-22910

الهٌبة العامة السورٌة للكتابخالد الحلبونًفن الرسابل النثرٌة فً العصر العباس22914-22913ً

الهٌبة العامة السورٌة للكتابعبد النبً أصطٌؾصورة النبً محمد صلى هللا علٌه وسلم 22916-22915

-طرابلس لبنان - المإسسة الحدٌثة للكتاب ٌوسؾ عٌدالحواسٌة فً األشعار األندلسٌة 22918-22917

-دمشق - منشورات وزارة الثقافة السورٌة عبد المعٌن الموحدالتسوٌق السٌنماب22920-22919ً

-دمشق - دار الرأي صبلح الدٌن ٌونسمتؽٌرات فً األدب والنقد22922-22921

-دمشق - دار الصفحات جمال شاكر البدريفن السٌنارٌو فً قصص القرآن22924-22923

-سلطة عمان - وزراة التراث والثقافة خلفان السٌابًفصل الخطاب فً المسؤلة والخطاب22925

22926
ال العسل تشتهٌه نفسً وال النحل

طاهر : الشاعرة اإلؼرٌقٌة سافو تر

-دمشق - دار كنعان رٌاض

-دمشق - دار الصفحات جمال البدريالٌهود وألؾ لٌلة ولٌلة22927

-عمان - دار ٌافا العلمٌة بدٌع عوض هللاأضواء فً النحو النحو والصوؾ22932-22928

-عمان - دار جلٌس الزمان إبراهٌم السامرابًاألصوات العربٌة22937-22933

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث أحمد الطٌبًاإلقتصاد المورفونولوجً فً التواصل اللسان22941-22938ً

-عمان - دار اإلعصار العلمً علً قاسم الحاج أحمدأصول الترجمة22946-22942

-دمشق - دار رند ستار عبد هللاإشكالٌة الحداثة فً الشعر العربً المعاصر22951-22947

-عمان - دار المعتز عٌسى إبراهٌم السعديأضواء وأسماء من هو؟؟؟22956-22952

-عمان - دار صفاء إبتسام الشجٌريدراسة فً معجم لسان العرب- اإلستشراق من إسم العٌن 22961-22957

-دمشق - دار الٌنابٌع حسٌن سرمك حسن-ٌحٌى السماوي نموذجا - إشكالٌات الحداثة فً شعر الرفض والرثاء 22966-22962

-بٌروت - دار إبن حزم خالد األزهريإعراب األلفٌة المسمى تمرٌن الطبلبً فً صناعة اإلعراب22976-22967
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-عمان - دار المسٌرة ٌوسؾ أبو عدوساألسلوبٌة والرإٌة والتطبٌق 22981-22977

-دمشق - دار صفحات ٌاسمٌن فٌدوحإشكالٌة الترجمة فً األدب المقارن22986-22982

-دمشق - دار نٌنوى سلٌم قبعٌن: ترتولستوي حكم النبً محمد صلى هللا علٌه وسلم22987

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث أحمد الطٌبًاإلقتصاد المورفونولوجً فً التواصل اللسان22988ً

-بٌروت - دار الراتب الجامعٌة موسوعة النببلء فً مجالس الشعرالطب فً الشعر العربً- موسوعة روابع الشعر العربً 22998-22989

-دمشق - دار صفحات عبد القادر فٌدوحإراءة التؤوٌل ومدارج معنى الشعر23003-22999

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث فٌصل صفاالوظٌفة وتحوالت البنٌة 23008-23004

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون بشٌر خلٌفًقراءة فً التصوٌر التحلٌلً- الفلسفة وقضاٌا اللؽة 23009

-بٌروت - دار الكتاب الجدٌد أحمد المتوكل-مدخل نظري - اللسانٌات الوظٌفٌة 23012-23010

-األردن - دار البداٌة ولٌد إبراهٌم الحاجاللؽة العربٌة ووسابل اإلتصال الحدٌثة23014-23013

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث هانً نصر هللاتجلٌات البروج الرمزٌة فً األعمال المسرحٌة والروابٌة والشعر الحدٌث23019-23015

-بٌروت - مركز دراسات الوحدة العربٌة عز الدٌن الخطابً: أنطوان برمان ترالترجمة والحرؾ أو مقام البعد23024-23020

-تونس - نقوش عربٌة الحبٌب مخأفكار معاصرة 23025

-بٌروت - دار الكتاب الجدٌد أحمد المتوكلمسابل النحو العربً فً قضاٌا نحو الخطاب الوظٌف23030-23026ً

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث فاٌز عارؾ القرعان-دراسات فً النص العذري - فً ببلؼة الضمٌر والتكرار 23035-23031

-بٌروت - دار الكتاب الجدٌد علً الشعبان(بحث فً األشكال والبلستراتٌجٌات  )الحجاج والحقٌقة وآفاق التؤوٌل 23040-23036

-وم أ - المعهد العالمً للفكر اإلسبلمً أٌمن صالح-دراسة فً المنهج األصولً - القرابن والنص 23045-23041

-بٌروت - دار الكتاب الجدٌد أحمد متوكل-مدخل نظري - اللسانٌات الوظٌفٌة 23047-23046

-األردن - دار البداٌة ولٌد إبراهٌم الحاجاللؽة العربٌة ووسابل اإلتصال الحدٌثة23050-23048

-بٌروت - دار الكتاب الجدٌد أحمد مداس-نحو منهج التحلٌل الخطاب الشعري - لسانٌات النص 23055-23051

-عمان - دار مجدالوي فاتن عبد الجبار جوادبحث إجرابً فً تشكٌل المعنى الشعري- اللون لعبة سٌمٌابٌة 23060-23056

-بٌروت - دار الكتاب الجدٌد مصطفى ؼلفان.....تارٌخها - فً اللسانٌات العامة 23061

-عمان - دار صفاء عبد الرحمن الهاشمً-رإٌة نظرٌة تطبٌقٌة - تحلٌل محتوى مناهج اللؽة العربٌة 23066-23062

-عمان - دار صفاء إبراهٌم الرضىقواعد اللؽة اإلنجلٌزٌة للناطقٌن باللؽة العربٌة23067

-عمان - دار صفاء مٌرفت ٌوسؾ المحٌاويالدرس الصوتً عند أحمد بن محمد الجزري23071-23068

-عمان - دار صفاء مٌرفت ٌوسؾ المحٌاويالدرس الصوتً عند أحمد بن محمد الجزري23072

-عمان - دارالراٌة رٌاض السوادالحد النحوي وتطبٌقاته حتى نهاٌة القرن العاشر هجري23076-23073

-الجزابر - منشورات اإلختبلؾ آمنة بلعلىتحلٌل الخطاب الصوفً فً ضوء المناهج النقدٌة المعاصرة23080-23077

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث فخرٌة ؼرٌب قادرتجلٌات الداللة اإلٌحابٌة فً الخطاب القرآنً فً ضوء اللسانٌات المعاصرة 23085-23081

-عمان - دار دجلة عناد ؼزوانالتحلٌل النقدي والجمالً لؤلدب 23090-23086

23094-23091
الترجمة والعولمة 

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون محمود منقذ الهاشمً: ماٌكل كرونٌن تر

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون إبراهٌم خلٌل-بحوث وقراءات - فً نظرٌة األدب وعلم النص 23096-23095
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-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون سعٌد الؽانمً-قراءات فً الحكاٌة العربٌة - الكنز والتؤوٌل 23101-23097

-عمان - دار صفاء مصطفى الكسوانًالمدخل إلى تحلٌل النص األدبً وعلم العروض23106-23102

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث نبٌل حداد نسخ4 - 2تداخل األنواع األدبٌة  مجلد 23111-23107

-األردن - دار جرٌر خلٌل بن ٌاسر البطاشًالترابط النصً فً ضوء التحلٌل اللسانً للخطاب23116-23112

-األردن - دار جرٌر زاهر بن مرهون الداوديالترابط النصً بٌن الشعر والنثر23119-23117

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث إبراهٌم أحمد ملحمسمٌحة خرٌس الرإٌة والفن- فً تشكٌل الخطاب الروابً 23124-23120

-بٌروت - دار الفرابً جمعان بن عبد الكرٌم-ؼموض األولوٌات - التطور اإلبستٌمولوجً للخطاب اللسانً 23125

-سورٌا - دار العراب عبد الحكٌم حسانالتصوؾ فً الشعر العربً اإلسبلم23130-23126ً

-دمشق - دار الٌنابٌع رحمن ؼركانالقصٌدة التفاعلٌة فً الشعرٌة العربٌة تنظٌر وإجراء23135-23131

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون محمد بوعزة- تقنٌات ومفاهٌم - تحلٌل النص السردي 23138-23136

-األردن - دار الحامد صابر الحباشةتحلٌل المعنى مقاربات فً علم الداللة 23143-23139

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث بشٌر تاورٌرتالحقٌقة على ضوء المناهج النقدٌة المعاصرة والنظرٌات الشعرٌة 23148-23144

-بٌروت - دار الكتاب الجدٌد عبد السبلم المسديمباحث تؤسٌسٌة فً اللسانٌات 23153-23149

-األردن - دار الحامد إبراهٌم خلٌل الرفوعالدرس الصوتً عند أبً عمرو الدان23158-23154ً

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون حورٌة الخملٌشًترجمة النص العربً القدٌم وتؤوٌله عند رٌجٌس ببلشٌر23163-23159

-دمشق - دار الٌنابٌع قٌس مجٌد مولىمخٌلة النص إشتؽال آخر للمعنى23168-23164

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون عبد الفتاح أحمد ٌوسؾلسانٌات الخطاب وأنساق الثقافة 23173-23169

-بٌروت - دار التنوٌر سلوى النجارجمالٌة العبلقات النحوٌة فً النص الفن23178-23174ً

-بٌروت - دار الكتاب الجدٌد عثمان أبو زنٌدنحو النص إطار نظري ودراسات تطبٌقٌة 23183-23179

-بٌروت - دار الكتاب الجدٌد حافظ إسماعٌلً علوي-دراسة تحلٌلٌة نقدٌة فً قضاٌا التلقً وإشكاالته - اللسانٌات فً الثقافة العربٌة المعاصرة 23188-23184

-دمشق - دار الٌنابٌع رازق جعفر الزٌرجاوينظرٌة الحقول الداللٌة فً كتاب المخصص إلبن سٌده23193-23189

-بٌروت - دار الكتاب الجدٌد عمار ساسًمنهج الجواب فً آلٌات تحلٌل الخطاب23195-23194

-األردن - دار الراٌة نزار خورشٌد عقراويالنصوص الصوتٌة فً مشاهٌر شروح المقدمة الجزرٌة23200-23196

مركز النشر الجامعًاألزهر زنادنصوص فً الترجمة من اإلنجلٌزٌة 23205-23201

-عمان - دار المناهج -نسخة الطالب - مهارة اإلستماع والخطاب 23210-23206

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث أمحمد المستؽانمًدراسة ببلؼٌة تحلٌلٌة لقصة موسى علٌه السبلم - تصرٌؾ القول فً القصص القرآنً 23215-23211

-بٌروت - كتاب ناشرون زكرٌاء تونانً-المعانً والبٌان والبدٌع - التسهٌل لعلوم الببلؼة 23220-23216

-عمان - دار صفاء تراث الزٌاديالدرس الداللً عند عبد القاهر الجرجان23225-23221ً

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث مصطفى السعٌدمقدمة فً الترجمة التحرٌرٌة من اللؽة اإلنجلٌزٌة إلى العربٌة 23230-23226

-بٌروت - كتاب ناشرون أمجد التمٌمًمقدمة فً النقد الثقافً التفاعل23232-23231ً

-عمان - دار كنوز المعرفة طالب إسماعٌلمقدمة لدراسة علم الداللة فً ضوء التطبٌق القرآنً والنص الشعري23237-23233

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث عبد الوهاب شعبلنالمنهج اإلجتماعً وتحوالته من سلطة األٌدٌولوجٌا إلى فضاء النص23242-23238

-دمشق - دار الٌنابٌع باسم األعسممقاربات فً الخطاب المسرح23247-23243ً
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-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث إدرٌس مقبولمنهج سٌبوٌه فً اإلحتجاج بالقراءات ولها23252-23248

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث حافظ إسماعٌلً علوي أجزاء5دراسة نظرٌة وتطبٌقٌة فً الببلؼة الجدٌدة - الحجاج مفهومه ومجاالته 23262-23253

-بٌروت - دار التنوٌر ؼادة اإلمامجمالٌات الصورة جاستون باشبلر23263

مجموعة من الباحثٌنمجلة المجمع الجزابري للؽة العربٌة العدد السادس23264

مجموعة من الباحثٌنمجلة المجمع الجزابري للؽة العربٌة العدد الثان23265ً

مجموعة من الباحثٌنمجلة المجمع الجزابري للؽة العربٌة العدد األول23266

مجموعة من الباحثٌنمجلة المجمع الجزابري للؽة العربٌة العدد السابع23267

مجموعة من الباحثٌنمجلة المجمع الجزابري للؽة العربٌة العدد الثالث23268

مجموعة من الباحثٌنمجلة اللؽة العربٌةبدمشق الجزء الثان23269ً

مجموعة من الباحثٌنمجلة اللؽة العربٌةبدمشق الجزء الثالث23270

مجموعة من الباحثٌنمجلة اللؽة العربٌةبدمشق الجزء الرابع23271

مجموعة من الباحثٌنمجلة اللؽة العربٌةبدمشق الجزء األول23272

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون محمد بازيالتؤوٌلٌة العربٌة نحو نموذج تساندي فً فهم النصوص والخطابات23276-23273

-الجزابر - منشورات اإلختبلؾ السعٌد بوطاجٌناإلشاؼال العاملً دراسة سٌمٌابٌة23280-23277

-الجزابر - منشورات اإلختبلؾ حسٌن خمريفضاء المتخٌل مقاربات فً الرواٌة 23284-23281

-بٌروت - شركة المطبوعات قدري قلعجًالناس واآلخرون قصص مختارة من اآلداب العالمٌة 23286-23285

-دمشق - دار نٌنوى حسن مجٌد العبٌدينظرٌة المكان فً الفلسفة اإلسبلمٌة إبن سٌنا نموذجا23288-23287

-اإلسكندرٌة - دار الدعوة مصطفى حلمً-دراسة مقارنة - اإلسبلم واألدٌان 23290-23289

مركز اإلنماء الحضاريإبراهٌم محموداألنثى المهدورة لعبة المتخٌل الذكوري فً صناعة األنثى23292-23291

-بٌروت - دار اآلداب سامً سوٌدانأبحاث فً النص الروابً العربً 23294-23291

-بٌروت - دار المعرفة عبد الرحمن المصطاويدٌوان مجنون لٌلى 23296-23295

دار الفكر العربًفلاير علوانأحكام السحر والسحرة فً القرآن والسنة لئلمام الرازي 23297

-الجزابر - منشورات اإلختبلؾ محمد معتصم: جٌرار جٌنٌت ترخطاب الحكاٌة بحث فً المنهج 23298

-بٌروت - الدار المتحدة للنشر محمود السمرةمتمردون أدباء وفنانون23299

-بؽداد - دار الحرٌة رشٌد مجٌدٌحترق النجم ولكن23300

-بٌروت - دار التنوٌر إلفت كمال الروبً-من الكندي حتى إبن رشد - نظرٌة الشعر عند الفبلسفة المسلمون 23301

-بٌروت - دار مجد بسام بركة: تر/ جورج مولٌنٌه األسلوبٌة 23302

-الجزابر - دار فلٌتس هانً الخٌررحلة عمر فً دروب الشعر 23304-23303

-بٌروت - دار مجد حسٌن الحاج حسنأدب العرب فً صدر اإلسبلم 23307-23305

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون أحمد ٌوسؾ-مقاربات سٌمٌابٌة فً فلسفة العبلمة - الدالالت المفتوحة 23310-23308

-القاهرة - دار الطبلبع سمٌر سعٌد حجازيمعجم مصطلحات األنثروبولوجٌا والفلسفة وعلوم اللسان والمذاهب النقدٌة واألدبٌة 23313-23311

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة سعٌد الفتاح: محً الدٌن الطابً تحمشاهد األسرار القدسٌة ومطالع األنوار اإلالهٌة 23317-23314

إدرٌس بودٌبةالرإٌة والبنٌة فً رواٌات الطاهر وطار23319-23318
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-الجزابر - منشورات اإلختبلؾ محمد ٌحٌان: دومٌنٌك مونقانو ترالمصطلحات المفاتٌح لتحلٌل الخطاب23321-23320

-دمشق - دار التكوٌن محمد عضٌمة: ترسفٌنة الموت أنطولوجٌا الشعر الٌابانً الحدٌث23323-23322

-البلذقٌة - دار الحوار محمود أمٌن العالمالرواٌة العربٌة بٌن الواقع واألٌدٌولوجٌة23324

دار الجلٌلنعٌم الٌافًالشعر بٌن الفون الجمٌلة 23325

-معسكر - منشورات المركز الجامعً مصطفى إسطنبولً حبٌب بوزوادةعلم الداللة التؤصٌل والتفصٌل23326

-الجزابر - الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع زٌنب األعوجأنت من منا ٌكره الشمس23327

-بٌروت - دار الطلٌعة الزواوي بؽوهنقد المنعطؾ اللؽوي فً الفلسفة المعاصرة - الفلسفة واللؽة 23328

-بٌروت - الدار العالمٌة عبد اللطٌؾ اللعبً-شعر - أزهرت شجرة الحدٌد 23329

-الجزابر - منشورات اإلختبلؾ رشٌد بن مالك: ترالسٌمٌابٌة أصولها وقواعدها23330

منشورات أبٌكعبد العزٌز فراح-رواٌة - أنا القدٌس أوؼستٌن 23331

-الجزابر - دار العٌون عثمانً المٌلودشعرٌة تودوروؾ23332

-بٌروت - دار المنتخب العربً لطٌؾ زٌتونً: جورج موفان ترالمسابل النظرٌة فً الترجمة23334-23333

-الجزابر - منشورات اإلختبلؾ إبراهٌم صحراوي-األنواع والوظابؾ والبنٌات - السرد العربً القدٌم 23338-23335

-بٌروت - دار مجد خلٌل أحمد خلٌل: ؼاستون باشبلر ترشعلة قندٌل 23341-23339

-دمشق - دار نٌنوى نصٌر عواد-دراسة تطبٌقٌة فً الكتابة السٌر ذاتٌة - إعادة إنتاج الحداثة 23346-23342

-بٌروت - دار مجد طبلل جربقراءة حدٌثة لخطابها الشعري وتارٌخها- الوافً بالمعلقات 23349-23347

-الجزابر - منشورات اإلختبلؾ الطاهر بومزبرالتواصل اللسانً والشعرٌة 23353-23350

-الجزابر - منشورات اإلختبلؾ حسٌن خمرينظرٌة النص من بنٌة المعنى إلى سٌمٌابٌة الدال23356-23354

-بٌروت - دار الفكر العربً محمد حمود-نقد شعر قصة - مٌخابٌل نعٌمة 23359-23357

-بٌروت - دار اآلداب إلٌاس خوري-دراسة نقدٌة - الذاكرة المفقودة 23361-23360

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون وجدان الصانػشهرزاد وؼواٌة السرد قراءة فً القصة والرواٌة األنثوٌة 23365-23362

-الجزابر - المجمع الجزابري للؽة العربٌة مجموعة من الباحثٌن -5العدد - مجلة المجمع الجزابري للؽة العربٌة 23367-23366

واسٌنً األعرج-أنطولوجٌا الرواٌة الجزابرٌة التؤسٌسٌة - مجمع النصوص الؽاببة 23371-23368

-القاهرة - دار الطبلبع محمد محً الدٌن عبد الحمٌد: تحأبو الطٌب المتنبً وماله وماعلٌه23375-23372

-دمشق - منشورات إتحاد كتاب العرب بندر عبد الحمٌد-شعر - إعبلنات الموت والحرٌة 23376

-الرباط - منشورات إتحاد كتاب العرب محمد المعزوزعلم الجمال فً الفكر العربً القدٌم23377

المكتب اإلسبلمًمحمد بن عبد الوهابمعجم زاد المعاذ لئلمام بن القٌم 23378

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث هادي نهر-دراسات وصفٌة تطبٌقٌة - علم األصوات النطقً 23383-23379

-بٌروت - دار المناهل حافظ المؽربً-دراسة داللٌة وفنٌة - صورة اللون فً الشعر األندلسً 23386-23384

-بٌروت - دار المناهل حافظ المؽربً-دراسة داللٌة وفنٌة - صورة اللون فً الشعر األندلسً 23388-23387

-عمان - دار كنوز المعرفة ؼالب فاضل المطلبً-مدخل فٌفولوجً - ظاهرة اإلعراب فً العربٌة 23393-23389

-دمشق - دار التكوٌن لإي علً خلٌلعجاببٌة النثر الحكابً أدب المعراج والمناقب23396-23394

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون عبد الطٌؾ محفوظ-مقاربة سٌمٌابٌة فً رواٌات نجٌب محفوظ - المعنى وفرضٌات اإلنتاج 23400-23397
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-دمشق - دار نٌنوى حسٌن سرمك حسن1ج- جدل المقدس والمدنس - اللعنة المباركة 23405-23401

-بٌروت - دار الفكر العربً كرٌم عاصً-ببلؼة - جرأة - مواقؾ - نساء العرب 23406

-بٌروت - دار الفكر العربً كرٌم عاصً-ببلؼة - جرأة - مواقؾ - رجاالت العرب 23407

-بٌروت - دار الفكر العربً خلٌل أحمد خلٌل-إنجلٌزي - فرنسً - عربً - معجم الرموز 23417-23408

-بٌروت - دار إبن كثٌر عماد الدٌن خلٌلمدخل إلى نظرٌة األدب اإلسبلم23419-23418ً

-دمشق - دار الٌنابٌع عصام شرتح-دراسات تحلٌلٌة فً بنٌة القصٌدة الحدٌثة - فضاء المتخٌل الشعري 23423-23420

-القاهرة - دار الفجر عبد الرحمن تبرماسٌنالعروض وإٌقاع الشعر العربً 23428-23424

-عمان - دار كنوز المعرفة أحمد خضر رزق-تحلٌل ودراسة لؽوٌة - الشواهد الشعرٌة فً كتاب الدر المصون 23433-23429

-عمان - دار ٌافا العلمٌة محمد سلمان مرزوق الرقب-المدثر والقٌامة أنموذجا - ظاهرة التصعٌد الخطابً فً السور المكٌة  23438-23434

-عمان - مإسسة الوراق محمد هاشم الحدٌديالفراد فً الترجمة التحرٌرٌة 23443-23439

-عمان - دار صفاء عبد القادر عبد الجلٌلعلم الصرؾ الصوت23448-23444ً

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون الطاهر بومزبرأصول الشعرٌة العربٌة 23452-23449

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث مصطفى بوعنانًفً الصوتٌات العربٌة والؽربٌة 23457-23453

-بٌروت - دار المعرفة عبد الرحمن المصطاويدٌوان ذي الرمة 23460-23458

-بٌروت - دار المعرفة عبد الرحمن المصطاويدٌوان البرع23462-23461ً

-بٌروت - دار المعرفة عبد الرحمن المصطاويدٌوان اإلمام علً بن أبً طالب رصً هللا عنه23465-23463

-بٌروت - دار المعرفة عبد الرحمن المصطاوي-محً الدٌن إبن العربً - دٌوان ترجمات األسواق 23468-23466

-بٌروت - دار المعرفة عبد الرحمن المصطاويدٌوان أبو فراس الحمدان23470-23469ً

-دمشق - دار التكوٌن محمد عضٌمة-الكتاب الخامس - ببلد المؽرب العربً - دٌوان الشعر العربً الجدٌد 23473-23471

-بٌروت - دار المعرفة عبد هللا منرة: تحدٌوان حسان بن ثابت األنصاري23476-23474

-بٌروت - دار المعرفة حسان الطٌبً: تحرسابل أبً العبلء المعري23478-23477

-بٌروت - دار المعرفة عبد الرحمن المصطاويدٌوان أبً العتاهٌة 23481-23479

-بٌروت - دار المعرفة عبد الرحمن المصطاويدٌوان عمر بن أبً ربٌعة 23484-23482

-بٌروت - دار المعرفة عبد الرحمن المصطاويدٌوان المتنب23487-23485ً

-القاهرة - دار الطبلبع محمد محً الدٌن عبد الحمٌدشرح إبن عقٌل على ألفٌة إبن مالك ومعه23491-23488

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون بومدٌن بوزٌددراسة فً المنهج التؤوٌلً عند شلٌرماخر ودٌلتاي- الفهم والنص 23495-23492

-القاهرة -  مكتبة إبن سٌنا أكرم مإمن: تر-كتب ؼٌرت مجرى التارٌخ - كتاب األمٌر لمكٌافللً 23499-23496

23500
جامع العلوم والحكم 

حامد أحمد : إبن رجب الحنبعلً تح

-القاهرة - دار الفجر الطاهر

-بٌروت - دار اآلداب أحمد عبد المعطً حجازيإبراهٌم ناجً - قصابد 23501

-بٌروت - دار مجد مٌشال زكرٌاء-مٌشال زكرٌاء - المبادئ واألعبلم - علم اللؽة الحدٌث- األلسنٌة 23502

-مصر - الدار القومٌة وٌلٌام هازلتمهمة الناقد 23503

-القاهرة - دار الشروق صالح عبد الصبوركومٌدٌا سوداء مسافر لٌل23504
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مركز النشر الجامعًكمال عمرانفً مقاربة النص ذي الطابع الحضاري- شفاؾ النص 23505

-بٌروت - دار الكتب الشعبٌة -الملك سٌؾ بن ذي ٌزن - سٌرة فارس الٌمن 23506

-عمان - دار دجلة عبد الرضا الوزانالصوت والمعنى فً الدرس اللؽوي عند العرب فً ضوء علم اللؽة الحدٌث23507

-بٌروت - دار المركز اللبنانً محمد العرٌبًأساس التقدٌس فً علم الكبلم لئلمام فخر الدٌن الرازي 23508

-تونس - دار بوسبلمة الحبٌب علوانمحاولة فً فهم رواٌة السرد 23509

-القاهرة - مكتبة الثقافة الدٌنٌة حسٌن نصار-القسم فً القرآن الكرٌم - إعجاز القرآن 23510

-دمشق - دار القلم فاروق حمادةمصادر السٌرة النبوٌة وتقوٌمها 23511

-مصر- الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب أحمد مجماهددراسة فً توظٌؾ الشخصٌات التراثٌة - أشكال التناص الشعري - دراسات أدبٌة 23512

-تونس - الدار التونسٌة للنشرالطاهركٌؾ نعتبر الشابً مجددا 23513

-القاهرة - دار إبن رشد إلٌاس خوريدراسات فً نقد الشعر 23514

رضوان محمد حسٌن النجار -1طبعة - فن الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي - الخلٌل إلى الخلٌل العروض العربً 23515

-األردن - دار الحامد أسعد خلؾ العوادي-دراسة فً النحو والداللة - سٌاق الحال فً كتاب سٌبوٌه 23520-23516

-األردن - دار الراٌة جبلل الدٌن ٌوسؾ العٌدانًداللة البنٌة الصرفٌة فً السور القرآنٌة القصار 23525-23521

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث فتحً بوخالفةشعرٌة القراءة والتؤوٌل فً الرواٌة الحدٌثة 23529-23526

-عمان - دار دجلة محمد شهاب العانًالشعر السٌاسً األندلسً فً عصر ملوك الطوابؾ23534-23530

-بٌروت - دار مجد محمد حموداألدب اإلفرٌق23536-23535ً

-بٌروت - دار مجد محمد حمود: فرٌدٌرٌك رٌؽار تراألدب اإلنجلٌزي23538-23537

-بٌروت - دار مجد محمد حموداألدب األلمان23539ً

-بٌروت - دار مجد محمد حموداألدب اإلفرٌق23540ً

-بٌروت - دار مجد محمد حمودأدب أمرٌكا البلتٌنٌة 23543-23541

-بٌروت - دار مجد محمد حموداألدب الروس23545-23544ً

-بٌروت - دار مجد محمد حمود: فرٌدٌرٌك رٌؽار تراألدب اإلنجلٌزي23549-23546

-بٌروت - دار مجد محمد حموداألدب األلمان23550ً

-بٌروت - دار مجد محمد حموداألدب الروس23551ً

-بٌروت - دار مجد محمد حموداألدب األلمان23554-23552ً

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون عبد اللطٌؾ محفوظ-نحو تصور سٌمٌابً - آلٌات إنتاج النص الروابً 23558-23555

-عمان - دار جلٌس الزمان ممدوح محمود حامدالرواٌة وأثرها فً النقد األدبً 23563-23559

-عمان - دار صفاء عبد القادر عبد الجلٌلالداللة الصوتٌة والصرفٌة فً لهجة اإلقلٌم الشمالً 23568-23564

-بٌروت - دار الكتاب الجدٌد سعٌد بنكراد: جاك فونتانً ترسٌمٌابٌات األهواء من حاالت األشٌاء إلى حبلت النفس23573-23569

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث الشرٌؾ حبٌلة-دراسة سوسٌو نصٌة فً الرواٌة الجزابرٌة المعاصرة - الرواٌة والعنؾ 23578-23574

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث ناصر لوحٌشًالرمز فً الشعر العربً 23583-23579

-األردن - دار الحامد ضٌاء ؼنً لفتهسردٌة النص األدب23585-23584ً

-القاهرة - دار الفجر بكري عبد الكرٌمدراسة داللٌة لؤلفعال الواردة فٌه- الزمن فً القرآن الكرٌم 23590-23586
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-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون لإي حمزة عباسفعالٌة اإلخبار فً السرد العربً القدٌم - ببلؼة التزوٌر 23595-23591

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث الشرٌؾ حبٌلة-دراسة فً رواٌات نجٌب الكٌبلنً - بنٌة الخطاب الروابً 23600-23596

-بٌروت - دار إبن كثٌر عماد الدٌن خلٌلمحاوالت جدٌدة فً النقد اإلسبلم23602-23601ً

-الجزابر - دار النفٌس مرسً حجازيأحمد شوقً أمٌر الشعراء 23604-23603

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون سعٌد ٌقطٌن-جٌرار جٌنٌت من النص إلى المناص - عتبات 23608-23605

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث هادي نهر-اإلتجاهات والمناهج واإلجراءات - البحوث اللؽوٌة واألدبٌة 23613-23609

-القاهرة - دار الطبلبع محمد محً الدٌن عبد الحمٌد-فً معرفة كبلم العرب - شرح شذور الذهب 23616-23614

-بٌروت - دار اآلداب سامً سوٌدان-ورٌادة التجدٌد فً الشعر العربً الحدٌث - بدر شاكر السٌاب 23618-23617

-بٌروت - دار اآلداب سامً سوٌدان-الحرب والقضٌة والهوٌة فً الرواٌة العربٌة - فضاءات السرد ومدارات التخٌٌل 23620-23619

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث صبلح الدٌن أحمد دراوشةعند شعراء القرن الثانً الهجري- الرإى واألدوات 23625-23621

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون عمر مهٌبل: ترجاك درٌدا أحادٌة اآلخر اللؽوٌة 23628-23626

23631-23629
مفاهٌم سردٌة 

عبد الرحمن : تزفٌطان تودوروؾ تر

-الجزابر - منشورات اإلختبلؾ مزٌان

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون شرؾ الدٌن ماجدولٌن-بصدد قراءة التراث السردي - تروٌض الحكاٌة 23635-23632

-دمشق - دار نٌنوى صادق المسلم-النفس نموذجا - إبداعات صدر الدٌن الشٌرازي الفلسفٌة 23637-23636

-دمشق - دار الفكر محمود أحمد ؼازي: محمد إقبال ترٌا أمم الشرق 23639-23638

-بٌروت - دار مجد حسٌن الحاج حسنأدب العرب فً عصر الجاهلٌة23642-23640

-عمان - دار دجلة جاسم محمد الصمٌدعً-دراسة أسلوبٌة - شعر الخوارج 23647-23643

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث محمد العٌاشً كنوزي-دراسة أسلوبٌة - شعرٌة القصٌدة العربٌة المعاصرة 23652-23648

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث فتحً بوخالفةشعرٌة القراءة والتؤوٌل فً الرواٌة الحدٌثة 23653

-عمان - دار دجلة سعٌد حسون العنكبًدراسة فً تؤوٌبلته النفسٌة والفنٌة - الشعر الجاهلً 23658-23654

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون جمال حضري: جوزٌؾ كورتٌس ترمدخل إلى السٌمٌابٌة السردٌة والخطابٌة 23659

-سورٌا - دار المدى ٌوسؾ عز الدٌنالتجدٌد فً الشعر الحدٌث23662-2360

-دمشق - دار نٌنوى عبد الوهاب المقالح: إٌرٌل دورفمان تر-رواٌة - األرامل 23666-23663

مركز اإلنماء الحضاريناصر الحلوانً: ترأمبرتو إٌكو والتؤوٌل المفرط التؤوٌل23669-23667

-دمشق - دار التكوٌن باسم فراتدراسات وقراءات وآراء فً عر- مبذنة الشعر 23672-23670

-األردن - دار الحامد ضٌاء ؼنً لفتهسردٌة النص األدب23675-23673ً

-بٌروت - دار مجد جوزٌؾ مٌشال شرٌمدلٌل الدراسات األسلوبٌة 23678-23674

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون محمد معتصممن مساءلة الواقع إلى سإال المصٌر- بنٌة السرد العربً 23683-23679

-بٌروت - دار المنتخب العربً عبد الملك مرتاض-تحلٌل مركب لقصٌدة أشجان ٌمانٌة - شعرٌة القصٌدة قصٌدة القراءة 23685-23684

-العراق - منشورات وزارة الثقافة واإلعبلم راضً مهدي السعٌد-شعر - إبتهاالت لوطن العشق 23686

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون إبراهٌم أحمدأنطولوجٌا اللؽة عند مارتن هٌدؼر23687

-بٌروت - دار الجٌل أحمد الشرباصً-المجلد الرابع - ٌسؤلونك فً الدٌن والحٌاة 23688
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-بٌروت - دار المعرفة عبد الرحمن المصطاويدٌوان إبن مقبل23691-23689

-بٌروت - دار المعرفة عبد الرحمن المصطاويدٌوان البرع23692ً

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون أحمد ٌوسؾ-المنطق السٌمٌابً وجبر العبلمات - السٌمٌابٌات الواصفة 23697-23693

-لبنان - دار النهضة العربٌة عبد القادر قطفً الشعر اإلسبلمً واألموي23698

-األردن - دار النفابس عبد الرزاق حسٌنحكاٌات األطفال فً التراث 23699

-بٌروت - مإسسة اإلنتشار العربً داٌفٌد أٌكه-معلومات مذهلة عن خفاٌا الكون واألحداث - السر األكبر 23700

-بٌروت - دار العودة محمد ؼنٌمً هبللالرومانتكٌة 23701

-بٌروت - منشورات المكتبة العصرٌة بلند الحٌدريخطوات فً الؽربة 23702

-بٌروت - دار اآلداب محمد برادةمحمد منظور وتنظٌر النقد العرب23703ً

-عمان - دار عمار عبد الفتاح الحموزإنزٌاح اللسان العربً الفصٌح والمعنى 23708-23704

دار المنهل اللبنانًجان نعوم طنوس-دراسات فً نصوص أدبٌة معاصرة - ثنابٌة الشرق والؽرب 23713-23709

-األردن - دار جرٌر ولٌد العناتًالتباٌن وأثره فً تشكٌل النظرٌة اللؽوٌة العربٌة 23718-23714

-بٌروت - دار الفرابً ٌمنى العٌدتقنٌات السرد الروابً فً ضوء المنهج البنٌوي23721-23719

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون إبراهٌم أحمد- مقاربات آللٌات الفهم والتفسٌر - التؤوٌل والترجمة 23726-23722

-عمان - دار صفاء عبد القادر عبد الجلٌلدراسة فً المستوٌات الصوتٌة والصرفٌة والنحوٌة والداللٌة - البنٌة اللؽوٌة فً اللهجة الجاهلٌة 23731-23727

-األردن - دار الراٌة نوار محمد إسماعٌلتؤوٌل الجملة القرآنٌة الواحدة23736-23732

-عمان - دار جلٌس الزمان نضال محمود خلؾ الفراٌة-نوادر اللحٌانً أنموذجا - األنماط اللؽوٌة النادرة 23741-23737

-دمشق - دار الٌنابٌع نظال أحمد باقر الزبٌديالثنابٌات المتاضدة فً شعر مخضرمً الجاهلٌة واإلسبلم23746-23742

-عمان - دار أسامة ضرؼام الدرةالتطور الداللً فً لؽة الشعر23751-23747

-بٌروت - دار الكتاب الجدٌد عبد السبلم المسديالتفكٌر اللسانً فً الحضارة العربٌة 23754-23752

-األردن - دار الحامد ضٌاء ؼنً لفتهالبنٌة السردٌة فً شعر الصعالٌك 23759-23755

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث محمد صابر عبٌدتؤوٌل النص الشعري 23764-23760

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث عمر عبد الهادي عتٌق-التركٌب والرسم واإلٌقاع - ظواهر أسلوبٌة فً القرآن الكرٌم 23769-23765

-عمان - دار صفاء عهود عبد الواحد العكٌلًالصورة الشعرٌة عند ذي الرمة23774-23770

-األردن - دار جرٌر عبد القادر الرباعًدراسة فً النظرٌة والتطبٌق- الصورة الفنٌة فً النقد الشعري 23779-23775

مركز النشر الجامعًكمال عمرانفً مقاربة النص ذي الطابع الحضاري- شفاؾ النص 23783-23780

-عمان - دار دجلة ندى شعبلن موحانشواهد سٌبوٌه الشعرٌة فً جهود النحوٌٌن23788-23784

-األردن - دار النفابس فضل حسٌن عباس-علم البٌان والبدٌع - الببلؼة فنونها وأفنانها 23792-23789

-األردن - دار النفابس فضل حسٌن عباس-علم المعانً - الببلؼة فنونها وأفنانها 23797-23793

-األردن - دار النفابس فضل حسٌن عباس-علم البٌان والبدٌع - الببلؼة فنونها وأفنانها 23798

-عمان - دار مجدالوي فٌصل ؼازي النعٌمً-دراسة سٌمٌابٌة فً ثبلثٌة أرض السواد لعبد الرحمن منٌؾ - العبلمة والرواٌة 23803-23799

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث عبد الملك بومنجل2 ج1ج- مسابلة الحداثة - جدل الثابت والمتؽٌر فً النقد العربً الحدٌث 23807-23804

-عمان - دار كنوز المعرفة نبٌل علً حسنٌن-جرٌر والفرزدق واألخطل - دراسة تطبٌقٌة فً شعر شعراء النقابض - التناص 23812-23808
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-عمان - دار مجدالوي منتصر عبد القادر الؽضنفري-قراءات فً الشعر العباسً - ثراء النص 23817-23813

-عمان - دار أسامة عبد الكرٌم مجاهد-فقه اللؽة العربٌة - علم اللسان العربً 23819-23818

-دمشق - دار الٌنابٌع عصام شرتح-دراسات تحلٌلٌة فً بنٌة القصٌدة الحدٌثة - فضاء المتخٌل الشعري 23820

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث إبراهٌم مصطفى محمد الدهونالتناص فً شعر أبً عبلء المعري23825-23821

-عمان - دار دجلة عادل هادي العبٌديرواٌة أبً الحسٌن عبد هللا بن محمد بن سفٌان النحوي- التفسح فً اللؽة 23830-23826

-بٌروت - دار الكتاب الجدٌد عبد السبلم المسديالتفكٌر اللسانً فً الحضارة العربٌة 23832-23831

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث سعٌد سبلم-الرواٌة الجزابرٌة أنموذجا - التناص التراثً 23837-23833

-بٌروت - دار الفرابً ٌمنى العٌدتقنٌات السرد الروابً فً ضوء المنهج البنٌوي23838

-الجزابر - منشورات اإلختبلؾ محمد شوقً الزٌن-مقاربات فً الحداثة والمثقؾ - إزاحات فكرٌة 23839

-الجزابر - المإسسة الوطنٌة للكتاب عمار الطالبً: تح-إمبلء اإلمام عبد الحمٌد بن بادٌس - مبادئ األصول 23840

-القاهرة - دار الكاتب العربً محمود تٌمورأدب وأدباء23841

-دمشق - منشورات إتحاد كتاب العرب حسن عباس-دراسة - خصابص الحروؾ العربٌة ومعانٌها 23843-23842

-الجزابر - منشورات اإلختبلؾ عبد هللا العشًبحث فً آلٌة اإلبداع الشعري- أسبلة الشعرٌة 23846-23844

-سورٌا - دار الرفاعً أحمد محمد قدورصور من التحلٌل األسلوب23849-23847ً

الهٌبة العامة السورٌة للكتابموفق مسعود-مسرحٌتان - ؼواٌات البهاء كؤس سقراط األخٌر 23851-23850

-سلطنة عمان - وزارة الثقافة والتراث داةد سلوم: هبلل العمانً تحدٌوان جواهر السلوك فً مداٌح الملوك23853-23852

الهٌبة العامة السورٌة للكتابمحً الدٌن حمٌدي: ٌوجٌن ناٌدا تردور السٌاق فً الترجمة23854

-دمشق - دار الفكر أحمد علً كنعانأدب األطفال والقٌم التربوٌة23855

-بؽداد - دار الحرٌة جبلل الخٌاطالشعر والثورة 23856

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة عبد المجٌد الحر-شاعر الحداثة والرومانٌة - خلٌل الحاوي 23857

الهٌبة العامة السورٌة للكتابمحمود أحمد السٌداللؽة العربٌة وتحدٌات العصر23858

-دمشق - دار نٌنوى ٌاسر علً عبد سلمان-دراسة موازنة - صورة الذات بٌن إبً فراس الحمدانً ومحمود سامً البارودي 23859

-سورٌا - دار المدى سهام عبد الوهاب الفرٌحالمرأة العربٌة واإلبداع الشعري23860

-بٌروت - دار األندلس عاطؾ جودة نصرالرمز الشعري عند الصوفٌة 23861

-البلذقٌة - دار الحوار وٌرٌس داٌرٌه و كاثلٌن مٌلر-رواٌة - زهرة الصحراء 23862

-البلذقٌة - دار الحوار وٌرٌس داٌرٌه و جٌن هاٌم-رواٌة - فجر الصحراء 23863

-البلذقٌة - دار الحوار وٌرٌس داٌرٌه و كورٌنا مٌلبورن-رواٌة - بنات الصحراء 23864

-البلذقٌة - دار الحوار خمٌس الورتان2ً- خلٌل حاوي نموذجا - اإلٌقاع فً الشعر العربً الحدٌث 23865

-لبنان - طرابلس مجموعة من الباحثٌنمجلة نصؾ سنوٌة تعنً بشإون الشعر- قطوؾ 23866

-وهران - دار القدس العربً بلحٌا الطاهرسبلطٌن الرمل23867

-وهران - دار القدس العربً بلحٌا الطاهرالمتسامح23868

-بٌروت - دار العودة أمل دنقل-األعمال الشعرٌة الكاملة - أمل دنقل 23869

-بٌروت - دار العودة إلٌاس أبو شبكة-إلٌاس أبو شبكة - األعمال الشعرٌة 23870
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-دمشق - رند للنشر والتوزٌع عصام شرتحجمالٌة التكرار فً الشعر السوري المعاصر23871

-بٌروت - دار األندلس السٌد إبراهٌم محمد: تح ضرابر الشعر إلبن عصفور اإلشبٌل23872ً

-بٌروت - دار المعرفة شكري محمد عٌاد-مشروع دراسة علمٌة - موسٌقى الشعر العربً 23873

-اإلمارات العربٌة المتحدة - دابرة الثقافة واإلعبلم هٌثم ٌحً الخواجةالقٌم التربوٌة واألخبلقٌة فً مسرح الطفل23874

-دمشق - دار نٌنوى محمد صابر عبٌد-دراسة - فضاء الكون الشعري من التشكٌل إلى التدلٌل 23875

-مصر - دار المعارؾ شوقً ضٌؾالببلؼة تطور وتارٌخ23876

-بٌروت - دار العودة سعدي ٌوسؾدٌوان سعدي ٌوسؾ23877

-مصر- الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب كمال أبودٌبدراسة أدبٌة - الرإى المقنعة نحو منهج بنٌوي فً دراسة الجعر الجاهلً 23878

-بٌروت - دار العودة عز الدٌن المناصرةدٌوان عز الدٌن المناصرة23879

-طرابلس لٌبٌا - الدار العربٌة للكتاب أبو القاسم سعد هللا-محمد العٌد آل خلٌفة - شاعر الجزابر 23880

-بٌروت - داراآلداب سامً سوٌدانجدلٌة الحوار فً الثقافة والنقد 23881

-دمشق - منشورات الهٌبة العامة السورٌة للكتاب أحمد علً محمدقضاٌا الفن فً الشعر العباس23882ً

-الجزابر - دٌوان المطبوعات الجامعٌة آمنة بلعلى-دراسة تطبٌقٌة - تجلٌات مشروع البعث واإلنكسار فً الشعر العربً المعاصر 23883

-دمشق - دار كنعان مٌادة لبابٌدي-شعر - عطش الرؼبة 23884

-دمشق - دار نٌنوى محمد عبد المطلب البكاء-تطبٌقات لؽوٌة فً مفردات قرآنٌة - القرآن واللؽة 23885

-دمشق - إتحاد كتاب العرب ؼسان السٌد: ماري شٌفٌر ترما الجنس األدب23886ً

-دمشق - إتحاد كتاب العرب محمد رٌاض وتار-دراسة - توظٌؾ التراث فً الرواٌة العربٌة 23887

-الجزابر - الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع أبو العٌد روروكتب وشخصٌات 23888

-دمشق - إتحاد كتاب العرب بوجمعة بوبعٌو-دراسة - جدلٌة القٌم فً الشعر الجاهلً 23889

-لبنان - دار النهضة العربٌة عبد العزٌز عتٌقالمدخل إلى علم النحو والصرؾ23890

-سورٌا - دار المدى رشٌد الخٌون-دراسة - مذهب المعتزلة من الكبلم إلى الفلسفة 23891

-دمشق - دار التكوٌن باسل المسالمه: هارولد بلوم ترفن قراءة الشعر23892

-بٌروت - دار الكنوز سهٌل نجم: هٌلٌس مٌلر ترأخبلقٌات القراءة23893

-سورٌا - دار الرفاعً أحمد محمد قدورمقاالت فً اللؽة والهوٌة23894

الهٌبة العامة السورٌة للكتابمحمد كامل القدسً: محمود عجان تحالتحلٌل الموسٌقً لسماعً صبا زمزمة23895

-دمشق - منشورات وزارة الثقافة ندٌم معبل: ٌوتكٌفٌتش ترشكسبٌر والسٌنما23896

-الجزابر - دار األبحاث محمد فاضلًشرح المعلقات العشر وأخبار شعرابها للشٌخ أحمد األمٌن الشنقٌط23897ً

-دمشق - دار كنعان ٌوسؾ سامً الٌوسؾمقال فً الرواٌة23898

أحمد بن محمد معطٌاتأحكام الجنابز وعمل األحٌاء نحو األموات فً مٌزان السنة23899

-سورٌا - دار العراب عبد الحكٌم حساننشؤته وتطوره حتى القرن آخر القرن الثالث هجري- التصوؾ فً الشعر العربً اإلسبلمً 23900

-الجزابر - دار جسور عٌسى عمرانً-فً الكتاب المدرسً الجزابري - المعجم الجامع لؤلعبلم وأصحاب األقبلم 23901

-سورٌا - دار بداٌات عابدة بامٌة- حلٌم بركات -القلق التجرٌب اإلبداع - نحو رإٌة شاملة للرواٌة العربٌة 23902

-بٌروت - دار الجٌل محمد عبد المنعم خفاجًلئلمام القاضً أبً بكر البقبلنً- إعجاز القرآن 23903
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-جامعة وهران - معهد اللؽة العربٌة وآدابها مجموعة من الباحثٌندراسات جزابرٌة 23904

معاهد األزهرٌةاإلمام شٌخ اإلسبلم إبراهٌم البٌجوريالمختار من شرح البٌجوري على الجوهرة المسمى تحفة المرٌد على جوهرة التوحٌد 23905

الهٌبة العامة السورٌة للكتابأحمد طعمة حلبً-شعر البٌانً نموذجا - التناص بٌن النظرٌة والتطبٌق 23906

-دمشق - دار نٌنوى سهٌل نجم: تر-دراسات فً نظرٌة األدب - المرآة والخارطة 23907

الهٌبة العامة السورٌة للكتابمحمد مصطفى بدوي: ستٌفن سبندر ترالحٌاة والشاعر 23908

-بٌروت - دار اآلداب صبلح ستٌتٌه- شعر - الوجود الدمٌة 23909

-تونس - دار الجنوب للنشر خالد الوؼبلنً-صور الرحٌل ورحٌل المرأة - معالم الحداثة 23910

-سورٌا - دار بداٌات عبد الكرٌم بن إبراهٌم الجٌلًمراتب الوجود وحقٌقة كل موجود23911

23912
الدرة البهٌة فً علم العربٌة 

: الشٌخ منصور بن ناصر الفارسً تح

عادل محمد علً الطنطاوي

-سورٌا - مجمع اللفة العربٌة دمشق مجموعة من الباحثٌنمحاضرات الموسم الثقاف23913ً

-دمشق - دار نٌنوى محمد عٌد إبراهٌم: مورل مفروي تر-رواٌة - بنت موالنا 23914

-سورٌا - دار بداٌات سلٌمان الشٌخ حسٌن-شعر - أشٌاء وأسماء 23915

الهٌبة العامة السورٌة للكتابفاروق مؽربًمعالم الفكر النقدي عند جٌل الرواد23916

منشورات إتحاد كتاب العربحنا عبود: روبرت شولز ترالبنٌوٌة فً األدب23917

الهٌبة العامة السورٌة للكتابفإاد المرعًبحوث نظرٌة فً األدب والفن 23918

-بٌروت - دار الرابد العربً عبد الرحمن سامًالقول الحق فً بٌروت ودمشق23919

-دمشق - إتحاد كتاب العرب علً حدادإستدعاءات قرابٌة فً الشعر العراقً الحدٌث- منطق النخل 23921-23920

-عمان - دار الفارس نور الهدى بادٌسدراسات فً الخطاب 23923-23922

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون عادل ضرؼامفً تحلٌل النص الشعري23926-23924

-مصر - دار المعارؾ شوقً ضٌؾالعصر العباسً األول23928-23927

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون حسٌن خمرينظرٌة النص من بنٌة المعنى إلى سٌمٌابٌة الدال23930-23929

-دمشق - دار الٌنابٌع قٌس مجٌد مولىمخٌلة النص إشتؽال آخر للمعنى23934-23931

-البلذقٌة - دار الحوار سعٌد بنكراد: أمبرتو إٌكو ترسٌمٌابٌات األنساق البصرٌة23937-23935

-البلذقٌة - دار الحوار توفٌق سخان: تونً مورٌسون تر-البٌاض والمخٌلة األدبٌة - اللهو فً العتمة 23940-23938

-دمشق - دار صفحات عبد القادر فٌدوحإراءة التؤوٌل ومدارج معنى الشعر23943-23941

-بٌروت - دار مجد رمضان بسطاوي محمد ؼانمفلسفة هٌجل الجمالٌة23944

-بٌروت - دار اآلداب سامً سوٌدانجسور الحداثة المعلقة من ظواهر اإلبداع فً الرواٌة وابشعر والمسرح23945

مركز اإلنماء الحضاريحسن حنفً: تق1966-1906سٌد قطب - األعمال الكاملة الشعرٌة 23947-23946

-دمشق - مركز الناقد الثقافً فابز العراقًالقصٌدة الحرة محمد الماؼوط نموذجا23950-23948

جامعة دمشقمجموعة من الباحثٌن -4الجزء - مجلة مجمع اللؽة العربٌة بدمشق 23951

جامعة دمشقمجموعة من الباحثٌن -3الجزء - مجلة مجمع اللؽة العربٌة بدمشق 23952

-دمشق - دار الفكر محمد المصريشعر نظم فً دمشق قدٌما وحدٌثا- الدٌوان الدمشقً 23953
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-بٌروت - دار الطلٌعة هاشم صالحالقطٌعة اإلبستمولوجٌة فً الفكر والحٌاة- مخاضات الحداثة التنوٌرٌة 23954

دار المنهل اللبنانًأحمد محمد علٌانجدلٌة العبلقة بٌن الفلسفة واألدب23955

-عمان - دار الفارس بروٌن حبٌبتقنٌات التعبٌر فً شعر نزار القبان23956ً

-القاهرة - دار الشروق إبراهٌم السامرابًالبنٌة اللؽوٌة فً الشعر العربً المعاصر23957

-سورٌا - دار المدى رشٌد الخٌون-دراسة - مذهب المعتزلة من الكبلم إلى الفلسفة 23958

دار المنهل اللبنانًجان نعوم طنوس-دراسة تحلٌلٌة نقدٌة - الوجه اآلخر ألدونٌس 23959

-دمشق - إتحاد كتاب العرب رٌم هبلل-دراسة - حركة النقد العربً الحدٌث فً الشعر الجاهلً 23960

-جدة - النادي األدبً الثقافً مجموعة من الباحثٌن-دورٌة تعنى بالتراث وقضاٌاه - جذور 23961

-الجزابر - دٌوان المطبوعات الجامعٌة قطبً الطاهر-القسم األول - بحوث فً اللؽة اإلستفهام النحوي 23962

-الجزابر - دٌوان المطبوعات الجامعٌة قطبً الطاهر-القسم الثالث - دراسة مقارنة - بحوث فً اللؽة اإلستفهام بٌن النحو والببلؼة 23963

مكتب األسرةإبراهٌم عبد القادر المازنًحصاد الهشٌم 23964

-مصر - دار المعارؾ سامً الكٌالًاألدب العربً المعاصر فً سورٌة23965

-اإلمارات العربٌة المتحدة - دابرة الثقافة واإلعبلم نجم عبد هللا كاظم-دراسات أدبٌة مقارنة - الرواٌة العربٌة المعاصرة واآلخر 23966

-لبنان - دار النهضة العربٌة السٌد ٌعقوب بدرنصوص فً النحو العربً من القرن السادس إلى الثامن23967

-بٌروت - دار العلوم العربٌة عبد الحمٌد حمٌرةمقدمة لقصٌدة الؽزل العربٌة 23968

-دمشق - منشورات وزارة الثقافة محمد صابر عبٌد-فً النقد األدبً - جمالٌة القصٌدة العربٌة الحدٌثة 23969

-سورٌا - مجمع اللفة العربٌة دمشق هبلل بن ناجً: تحمعمر الٌتٌمً محمد بن الحسن الهاشمً- مجموع صنفه العالمان اللؽوٌان - الدواهً 23970

-الجزابر - المإسسة الوطنٌة للكتاب التلً بن الشٌخمنطلقات التفكٌر فً األدب الشعبً الجزابري23971

-وهران - دار األدٌب عبد القادر شرشارتحلٌل الخطاب األدبً وقضاٌا النص23972

-وهران - دار القدس العربً بن حلً عبد هللا-دٌوان شعر - نجمى والشاعر 23973

-دمشق - منشورات وزارة الثقافة محمود السٌد-قضاٌا راهنة - فً األداء اللؽوي 23974

-الكوٌت - المجلس الوطنً للثقافة والفنون مجموعة من الباحثٌنالشعر العربً الحدٌث 23975

-مصر - دار المعارؾ حسٌن عطوانمقدمة القصٌدة العربٌة فً العصر العباسً األول23976

-بٌروت - دار التنوٌر ماهر عبد المحسن حسن-مفهوم الوعً الجمالً فً الهرمنٌوطٌقا الفلسفٌة - جادامر 23977

-الرباط - دار األمان أحمد العمراويالشاعر وظله فً مفهوم الشاعر وكتابة القصٌدة23978

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة علً نجٌب عطويشاعر الؽزل فً الحب اإلالهً- إبن الفارض 23979

-الجزابر - المإسسة الوطنٌة للكتاب عبد الهادي عبد الرحمن-رواٌة - المخالب الفرنسٌة 23980

-الجزابر - المإسسة الوطنٌة للكتاب إبراهٌم سعدي-رواٌة - النخر 23981

-بٌروت - دار العودة محمد عفٌفً مطرشهادة البكتء فً زمن الضحك23982

-دمشق - دار نٌنوى صابر الحباشة-قراءات فً الرواٌة العربٌة - ؼواٌة السرد 23985-23983

-دمشق - دار نٌنوى عبد المنعم الفٌا-دراسة فً التؤثٌر والتؤثر - تً أس إلٌوت واألدب العربً 23988-23986

-دمشق - دار نٌنوى فاطمة الشٌدي-أثر السٌاق فً تحدٌد دالالت الخطاب - المعنى خارج النص 23991-23989

-بٌروت - دار مجد عبد الواسع الحمٌريما الخطب وكٌؾ نحلله23993-23992
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23995-23994
-الشعرٌة المعاصرة - التخٌٌل القصصً 

لحسن : شلومٌت رٌمون كنعان تر

-دمشق - دار التكوٌن أحمامة

-بٌروت - دار اآلداب أنٌس زكً حسن: كولن ولسون تر                                                                                           23997-23996

-دمشق - دار نٌنوى قاسم المقداد: باترٌك بٌنو ترأبطال الرواٌة الحقٌقٌون مشهورون مؽمورون23999-23998

-بٌروت - دار اآلداب سهٌل إدرٌسمواقؾ وقضاٌا أدبٌة 24001-24000

-بٌروت - المإسسة العربٌة للدراسات والنشر مجموعة من الباحثٌن-األدب النسوي - المجهرٌة الجدٌدة - الكتاب والمتخٌل 24003-24002

-دمشق - دار رسبلن حسٌن جمعةالحٌوان فً الشعر الجاهلً 24005-24004

-الجزابر - المإسسة الوطنٌة للكتاب شرٌفة عرباوي-قصص - الصعب 24009-24006

الهٌبة العامة السورٌة للكتابٌوسؾ سامً الٌوسؾالشعر والحساسٌة 24012-24010

-بٌروت - داراآلداب ٌمنى العٌد-بٌن خصوصٌة الحكاٌة وتمٌز الخطاب - فن الرواٌة العربٌة 24014-24011

24016-24015
جمهورٌة الوعً

محمد عٌد : مجموعة من الباحثٌن تر

-دمشق - دار نٌنوى إبراهٌم

-دمشق - دار نٌنوى سالمة الموشً-نساء تحت العرش - أٌها النقصان من رآك 24019-24017

-دمشق - دار نٌنوى أمانً أبو رحمة: تردراسات فً رواٌة مابعد الحداثة- جمالٌات ماوراء القص 24021-24020

مركز اإلنماء الحضاريمحمد ندٌم خشفة-تؤصٌل النص - المنهج البنٌوي لدى لوسٌان ؼولدمان 24027-24022

-سٌدي بلعباس - مكتبة الرشاد للنشر ٌوسؾ الٌوسؾبحوث فً المعلقات 24032-24028

-سٌدي بلعباس - مكتبة الرشاد للنشر ٌوسؾ الٌوسؾمقاالت فً الشعر الجاهلً 24037-24033

-دمشق - دار الٌنابٌع أسعد فخريالرواٌة العربٌة والنقد 24039-24038

-بٌروت - دار اآلداب سامً سوٌدانإتجاهات فً النص الروابً العرب24041-24040ً

-بٌروت - دار اآلداب سامً سوٌدانفً داللٌة القصص وشعرٌة السرد24043-24042

-دمشق - دار نٌنوى أحبلم ٌحٌىوقفة مع الشاعر محمود دروٌش- عودة الحصان الضابع 24046-24044

-بٌروت - دار اآلداب سامً سوٌدان-ورٌادة التجدٌد فً الشعر العربً الحدٌث - بدر شاكر السٌاب 24048-24047

-دمشق - دار عبلء الدٌن جهٌنة الحمويمن أسرار المشاعر اإلنسانٌة 24050-24049

مجموعة من الباحثٌن -1ج - مجلة مجمع اللؽة العربٌة بدمشق 24051

مجموعة من الباحثٌن -2ج - مجلة مجمع اللؽة العربٌة بدمشق 24052

-دمشق - دار القبس فوزي بن علً الؽدٌريالرد العلمً التام على من أراد تشوٌه صورة اإلسبلم - فؤنت مسلم ... كن فخورا 24053

-دمشق - دار نٌنوى أمانً أبو رحمة: تردراسات فً رواٌة مابعد الحداثة- جمالٌات ماوراء القص 24054

-البلذقٌة - دار الحوار منذر حلوم: ألكسً لوسٌؾ ترفلسفة األسطورة24055

24056
-الشعرٌة المعاصرة - التخٌٌل القصصً 

لحسن : شلومٌت رٌمون كنعان تر

-دمشق - دار التكوٌن أحمامة

-بٌروت - دار المعرفة محمد الؽزالًاإلسبلم واإلستبداد السٌاس24057ً

-األردن - دار الحامد حسٌن علً الدخٌلًالبنٌة الفنٌة لشعر الفتوحات اإلسبلمٌة فً عصر صدر اإلسبلم 24059-24058
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24060
 -1ط - كتاب فتح األبواب إلى علم اإلعراب 

عامر : حبٌب بن ٌوسؾ الفارسً تح

-سلطة عمان - منشورات وزارة التراث والثقافة محمد بلحاؾ

-مصر - دار الكتاب العربً محمد كامل بركات: تحإبن مالك تسهٌل الفوابد وتكمٌل المقاصد24061

دار الشرقمحمود شكر الجبوريبحوث ومقاالت فً الخطاب العربً 24062

-ألمانٌا - مإسسة النشر الجدٌد هٌفاء بٌطار-نصوص ومقاالت - نسابم األفكار 24063

-اإلمارات العربٌة المتحدة - دابرة الثقافة واإلعبلم عواد علً-قراءة فً نظرٌات التلقً المسرحً - المسرح و إستراتجٌة التلقً 24064

-اإلمارات العربٌة المتحدة - دابرة الثقافة واإلعبلم ؼالٌة خوجة-األدب اإلماراتً نموذجا - إٌقاعات المختلؾ 24065

-الجزابر - المإسسة الوطنٌة للكتاب واسٌنً األعرج-بحث فً األصول التارٌخٌة والجمالٌة للرواٌة الجزابرٌة - إتجاهات الرواٌة العربٌة فً الجزابر 24066

-دمشق - إتحاد كتاب العرب إسماعٌل الملحمدراسة فً سٌكولوجٌة اإلتصال واإلبداع- التجربة اإلبداعٌة 24067

-القاهرة - دار إبن الجوزي علً محمد الصبلبًأبً بكر الصدٌق شخصٌته وعصره- سٌرة أمٌر المإمنٌن 24068

-بٌروت - دار اآلداب كولن ولسونما بعد البل منتم24069ً

-بٌروت - دار اآلداب سامً سوٌدانجدلٌة الحوار فً الثقافة والنقد 24070

-بٌروت - دار مجد حسٌن الحاج حسنحضارة العرب فً العصر العباس24071ً

-بٌروت - دار مجد حسٌن الحاج حسنحضارة العرب فً العصر األموي24072

-بٌروت - دار اآلداب سامً سوٌدانجسور الحداثة المعلقة من ظواهر اإلبداع فً الرواٌة وابشعر والمسرح24073

-دمشق - دار نٌنوى قاسم المقداد: باترٌك بٌنو ترأبطال الرواٌة الحقٌقٌون مشهورون مؽمورون24074

-البلذقٌة - دار الحوار حسام ناٌل-درس فً البصٌرة الضالة - أرشٌؾ النص 24075

-دمشق - مركز الناقد الثقافً سعٌد بن صالح الرقٌبالتفكٌر اإلٌجابً فً ضوء السنة النبوٌة 24076

-بٌروت - دار مجد بٌار خباز: جان مورٌل ترفٌكتور هوجو الفٌلسوؾ24077

-الكوٌت - مإسسة جابزة عبد العزٌز عبد العزٌز محمد جمعةالمعلقات السبع برواٌة أبً بكر محمد بن القاسم األنباري24078

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون عمارة ناصر-مقاربة حجاجٌة للخطاب الفلسفً - الفلسفة والببلؼة 24079

-بٌروت - دار الطلٌعة عادل الفخوريتٌارات فً السٌمٌاء 24080

-بٌروت - دار اآلداب أدونٌس-صٌاؼة نهابٌة - قصابد أولى 24083-24081

-بٌروت - دار اآلداب أدونٌس-صٌاؼة نهابٌة - المسرح والمراٌا 24086-24084

-حلب - دار القلم العربً عبد الكرٌم األشترمسارات نقدٌة 24089-24087

-بٌروت - دار اآلداب أدونٌس-صٌاؼة نقدٌة - هذا هو إسمً 24092-24090

-دمشق - دار نٌنوى علً صالح: مجموعة من النقاد ترمقاربات نقدٌة فً اآلداب العالمٌة- حدابق النصوص 24095-24093

-بٌروت - دار األفاق فخر الدٌن قبادةإبن عصفور والتصرٌؾ24096

-دمشق - دار نٌنوى علً حسٌن الجابريدراسة فً إقلٌم الكوفة الحضاري والسإال الفلسفً- جدل الخاص والعام 24097

-بٌروت - الشبكة العربٌة لؤلبحاث والنشر ٌوسؾ بن عدي-رهانات وآفاق - قراءات فً التجارب الفكرٌة العربٌة المعاصرة 24098

-دمشق - دار نٌنوى علً حسٌن الجابريدراسة لعبلقة العلوم المعاصرة بالمعرفة القلبٌة- محنة اإلنسان بٌن العلم والفلسفة والدٌن 24099

-ألمانٌا - مإسسة النشر الجدٌد حسن حنفً-تحلٌل المضمون - الوحً والواقع 24100

-بٌروت - دار اآلداب أحمد زؼلول الشٌطً-ٌومٌات من مٌدان التحرٌر - مابة خطوة من الثورة 24101
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-دمشق - دار صفحات محمد الشماع: آرشً أوؼوستاٌن ترالحرب على اإلسبلم24102

دار المنهل اللبنانًأحمد محمد علٌانجدلٌة العبلقة بٌن الفلسفة واألدب24103

-عمان - دار الفارس علوي الهاشمًفلسفة اإلٌقاع فً الشعر العرب24104ً

-البلذقٌة - دار الحوار موسى الحالول: تر-الفاٌكنػ - النبوءة والرونٌات من األدب اإلسكندنافً 24105

-سورٌا - دار بداٌات منصؾ شلًالتفكٌر العربً والتفكٌر الؽرب24106ً

-دمشق - دار بترا ناجٌة الورٌمً بوعجٌلة-األصول السلفٌة ووهم الحداثة العربٌة - حفرٌات فً الخطاب الخلدونً 24107

-دمشق - دار صفحات سابر بصمه جًمعجم مصطلحات ألفاظ الفقه اإلسبلم24108ً

-البلذقٌة - دار الحوار محمد عز الدٌن التازي-رواٌة - شهوة تحت الرماد 24109

منشورات كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌةموالي بوخاتم6مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة العدد 24110

منشورات كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌةالحبٌب مونس7ًمجلة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة العدد 24111

منشورات كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌةالحبٌب مونس8ًمجلة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة العدد 24112

-وم أ - المعهد العالمً للفكر اإلسبلمً إبراهٌم محمود عبد الباقًالخطاب العربً المعاصر24113

-وم أ - المعهد العالمً للفكر اإلسبلمً إبراهٌم محمود عبد الباقًالخطاب العربً المعاصر24114

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث عبد الملك بومنجل -1ج- مسابلة الحداثة - جدل الثابت والمتؽٌر فً النقد العربً الحدٌث 24115

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث عبد الملك بومنجل -2ج- مسابلة الحداثة - جدل الثابت والمتؽٌر فً النقد العربً الحدٌث 24116

-بٌروت - الشبكة العربٌة لؤلبحاث والنشر محمد الشٌخ-دلٌل التراث العربً إلى العالمٌة - كتاب الحكمة العربٌة 24117

-بٌروت - الشبكة العربٌة لؤلبحاث والنشر محمد الشٌخ-دلٌل التراث العربً إلى العالمٌة - كتاب الحكمة العربٌة 24118

-بٌروت - الشبكة العربٌة لؤلبحاث والنشر محمد الشٌخ-دلٌل التراث العربً إلى العالمٌة - كتاب الحكمة العربٌة 24119

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون فخري صالح-دراسة وترجمات - إدوارد سعٌد 24120

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون فخري صالح-دراسة وترجمات - إدوارد سعٌد 24121

-الدار البٌضاء - المركز الثقافً العربً محمد الدٌداويالترجمة والتعرٌب بٌن اللؽة البٌانٌة واللؽة الحاسوبٌة 24122

-الدار البٌضاء - المركز الثقافً العربً محمد الدٌداويالترجمة والتعرٌب بٌن اللؽة البٌانٌة واللؽة الحاسوبٌة 24123

-الدار البٌضاء - المركز الثقافً العربً أحبلم حاديجمالٌات اللؽة فً القصة القصٌرة 24124

-الدار البٌضاء - المركز الثقافً العربً أحبلم حاديجمالٌات اللؽة فً القصة القصٌرة 24125

-بٌروت - المكتبة العصرٌة أبً محمد الدٌنوريأدب الكاتب 24126

-بٌروت - المكتبة العصرٌة أبً محمد الدٌنوريأدب الكاتب 24127

-بٌروت - الدار النموذجٌة مصطفى لطفً المنفلوطًاألعمال الكاملة 24128

-بٌروت - الدار النموذجٌة دروٌش الجوٌديموسوعة جبران خلٌل جبران العربٌة 24129

دار الجلٌلمالك شبل-حضارة - تصوؾ - شعابر - معجم الرموز اإلسبلمٌة 24130

دار الجلٌلمالك شبل-حضارة - تصوؾ - شعابر - معجم الرموز اإلسبلمٌة 24131

-لبنان - دار النهضة العربٌة واصؾ أبو الشبابالقدٌم والجدٌد فً الشعر العربً الحدٌث24132

-لبنان - دار النهضة العربٌة واصؾ أبو الشبابالقدٌم والجدٌد فً الشعر العربً الحدٌث24133

-بٌروت - المكتبة العصرٌة محمد عبد القادر الفاضلًشرح المعلقات العشر وأخبار شعرابها للشٌخ أحمد األمٌن الشنقٌط24134ً
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-بٌروت - المكتبة العصرٌة محمد عبد القادر الفاضلًشرح المعلقات العشر وأخبار شعرابها للشٌخ أحمد األمٌن الشنقٌط24135ً

-بٌروت - المكتبة العصرٌة محمد عبد القادر الفاضلًشرح المعلقات العشر وأخبار شعرابها للشٌخ أحمد األمٌن الشنقٌط24136ً

-بٌروت - المكتبة العصرٌة محمد عبد القادر الفاضلًشرح المعلقات السبع 24137

-بٌروت - المكتبة العصرٌة محمد عبد القادر الفاضلًشرح المعلقات السبع 24138

-بٌروت - المكتبة العصرٌة محمد عبد القادر الفاضلًشرح المعلقات السبع 24139

-بٌروت - المكتبة العصرٌة محمد عبد القادر الفاضلًشرح المعلقات السبع 24140

-سورٌا - دار بداٌات عابدة بامٌة- حلٌم بركات -القلق التجرٌب اإلبداع - نحو رإٌة شاملة للرواٌة العربٌة 24141

-سورٌا - دار بداٌات عابدة بامٌة- حلٌم بركات -القلق التجرٌب اإلبداع - نحو رإٌة شاملة للرواٌة العربٌة 24142

-سورٌا - دار بداٌات عابدة بامٌة- حلٌم بركات -القلق التجرٌب اإلبداع - نحو رإٌة شاملة للرواٌة العربٌة 24143

-الدار البٌضاء - المركز الثقافً العربً نظٌر جاهل-دروس منهجٌة فً اإلجتماع واإلقتصاد - تحرٌر الداللة 24144

-الدار البٌضاء - المركز الثقافً العربً نظٌر جاهل-دروس منهجٌة فً اإلجتماع واإلقتصاد - تحرٌر الداللة 24145

-الدار البٌضاء - المركز الثقافً العربً نظٌر جاهل-دروس منهجٌة فً اإلجتماع واإلقتصاد - تحرٌر الداللة 24146

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون بول رٌكوبعد طول تؤمل24147

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون بول رٌكوبعد طول تؤمل24148

دار المدار اإلسبلمًرضوان جدوات زٌادةسإال التجدٌد فً الخطاب اإلسبلمً المعاصر24149

دار المدار اإلسبلمًرضوان جدوات زٌادةسإال التجدٌد فً الخطاب اإلسبلمً المعاصر24150

-بٌروت - المكتبة العصرٌة مصطفى صادق الرفعً أجزاء3تارٌخ آداب العرب 24151

-بٌروت - المكتبة العصرٌة مصطفى صادق الرفعً أجزاء3تارٌخ آداب العرب 24152

-بٌروت - المكتبة العصرٌة مصطفى صادق الرفعً أجزاء3تارٌخ آداب العرب 24153

-بٌروت - المكتبة العصرٌة مصطفى صادق الرفعً أجزاء3تارٌخ آداب العرب 24154

-بٌروت - المكتبة العصرٌة مصطفى صادق الرفعً أجزاء3تارٌخ آداب العرب 24155

-بٌروت - المكتبة العصرٌة مصطفى صادق الرفعً أجزاء3تارٌخ آداب العرب 24156

-بٌروت - المكتبة العصرٌة أبً فضل المٌدانًمجمع األمثال 24157

-بٌروت - المكتبة العصرٌة أبً فضل المٌدانًمجمع األمثال 24158

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة أبً الحسٌن الرازيمعجم مقاٌٌس اللؽة 24159

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة أبً الحسٌن الرازيمعجم مقاٌٌس اللؽة 24160

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة أبً الحسٌن الرازيمعجم مقاٌٌس اللؽة 24161

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة أبً الحسٌن الرازيمعجم مقاٌٌس اللؽة 24162

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة أبً الحسٌن الرازيمعجم مقاٌٌس اللؽة 24163

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة أبً الحسٌن الرازيمعجم مقاٌٌس اللؽة 24164

-بٌروت - دار الجٌل سمٌر شٌخانً-أحداث العالم منذ أقدم العصور حتى ٌومنا هذا - سجل األٌام 24165

-بٌروت - دار الجٌل سمٌر شٌخانً-أحداث العالم منذ أقدم العصور حتى ٌومنا هذا - سجل األٌام 24166

-لبنان - دار النهضة العربٌة أحمد محمد المعتوقالمعاجم اللؽوٌة العربٌة 24167
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-لبنان - دار النهضة العربٌة أحمد محمد المعتوقالمعاجم اللؽوٌة العربٌة 24168

دار المدار اإلسبلمًحسن حنف1ًمحاولة إلعادة بناء علم أصول الفقه ج- من النص إلى الواقع 24169

دار المدار اإلسبلمًحسن حنف2ًمحاولة إلعادة بناء علم أصول الفقه ج- من النص إلى الواقع 24170

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة ٌوسؾ أسكندرهٌرمنٌوطٌقا الشعر العربً 24171

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة ٌوسؾ أسكندرهٌرمنٌوطٌقا الشعر العربً 24172

-بٌروت - دار الجٌل محمد صالح الجابرياألدب الجزابري المعاصر24173

-بٌروت - دار الجٌل محمد صالح الجابرياألدب الجزابري المعاصر24174

-بٌروت - دار الجٌل محمد صالح الجابرياألدب الجزابري المعاصر24175

-بٌروت - الشبكة العربٌة لؤلبحاث والنشر عبد السبلم حٌمرفً سوسٌولوجٌا الخطاب24176

-بٌروت - الشبكة العربٌة لؤلبحاث والنشر عبد السبلم حٌمرفً سوسٌولوجٌا الخطاب24177

-بٌروت - الشبكة العربٌة لؤلبحاث والنشر عبد السبلم حٌمرفً سوسٌولوجٌا الخطاب24178

-بٌروت - المكتبة العصرٌة أبً فضل المٌدانً -1ج- مجمع األمثال 24179

-بٌروت - المكتبة العصرٌة أبً فضل المٌدانً -2ج- مجمع األمثال 24180

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة أحمد بن إبراهٌم المصري-فً أدبٌات وإنشاء لؽة العرب - جواهر األدب 24181

-بٌروت - المكتبة العصرٌة أبً محمد القاسم البصريشرح ملحة اإلعراب24182

-بٌروت - المكتبة العصرٌة أبً محمد القاسم البصريشرح ملحة اإلعراب24183

دار المنهل اللبنانًأحمد محمد علٌانجدلٌة العبلقة بٌن الفلسفة واألدب24184

دار المنهل اللبنانًأحمد محمد علٌانجدلٌة العبلقة بٌن الفلسفة واألدب24185

دار المنهل اللبنانًأحمد محمد علٌانجدلٌة العبلقة بٌن الفلسفة واألدب24186

-بٌروت - المكتبة العصرٌة أبً منصور الثعالبً النٌسابوريسحر الببلؼة وسحر البراعة 24187

-بٌروت - المكتبة العصرٌة أبً منصور الثعالبً النٌسابوريسحر الببلؼة وسحر البراعة 24188

-بٌروت - المكتبة العصرٌة أبً منصور الثعالبً النٌسابوريسحر الببلؼة وسحر البراعة 24189

-بٌروت - المكتبة العصرٌة أبً منصور الثعالبً النٌسابوريسحر الببلؼة وسحر البراعة 24190

-بٌروت - المكتبة العصرٌة اإلمام عبد القادر الجرجانًأسرار الببلؼة 24191

-بٌروت - المكتبة العصرٌة اإلمام عبد القادر الجرجانًأسرار الببلؼة 24192

-دمشق - دار الفكر اإلمام إبن مالكشرح إبن عقٌل على ألفٌة إبن مالك24193

-دمشق - دار الفكر اإلمام إبن مالكشرح إبن عقٌل على ألفٌة إبن مالك24194

-بٌروت - المكتبة العصرٌة اإلمام مجد الدٌن الفٌروزآباديكتاب الببلؼة فً تارٌخ أبمة اللؽة 24195

-بٌروت - المكتبة العصرٌة اإلمام مجد الدٌن الفٌروزآباديكتاب الببلؼة فً تارٌخ أبمة اللؽة 24196

-بٌروت - المكتبة العصرٌة عبد الواحد أبو الطٌب اللؽويمراتب النحوٌٌن 24197

-بٌروت - المكتبة العصرٌة عبد الواحد أبو الطٌب اللؽويمراتب النحوٌٌن 24198

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة أبً العباس محمد المبرد1الكامل فً اللؽة واألدب المجلد 24199

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة أبً العباس محمد المبرد2الكامل فً اللؽة واألدب المجلد 24200
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-بٌروت - دار الكتب العلمٌة أبً العباس محمد المبرد3الكامل فً اللؽة واألدب المجلد 24201

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون بول رٌكوعن الترجمة 24202

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون بول رٌكوعن الترجمة 24203

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون عمر عٌبلن-مقاربة فً نقد النقد - النقد العربً الجدٌد 24204

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون عمر عٌبلن-مقاربة فً نقد النقد - النقد العربً الجدٌد 24205

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون عبد اللطٌؾ محفوظ-نحو تصور سٌمٌابً - آلٌات إنتاج النص الروابً 24206

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون عبد اللطٌؾ محفوظ-نحو تصور سٌمٌابً - آلٌات إنتاج النص الروابً 24207

-بٌروت - مإسسة اإلنتشار العربً هٌثم الحاج علًالزمن النوعً وإشكالٌات النوع السردي24208

-بٌروت - مإسسة اإلنتشار العربً هٌثم الحاج علًالزمن النوعً وإشكالٌات النوع السردي24209

-بٌروت - مإسسة اإلنتشار العربً هٌثم الحاج علًالزمن النوعً وإشكالٌات النوع السردي24210

-الجزابر - منشورات اإلختبلؾ مشري بن خلٌفةالقصٌدة الحدٌثة فً النقد العربً المعاصر24211

-الجزابر - منشورات اإلختبلؾ مشري بن خلٌفةالقصٌدة الحدٌثة فً النقد العربً المعاصر24212

-الجزابر - منشورات اإلختبلؾ السعٌد بوطاجٌنالسرد ووهم المربع مقاربات فً النص السردي الجزابري الحدٌث24213

-الجزابر - منشورات اإلختبلؾ السعٌد بوطاجٌنالسرد ووهم المربع مقاربات فً النص السردي الجزابري الحدٌث24214

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون حفناوي بعلًمدخل فً نظرٌة النقد الثقافً المقارن24215

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون محمد صابر عبٌدشٌفرة أدونٌس الشعرٌة سٌمٌاء الدال ولعبة المعنى24216

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون حورٌة الخملٌشًالشعر المنثور والتحدٌث الشعري24217

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون حورٌة الخملٌشًترجمة النص العربً القدٌم وتؤوٌله عند رٌجٌس ببلشٌر24218

-الدار البٌضاء - المركز الثقافً العربً نصر حامد أبو زٌددراسة فً تؤوٌل القرآن عند محً الدٌن بن عربً- فلسفة التؤوٌل 24219

-بٌروت - دار الفرابً ٌمنى العٌدفً مفاهٌم النقد وحركة الثقافة العربٌة24220

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون بول رٌكوبعد طول تؤمل24221

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون محمد األخضر الصبٌحًمدخل إلى علم النص ومجاالت تطبٌقه24222

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة خلٌل حسٌن إبراهٌممعالجة األمراض المزمنة والمستعصٌة بواسطة األعشاب24223

-مصر - دار المعارؾ إبراهٌم الٌازجًالعلوم عند العرب24224

-مصر - دار المعارؾ إبراهٌم الٌازجًالعلوم عند العرب24225

-بٌروت - الدار النموذجٌة جبران خلٌل جبراناألرواح المتمردة24226

-بٌروت - الدار النموذجٌة جبران خلٌل جبرانالمجنون24227

-بٌروت - الدار النموذجٌة جبران خلٌل جبرانالنب24228ً

-بٌروت - الدار النموذجٌة جبران خلٌل جبرانحقٌقة النب24229ً

-بٌروت - الدار النموذجٌة جبران خلٌل جبرانالعواصؾ24230

-بٌروت - الدار النموذجٌة جبران خلٌل جبرانالبدابع والطرابؾ24231

-بٌروت - الدار النموذجٌة جبران خلٌل جبرانٌسوع إبن اإلنسان 24232

-بٌروت - الدار النموذجٌة جبران خلٌل جبرانالمواكب والموسٌقى24233
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-بٌروت - الدار النموذجٌة جبران خلٌل جبرانمناجاة أرواح 24234

-بٌروت - الدار النموذجٌة جبران خلٌل جبرانالتابه 24235

-بٌروت - الدار النموذجٌة جبران خلٌل جبراناألجنحة المتكسرة 24236

-بٌروت - الدار النموذجٌة جبران خلٌل جبرانرسابل جبران24237

-بٌروت - الدار النموذجٌة جبران خلٌل جبراندمعة وإبتسامة24238

-بٌروت - الدار النموذجٌة جبران خلٌل جبرانرمل وزبد24239

-بٌروت - الدار النموذجٌة جبران خلٌل جبرانعرابس المروج24240

-البلذقٌة - دار الحوار نبٌل سلٌمانفً اإلبداع والنقد 24241

-بٌروت - المكتبة العصرٌة صبلح الدٌن الهواري- دخزانة األدب وؼاٌة األرب24242

-بٌروت - المكتبة العصرٌة صبلح الدٌن الهواري- دخزانة األدب وؼاٌة األرب24243

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة أبً عباس محمد المبردالكامل فً اللؽة واألدب24244

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة أبً عباس محمد المبردالكامل فً اللؽة واألدب24245

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة إبراهٌم شمس الدٌنشرح المكودي على األلفٌة فً علمً الصرؾ النحو24246

-بٌروت - المكتبة العصرٌة جبلل الدٌن السٌوط2ًبؽٌة الوعاة فً طبقات الؽوٌٌن والنحاة ج 24247

دار المدار اإلسبلمًساسً سالم الحاج1نقد الخطاب اإلستشراقً ج24248

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة محمد مختار ولد أباهتارٌخ النحو العربً فً المشرق والمؽرب24249

-بٌروت - المكتبة العصرٌة أبً عثمان عمرو الجاحظ1/3البٌان والتبٌٌن 24250

-بٌروت - المكتبة العصرٌة أبً عثمان عمرو الجاحظ1/3البٌان والتبٌٌن 24251

-بٌروت - المكتبة العصرٌة أبً عثمان عمرو الجاحظ1/3البٌان والتبٌٌن 24252

-بٌروت - المكتبة العصرٌة أبً عثمان عمرو الجاحظ1/3البٌان والتبٌٌن 24253

-بٌروت - الدار النموذجٌة مصطفى لطفً المنفلوطًاألعمال الكاملة 24254

-بٌروت - الدار النموذجٌة مصطفى لطفً المنفلوطًاألعمال الكاملة 24255

-بٌروت - الدار النموذجٌة مصطفى لطفً المنفلوطًاألعمال الكاملة 24256

-بٌروت - الدار النموذجٌة مصطفى لطفً المنفلوطًاألعمال الكاملة 24257

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة أبو الولٌد إبن الفراديتارٌخ علماء األندلس24258

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة أبو الولٌد إبن الفراديتارٌخ علماء األندلس24259

دار المدار اإلسبلمًساسً سالم الحاج2نقد الخطاب اإلستشراقً ج24260

دار المدار اإلسبلمًساسً سالم الحاج1نقد الخطاب اإلستشراقً ج24261

-بٌروت - المكتبة العصرٌة إبن هاشم األنصاري2معنً اللبٌب عن كتب األعراٌب ج24262

-بٌروت - المكتبة العصرٌة إبن هاشم األنصاري1معنً اللبٌب عن كتب األعراٌب ج24263

-بٌروت - المكتبة العصرٌة إبن هاشم األنصاري2معنً اللبٌب عن كتب األعراٌب ج24264

-بٌروت - المكتبة العصرٌة إبن هاشم األنصاري1معنً اللبٌب عن كتب األعراٌب ج24265

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة أبً عباس محمد المبرد3الكامل فً اللؽة واألدب ج24266
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-بٌروت - دار الكتب العلمٌة أبً عباس محمد المبرد2الكامل فً اللؽة واألدب ج24267

-الدار البٌضاء - المركز الثقافً العربً ناصر حامد أبو زٌدالخطاب والتؤوٌل 24268

-الدار البٌضاء - المركز الثقافً العربً ناصر حامد أبو زٌدالخطاب والتؤوٌل 24269

-الدار البٌضاء - المركز الثقافً العربً ناصر حامد أبو زٌدالخطاب والتؤوٌل 24270

-اإلسكندرٌة - دار الوفاء لدنٌا الطباعة أحمد عوٌندراسات فً الشعر اإلسبلمً واألموي24271

-اإلسكندرٌة - دار الوفاء لدنٌا الطباعة أحمد عوٌندراسات فً الشعر اإلسبلمً واألموي24272

-الدار البٌضاء - المركز الثقافً العربً طــه عبد الرحمنفً أصول الحوار وتجدٌد علم الكبلم 24273

-الدار البٌضاء - المركز الثقافً العربً طــه عبد الرحمنفً أصول الحوار وتجدٌد علم الكبلم 24274

-لبنان - دار النهضة العربٌة عبده الراجحًعلم اللؽة التطبٌقً وتعلٌم العربٌة 24275

-لبنان - دار النهضة العربٌة عبده الراجحًعلم اللؽة التطبٌقً وتعلٌم العربٌة 24276

-لبنان - دار النهضة العربٌة عبده الراجحًعلم اللؽة التطبٌقً وتعلٌم العربٌة 24277

-دمشق - دار رسبلن ٌوسؾ مقرانمدخل نظري إلى المصطلحات- المصطلح اللسانً المترجم 24278

-دمشق - دار رسبلن ٌوسؾ مقرانمدخل نظري إلى المصطلحات- المصطلح اللسانً المترجم 24279

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة مهدي أسعد عرار-اإلشكال واألشكال واألمثال - التطور الداللً 24280

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة مهدي أسعد عرار-اإلشكال واألشكال واألمثال - التطور الداللً 24281

-بٌروت - دار الساقً آلبرتو مانؽوٌلتارٌخ القراءة24282

-بٌروت - دار الساقً آلبرتو مانؽوٌلتارٌخ القراءة24283

-لبنان - دار النهضة العربٌة عبد العزٌز عتٌقفً األدب اإلسبلمً واألموي24284

-لبنان - دار النهضة العربٌة عبد العزٌز عتٌقفً األدب اإلسبلمً واألموي24285

-بٌروت - دار الكتاب الجدٌد عقٌل مهدي ٌوسؾ-دراسة فً جمالٌات السٌنما - جاذبٌة الصورة السٌنمابٌة 24286

-بٌروت - دار الكتاب الجدٌد عقٌل مهدي ٌوسؾ-دراسة فً جمالٌات السٌنما - جاذبٌة الصورة السٌنمابٌة 24287

-لبنان - دار النهضة العربٌة عبده الراجحًالتطبٌق النحوي24288

-لبنان - دار النهضة العربٌة عبده الراجحًالتطبٌق النحوي24289

-الدار البٌضاء - المركز الثقافً العربً سعٌد بنكراد: أمبرتو إٌكو ترالتؤوٌل بٌن السٌمٌابٌات والتفكٌكٌة 24290

-الدار البٌضاء - المركز الثقافً العربً سعٌد بنكراد: أمبرتو إٌكو ترالتؤوٌل بٌن السٌمٌابٌات والتفكٌكٌة 24291

-دمشق - دار رسبلن بشٌر تاورٌرتالتفكٌكٌة فً الخطاب النقدي المعاصر24292

-دمشق - دار رسبلن بشٌر تاورٌرتالتفكٌكٌة فً الخطاب النقدي المعاصر24293

-دمشق - دار رسبلن بشٌر تاورٌرتالتفكٌكٌة فً الخطاب النقدي المعاصر24294

-بٌروت - الشبكة العربٌة لؤلبحاث والنشر محمد الشٌخفلسفة الحداثة فً فكر هٌؽل24295

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون وحٌد بن بوعزٌز-قراءة فً مشروع أمبرتو إٌكو النقدي - حدود التؤوٌل 24296

-الدار البٌضاء - المركز الثقافً العربً محمد الدٌداويالترجمة والتعرٌب بٌن اللؽة البٌانٌة واللؽة الحاسوبٌة 24297

-بٌروت - دار مجد محمد شفٌق شٌافً األدب الفلسف24298ً

-الدار البٌضاء - المركز الثقافً العربً محمد أركونتارٌخٌة الفكر العربً اإلسبلم24299ً
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-الدار البٌضاء - دار توبقال خالد بلقاسمالكتابة والتصوؾ عند إبن عرب24300ً

-دمشق - دار الفكر الشٌخ محمد عبدهنهج الببلؼة 24301

-بٌروت - المكتبة العصرٌة جبلل الدٌن السٌوط1ًبؽٌة الوعاة فً طبقات الؽوٌٌن والنحاة ج 24302

-بٌروت - المكتبة العصرٌة محمد عبد القادر الفاضلًشرح المعلقات العشر وأخبار شعرابها للشٌخ أحمد األمٌن الشنقٌط24303ً

-بٌروت - الشبكة العربٌة لؤلبحاث والنشر محمد الشٌخنقد الحداثة فً فكر هاٌدؼر 24304

دار المدار اإلسبلمًساسً سالم الحاج2ج- الظاهرة اإلستشراقٌة وأثرها فً الدراسات اإلسبلمٌة - نقد الخطاب اإلستشراقً 24305

-عمان - دار جرٌر جون لوٌنزاللؽة واللؽوٌات24306

-عمان - دار أسامة داود سلومالمعلقات بٌن خبلؾ النص وتسلسل األدبٌات 24307

-القاهرة - الشركة العربٌة المتحدة للتسوٌق إبراهٌم السعافٌنمناهج التحلٌل النص األدبً 24308

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة أبً الحسن علً بن محمد الماورديأدب الدنٌا والدٌن24309

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة أبً الحسن علً بن محمد الماورديأدب الدنٌا والدٌن24310

-عمان - دار أسامة مصطفى فتحًموسوعة أعبلم الحضارة اإلسبلمٌة 24311

-القاهرة - الشركة العربٌة المتحدة للتسوٌق إبراهٌم السعافٌنمناهج النقد األدبً الحدٌث24312

المكتب الجامعً الحدٌثحمدي الشٌخالحداثة فً األدب 24313

-بٌروت - دار المعرفة فوزي سعد عٌسىالنص الشعري وآلٌات القراءة 24314

-دسوق - دار العلم واإلٌمان نجٌب عثمان أٌوبتقنبات اللؽة فً البناء الفنً للشعر الجاهلً 24315

-القاهرة - دار ؼرٌب عصام عبد المنصؾ أبوزٌدفاعلٌة المعنى النحوي فً بناء الشعر عند محمود حسن إسماعٌل24316

-القاهرة - دار الكتاب الحدٌث عبد الؽفار هبلل-دراسة فً علم التشكٌل الصوتً - النظرٌات النسقٌة فً أبنٌة العربٌة 24317

-عمان - دار أسامة علً جمٌل السامرابًمعجم المصطلحات الصرفٌة24318

-عمان - دار جرٌر خلٌل بن ٌاسر البطاشًالترابط النصً فً ضوء التحلٌل اللسانً للخطاب24319

-عمان - دار صفاء عبد القادر عبد الجلٌلعلم الصرؾ الصوت24320ً

-عمان - دار الوراق مجبل الزم المالكً-وتجارب فً التوثٌق واألرشفة - علم الوثابق 24321

-عمان - دار صفاء رحاب شاهر الحوامدةالصرؾ المٌسر24322

-بٌروت - المكتبة العصرٌة اإلمام مجد الدٌن الفٌروزآبادي-فً تارٌخ أبمة اللؽة - كتاب البلؽة 24323

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة أبً عباس محمد المبردالكامل فً اللؽة واألدب24324

-عمان - دار مجدالوي منتصر عبد القادرثراء النص قراءات فً الشعر العباس24325ً

-عمان - دار صفاء عبد القادر عبد الجلٌل-موسٌقى الشعر العربً - هندسة المقاطع الصوتٌة 24326

-عمان - دار جدارا هادي نهر -1الجزء - النحو التطبٌقً 24327

-عمان - دار جدارا هادي نهر -2الجزء - النحو التطبٌقً 24328

-اإلسكندرٌة - دار حورس الدولٌة محسن محمد قطبالمشتقات ودالالتها فً اللؽة العربٌة24329

-عمان - دار دروب عبد هللا رضوانالبنى السردٌة24330

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث بشٌر تاورٌرتالحقٌقة الشعرٌة24331

-األردن - دار الحامد رامً فواز الحمويالنقد الحدٌث واألدب المقارن24332
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-بٌروت - مإسسة اإلنتشار العربً عالً سرحان القرشًتحوالت النقد وحركٌة النص24333

-جدة - النادي األدبً الثقافً جمعان بن عبد الكرٌم- دراسة لسانٌة نصٌة - إشكاالت النص 24334

-عمان - مركز الكتاب األكادٌمً ٌاسر خالد سبلمهتصرٌؾ األفعال والمشتقات24335

-القاهرة - دار عالم الكتب السعٌد شنوقةدراسات فً آلٌات التحلٌل وأصول اللؽة والنحو24336

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث محمد العٌاشً كنونً-دراسة أسلوبٌة - شعرٌة القصٌدة العربٌة المعاصرة 24337

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث محمد صابر عبٌدتؤوٌل النص الشعري 24338

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث الشرٌؾ حبٌلة-دراسة سوسٌو نصٌة فً الرواٌة الجزابرٌة المعاصرة - الرواٌة والعنؾ 24339

-عمان - دار الفارس ٌوسؾ علٌمات- الشعر الجاهلً نموذجا - جمالٌات التحلٌل الثقافً 24340

-القاهرة - مكتبة هراء الشرق سعٌد حسن بحٌريمبادئ ومسارات فً الدرس اللؽوي الحدٌث24341

دار المدار اإلسبلمًرضوان جودت زٌادةسإال التجدٌد فً الخطاب اإلسبلمً المعاصر24342

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث محمد صابر عبٌدالمؽامرة الجمالٌة للنص الرواب24343ً

-اإلسكندرٌة - دار وفاء لدنٌا فوزي عٌسىشعراء أندلسٌون منسٌون24344

-األردن - أربد - دار األمل علً توفٌق الحمدالمعجم الوافً فً أدوات النحو العرب24345ً

-عمان - دار مجدالوي مرٌم محمد المجمعًنظرٌة الشعر عند الجاحظ24346

-بٌروت - مركز دراسات الوحدة العربٌة جوزٌؾ شرٌم: بٌار ماشٌري تر-تطبٌقات فً الفلسفة األدبٌة - بم ٌفكر األدب 24347

-الدار البٌضاء - دار توبقال عبد الكبٌر الشرقاويالترجمة والنسق األدبً 24348

-بٌروت - دار اإلنتشار عبد الرحمان العكٌمًاإلستشراؾ فً النص 24349

-بٌروت - دار الؽرب اإلسبلمً رفٌق إبن وناس: شارل ببل تعتارٌخ اللؽة واآلداب العربٌة24350

-عمان - دار أزمنة محمد برادة-دراسة نقدٌة - الذات فً السرد الروابً 24351

-عمان - دار مجدالوي ببلسم محمدتؤوٌل الفراغ فً الفنون اإلسبلمٌة 24352

-الدار البٌضاء - المركز الثقافً العربً نظٌر جاهل-دروس منهجٌة فً اإلجتماع واإلقتصاد - تحرٌر الداللة 24353

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون محمد األخضر الصبٌحًمدخل إلى علم النص ومجاالت تطبٌقه24354

-الدار البٌضاء - المركز الثقافً العربً بول رٌكونظرٌة التؤوٌل الخطاب وفابض المعنى24355

-األردن - أربد - دار األمل محمد صاٌل حمدانقضاٌا النقد القدٌم و النقد الحدٌث24356

-بٌروت - المكتبة العصرٌة أحمد سالم ولد أباهالسٌمٌولوجٌا والشعر العربً القدٌم24357

-القاهرة - مكتبة زهراء الشرق حسام البهنساويعلم الداللة والنظرٌات الداللٌة الحدٌثة24358

-بٌروت - دار المجد جمال حضري: جوزٌؾ كورتٌس ترسٌمٌابٌة اللؽة 24359

-مصر - دار المعارؾ إبراهٌم الٌازجًالعلوم عند العرب24360

-الدار البٌضاء - المركز الثقافً العربً بول رٌكونظرٌة التؤوٌل الخطاب وفابض المعنى24361

-بٌروت - الشبكة العربٌة لؤلبحاث والنشر محمد سبٌبلمدارات الحداثة 24362

-دمشق - دار رسبلن ٌوسؾ مقرانمدخل نظري إلى المصطلحات- المصطلح اللسانً المترجم 24363

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة إٌمٌل ٌعقوب-المجلد األول - أوضح المسالك إلى ألفٌة إبن مالك 24364

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة إٌمٌل ٌعقوب-المجلد الثانً - أوضح المسالك إلى ألفٌة إبن مالك 24365
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