
-بٌروت - دار الكتب العلمٌة محمد مرسً الخولً-المجلد األول - بهجة المجالس وأنس المجالس 24366

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة محمد مرسً الخولً-المجلد الثانً - بهجة المجالس وأنس المجالس 24367

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة عبد الملك الثعالبًالمنتخب 24368

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة جمال طلبةالمنخل24369

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة ٌحٌى مرادالزاهر فً معانً كلمات الناس24370

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة أحمد محمود الشافعًؼٌث النفع فً القراءات السبع24371

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة عمر بن عبد العزٌزشرح أدب القاض24372ً

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة عباس هانً الجراخ-المجلد األول - معجم الشعراء 24373

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة عباس هانً الجراخ-المجلد الثانً - معجم الشعراء 24374

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة ٌحٌى مرادكشؾ المشكل فً النحو24375

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث إدرٌس قصوريأسلوبٌة الرواٌة 24376

-عمان - دار جرٌر حسن فالح البكورفن الكتابة وأشكال التعبٌر24377

بٌروت- دار الكتاب الكتاب اللبنانً عباس محمود العقاد-المجلد الثالث - العقابد والمذاهب 24378

بٌروت- دار الكتاب الكتاب اللبنانً عباس محمود العقاد-المجلد الثانً - العقابد والمذاهب 24379

بٌروت- دار الكتاب الكتاب اللبنانً عباس محمود العقاد-المجلد األول - العقابد والمذاهب 24380

بٌروت- دار الكتاب الكتاب اللبنانً عباس محمود العقاد-المجلد الرابع - العقابد والمذاهب 24381

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة ناصر الدٌن قرقماسزهر الربٌع فً شواهد البدٌع24382

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة محمد ٌاس الدوريدقابق الفروق اللؽوٌة فً البٌان القرآن24383ً

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة مصطفى الرافعً -2- وحً القلم 24384

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة مصطفى الرافعً -3- وحً القلم 24385

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة مصطفى الرافعً -1- وحً القلم 24386

-دمشق - دار الفكر نهاد الموسىمؽنً األلباب عن كتب الصرؾ واإلعراب24387

-دمشق - دار الفكر نهاد الموسىمؽنً األلباب عن كتب الصرؾ واإلعراب24388

-األردن - دار الحامد عبد الحمٌد مصطفى السٌد-الجزء الثانً - دراسة إستقرابٌة فً القرآن الكرٌم - األفعال فً القرآن الكرٌم 24389

-األردن - دار الحامد عبد الحمٌد مصطفى السٌد-الجزء األول - دراسة إستقرابٌة فً القرآن الكرٌم - األفعال فً القرآن الكرٌم 24390

-عمان - دار دجلة دلدار ؼفور محمد أمٌنالبحث الداللً فً المعجمات الفقهٌة المتخصصة24391

-عمان - دار دجلة عماد عبد ٌحٌى-دراسة فنٌة - البنى والدالالت فً لؽة القصص القرآنً 24392

-عمان - دار صفاء عبد القادر فٌدوحاإلتجاه النفسً فً نقد الشعر العربً 24393

-عمان - دار دجلة كولٌزار كاكل عزٌزدالالت أصوات اللٌن فً اللؽة العربٌة24394

-عمان - دار الٌازوري محمد القواسمة-أبحاث وقراءات ومقاببلت - عبد هللا رضوان الذات واآلخر 24395

-عمان - دار البداٌة أبً الفتح عثمان بن جنً-كتاب خاص فً النحو - اللمع فً اللؽة العربٌة 24396

-عمان - مإسسة الوراق سعٌد محمد شواهنةقواعد الصرؾ صوتٌة بٌن القدماء والمحدثٌن24397

-عمان - دار جرٌر محمود درابسة: جرٌجور شولر تر-مشكبلت أساسٌة - نظرٌة األدب األرسطٌة العربٌة 24398
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-عمان - دار أسامة صالح الحنٌطًموسوعة الشعر النبطً الشعب24399ً

-القاهرة - دار عالم الكتب أحمد مختار عمر-المجلد الرابع - معجم اللؽة العربٌة المعاصرة 24400

-القاهرة - دار عالم الكتب أحمد مختار عمر-المجلد األول - معجم اللؽة العربٌة المعاصرة 24401

-القاهرة - دار عالم الكتب أحمد مختار عمر-المجلد الثالث - معجم اللؽة العربٌة المعاصرة 24402

-القاهرة - دار عالم الكتب أحمد مختار عمر-المجلد الثانً - معجم اللؽة العربٌة المعاصرة 24403

-دسوق - دار العلم واإلٌمان شعٌب خلؾدراسة أسلوبٌة- التشكٌل اإلستعاري فً شعر أبً عبلء المعري 24404

-عمان - دار صفاء عبد القادر عبد الجلٌلاألصوات اللؽوٌة 24405

-عمان - دار جلٌس الزمان أحمد حسن العزامالنظٌر وأصول النحو فً العربٌة24406

-دسوق - دار العلم واإلٌمان شعبان عبد الحكٌم محمدنظرٌة التلقً فً تراثنا النقدي والببلؼ24407ً

-عمان - دار وابل نظال محمد فتحً الشمالًقراءة النص األدبً مدخل ومنطلقات 24408

-عمان - دار جرٌر خالد بن محمد السٌابًنقد النقد فً التراث العربً 24409

-جدة - النادي األدبً الثقافً محمد الصفرانً(م 2004 - 1950 )التشكٌل البصري فً الشعر العربً الحدٌث 24410

-عمان - دار جدارا نعمان بوقرة-دراسة معجمٌة - المصطلحات األساسٌة فً لسانٌات النص وتحلٌل الخطاب 24411

-عمان - دار جرٌر سالم نادر عطٌةالزمخشري و جهوده فً النحو24412

-القاهرة - دار عالم الكتب شادٌة شقروشفً دٌوان مقام البوح للشاعر عبد هللا العشً- سٌمٌابٌة الخطاب الشعري 24413

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث فتحً بوخالفةشعرٌة القراءة والتؤوٌل فً الرواٌة الحدٌثة 24414

-دمشق - دار كٌوان ماجدة توماس حانه- فً الخطاب متعدد المعانً - اللؽة واإلتصال 24415

-عمان - دار ٌافا عطٌة ناٌؾ الؽولالحوار المسرحً وظاهرة اإلتساع اللؽوي عند توفٌق الحكٌم24416

-بٌروت - دار مجد عبد الواسع الحمٌريماالخطاب وكٌؾ نحلله24417

-دمشق - دار الفرقد ثابر دٌب: إٌان واط ترنشوء الرواٌة 24418

-دسوق - دار العلم واإلٌمان نجوى مصطفى رجب-شعر القتال الكبلبً نموذجا - لؽة الشعر الجاهلً 24419

-دمشق - دار الفكر شاهر الحسنعلم الداللة السمانتٌكٌة والبراجماتٌة فً اللؽة العربٌة 24420

-دمشق - دار الفكر محمد أحمد ربٌعفً تارٌخ األدب العربً الحدٌث24421

-عمان - دار الٌازوري محمود الشٌخاألناشٌد اإلسبلمٌة 24422

-عمان - دار الٌازوري عبٌر النواٌسة-الشكل والمضمون - أدب األطفال فً األدرن 24423

-عمان - دار جدارا لطٌفة هباشًإستثمار النصوص األصٌلة فً تنمٌة القراءة الناقدة24424

-عمان - دار الشروق عارؾ أحمد الحجاوي- شرح شامل مع أمثلة - قواعد اللؽة العربٌة 24425

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث محمود كناكري: كٌس قٌرستٌنػ ترعناصر ٌونانٌة فً الفكر اللؽوي العربً 24426

-عمان - دار جدارا فراس السلٌتًالبرامج التعلٌمٌة- المعوقات - األهمٌة - المفهوم - فنون اللؽة 24427

-عمان - دار كنوز المعرفة ؼالب فاضل المطلبً-مدخل فٌفولوجً - ظاهرة اإلعراب فً العربٌة 24428

-عمان - دار جدارا سعاد جبر سعٌدسٌكولوجٌا األدب الماهٌة واإلتجاهات 24429

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث سماء محمود الخالديدراسة فً شواهد الكشاؾ الشعرٌة- الزمخشري ناقدا 24430

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث محمود سلٌم هٌاجنة-دراسة أدبٌة - الصورة النفسٌة فً القرآن الكرٌم 24431
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-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث عمار ساسًالمدخل إلى النحو والببلؼة فً إعجاز القرآن الكرٌم24432

-عمان - دار دجلة مقداد محمد شكر قاسمالبنٌة اإلٌقاعٌة فً شعر الجواهري24433

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة مفٌد محمد قمٌحةالحطٌبة برواٌة وشرح إبن السكٌت24434

-عمان - دار كنوز المعرفة سعٌد جاسم الزبٌديروافد النص فً اللؽة والنقد 24435

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث بشٌر تاورٌرتالحقٌقة الشعرٌة على ضوء المناهج النقدٌة24436

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون دان بروان-رواٌة - مبلبكة وشٌاطٌن 24437

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة محمد مرسً الخولً-المجلد الثالث - بهجة المجالس وأنس المجالس لئلمام أبً عمر ٌوسؾ القرطبً 24438

-دسوق - دار العلم واإلٌمان عبلء أحمد عبد الرحٌمالصورة الفنٌة فً قصٌدة المدح24439

-عمان - دار جدارا زٌاد أحمد أبو شرٌعةأؼراض الشعر وخصابصه فً التفسٌر24440

-عمان - دار ٌافا جهاد شاهر المجالًمفهوم الطبقات فً النقد األدبً عند العرب24441

-عمان - دار الٌازوري عمر أحمد الربٌحاتاألثر الثوراتً فً شعر محمود دروٌش24442

-عمان - دار صفاء كرٌم حسٌن الخالدينظرات فً الجملة العربٌة24443

-عمان - دار صفاء إبتسام مرهون الصفاررإٌة معاصرة فً التحقٌق والنقد24444

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث خلٌل الشٌخ: عدنان علً الشرٌم تقاألب فً الرواٌة العربٌة المعاصرة24445

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث فراس محمود مصطفى السلٌتًالتفكٌر الناقد واإلبداع24446ً

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون جاسم المطٌر-رواٌة - عاشقان من ببلد الرافدٌن 24447

-عمان - دار صفاء سمٌع أبو مؽلًفصول ومقاالت لؽوٌة24448

-عمان - دار صفاء عاصم محمد أمٌن بنً عامرمبلمح حداثٌة فً التراث النقدي العرب24449ً

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث إبراهٌم أحمد ملحم-القصٌدة العربٌة والنظرٌات األجنبٌة - قراءة اآلخر 24450

-عمان - دار جدارا إبراهٌم أحمد ملحمالخطاب النقدي وقراءة التراث نحو قراءة تكاملٌة24451

-عمان - دار البداٌة سمٌح أبو مؽلًقواعد الكتابة والترقٌم24452

-عمان - دار جدارا نجم عبد هللا كاظممشكلة الحوار فً الرواٌة العربٌة24453

-عمان - دار جدارا عمار ساسًاللسان العربً وقضاٌا العصر24454

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث سٌؾ الدٌن طه الفقراء-دراسة صرفٌة داللٌة إحصابٌة - المشتقات الدالة على الفاعلٌة والمفعولٌة 24455

-عمان - دار جدارا نعمان بوقرة-دراسة معجمٌة - المصطلحات األساسٌة فً لسانٌات النص وتحلٌل الخطاب 24456

-بٌروت - دار الحكاٌات هبل فرحات: أركسندر توماس تر-رواٌة - الكونت دي مونت كرٌستو 24457

-بٌروت - دار الحكاٌات عبد األمٌر شمس الدٌن-رواٌة - ربٌع أشجار اللوز 24458

-بٌروت - دار الحكاٌات هبل فرحات: إمٌلً رٌنكر تر-رواٌة - عودة الشاعر 24459

-بٌروت - دار الطلٌعة سالم ٌفوت-التعلٌل الفقهً - حفرٌات المعرفة العربٌة اإلسبلمٌة 24460

-عمان - دار الشروق جبرا إبراهٌمالملك الشمس24461

-بٌروت - دار الهبلل صبلح الدٌن الهواريعربً- المعجم الوجٌز المدرسً عربً 24462

دار أكادٌمٌانورما نابلسً: برنار أوكان تركنوز اإلسبلم روابع الفن فً العالم اإلسبلم24463ً

-بٌروت - دار الهبلل رفعت إبراهٌم-الخط الدٌوانً - تعلم أصول الخط العربً 24464
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-بٌروت - دار البحار عبد الحلٌم حافظ24465

-عمان - دار الشروق محمود دروٌشمحمود دروٌش المختلؾ الحقٌقً دراسات وشهادات24466

-عمان - دار جرٌر محمد العنانًاللؽة العربٌة لؽٌر الناطقٌن بها24467

-عمان - دار جرٌر محمد درابسةتشكٌل المعنى الشعري 24468

-عمان - دار الٌازوري مصطفى البشٌر قطمجالس األدب فً قصور الخلفاء الراشدٌن 24469

-عمان - دار الٌازوري زهدي محمد عٌدفن الكتابة والتعبٌر24470

-عمان - دار المسٌرة عبده الراجحًاللهجات العربٌة فً القراءات القرآنٌة24471

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون دانٌال ستٌٌلIMPOSSIBLE- مستحٌل 24472

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة أحمد شمس الدٌنسقط الزند24473

-بٌروت - دار مجد حسٌن الحاج حسنأعبلم فً النثر العباس24474ً

-عمان - دار المسٌرة حسٌن عطواننصوص من األدب األموي24475

-عمان - دار المسٌرة عز الدٌن إسماعٌلالمصادر األدبٌة واللؽوٌة فً التراث العربً 24476

-عمان - دار األهلٌة عبد الفتاح الدراوٌشموسوعة شعرٌة لجمٌع المناسبات- جواهر الشعر العربً 24477

-عمان - دار المسٌرة إبراهٌم خلٌلعروض الشعر العرب24478ً

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة كوكب دٌابالمعجم المفصل فً األشجار والنباتات فً لسان العرب24479

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة الشٌخ محمد الحضريالدولة األموٌة24480

-عمان - دار مجدالوي المتوكل طهاألعمال الشعرٌة المتوكل طه24481

-عمان - دار مجدالوي المتوكل طهالكتابة, اإلنتفاظة , المعتقل - األعمال النثرٌة المتوكل طه 24482

-دمشق - دار الفكر محمد طلبه شعبانعلى ضفاؾ الوهم وقصص أخرى24483

-بٌروت - دار المعرفة عثمان موافً-الجزء األول - من قضاٌا الشعر والنثر فً النقد العربً المعاصر - فً نظرٌة األدب 24484

مكتبة لبنانعلً بن محمد الشرٌؾ الجرجانً-تعرٌفات ومصطلحات لؽوٌة وفقهٌة وفلسفٌة - كتاب التعرٌفات 24485

-القاهرة - دار عالم الكتب مجدي عزٌز إبراهٌممعجم مصطلحات ومفاهٌم التعلٌم والتعلم24486

-بٌروت - دار الكتاب الجدٌد محمد علً مقلد: إٌؾ بروبٌر تر-سلسلة نصوص - أوروبا التنوٌر 24487

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة ولٌم شكسبٌرسٌدان من قٌرونا مسرحٌة فً خمسة فصول- روابع شكسبٌر 24488

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة ولٌم شكسبٌرملهاة األخطاء مسرحٌة فً خمسة فصول- روابع شكسبٌر 24489

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون دان بروان-رواٌة  - deception pointحقٌقة الخدٌعة 24490

-بٌروت - دار مجد جمال حضري: جوزؾ كورتٌس ترسٌمٌابٌة اللؽة 24491

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة أحمد حسن بسج: شردٌوان إبن عربً محً الدٌن إبن عربً الحاتم24492ً

-بٌروت - منشورات المكتبة العصرٌة عباس محمود العقادهذه الشجرة24493

-عمان - دار مجدالوي كرٌم رضًأحادٌث صفٌة24494

-بٌروت - مركز دراسات الوحدة العربٌة مجموعة من الكتاباللؽة العربٌة أسبلة التطور الذاتً والمستقبل24495

-عمان - دار مجدالوي محمود أبو دلهومأوجاع التطواؾ 24496

-عمان - دار مجدالوي إبراهٌم الكونًلؽز الطوارق ٌكشؾ لؽزي الفراعنة وسومر - 3ملحمة المفاهٌم 24497
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-القاهرة - دار القاهرة محمد حسام الدٌن عبد الفتاحالكتابات العربٌة حتى القرن السادس الهجري24498

-القاهرة - دار اآلفاق العربٌة حسام أحمد قاسممدخل إلى الخطاب النبوي الشرٌؾ- تحوٌبلت الطبلب ومحددات الداللة 24499

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة مهدي محمد ناصر الدٌندٌوان جرٌر 24500

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة محمود عبد العزٌز محمودمجٌب الندا إلى شرح قطر الندى24501

-عمان - دار جدارا محمد سالم سعد هللامسارات معرفٌة معاصرة- أنسنة النص 24502

-عمان - دار مجدالوي مجموعة من الكتابالصورة والتربٌة , اإلٌطار النظري - ثقافة الصورة 24503

-عمان - دار الٌازوري إبراهٌم أبو عوادمحاولة لفهم لؽة البحر24504

-عمان - دار صفاء فخري خلٌل النجارالمعانً والمبانً لتراكٌب اللؽة العربٌة فً ضوء معاٌٌر فقه اللؽة24505

-عمان -الدار العلمٌة الدولٌة إٌاد عبد المجٌد- دروس وتطبٌقات - فب النحو العربً 24506

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة أبً الحجاج ٌوسؾ الشنتمريالنكت فً تفسٌر كتاب سبوٌه24507

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة عبد الوارث محمد علًتقرٌب المعانً على متن الرسالة24508

-عمان - دار ٌافا فهد خلٌل زاٌدالعربٌة بٌن التؽرٌب والتهوٌد24509

-عمان - دار المنهاج إبتسام مرهون الصفاراألمالً فً األدب اإلسبلم24510ً

-عمان - دار جرٌر عبد الفتاح نافعالشعر العباسً قضاٌا وظواهر24511

-عمان - دار عمار عبد الفتاح الحموز-الفصٌح والمعنى - إنزٌاح اللسان العربً 24512

-عمان - دار جدارا منجد مصطفى بهجتروضة المحاسن وعمدة المحاسن 24513

-عمان - دار جدارا أمٌن ٌوسؾ عودةتؤوٌل الشعر وفلسفته عند الصوفٌة24514

-عمان - دار جدارا محمد فتح هللا الصؽٌرالخصابص النطقٌة والفٌزٌابٌة للصوامت الرنٌنٌة فً العربٌة24515

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة عبد الحمٌد هنداويأسرار الببلؼة فً علم البٌان24516

مكتبة لبناندلٌم بن مسعود القحطانًتكافإ المعانً فً أفعال اللؽة العربٌة24517

-عمان - دار جدارا رابح بومعزة-صوره - أنواعه - مفهومه - التحوٌل فً النحو العربً 24518

الدراما و المسرح24519

-القاهرة - مكتبة اآلداب علً عشري زاٌدعن بناء القصٌدة العربٌة الحدٌثة24520

-القاهرة - مكتبة اآلداب مجموعة من الكتابالمفصل فً تارٌخ األدب العربً الجزء األول والثان24521ً

-القاهرة - مكتبة اآلداب خالد إسماعٌل حسانالمفصل فً صنعة اإلعراب للزمخشري24522

-القاهرة - دار نهضة مصر محمد ؼنٌمً هبللمختارات من الشعر الفارس24523ً

-القاهرة - الشركة المصرٌة العالمٌة للنشر إبراهٌم عبد الرحمن محمدشعر إبن القٌس الرقٌات بٌن السٌاسة والؽزل24524

-القاهرة - مركز الكتاب للنشر إبراهٌم محمد عطاالمرجع فً تدرٌس اللؽة العربٌة24525

-عمان - دار مجدالوي صالح زاملدراسة لظاهرة اإلؼتراب فً شعر المتنبً - تحول المثال 24526

-عمان - دار مجدالوي إبراهٌم الكونًالبحث عن المكان الضابع24527

-عمان - دار دجلة سعٌد حسون العنكبًدراسة فً تؤوٌبلته النفسٌة والفنٌة - الشعر الجاهلً 24528

-عمان - دار مجدالوي إٌاد العلً- سلسلة حكاوي القهاوي - ٌموٌات مواطن عربً 24529

-عمان - دار مجدالوي لٌدٌا وعد هللاالتناص المعرفً فً شعر عز الدٌن المناصرة24530
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-عمان - دار مجدالوي فٌصل صالح القصٌريبنٌة القصٌدة فً شعر عز الدٌن المناصرة24531

-دار عالم الكتب علً محمود الصراؾاأللفاظ المحدثة فً المعاجم العربٌة المعاصرة24532

-دسوق - دار العلم واإلٌمان وابل سٌد عبد الرحٌم-نقد السردٌات نموذجا - تلقً البنٌوٌة فً النقد العربً 24533

دار ؼرٌب للطباعة و النشر و التوزٌع القاهرةاحمد هٌكلاالدب االندلسً من الفتح الى سقوط الخبلفة24534

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث عاطؾ فضلبناء الجملة فً جمهرة رسابل العرب24535

-عمان - دار الٌازوري أحمد النعٌمًاآلفاق اإلنسانٌة فً األدب والفكر24536

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث نهال مهٌداتاآلخر فً الرواٌة النسوٌة العربٌة 24537

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث حنان موسى حمودة-دراسة فً المناهج والمعاٌٌر - النقد الضمنً 24538

-عمان - دار مجدالوي عبد هللا طالب دونالد باول كول-حٌاة آل مرة فً الربع الخالً - بدو البدو 24539

-عمان - دار مجدالوي ٌوسؾ بكارحوارات إحسان عباس24540

فً سٌكولوجٌة الفن التشكٌل24541ً

-الدار البٌضاء - المركز الثقافً العربً مٌجان الروٌلًدلٌل الناقد األدب24542ً

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون دانٌال ستٌٌلنهاٌة الصٌؾ24543

-عمان - دار الٌازوري هادي نهر-الجزء الثانً - إلبن هاشم األنصاري - شرح اللمحة البدرٌة فً عالم اللؽة العربٌة 24544

-عمان - دار الٌازوري هادي نهر-الجزء األول - إلبن هاشم األنصاري - شرح اللمحة البدرٌة فً عالم اللؽة العربٌة 24545

-عمان - دار جدارا ٌاسٌن أبو الهجاءمظاهر التجدٌد النحوي24546

-عمان - دار كنوز المعرفة سامً محً الدٌنروابع من قصابد أحمد شوقً أمٌر األشعراء24547

-عمان - دار جرٌر داود عبده-الجزء األول - دراسات فً علم أصوات العربٌة 24548

-عمان - دار جرٌر داود عبده-الجزء الثانً - دراسات فً علم أصوات العربٌة 24549

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث هانً نصر هللاطٌؾ البحتري فً ضوء النقد الحدٌث24550

-عمان - دار مجدالوي نادر الكاظمالمقامات والتلق24551ً

-القاهرة - دار عالم الكتب تمام حسان-الجزء األول - مقاالت فً اللؽة واألدب 24552

-القاهرة - مكتبة اآلداب عرفة حلمً عباس-دراسة تحلٌلٌة فنٌة - مواعظ إبن الجوزي 24553

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة أبً الفتح إسماعٌل اإلسكندريكتاب األمكنة والمٌاه والجبال ونحوها المذكورة فً األخٌار واألشعار24554

-القاهرة - دار اآلفاق العربٌة البدراوي زهران-دراسة نظرٌة - فً علم اللؽة التقابلً 24555

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة محمود نظار-المجلد الثانً - إرشاد السالك إلى حل ألفٌة إبن مالك 24556

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة محمود نظار-المجلد األول - إرشاد السالك إلى حل ألفٌة إبن مالك 24557

-القاهرة - مكتبة الثقافة الدٌنٌة محمد عثمان-المجلد األول - األصول فً النحو 24558

-القاهرة - مكتبة الثقافة الدٌنٌة محمد عثمان-المجلد الثانً - األصول فً النحو 24559

-عمان - دار صفاء عاصم محمد أمٌن بنً عامرلؽة التضاد فً شعر أمل دنقل24560

-مصر - إٌتراك للنشر والتوزٌع خالد فهمً-دراسة لؽوٌة - تراث المعاجم الفقهٌة العربٌة 24561

-عمان - مكتبة المجتمع العربً ٌاسمٌن نزٌه أبو شٌخةدراسات فً علم الجمال24562

-عمان - دار مجدالوي صبلح جراردراسات فً التفاعل الحضاري والثقافً فً األندلس- زمان الوصل 24563
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-الدار البٌضاء - دار الثقافة أحمد المتوكلمن البنٌة الحملٌة إلى البنٌة المكونٌة24564

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث فاٌز القرعانسلطة النص على دالت الشكل الببلؼ24565ً

-عمان - مكتبة المجتمع العربً ماجد سلٌمان دودٌنتحدث اإلنجلٌزٌة بطبلقة24566

-عمان - دار الٌازوري طلعت شناعةثرثرة على الرٌق24567

-بٌروت - دار الكتاب الجدٌد محً الدٌن محسب-دراسة فً التداخل اإلختصاصً - إنفتاح النسق اللسانً 24568

-عمان - دار المنهاج ناٌؾ نمر خرما-الجزء األول - نسخة الطالب - مادة اللؽة العربٌة 24569

-عمان - دار المنهاج ناٌؾ نمر خرما-الجزء الثانً - نسخة الطالب - مادة اللؽة العربٌة 24570

-عمان - دار جدارا مصطفى رجباإلعجاز التربوي فً القرآن الكرٌم 24571

-عمان - دار جدارا محمد سالم سعد هللا-الجرجانً نموذجا - التحلٌل السٌمٌابً للنقد الببلؼً - مملكة النص 24572

-عمان - دار الشروق أٌمن اللبديالشعرٌة والشاعرٌة24573

-عمان - دار الشروق شكري عزٌز الماضًالرواٌة العربٌة فً فلسطٌن واألردن فً القرن العشرٌن مع بٌبلٌوؼرافٌا24574

-عمان - دار الوراق أمٌن أبو اللٌلالعصر العباسً األول24575

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة مصطفى لطفً المنفلوطًالفضٌلة أو بول وقرجٌن24576ً

-بٌروت - دار مجد طبلل حربنظرات فً النقد والقصة واألسطورة واألدب الشعبً- أولٌة النص 24577

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة كامل مصطفى الهنداويشرح ملحة اإلعراب 24578

-عمان - دار المناهج عبد الرحمن الهاشمًأسالٌب تدرٌس التعبٌر اللؽوي فً المرحلة الثانوٌة ومشكبلته24579

-عمان - دار مجدالوي محمد عبد القادر ؼنٌم-العصر العباسً - العصر الجاهلً - األسرة العربٌة فً األدب العربً 24580

-دمشق - دار الفكر فاضل صالح السامرابًتحقٌقات نحوٌة 24581

-األردن - منشورات أمانة عمان تٌسٌر النجارالسٌرة الؽاببة 24582

-بٌروت - المإسسة العربٌة للدراسات والنشر ؼازي عبد الرحمن القطٌبًسحٌم24583

-القاهرة - مكتبة زهراء الشرق صبري المتولًالتفسٌر التحلٌلً للقرآن الكرٌم 24584

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة ٌسرى عبد الؽنً عبد هللاكتاب الدارات لؤلصمع24585ً

-القاهرة - دار الفكر العربً أمٌنة التٌتونخماسً ناذر 24586

-بٌروت - منشورات عالم الشباب جبران خلٌل جبرانعرابس المروج 24587

-بٌروت - دار المعرفة زٌن كامل الخوٌسكًكتابتها ومصادرها وقطوؾ من ثمارها- العربٌة 24588

-بٌروت - دار المعرفة فوزي عٌسىكتاب العروض ومختصر القواف24589ً

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة أحمد حسن بسجدٌوان ذي الرمة24590

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة الدكتور عاصم إبراهٌم الكٌالًدٌوان الٌافً للشٌخ عمر بن محمد الحسٌن24591ً

-بٌروت - المإسسة العربٌة للدراسات والنشر صالح الشتٌويشعر الدٌارات فً القرن الثالث والرابع الهجرٌٌن فً العراق والشام ومصر24592

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون دان بروان-رواٌة - الحصن الرقمً 24593

-عمان - دار الٌازوري إبراهٌم أبو عواداألساس الفكري للجاهلٌة24594

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون لطفً حداد-رواٌة - األجراس تقرع فً بٌت لحم 24595

-الدار البٌضاء - المركز الثقافً العربً سعٌد بنكراد: أمبرتو إٌكو ترالتؤوٌل بٌن السٌمٌابٌات والتفكٌكٌة 24596
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-الدار البٌضاء - المركز الثقافً العربً عبد هللا محمد الؽذامً-مقاربات حول المرأة والجسد واللؽة - ثقافة الوهم 24597

-بٌروت - دار عوٌدات أنطوان دي سانت إكزوبٌري-روابع الرواٌات العالمٌة - أرص الرجال 24598

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة أحمد الهاشمًالمفرد العلم فً رسم القلم24599

بٌروت- دار العلم للمبلٌٌن وفٌق ؼزٌريالبحث عن الجوهر24600

-عمان - دار األهلٌة عبد الفتاح الدراوٌشأروع ماقٌل فً الحب والؽزل24601

-بٌروت - المإسسة العربٌة للدراسات والنشر محمد عٌد العرٌمًحز القٌد 24602

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة ولٌم شكسبٌرروابع شكسبٌٌر مؤساة كرٌوالنس24603

-مصر - مركز اإلسكندرٌة للكتاب أحمد عبد العال الطهطاوي-دراسة لؽوٌة مستفٌضة - اللؽة العربٌة بٌن الخطؤ والصواب 24604

-عمان - دار الٌازوري آالء محمد القواسمةذاكرة القلب24605

-بٌروت - المإسسة العربٌة للدراسات والنشر محمود السمرة-شٌخ النقاد فً األدب الحدٌث - محمد مندور 24606

بٌروت- دار العلم للمبلٌٌن عواد علً-قصابد فً المرآة - المعراج األرضً 24607

-عمان - دار جرٌر بدري محمد فهداألمالً والؽرابب فً الحدٌث النبوي24608

-عمان - دار دجلة لخوش جار هللا حسٌن دزه ًٌالثنابٌات المتؽاٌرة فً كتاب دالبل اإلعجاز لعبد القادر الجرجان24609ً

دار السرورمحمد محً الدٌن عبد الحمٌدالمختار من صحاح اللؽة24610

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة ضٌاء محمد المشهدانًالحب فً المنظور اإلسبلم24611ً

-عمان - دار دجلة عمر إبراهٌم عزٌزالقٌم السابدة فً القصص الشعرٌة24612

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة محمد عبد الكرٌم النمريشرح دٌوان إبن الفارض24613

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة محمد علً بٌضونشرح األصمعٌات 24614

-عمان - دار الٌازوري هادي نهرنحو الخلٌل من خبلل الكتاب 24615

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة علً مهناشرح دٌوان عبر بن ربٌعة24616

-عمان - دار مجدالوي مجموعة من الكتابثقافة الصورة فً الفنون24617

-عمان - دار دجلة أشواق محمد النجارداللة اللواصق التصرٌفٌة فً اللؽة العربٌة24618

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة حنا نصر الحتاالناقة فً الشعر الجاهل24619ً

24620islamic thought & cultureahmed mohammed hady الكوٌت - دار الفبلح-

-عمان - دار أسامة خدٌجة الحمدانًالمركبات فً العربٌة 24621

-عمان - دار مجدالوي صبٌح التمٌمًدراسات لؽوٌة فً تراثنا القدٌم 24622

-دمشق - دار الفكر ماهر شعبان الباري-مقوماته - نظرٌاته - طبٌعته - التذوق األدبً 24623

-عمان - دار جدارا آمنة صالح الزعبًاللهجة العربٌة الثمودٌة 24624

-عمان - دار مجدالوي حسن علٌانالعرب والؽرب فً الرواٌة العربٌة 24625

-بٌروت - دار المعرفة زٌن كامل الخوٌسكًمسابل نحوٌة وتصرٌفٌة 24626

-عمان - دار أسامة إسراء عرٌبً-دراسة صرفٌة صوتٌة - التصؽٌر 24627

-عمان - دار وابل إٌمان الكٌبلنً-دراسة أسلوبٌة لشعره - بدر شاكر السٌاب 24628

-عمان - دار البداٌة عودة هللا القٌسًالمثقاؾ فً النقد األدب24629ً
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-مصر - مإسسة الثقافة الجامعٌة زهٌر ؼازي زاهدالجامع فً العروض والقواف24630ً

-القاهرة - الشركة العربٌة المتحدة للتسوٌق ٌوسؾ بكاراألدب المقارن 24631

مكتبة لبنانلبٌب جرٌرٌنًدلٌل الطالب إلى علوم الببلؼة والعروض24632

-بٌروت - دار المعرفة عبده الراجحًالعربٌة الجامعٌة والكتابة 24633

-القاهرة - دار ؼرٌب علً أبو المكارممدخل إلى تارٌخ النحو العرب24634ً

-اإلسكندرٌة - دار الوفاء لدنٌا الطباعة مجدي إبراهٌم محمداللهجات العربٌة 24635

-دسوق - دار العلم واإلٌمان أبو زٌد بٌومًالتوازن فً عملٌة إبداع النص الشعري24636

-عمان - دار جدارا عبد الحمٌد أحمد هنداوياإلعجاز الصرفً فً القرآن الكرٌم 24637

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة أحمد شوقً -1,3- شعر المرحوم أحمد شوقً - الشوقٌات 24638

-عمان - دار وابل محمد أحمد العماٌرةبحوث فً اللؽة والتربٌة24639

-عمان - دار المسٌرة خالد بن سلٌمان الكندي-القدٌم والحدٌث - التعلٌل النحوي فً الدرس اللؽوي 24640

-القاهرة - مكتبة مدبولً عبد العلٌم السٌد منسىقاموس الجملة التعلٌمً األول24641

-إسكندرٌة - مإسسة حورس الدولٌة أشرؾ فوزي جبللبدٌع التراكٌب فً شعر أبو نواس24642

-عمان - دار دجلة لخوش جار هللا حسٌن دزه ًٌالبحث الداللً فً كتاب سٌبوٌه24643

داروابلثناء نجاتً محمود عٌاشالجهودالببلؼة للتفازانً فً كتابه المطول24644

عمان-مكتبة المجتمع العربًمحمدعبدهللا القواسمة(مدن الملح)البنٌة الروابٌة فً الرواٌة االخدود24645

-عمان - دار وابل حنان اسماعٌل عماٌرةالتراكٌب االعبلمٌة فً الؽة العربٌة24646

القاهرة-مكتبة زهراءالشرقسعٌدحسنً بحٌرىعلم الداللة24647

-مكتبة لبنانتوفٌق ٌوسؾ عوادالمإلفات الكاملة 24648

االردن-عالم الكتبابتسام مرهون الصفاراالقتباس من القران الكرٌم24649

االردن-عالم الكتبمجموعة من الكتابتحوالت الخطاب النقدي المعاصر24650

دارالكتب العلمٌةمحمدحسٌن االنبارىاسرار العربٌة24651

االسكندرٌة-دارالجامعة الجدٌدةرشا الجنديتنمٌةالمهارات الحٌاتٌة لطفل الروضة24652

-مصر - مإسسة الثقافة الجامعٌة عبدهللا بشٌر بن فضلدراسات فً التربٌة المقارنة24653

-عمان - دار جدارا جبلل الدٌن عبد الرحمن2 ج1تحفة األدٌب فً نحاة مؽنً اللبٌب ج24654

-بٌروت - المإسسة العربٌة للدراسات والنشر شوقً بزٌع1األعمال الشعرٌة شوقً بزٌع ج24655

-بٌروت - المإسسة العربٌة للدراسات والنشر شوقً بزٌع2األعمال الشعرٌة شوقً بزٌع ج24656

-بٌروت - دار الراتب مٌشال مرادالمتقن معجم األضداد فً اللؽة العربٌة24657

-بٌروت - دار الراتب أنطوان قٌقانوالمتقن معجم تعدي األفعال فً اللؽة العربٌة24658

-القاهرة - مكتبة األنجلو المصرٌة أحمد عبد العزٌز2نحو نظرٌة جدٌدة لؤلدب المقارن 24659

-دسوق - دار العلم واإلٌمان طارق أحمد البكريمجبلت األطفال ودورها فً بناء شخصٌة الطفل العرب24660ً

-القاهرة - الشركة المصرٌة العالمٌة للنشر فتحً األبٌارينداء المجهول سلوى فً مهب الرٌح 24661

-عمان - دار الوراق فٌصل إبراهٌم المقداديدراما أعبلم العرب ومسرحٌات حدٌثة أخرى24662
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-بٌروت - المإسسة العربٌة للدراسات والنشر نزٌه أبو نظالتمرد األنثى24663

-عمان - دار وابل إسماعٌل أحمد عمارةنحو آفاق أفضل للعربٌة24664

-عمان - دار الشروق سامً محمد حرٌزنظرٌات من اإلعجاز البٌانً فً القرآن الكرٌم24665

-عمان - دار وابل حلٌمة أحمد عماٌرةاإلتجاهات النحوٌة لدى القدماء دراسة تحلٌلٌة 24666

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث محمد خلٌل الخبلٌلةبنابٌة اللؽة الشعرٌة عند الهذلٌٌن24667

-عمان - دار جدارا زهٌر أحمد منصورأبو الشٌص الخزاعً حٌاته وشعره24668

-عمان - دار جدارا حنان محمد حمودةالزمكانٌة وبنٌة الشعر المعاصر 24669

-عمان - دار صفاء حمٌد آدم ثوٌنًاألمالً فً أصول الكتابة العربٌة24670

-بٌروت - المإسسة العربٌة للدراسات والنشر مرام المصري: ؼً سورمان تر-مسلمون وحداثٌون - أبناء رفاعة الطهطاوي 24671

-عمان - دار الشروق حنان محمد الحرٌراتالشعر اإلجتماعً فً ببلد الشام فً القرن الرابع الهجري24672

-عمان - دار الشروق إبراهٌم السعافٌنإحسان عباس ناقد ببل ضفاؾ24673

-الدار البٌضاء - المركز الثقافً العربً محمد الدٌداويمفاهٌم الترجمة المنظور التعرٌبً لنقل المعرفة24674

-القاهرة - دار عالم الكتب سعد عبد العزٌز مصلوح-صوتٌات اللؽة - دراسة السمع والكبلم 24675

-عمان - دار مجدالوي فابزة عبد األمٌر ناٌؾ الهدٌباإلتجاهات الصهٌونٌة فً األدب العبري الحدٌث24676

-عمان - دار وابل عباس عبد الحلٌم عباس-دراسات فً الثقافة واألدب والنقد - الضفة األخرى 24677

-عمان - دار الشروق مرتضى جواد باقرمقدمة فً نظرٌة القواعد التولٌدٌة 24678

-القاهرة - دار ؼرٌب سوزان محمد فهمً-دراسة تركٌبٌة تحلٌلٌة مع التطبٌق على القرآن الكرٌم - شبه الجملة 24679

-القاهرة - دار الكتاب الحدٌث علً محمود النابًخطاب الماردي وآراإه النحوٌة24680

-اإلسكندرٌة - دار الوفاء لدنٌا الطباعة أبو الحسن سبلمحٌرة النص المسرحً بٌن الترجمة واإلقتباس24681

-اإلسكندرٌة - دار الوفاء لدنٌا الطباعة رضا عبد الؽنً الكساسبةالنثر الفنً فً عصر الموحدٌن وإرتباطه بواقعهم الحضاري24682

-اإلسكندرٌة - دار الوفاء لدنٌا الطباعة بدر ضٌؾ-جمع وتحقٌق ودراسة - شعر سابق بن عبد هللا البربري 24683

-اإلسكندرٌة - دار الوفاء لدنٌا الطباعة محمد مصطفى أبو شواربإٌقاع الشعر العربً تطوره وتجدٌده24684

-الجزابر - دار هومه صالح بلعٌدفً النهوض باللؽة العربٌة24685

-الجزابر - دار هومه سالم علويوقابع لؽوٌة وأنظار نحوٌة24686

-اإلسكندرٌة - دار المطبوعات زٌن كامل الخوٌسكًقواعد النحو والصرؾ24687

-القاهرة - دار الفاروق أحمد محمود فرجدلٌل أسماء األبناء24688

-اإلسكندرٌة - دار الوفاء لدنٌا الطباعة محمد عبد الواحد حجازيسٌرة الحب والجمال فً حٌاة العقاد24689

-الجزابر - دار هومه صالح بلعٌدمقاالت لؽوٌة 24690

-الجزابر - دار هومه عبد الملك مرتاضنظرٌة النص األدب24691ً

-الجزابر - دار هومه عبد الملك مرتاض-رواٌة -  الملحمة 1ثبلثٌة الجزابر 24692

2007ط-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم ناشرون نٌلسون دٌمٌل-رواٌة - عاصفة النار 24693

دا ر الشروق العربٌة عمان األردنعبدالرضا علً- دموسٌقى الشعر العربً قدٌمه وحدٌثه 24694

2004ط -دار عمار للنشر و التوزٌع عمان األردن ؼانم قدوري الحمد-دالمدخل إلى علم أصوات العربٌة24695
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2007ط-دار الوفاء لدنٌا الطباعة و النشر مصر حسنً عبد الجلٌل ٌوسؾ-داللؽة العلربٌة بٌن الؤلصالة و المعاصرة24696

2008ط-دار الوفاء لدنٌا الطباعة و النشر مصر فوزي عٌسى-دالقصة-المسرح- أدب األطفال الشعر24697

1994ط-لونجمان-الشركة المصرٌة العالمٌة للنشرعبد القادر القط-قدم لها بدراسة د-مصطفىصادق الرافعً-الصفوة24698

عٌن للدراسات و البحوث االنسانٌة و االجتماعٌةسمٌح عبد القادر شعبلن- دالموت فً الماثورات الشعبٌة24699

2003ط-القاهرة - دار الكتاب الحدٌث صبلح الدٌن محمد عبد التواب- د-الكتاب األول-النقد األدبً حول إعجاز القرآن24700

2004ط-القاهرة - دار الكتاب الحدٌث صبلح الدٌن محمد عبد التواب- د-الكتاب الثانً-النقد األدبً حول إعجاز القرآن24701

2005ط-القاهرة - دار الكتاب الحدٌث صبلح الدٌن محمد عبد التواب- د-الكتاب الثالث-النقد األدبً حول إعجاز القرآن24702

2007ط-دار الوفاء لدنٌا الطباعة و النشر مصر صابر عبده أبا زٌد-دمؤثر علماء العرب و المسلمٌن فً تارٌخ العلوم والمناهج24703

2001دار الكتاب الحدٌث ط محمود منسى-دمملكة النمرسى24704

دار ؼرٌب للطباعة و النشر و التوزٌع القاهرةمحمد فهمً حجازى- د-مدخل تارٌخً مقارن-علم اللؽة العربٌة 24705

2007ط -األردن -عمان - دار مجدالوي فابزة الهذٌب- دالقصص التوراثٌة فً الشعر العبري الحدٌث24706

2006ط -األردن -عمان - دار مجدالوي ٌاسر الحورانًمعجم األلفاظ االقتصادٌة فً لسان العرب 24707

2009ط-بٌروت- دار العلم للمبلٌٌن جوزٌؾ إلٌاس- دأنا كارنٌنا24708

2009ط -دار عالم الثقافة للنشر و التوزٌع سامً عبد الفتاح صقر- دكٌؾ تقرأ و تكتب اإلنجلٌزٌة24709

2005ط-دار الكتاب العلمٌة بٌروت لبنانمهدي محمد ناصر الدٌندٌوان ابن الفارض24710

24711

ط2007دار الوفاء القاهرة السٌد حافظاألشجار تنحنً أحٌاناو مسرحٌات أخرى24712

2010عالم الكتب القاهرة طد مصلوحفً النص األدبً دراسة أسلوبٌة إحصابٌة24713

ط2004دار الوفاء القاهرة د بدر ضٌؾشعر طرٌح24714

دار الطبلبع القاهرةد محمد الدسوقًحكاٌات أمٌر الشعراء لؤلطفال24715

2006عالم الكتب القاهرة طد تمام حسانخواطر من تؤمل لؽة القرآن الكرٌم24716

2008دار الكتاب الحدٌث ط د هبلل محمد عٌسىاألٌام الخوالً فً أخبار النساء و اإلماء و الجواري24717

2000ط-عمان - دار الشروق خلٌل الخطٌبقواعد اللؽة العربٌة لطلبة الثانوٌة الدولٌة24718

2007دار ؼرٌب القاهرة د زبادٌةمن أعبلم النقد العربً الحدٌث و المعاصر دراسة فً المنهج24719

-القاهرة - دار اآلفاق العربٌة محمد عبٌد صالح السبهانًالمكان فً الشعر األندلس24720ً

-بٌروت - مركز دراسات الوحدة العربٌة مجموعة من الكتاباللسان العربً و إشكالٌة التلق24721ً

-القاهرة - دار الفكر العربً أحمد طاهر حنٌناألساس فً التحرٌر الكتاب24722ً

-عمان - دار وابل إسماعٌل أحمد عماٌرةتعلٌم اللؽة العربٌة فً مرحلة التعلٌم العام24723

-عمان - مكتبة المجتمع العربً جمٌل إبراهٌم علوشالفصول فً الكتابة األدبٌة24724

-الجزابر - دار هومه صالح بلعٌدالشامل المٌسر فً النحو24725

-القاهرة - مكتبة زهراء الشرق حسام البهنساويأنظمة الربط فً العربٌة24726

-الجزابر - دار هومه خلٌل لحسنقاموس كلمات وصور 24727

-القاهرة - دار الفكر العربً عز الدٌن إسماعٌلجمالٌات السإال والجواب24728
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دار عالم الكتابمحمود إبراهٌمتعلم خط الرقعة بدون معلم24729

دار عالم الكتابمحمود إبراهٌمتعلم الخط الثلث بدون معلم 24730

-بٌروت - المإسسة العربٌة للدراسات والنشر إبراهٌم نصر هللا-رواٌة - شرفة الهذٌان 24731

-بٌروت - المإسسة العربٌة للدراسات والنشر رافع الناصري-مقاالت فً الفن التشكٌلً - آفاق ومراٌا 24732

الدار العربٌة للعلوم ناشرونستٌفن كٌنػ-رواٌة - الهارب 24733

الدار العربٌة للعلوم ناشروندانٌال ستٌلمرفؤ األمان 24734

-بٌروت - المإسسة العربٌة للدراسات والنشر ضٌاء خضٌرثنابٌات مقارنة24735

-بٌروت - مركز دراسات الوحدة العربٌة بٌل أشكروفتالرد بالكتابة النظرٌة والتطبٌق فً آداب المستعمرات القدٌمة24736

-بٌروت - شركة قدمس للنشر والتوزٌع صخر الحاج حسٌن: جوٌا سعد ترصورة العرب فً األدب الفارسً الحدٌث24737

-بٌروت - المإسسة العربٌة للدراسات والنشر فوزٌة رشٌدالقلق السري 24738

-بٌروت - المإسسة العربٌة للدراسات والنشر فاطمة التٌتونكتاب الشمس 24739

-بٌروت - المإسسة العربٌة للدراسات والنشر عبد هللا حبٌبفراق بعده حتوؾ24740

-بٌروت - المإسسة العربٌة للدراسات والنشر محمد عبد هللا المزٌنًمفارق العتمة24741

-عمان - دار الٌازوري ولٌد عبد الفتاحالسماء ؼاضبة من شٌا24742

-بٌروت - المإسسة العربٌة للدراسات والنشر هبل محمدهذا الخوؾ24743

-بٌروت - المإسسة العربٌة للدراسات والنشر إلٌاس نقوالعن لمسة سقطت24744

-القاهرة - دار نهضة مصر عباس محمود العقادالثقافة العربٌة 24745

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة صبلح الدٌن الزماكًشرح المٌة إبن الوردي24746

-بٌروت - دار المإلؾ مً علوشأللا الشعر فً المرٌح24747

الشركة المصرٌة العالمٌة للنشر والتوزٌعلطفً عبد العبٌدعبقرٌة العربٌة فً رإٌة اإلنسان والحٌوان والسماء والكواكب24748

-بٌروت - منشورات عالم الشباب جبران خلٌل جبرانآلهة األرض فً السابق24749

-بٌروت - دار الجٌل جبران خلٌل جبرانالمجنون 24750

المكتبة الثقافٌةجبران خلٌل جبرانالمواكب 24751

-الجزابر - دار هومه عزة عجانالمفضل قاموس عربً 24752

-بٌروت - الدار العربٌة للعلوم أبو هبلل عبد هللا الحامدالحسن البصري والحجاج فً آخر الزمان 24753

-عمان - دار مجدالوي صبحٌة عودة زعربالشخصٌة الٌهودٌة اإلسرابلٌة فً الخطاب الروابً الفلسطٌن24754ً

-بٌروت - دار الفكر اللبنانً كرٌم عاصً-ببلؼة - جرأة - مواقؾ - رجاالت العرب 24755

-القاهرة - الدار المصرٌة اللبنانٌة محمد سالمدلٌل إنشاء وإدارة قواعد البٌانات البٌبلٌوؼرافٌا24756

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة إبراهٌم شمس الدٌن-المجلد السادس عشر- الفهارس العامة - لسان العرب 24757

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة إبراهٌم شمس الدٌن-المجلد السابع عشر- الفهارس العامة - لسان العرب 24758

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة إبراهٌم شمس الدٌن-المجلد الثامن عشر - الفهارس العامة - لسان العرب 24759

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة إبراهٌم شمس الدٌن-المجلد األول - الفهارس العامة - لسان العرب 24760

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة إبراهٌم شمس الدٌن-المجلد الثانً - الفهارس العامة - لسان العرب 24761
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-بٌروت - دار الكتب العلمٌة إبراهٌم شمس الدٌن-المجلد الثالث - الفهارس العامة - لسان العرب 24762

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة إبراهٌم شمس الدٌن-المجلد الرابع - الفهارس العامة - لسان العرب 24763

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة إبراهٌم شمس الدٌن-المجلد الخامس - الفهارس العامة - لسان العرب 24764

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة إبراهٌم شمس الدٌن-المجلد السادس - الفهارس العامة - لسان العرب 24765

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة إبراهٌم شمس الدٌن-المجلد السابع - الفهارس العامة - لسان العرب 24766

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة إبراهٌم شمس الدٌن-المجلد الثامن - الفهارس العامة - لسان العرب 24767

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة إبراهٌم شمس الدٌن-المجلد التاسع - الفهارس العامة - لسان العرب 24768

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة إبراهٌم شمس الدٌن-المجلد العاشر - الفهارس العامة - لسان العرب 24769

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة إبراهٌم شمس الدٌن-المجلد الحادي عشر - الفهارس العامة - لسان العرب 24770

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة إبراهٌم شمس الدٌن-المجلد الثانً عشر - الفهارس العامة - لسان العرب 24771

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة إبراهٌم شمس الدٌن-المجلد الثالث عشر - الفهارس العامة - لسان العرب 24772

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة إبراهٌم شمس الدٌن-المجلد الرابع عشر - الفهارس العامة - لسان العرب 24773

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة إبراهٌم شمس الدٌن-المجلد الخامس عشر - الفهارس العامة - لسان العرب 24774

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة إبراهٌم شمس الدٌن-المجلد السادس عشر - الفهارس العامة - لسان العرب 24775

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة إبراهٌم شمس الدٌن-المجلد السابع عشر - الفهارس العامة - لسان العرب 24776

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة إبراهٌم شمس الدٌن-المجلد الثامن عشر - الفهارس العامة - لسان العرب 24777

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة عبد المنعم خلٌل إبراهٌم-المجلد األول - لسان العرب 24778

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة عبد المنعم خلٌل إبراهٌم-المجلد الثانً - لسان العرب 24779

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة عبد المنعم خلٌل إبراهٌم-المجلد الثالث - لسان العرب 24780

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة عبد المنعم خلٌل إبراهٌم-المجلد الرابع - لسان العرب 24781

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة عبد المنعم خلٌل إبراهٌم-المجلد الخامس - لسان العرب 24782

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة عبد المنعم خلٌل إبراهٌم-المجلد السادس - لسان العرب 24783

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة عبد المنعم خلٌل إبراهٌم-المجلد السابع - لسان العرب 24784

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة عبد المنعم خلٌل إبراهٌم-المجلد الثامن - لسان العرب 24785

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة عبد المنعم خلٌل إبراهٌم-المجلد التاسع - لسان العرب 24786

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة عبد المنعم خلٌل إبراهٌم-المجلد العاشر - لسان العرب 24787

عمان-دار أزمنة ؼسان إسماعٌل عبد الخالقتؤوٌل الكبلم دراسات تطبٌقٌة فً الشعر وأحوال الشعراء24788

عمان-دار أزمنة ؼسان إسماعٌل عبد الخالقتؤوٌل الكبلم دراسات تطبٌقٌة فً الشعر وأحوال الشعراء24789

-القاهرة - دار الؽرٌب نسرٌن فوزي خورشٌدسمٌر سرحان مبدعا وناقدا مسرحٌا24790

-مصر - منشورات الجمل ٌورؼن هابرماسالمعرفة والمصلحة24791

-مصر - منشورات الجمل ٌورؼن هابرماسالمعرفة والمصلحة24792

-مصر - منشورات الجمل مارتن هاٌدؼرأصل العمل الفن24793ً

-مصر - منشورات الجمل مارتن هاٌدؼرأصل العمل الفن24794ً
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-مصر - منشورات الجمل مارتن هاٌدؼرأصل العمل الفن24795ً

-مصر - منشورات الجمل سٌدي عبد القادر الجٌبلنًالفتح الربانً والفٌض الرحمان24796ً

-مصر - منشورات الجمل سٌدي عبد القادر الجٌبلنًالفتح الربانً والفٌض الرحمان24797ً

-مصر - الهٌبة المصرٌة العامة عبد اللطٌؾ حمزةاإلعبلم له تارٌخه ومذاهبه24798

-مصر - الهٌبة المصرٌة العامة عبد اللطٌؾ حمزةاإلعبلم له تارٌخه ومذاهبه24799

-مصر - الهٌبة المصرٌة العامة ٌاسر عبد العزٌزعولمة وكالة األنباء24800

-مصر - الهٌبة المصرٌة العامة ٌاسر عبد العزٌزعولمة وكالة األنباء24801

-مصر - الهٌبة المصرٌة العامة ٌاسر عبد العزٌزعولمة وكالة األنباء24802

-القاهرة - شركة األمل رفعت السعٌدالتٌارات العقابدٌة فً السٌاسة المصرٌة24803

-القاهرة - شركة األمل رفعت السعٌدالتٌارات العقابدٌة فً السٌاسة المصرٌة24804

-القاهرة - شركة األمل رفعت السعٌدالتٌارات العقابدٌة فً السٌاسة المصرٌة24805

-اإلسكندرٌة - دار المعرفة عبده الرافعًالتطبٌق النحوي24806

جامعة الجزابرمختار بوعنانًاللؽة واألدب 24807

-بٌروت - مإسسة نوفل سلمى حفاظدٌوان مً زٌاد24808

-بٌروت - مإسسة نوفل سلمى حفاظدٌوان مً زٌاد24809

-مصر - الهٌبة المصرٌة العامة عبد اللطٌؾ حمزةاإلعبلم والدعاٌة24810

-مصر - الهٌبة المصرٌة العامة عبد اللطٌؾ حمزةاإلعبلم والدعاٌة24811

-مصر- دار العٌن صبلح سالمتكنولوجٌا المعلومات واإلتصاالت واألمن القومً للمجتمع24812

-مصر- دار العٌن صبلح سالمتكنولوجٌا المعلومات واإلتصاالت واألمن القومً للمجتمع24813

-مصر- دار العٌن صبلح سالمتكنولوجٌا المعلومات واإلتصاالت واألمن القومً للمجتمع24814

-مصر - منشورات الجمل برتنارد رسلالسلطة والفرد24815

-مصر - منشورات الجمل برتنارد رسلالسلطة والفرد24816

-مصر - منشورات الجمل برتنارد رسلالسلطة والفرد24817

-مصر - منشورات الجمل برتنارد رسلالسلطة والفرد24818

-مصر - منشورات الجمل برتنارد رسلالسلطة والفرد24819

-مصر - منشورات الجمل برتنارد رسلالسلطة والفرد24820

-مصر - منشورات الجمل سٌباستٌان هفنرحٌاة أدولؾ هٌتلر24821

-مصر - منشورات الجمل سٌباستٌان هفنرحٌاة أدولؾ هٌتلر24822

-مصر - منشورات الجمل مارٌون فاروق -1957العراق منذ - من الثورة إلى الدٌكتاتورٌة 24823

-مصر - منشورات الجمل مارٌون فاروق -1957العراق منذ - من الثورة إلى الدٌكتاتورٌة 24824

-مصر - منشورات الجمل مارٌون فاروق -1957العراق منذ - من الثورة إلى الدٌكتاتورٌة 24825

-مصر - منشورات الجمل محمد بن عبد الجبارٌن حسن النفرياألعمال الصوفٌة24826

-مصر - منشورات الجمل محمد بن عبد الجبارٌن حسن النفرياألعمال الصوفٌة24827
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-مصر - منشورات الجمل محمد بن عبد الجبارٌن حسن النفرياألعمال الصوفٌة24828

-مصر - منشورات الجمل محمد بن عبد الجبارٌن حسن النفرياألعمال الصوفٌة24829

-مصر - الهٌبة المصرٌة العامة أحمد ثابت خلٌل العنانًالعرب والنزعة اإلمبراطورٌة األمرٌكٌة24830

-مصر - منشورات الجمل ماتٌاس بروكرز سبتمبر11نظرٌات المإامرة وأسرار - المإامرة 24831

-مصر - منشورات الجمل ماتٌاس بروكرز سبتمبر11نظرٌات المإامرة وأسرار - المإامرة 24832

-مصر - منشورات الجمل ماتٌاس بروكرز سبتمبر11نظرٌات المإامرة وأسرار - المإامرة 24833

-مصر - منشورات الجمل دٌفٌد كوزنزالحلقة النقدٌة 24834

-مصر - منشورات الجمل دٌفٌد كوزنزالحلقة النقدٌة 24835

-مصر - منشورات الجمل دٌفٌد كوزنزالحلقة النقدٌة 24836

-مصر - منشورات الجمل دٌفٌد كوزنزالحلقة النقدٌة 24837

-مصر- دار العٌن قاسم عبد القاسمبٌن األدب والتارٌخ24838

-مصر- دار العٌن قاسم عبد القاسمبٌن األدب والتارٌخ24839

-مصر - منشورات الجمل ألكسندر هاٌدلسفر التكوٌن البابل24840ً

-مصر - منشورات الجمل توماس فرٌدمانالعالم فً عصر اإلرهاب24841

-مصر - منشورات الجمل توماس فرٌدمانالعالم فً عصر اإلرهاب24842

-مصر - منشورات الجمل توماس فرٌدمانالعالم فً عصر اإلرهاب24843

-القاهرة - دار الرإٌة كمال عبد اللطٌؾ-إعادة بناء المجال السٌاسً فً الفكر العربً - التفكٌر فً العلمانٌة 24844

-القاهرة - دار الرإٌة كمال عبد اللطٌؾ-إعادة بناء المجال السٌاسً فً الفكر العربً - التفكٌر فً العلمانٌة 24845

-القاهرة - دار الرإٌة كمال عبد اللطٌؾ-إعادة بناء المجال السٌاسً فً الفكر العربً - التفكٌر فً العلمانٌة 24846

دار األندلسالسٌد إبراهٌم محمدالضروة الشعرٌة دراسة أسلوبٌة24847

-القاهرة - دار مصر المحروسة شهدي عطٌة الشافعًماذا ترٌد أمرٌكا للشرق األوسط ؟24848

-القاهرة - دار مصر المحروسة شهدي عطٌة الشافعًماذا ترٌد أمرٌكا للشرق األوسط ؟24849

-القاهرة - دار مصر المحروسة شهدي عطٌة الشافعًماذا ترٌد أمرٌكا للشرق األوسط ؟24850

-القاهرة - دار مصر المحروسة شهدي عطٌة الشافعًماذا ترٌد أمرٌكا للشرق األوسط ؟24851

-مصر - الهٌبة المصرٌة العامة عبد اللطٌؾ حمزةالصحافة والمجتمع 24852

-مصر - الهٌبة المصرٌة العامة عبد اللطٌؾ حمزةالصحافة والمجتمع 24853

دار العربٌة للكتابمحمد الناصر العجٌمً-نظرٌة قرٌماس - فً الخطاب السردي 24854

-مصر - دار الوفاء محمد مصطفى أبو شواربإشكالٌة الحداثة24855

-مصر - الهٌبة المصرٌة العامة 49الهٌبة المصرٌة العامة عدد -مجلة - علم النفس 24856

-مصر - الهٌبة المصرٌة العامة 49الهٌبة المصرٌة العامة عدد -مجلة - علم النفس 24857

-مصر - الهٌبة المصرٌة العامة 49الهٌبة المصرٌة العامة عدد -مجلة - علم النفس 24858

-مصر - الهٌبة المصرٌة العامة 49الهٌبة المصرٌة العامة عدد -مجلة - علم النفس 24859

-مصر - الهٌبة المصرٌة العامة 64الهٌبة المصرٌة العامة عدد -مجلة - علم النفس 24860
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-مصر - الهٌبة المصرٌة العامة 60الهٌبة المصرٌة العامة عدد -مجلة - علم النفس 24861

-مصر - الهٌبة المصرٌة العامة 60الهٌبة المصرٌة العامة عدد -مجلة - علم النفس 24862

-مصر - الهٌبة المصرٌة العامة 51الهٌبة المصرٌة العامة عدد -مجلة - علم النفس 24863

-مصر - الهٌبة المصرٌة العامة 63الهٌبة المصرٌة العامة عدد -مجلة - علم النفس 24864

-مصر - الهٌبة المصرٌة العامة 63الهٌبة المصرٌة العامة عدد -مجلة - علم النفس 24865

-مصر - الهٌبة المصرٌة العامة 45الهٌبة المصرٌة العامة عدد -مجلة - علم النفس 24866

-مصر - الهٌبة المصرٌة العامة 45الهٌبة المصرٌة العامة عدد -مجلة - علم النفس 24867

-مصر - الهٌبة المصرٌة العامة 67الهٌبة المصرٌة العامة عدد -مجلة - علم النفس 24868

-مصر - الهٌبة المصرٌة العامة 67الهٌبة المصرٌة العامة عدد -مجلة - علم النفس 24869

-مصر - منشورات الجمل ناصر الحزٌمًحرق الكتب فً التراث العرب24870ً

-مصر - منشورات الجمل ناصر الحزٌمًحرق الكتب فً التراث العرب24871ً

-مصر - منشورات الجمل ناصر الحزٌمًحرق الكتب فً التراث العرب24872ً

-مصر - الهٌبة المصرٌة العامة إسماعٌل عبد الرحمنمحاكمة صدام24873

-مصر - الهٌبة المصرٌة العامة إسماعٌل عبد الرحمنمحاكمة صدام24874

-مصر - الهٌبة المصرٌة العامة إسماعٌل عبد الرحمنمحاكمة صدام24875

-بٌروت - مإسسة اإلنتشار العربً حسن عبد هللا-إؼتٌال الصحابة والتابعٌن - اإلؼتٌاالت فً اإلسبلم 24876

-بٌروت - مإسسة اإلنتشار العربً حسن عبد هللا-إؼتٌال الصحابة والتابعٌن - اإلؼتٌاالت فً اإلسبلم 24877

-بٌروت - مإسسة اإلنتشار العربً حسن عبد هللا-إؼتٌال الصحابة والتابعٌن - اإلؼتٌاالت فً اإلسبلم 24878

-القاهرة - دار مصر المحروسة حازم خٌرياآلخر فً مواجهة الذات العربٌة24879

-القاهرة - دار مصر المحروسة حازم خٌرياآلخر فً مواجهة الذات العربٌة24880

-القاهرة - دار مصر المحروسة حازم خٌرياآلخر فً مواجهة الذات العربٌة24881

-القاهرة - دار مصر المحروسة محمود إسماعٌلالخطاب الدٌنً المعاصر بٌن التقلٌد والتجدٌد24882

-القاهرة - دار مصر المحروسة محمود إسماعٌلالخطاب الدٌنً المعاصر بٌن التقلٌد والتجدٌد24883

-القاهرة - دار مصر المحروسة محمود إسماعٌلالخطاب الدٌنً المعاصر بٌن التقلٌد والتجدٌد24884

مركز اإلمارات للدراساتمجموعة من الكتابالعولمة وأثرها فً المجتمع والدولة 24885

-مصر - منشورات الجمل ركن الدٌن محمد الوهرانًمنامات الوهرانً ومقاماته ورسابله24886

-مصر - منشورات الجمل ركن الدٌن محمد الوهرانًمنامات الوهرانً ومقاماته ورسابله24887

-مصر - الهٌبة المصرٌة العامة لطفً عبد العبٌدمٌتافٌزٌقا اللؽة24888

-مصر - الهٌبة المصرٌة العامة لطفً عبد العبٌدمٌتافٌزٌقا اللؽة24889

-بٌروت - دار بسام مازن شندباألعاصٌر24890

-بٌروت - دار بسام مازن شندباألعاصٌر24891

-حلب - دار النهج هٌثم جمعه هبللملحمة بٌولؾ24892

-حلب - دار النهج هٌثم جمعه هبللملحمة بٌولؾ24893

382



-حلب - دار النهج هٌثم جمعه هبللملحمة بٌولؾ24894

-حلب - دار النهج هٌثم جمعه هبللملحمة بٌولؾ24895

-حلب - دار النهج هٌثم جمعه هبللملحمة بٌولؾ24896

مكتبة لبنانمحمد عنانًمرشد المترجم24897

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة ؼرٌد الشٌخفدوى طوقان الشعر واإللتزام24898

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة ؼرٌد الشٌخفدوى طوقان الشعر واإللتزام24899

-بٌروت - دار ببلل مهدي شحادةدور مراكز الدراسات العربٌة فً صناعة القرار24900

-بٌروت - دار ببلل مهدي شحادةدور مراكز الدراسات العربٌة فً صناعة القرار24901

-مصر - الهٌبة المصرٌة العامة مجموعة من الكتاب الٌابانٌٌنمختارات من األدب الٌابان24902ً

-مصر - الهٌبة المصرٌة العامة مجموعة من الكتاب الٌابانٌٌنمختارات من األدب الٌابان24903ً

-مصر - الهٌبة المصرٌة العامة مجموعة من الكتاب الٌابانٌٌنمختارات من األدب الٌابان24904ً

-األردن - مكتبة الرابد العلمٌة محمد نجٌب الحراٌرة(األسس والمبادئ  )العبلقات العامة 24905

-األردن - مكتبة الرابد العلمٌة محمد نجٌب الحراٌرة(األسس والمبادئ  )العبلقات العامة 24906

-األردن - مكتبة الرابد العلمٌة محمد نجٌب الحراٌرة(األسس والمبادئ  )العبلقات العامة 24907

-األردن - مكتبة الرابد العلمٌة محمد نجٌب الحراٌرة(األسس والمبادئ  )العبلقات العامة 24908

-األردن - مكتبة الرابد العلمٌة محمد نجٌب الحراٌرة(األسس والمبادئ  )العبلقات العامة 24909

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة إٌمان ٌوسؾ بقاعًالفٌتوري24910

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة إٌمان ٌوسؾ بقاعًالفٌتوري24911

-بٌروت - دار الفكر محمد حمودأبو فراس الحمدان24912ً

-بٌروت - دار الفكر محمد حمودأبو فراس الحمدان24913ً

منشورات اإلختبلؾدومٌنٌك مونقانوالمصطلحات المفاتٌح لتحلٌل الخطاب24914

-القاهرة - دار قباء األزرق بن علو(...تارٌخ , فلسفة , أدب  )حصاد األٌام 24915

-عمان -دار مجدالوي مجد محمد البرازيفقه اللؽة العربٌة 24916

-القاهرة - دار مصر المحروسة سلٌمان فٌاضالوجه اآلخر للخبلفة اإلسبلمٌة 24917

-القاهرة - دار مصر المحروسة سلٌمان فٌاضالوجه اآلخر للخبلفة اإلسبلمٌة 24918

-القاهرة - دار مصر المحروسة سلٌمان فٌاضالوجه اآلخر للخبلفة اإلسبلمٌة 24919

-مصر - منشورات الجمل ؼٌودو كتوبأس  نذٌر من التارٌخ, األس 24920

-مصر - منشورات الجمل ؼٌودو كتوبأس  نذٌر من التارٌخ, األس 24921

-مصر - منشورات الجمل ؼٌودو كتوبأس  نذٌر من التارٌخ, األس 24922

-القاهرة - دار العالم الثالث إٌنٌاسٌو رامونٌهحروب القرن الحادي والعشرٌن مخواؾ وأخطار جدٌدة24923

-القاهرة - دار العالم الثالث إٌنٌاسٌو رامونٌهحروب القرن الواحد والعشرٌن مخواؾ وأخطار جدٌدة24924

-الجزابر - دار التنوٌر إٌنٌاسٌو رامونٌهحروب القرن الواحد والعشرٌن مخواؾ وأخطار جدٌدة24925

-الجزابر - دار التنوٌر إٌنٌاسٌو رامونٌهحروب القرن الحادي والعشرٌن مخواؾ وأخطار جدٌدة24926
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-الجزابر - دار التنوٌر عدنان عوٌداألٌدٌولوجٌا والوعً المطابق24927

-الجزابر - دار التنوٌر عدنان عوٌداألٌدٌولوجٌا والوعً المطابق24928

-الجزابر - دار التنوٌر عدنان عوٌداألٌدٌولوجٌا والوعً المطابق24929

-القاهرة - دار الرإٌة محمود إسماعٌلالتراث وقضاٌا العصر24930

-القاهرة - دار الرإٌة محمود إسماعٌلالتراث وقضاٌا العصر24931

-بٌروت - مإسسة اإلنتشار العربً سالم القمودياإلنسان لٌس عقبل24932

-بٌروت - مإسسة اإلنتشار العربً سالم القمودياإلنسان لٌس عقبل24933

-بٌروت - مإسسة اإلنتشار العربً سالم القمودياإلنسان لٌس عقبل24934

-القاهرة - دار الرإٌة كمال عبد اللطٌؾالفكر الفلسفً فً المؽرب24935

-القاهرة - دار الرإٌة كمال عبد اللطٌؾالفكر الفلسفً فً المؽرب24936

-القاهرة - دار الرإٌة كمال عبد اللطٌؾالفكر الفلسفً فً المؽرب24937

-الجزابر - دار التنوٌر إمام عبد الفتاحدراسات فً الفلسفة السٌاسٌة عند هٌجل24938

-الجزابر - دار التنوٌر إمام عبد الفتاحدراسات فً الفلسفة السٌاسٌة عند هٌجل24939

-الجزابر - دار التنوٌر إمام عبد الفتاحدراسات فً الفلسفة السٌاسٌة عند هٌجل24940

-لبنان - دار كتابنا للنشر ؼاري شعٌاالعالم إلى أٌن24941

-لبنان - دار كتابنا للنشر ؼاري شعٌاالعالم إلى أٌن24942

-لبنان - دار كتابنا للنشر ؼاري شعٌاالعالم إلى أٌن24943

-لبنان - دار كتابنا للنشر ؼاري شعٌاالعالم إلى أٌن24944

-لبنان - دار كتابنا للنشر ؼاري شعٌاالعالم إلى أٌن24945

-الجزابر - دار التنوٌر أندرٌه توزٌل سٌزارماركس ونقده للسٌاسة24946

-الجزابر - دار التنوٌر أندرٌه توزٌل سٌزارماركس ونقده للسٌاسة24947

-الجزابر - دار التنوٌر أندرٌه توزٌل سٌزارماركس ونقده للسٌاسة24948

-القاهرة - دار مصر المحروسة عبد العاطً محمد-تحوالت اإلسبلم السٌاسً فً مصر - شٌوخ ببل خناجر 24949

-القاهرة - دار مصر المحروسة عبد العاطً محمد-تحوالت اإلسبلم السٌاسً فً مصر - شٌوخ ببل خناجر 24950

-القاهرة - دار مصر المحروسة عبد العاطً محمد-تحوالت اإلسبلم السٌاسً فً مصر - شٌوخ ببل خناجر 24951

-الجزابر - دار التنوٌر حسن حنفًرسالة فً البلهوت والسٌاسة24952

-الجزابر - دار التنوٌر حسن حنفًرسالة فً البلهوت والسٌاسة24953

-الجزابر - دار التنوٌر المٌلودي شؽمومالوحدة والتعدد فً الفكر العالم24954ً

-الجزابر - دار التنوٌر المٌلودي شؽمومالوحدة والتعدد فً الفكر العالم24955ً

-مصر- دار العٌن نادٌة مرسً صالحالعبلقات اإلسبلمٌة المسٌحٌة فً إسبانٌا عهد الملك ألفونسو األول24956

-مصر- دار العٌن نادٌة مرسً صالحالعبلقات اإلسبلمٌة المسٌحٌة فً إسبانٌا عهد الملك ألفونسو األول24957

-مصر- دار العٌن محمد مإنس عوض-بحوث ومقاالت - عصر الحروب الصلٌبٌة 24958

-مصر- دار العٌن محمد مإنس عوض-بحوث ومقاالت - عصر الحروب الصلٌبٌة 24959
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-القاهرة - دار مصر المحروسة رضا هبللتفكٌك أمرٌكا24960

-القاهرة - دار مصر المحروسة رضا هبللتفكٌك أمرٌكا24961

-القاهرة - دار مصر المحروسة رضا هبللتفكٌك أمرٌكا24962

-القاهرة - دار مصر المحروسة محمد عبد العظٌم سعودالشٌعة والسنة بٌن التارٌخ والسٌاسة24963

-القاهرة - دار مصر المحروسة محمد عبد العظٌم سعودالشٌعة والسنة بٌن التارٌخ والسٌاسة24964

-القاهرة - دار مصر المحروسة محمد عبد العظٌم سعودالشٌعة والسنة بٌن التارٌخ والسٌاسة24965

-مصر - الهٌبة المصرٌة العامة جمال بدوي2فً دهالٌز الصحافة ج24966

-مصر - الهٌبة المصرٌة العامة جمال بدوي2فً دهالٌز الصحافة ج24967

-بٌروت - مإسسة اإلنتشار العربً رجب بودٌوساإلسبلم ومسؤلة الحكم24968

-بٌروت - مإسسة اإلنتشار العربً رجب بودٌوساإلسبلم ومسؤلة الحكم24969

-بٌروت - مإسسة اإلنتشار العربً رجب بودٌوساإلسبلم ومسؤلة الحكم24970

-القاهرة - دار مصر المحروسة عاطؾ أحمد-قراءات نقدٌة فً الفكر المعاصر - اإلسبلم والعلمنة 24971

-القاهرة - دار مصر المحروسة عاطؾ أحمد-قراءات نقدٌة فً الفكر المعاصر - اإلسبلم والعلمنة 24972

-القاهرة - دار مصر المحروسة عاطؾ أحمد-قراءات نقدٌة فً الفكر المعاصر - اإلسبلم والعلمنة 24973

-بٌروت - دار الجٌل سمٌر شٌخانًالعبلقات الدولٌة 24974

-بٌروت - دار الجٌل سمٌر شٌخانًالعبلقات الدولٌة 24975

-بٌروت - دار الجٌل سمٌر شٌخانًالعبلقات الدولٌة 24976

-بٌروت - دار الجٌل سمٌر شٌخانًالعبلقات الدولٌة 24977

-اإلسكندرٌة - المكتب الجامعً الحدٌث عبد العزٌز بن عبد هللاالتربٌة فً الوطن العرب24978ً

-مصر - الهٌبة المصرٌة العامة مٌجً أشنالثورة اإلصبلحٌة فً الٌابان24979

-مصر - الهٌبة المصرٌة العامة مٌجً أشنالثورة اإلصبلحٌة فً الٌابان24980

-اإلسكندرٌة - المكتب الجامعً الحدٌث أحمد محمد الطبٌباإلحصاء فً التربٌة وعلم النفس24981

-بٌروت - دار النهضة العربٌة رشٌد الناضوريجنوب ؼرب آسٌا24982

-اإلسكندرٌة - دار الجامعة الجدٌدة حسن محمد حسانالتربٌة وقضاٌا المجتمع المعاصرة 24983

-مصر - مطابع األهرام عماد جاداإلتحاد األوروبً 24984

-مصر - مطابع األهرام عماد جاداإلتحاد األوروبً 24985

-مصر - مطابع األهرام عماد جاداإلتحاد األوروبً 24986

-الجزابر - دار التنوٌر كارل ٌاسبرزتارٌخ الفلسفة بنظرة مالٌة 24987

-الجزابر - دار التنوٌر كارل ٌاسبرزتارٌخ الفلسفة بنظرة مالٌة 24988

-مصر - منشورات الجمل سباستٌان هافنرحٌاة أدولؾ هٌتلر24989

-دمشق - دار الفرقد فاضل الربٌعًأبطال ببل تارٌخ24990

-دمشق - دار الفرقد فاضل الربٌعًأبطال ببل تارٌخ24991

-دمشق - دار الفرقد فاضل الربٌعًأبطال ببل تارٌخ24992
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-القاهرة - دار الرإٌة علً مبروك-مساهمة فً نزع أقنعة التقدٌس - ماوراء تؤسٌس األصول 24993

-القاهرة - دار الرإٌة علً مبروك-مساهمة فً نزع أقنعة التقدٌس - ماوراء تؤسٌس األصول 24994

-القاهرة - دار الرإٌة علً مبروك-مساهمة فً نزع أقنعة التقدٌس - ماوراء تؤسٌس األصول 24995

-القاهرة - دار الرإٌة علً مبروك-مساهمة فً نزع أقنعة التقدٌس - ماوراء تؤسٌس األصول 24996

-القاهرة - دار الرإٌة علً مبروك-مساهمة فً نزع أقنعة التقدٌس - ماوراء تؤسٌس األصول 24997

-القاهرة - دار الرإٌة علً مبروك-مساهمة فً نزع أقنعة التقدٌس - ماوراء تؤسٌس األصول 24998

-دمشق - دار التكوٌن علً عبد هللا الجباوي-فً التراث العربً اإلسبلمً - الفكر األنثروبولوجً 24999

-دمشق - دار التكوٌن علً عبد هللا الجباوي-فً التراث العربً اإلسبلمً - الفكر األنثروبولوجً 25000

-بٌروت - دار الفكر اللبنانً دٌزٌرٌه سقالبحوث فً الفلسفة 25001

-الجزابر - منشورات اإلختبلؾ إبراهٌم أحمدإشكالٌة الوجود والتقنٌة عند مارتن هٌدجر25002

-مصر - دار اإلنتشار العربً حسام الراويالذاكرة الجوهرة 25003

-مصر - دار اإلنتشار العربً حسام الراويالذاكرة الجوهرة 25004

-مصر - دار اإلنتشار العربً حسام الراويالذاكرة الجوهرة 25005

-مصر - منشورات الجمل إمٌل سٌورانالمٌاه كلها بلون الؽرق 25006

-مصر - منشورات الجمل إمٌل سٌورانالمٌاه كلها بلون الؽرق 25007

-مصر - منشورات الجمل إمٌل سٌورانالمٌاه كلها بلون الؽرق 25008

-مصر - منشورات الجمل أولرٌش بك!هذا العالم الجدٌد 25009

-مصر - منشورات الجمل أولرٌش بك!هذا العالم الجدٌد 25010

-مصر - منشورات الجمل أولرٌش بك!هذا العالم الجدٌد 25011

دار العودة بٌروتأحمد المرٌنًفن القصة القصٌرة بالمؽرب25012

-مصر - منشورات الجمل حامد ألكارالوهابٌة25013

-مصر - منشورات الجمل حامد ألكارالوهابٌة25014

-مصر - منشورات الجمل حامد ألكارالوهابٌة25015

-مصر - منشورات الجمل حامد ألكارالوهابٌة25016

-مصر - منشورات الجمل حامد ألكارالوهابٌة25017

-مصر - منشورات الجمل حامد ألكارالوهابٌة25018

-مصر - منشورات الجمل حامد ألكارالوهابٌة25019

-بٌروت - دار اآلداب أسٌمة دروٌشقراءة فً شعر أدونٌس- مسار التحوالت 25020

-بٌروت - دار اآلداب أسٌمة دروٌشقراءة فً شعر أدونٌس- مسار التحوالت 25021

-بٌروت - دار العلوم العربٌة رشٌد شعاب الدٌنضٌاع العرب25022

-بٌروت - دار العلوم العربٌة رشٌد شعاب الدٌنضٌاع العرب25023

-مصر - منشورات الجمل أمٌر حسن صدٌقًالخبلفة والملكٌة فً إٌران فً العصر الوسٌط25024

-مصر - منشورات الجمل أمٌر حسن صدٌقًالخبلفة والملكٌة فً إٌران فً العصر الوسٌط25025
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-الجزابر - منشورات اإلختبلؾ حسٌن خمري- مقاربات فً الرواٌة - فضاء والمتخٌل 25026

-الجزابر - منشورات اإلختبلؾ حسٌن خمري- مقاربات فً الرواٌة - فضاء والمتخٌل 25027

-الجزابر - منشورات اإلختبلؾ حسٌن خمري- مقاربات فً الرواٌة - فضاء والمتخٌل 25028

-مصر - الهٌبة المصرٌة العامة محمد إبراهٌم بكرقراءات فً حضارة اإلؼرٌق القدٌمة25029

-مصر - الهٌبة المصرٌة العامة محمد إبراهٌم بكرقراءات فً حضارة اإلؼرٌق القدٌمة25030

-مصر - الهٌبة المصرٌة العامة محمد إبراهٌم بكرقراءات فً حضارة اإلؼرٌق القدٌمة25031

-مصر - الهٌبة المصرٌة العامة رمضان صادق-دراسة أسلوبٌة - شعر عمر بن الفارض 25032

-مصر - الهٌبة المصرٌة العامة رمضان صادق-دراسة أسلوبٌة - شعر عمر بن الفارض 25033

-مصر - الهٌبة المصرٌة العامة رمضان صادق-دراسة أسلوبٌة - شعر عمر بن الفارض 25034

طرٌقة لى ستراسبرج فً تدرٌب الممثل25035

طرٌقة لى ستراسبرج فً تدرٌب الممثل25036

طرٌقة لى ستراسبرج فً تدرٌب الممثل25037

-بٌروت - دار اآلداب أدونٌسالشعرٌة العربٌة 25038

-بٌروت - دار اآلداب أدونٌسالشعرٌة العربٌة 25039

-دمشق - دار التكوٌن نوفل نٌوؾنظرٌة الرومنسٌة فً الؽرب25040

-دمشق - دار التكوٌن نوفل نٌوؾنظرٌة الرومنسٌة فً الؽرب25041

-دمشق - دار التكوٌن نوفل نٌوؾنظرٌة الرومنسٌة فً الؽرب25042

-مصر - دار اإلنتشار العربً جهاد فاضلنزار قبانً الوجه اآلخر25043

-مصر - دار اإلنتشار العربً جهاد فاضلنزار قبانً الوجه اآلخر25044

-مصر - دار اإلنتشار العربً جهاد فاضلنزار قبانً الوجه اآلخر25045

-مصر - الهٌبة المصرٌة العامة إعتدال عثمان-قراءات فً الشعر العربً - إضاءة النص 25046

-مصر - الهٌبة المصرٌة العامة إعتدال عثمان-قراءات فً الشعر العربً - إضاءة النص 25047

-مصر - الهٌبة المصرٌة العامة إعتدال عثمان-قراءات فً الشعر العربً - إضاءة النص 25048

-الدار البٌضاء - المركز الثقافً العربً صالح إبراهٌمالفضاء ولؽة السرد فً رواٌات عبد الرحمن منٌؾ25049

-الدار البٌضاء - المركز الثقافً العربً صالح إبراهٌمالفضاء ولؽة السرد فً رواٌات عبد الرحمن منٌؾ25050

-الدار البٌضاء - المركز الثقافً العربً صالح إبراهٌمالفضاء ولؽة السرد فً رواٌات عبد الرحمن منٌؾ25051

مسرح الطفل الحدٌث25052

مسرح الطفل الحدٌث25053

مسرح الطفل الحدٌث25054

-القاهرة - دار مصر المحروسة صابر الحباشة-مبادالت فً الببلؼة والداللة - طوق اللؽة 25055

-القاهرة - دار مصر المحروسة صابر الحباشة-مبادالت فً الببلؼة والداللة - طوق اللؽة 25056

-القاهرة - دار مصر المحروسة صابر الحباشة-مبادالت فً الببلؼة والداللة - طوق اللؽة 25057

-القاهرة - دار مصر المحروسة صابر الحباشة-مبادالت فً الببلؼة والداللة - طوق اللؽة 25058
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-بٌروت - دار الفرابً أحمد واصلالصوت والمعنى25059

-بٌروت - دار الفرابً أحمد واصلالصوت والمعنى25060

-مصر - الهٌبة المصرٌة العامة أنجل بطرس سمعاندراسات فً الرواٌة اإلنجلٌزٌة25061

-مصر - الهٌبة المصرٌة العامة أنجل بطرس سمعاندراسات فً الرواٌة اإلنجلٌزٌة25062

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة حسن جعفر نورالدٌنالشرٌؾ الرضً حٌاته وشعره25063

-بٌروت - دار الفكر اللبنانً بٌار ٌوسؾ قلٌمةكعب بن زهٌر شاعر البردة25064

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة حسن جعفر نورالدٌنلبٌد إبن ربٌعة العامري حٌاته وشعره25065

-بٌروت - دار الفكر اللبنانً محمد حمودالخنساء شاعرة الرثاء25066

-لبنان - دار كتابنا للنشر محمد التونجًالقبان والجواري فً التراث العرب25067ً

-لبنان - دار كتابنا للنشر محمد التونجًالقبان والجواري فً التراث العرب25068ً

-لبنان - دار كتابنا للنشر محمد التونجًالقبان والجواري فً التراث العرب25069ً

-لبنان - دار كتابنا للنشر محمد التونجًالقبان والجواري فً التراث العرب25070ً

-لبنان - دار كتابنا للنشر محمد التونجًالقبان والجواري فً التراث العرب25071ً

منشورات الجملكنعان مكٌةالقسوة والصمت الحرب والطؽٌان واإلنتفاضة فً العالم العرب25072ً

منشورات الجملكنعان مكٌةالقسوة والصمت الحرب والطؽٌان واإلنتفاضة فً العالم العرب25073ً

منشورات الجملشمعةن ببلص-دراسات فً األدب العربً المعاصر - رواد ومبدعون 25074

منشورات الجملشمعةن ببلص-دراسات فً األدب العربً المعاصر - رواد ومبدعون 25075

منشورات الجملشمعةن ببلص-دراسات فً األدب العربً المعاصر - رواد ومبدعون 25076

-حلب - دار النهج هٌثم هبللاآللهة والمعتقدات الدٌنٌة لدى الرومان 25077

-حلب - دار النهج هٌثم هبللاآللهة والمعتقدات الدٌنٌة لدى الرومان 25078

-حلب - دار النهج هٌثم هبللاآللهة والمعتقدات الدٌنٌة لدى الرومان 25079

-حلب - دار النهج هٌثم هبللاآللهة والمعتقدات الدٌنٌة لدى الرومان 25080

-القاهرة - دار مصر المحروسة مؤمون فندي سبتمبر11أمرٌكا والعرب بعد - ضحاٌا الحداثة 25081

-القاهرة - دار مصر المحروسة مؤمون فندي سبتمبر11أمرٌكا والعرب بعد - ضحاٌا الحداثة 25082

-القاهرة - دار مصر المحروسة مؤمون فندي سبتمبر11أمرٌكا والعرب بعد - ضحاٌا الحداثة 25083

-إسكندرٌة - مإسسة حورس الدولٌة شكري عبد الوهابالقواعد العلمٌة والنظرٌة فً تصمٌم الضوب25084ً

مإسسة اإلنتشار العربًأحمد محمد عبٌددراسات فً الشعر العربً القدٌم25085

مإسسة اإلنتشار العربًأحمد محمد عبٌددراسات فً الشعر العربً القدٌم25086

مإسسة اإلنتشار العربًأحمد محمد عبٌددراسات فً الشعر العربً القدٌم25087

-عمان - دار أسامة كرٌم مهدي المسعوديعناد ؼزوان ناقدا25088

-مصر- دار المعرفة الجامعٌة محمود ٌاقوتمنهج البحث اللؽوي 25089

-مصر- دار المعرفة الجامعٌة محمود ٌاقوتمنهج البحث اللؽوي 25090

-مصر- دار المعرفة الجامعٌة محمود ٌاقوتمنهج البحث اللؽوي 25091
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-الجزابر - دار التنوٌر فاتح عبلقفً تحلٌل الخطاب الشعري25092

-الجزابر - دار التنوٌر فاتح عبلقفً تحلٌل الخطاب الشعري25093

-الجزابر - دار التنوٌر فاتح عبلقفً تحلٌل الخطاب الشعري25094

-الجزابر - دار التنوٌر فاتح عبلقفً تحلٌل الخطاب الشعري25095

-الجزابر - دار التنوٌر فاتح عبلقفً تحلٌل الخطاب الشعري25096

-عمان - دار أسامة أحمد محمد الصدٌق-شعر - طٌور الجنة 25097

-عمان - دار أسامة أحمد محمد الصدٌق-شعر - طٌور الجنة 25098

-عمان - دار أسامة أحمد محمد الصدٌق-شعر - طٌور الجنة 25099

-الدار البٌضاء - دار الثقافة الطابع الحداويفً معنى القراءة قراءات فً تلقً النصوص 25100

-الدار البٌضاء - دار الثقافة الطابع الحداويفً معنى القراءة قراءات فً تلقً النصوص 25101

-الدار البٌضاء - دار الثقافة الطابع الحداويفً معنى القراءة قراءات فً تلقً النصوص 25102

-مصر- دار المعرفة الجامعٌة محمود أحمد نحله-أعبلم ونصوص - النحو العربً 25103

-الجزابر - دار التنوٌر إبراهٌم صحراوي: تر-مسارات اللؽة العربٌة فً فرنسا - رجل اإلستشراق 25104

-الجزابر - دار التنوٌر إبراهٌم صحراوي: تر-مسارات اللؽة العربٌة فً فرنسا - رجل اإلستشراق 25105

-الجزابر - دار التنوٌر إبراهٌم صحراوي: تر-مسارات اللؽة العربٌة فً فرنسا - رجل اإلستشراق 25106

-الجزابر - دار التنوٌر إبراهٌم صحراوي: تر-مسارات اللؽة العربٌة فً فرنسا - رجل اإلستشراق 25107

-الجزابر - دار اآلفاق إبراهٌم صحراوي-دراسة تطبٌقٌة - تحلٌل الخطاب األدبً 25108

-الجزابر - دار اآلفاق إبراهٌم صحراوي-دراسة تطبٌقٌة - تحلٌل الخطاب األدبً 25109

-الجزابر - دار اآلفاق إبراهٌم صحراوي-دراسة تطبٌقٌة - تحلٌل الخطاب األدبً 25110

-الجزابر - دار اآلفاق إبراهٌم صحراوي-دراسة تطبٌقٌة - تحلٌل الخطاب األدبً 25111

-الجزابر - دار اآلفاق إبراهٌم صحراوي-دراسة تطبٌقٌة - تحلٌل الخطاب األدبً 25112

-الدار البٌضاء - دار الثقافة أبا عوص أحمدالحركات الفكرٌة واألدبٌة فً العالم العربً الحدٌث25113

-عمان - دار أسامة موسى حسن هدٌبموسوعة الشامل فً الكتابة واإلمبلء25114

-عمان - دار أسامة موسى حسن هدٌبموسوعة الشامل فً الكتابة واإلمبلء25115

ets mimouna -algerieمحمد جبلوي-دراسة وصفٌة تحلٌلٌة - الشعر القبابلً التقلٌدي 25116

-عمان - دار األهلٌة ٌوسؾ أبو العدوسموسٌقا الشعر وعلم العروض25117

-عمان - دار أسامة عانٌة الحسٌناويأنٌن شاعر 25118

-عمان - دار أسامة عانٌة الحسٌناويأنٌن شاعر 25119

-عمان - دار أسامة عانٌة الحسٌناويأنٌن شاعر 25120

-عمان - دار أسامة عانٌة الحسٌناويأنٌن شاعر 25121

-مصر- دار المعرفة الجامعٌة محمود أحمد نحله-أعبلم ونصوص - النحو العربً 25122

-مصر- دار المعرفة الجامعٌة محمود أحمد نحله-أعبلم ونصوص - النحو العربً 25123

-مصر- دار المعرفة الجامعٌة محمود أحمد نحله-أعبلم ونصوص - النحو العربً 25124
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-الرباط - دار أبً قراؾ أحمد زنٌبر-عتبات التناص فً القصٌدة المؽربٌة - المعارضة الشعرٌة 25125

-مصر- دار المعرفة الجامعٌة ورد مكاوي عزب-دراسة فنٌة - شعر المدٌنة المنورة فً عصر صدر اإلسبلم 25126

-مصر- دار المعرفة الجامعٌة ورد مكاوي عزب-دراسة فنٌة - شعر المدٌنة المنورة فً عصر صدر اإلسبلم 25127

-مصر- دار المعرفة الجامعٌة ورد مكاوي عزب-دراسة فنٌة - شعر المدٌنة المنورة فً عصر صدر اإلسبلم 25128

-مصر- دار المعرفة الجامعٌة ورد مكاوي عزب-دراسة فنٌة - شعر المدٌنة المنورة فً عصر صدر اإلسبلم 25129

-عمان - دار مجدالوي محمد عبد الرحٌم عدسالواضح فً قواعد النحو والصرؾ25130

-عمان - دار مجدالوي محمد عبد الرحٌم عدسالواضح فً قواعد النحو والصرؾ25131

-عمان - دار صفاء مجموعة من الكتابالمفصل فً التطبٌق اللؽوي المتكامل25132

-عمان - دار صفاء مجموعة من الكتابالمفصل فً التطبٌق اللؽوي المتكامل25133

-عمان - دار صفاء مجموعة من الكتابالمفصل فً التطبٌق اللؽوي المتكامل25134

-عمان - دار صفاء مجموعة من الكتابالمفصل فً التطبٌق اللؽوي المتكامل25135

-عمان - دار الحامد عبد الرحمن الرشٌدالشخصٌة الدٌنٌة فً خطاب نجٌب محفوظ الرواب25136ً

-عمان - دار الحامد عبد الرحمن الرشٌدالشخصٌة الدٌنٌة فً خطاب نجٌب محفوظ الرواب25137ً

-عمان - دار الحامد عبد الرحمن الرشٌدالشخصٌة الدٌنٌة فً خطاب نجٌب محفوظ الرواب25138ً

-عمان - دار الحامد عبد الرحمن الرشٌدالشخصٌة الدٌنٌة فً خطاب نجٌب محفوظ الرواب25139ً

-عمان - دار مجدالوي فابزة عبد األمٌر ناٌؾ الهدٌبالقصص التوراثٌة فً الشعر العبري الحدٌث25140

-عمان - دار مجدالوي فابزة عبد األمٌر ناٌؾ الهدٌبالقصص التوراثٌة فً الشعر العبري الحدٌث25141

-عمان - دار مجدالوي فابزة عبد األمٌر ناٌؾ الهدٌبالقصص التوراثٌة فً الشعر العبري الحدٌث25142

-عمان - دار مجدالوي كمال الرٌاحًحركة السرد الروابً ومناخاته 25143

-عمان - دار مجدالوي كمال الرٌاحًحركة السرد الروابً ومناخاته 25144

-عمان - دار صفاء عصام بنً عامرمبلمح حداثٌة فً التراث النقدي العرب25145ً

أبو هشام الصافوطًالزجل الشعبً والعرس الفلسطٌن25146ً

أبو هشام الصافوطًالزجل الشعبً والعرس الفلسطٌن25147ً

-عمان - دار مجدالوي عزٌزة ٌونس بشٌرالنحو فً ظبلل القرآن الكرٌم25148

-عمان - دار مجدالوي عزٌزة ٌونس بشٌرالنحو فً ظبلل القرآن الكرٌم25149

-عمان - دار مجدالوي هارون هاشم رشٌد-رواٌة - حمامة أولمبٌا 25150

-عمان - دار الحامد مجموعة من الكتابفن الكتابة والتعبٌر25151

-عمان - دار الحامد مجموعة من الكتابفن الكتابة والتعبٌر25152

-عمان - دار مجدالوي رشٌد بن مالكالسٌمٌابٌات السردٌة25153

-عمان - دار مجدالوي رشٌد بن مالكالسٌمٌابٌات السردٌة25154

-عمان - دار مجدالوي سمٌح عبد هللا أبو مؽلًدراسات لؽوٌة 25155

-عمان - دار مجدالوي سمٌح عبد هللا أبو مؽلًدراسات لؽوٌة 25156

-عمان - دار مجدالوي محمد عبد القادر ؼنٌم-العصر العباسً - العصر الجاهلً - األسرة العربٌة فً األدب العربً 25157
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-عمان - دار مجدالوي محمد عبد القادر ؼنٌم-العصر العباسً - العصر الجاهلً - األسرة العربٌة فً األدب العربً 25158

-عمان - دار مجدالوي أمانً سلٌمان داوداألسلوبٌة والصوفٌة25159

-عمان - دار الحامد كامل جمٌل ولوٌلطرٌق النحو للجمٌع25160

-عمان - دار صفاء محمد حسٌن جوديآراء وأفكار جدٌدة فً الفن وتؤصٌل الهوٌة25161

-عمان - دار صفاء محمد حسٌن جوديآراء وأفكار جدٌدة فً الفن وتؤصٌل الهوٌة25162

-عمان - دار صفاء محمد حسٌن جوديالفن والنقد التشكٌلً والتربٌة الفنٌة25163

-عمان - دار صفاء محمد حسٌن جوديمن أعبلم الفن التشكٌلً فً الخلٌج العرب25164ً

-عمان - دار صفاء محمد حسٌن جوديمن أعبلم الفن التشكٌلً فً الخلٌج العرب25165ً

-عمان - دار مجدالوي محمد عبد الرحٌم عدسالواضح فً قواعد اللؽة العربٌة25166

-عمان - دار مجدالوي محمد عبد الرحٌم عدسالواضح فً قواعد اللؽة العربٌة25167

-عمان - دار الحامد ضٌاء ؼنً لفتة-دراسة أسلوبٌة - لؽة العٌون 25168

-عمان - دار مجدالوي عشتار داوداألسلوبٌة الشعرٌة25169

-عمان - دار صفاء عادل جابر صالح محمدالجدٌد فً الصرؾ والنحو25170

-عمان - دار الحامد سعدٌة أحمد مصطفىالبقاء والفناء فً شعر أبً العتاهٌة25171

-عمان - دار الحامد سعدٌة أحمد مصطفىالبقاء والفناء فً شعر أبً العتاهٌة25172

-عمان - دار الحامد سعدٌة أحمد مصطفىالبقاء والفناء فً شعر أبً العتاهٌة25173

-عمان - دار الحامد رامً فواز الحمويالنقد الحدٌث واألدب المقارن25174

-عمان - دار الحامد رامً فواز الحمويالنقد الحدٌث واألدب المقارن25175

-عمان - دار الحامد رامً فواز الحمويالنقد الحدٌث واألدب المقارن25176

-عمان - دار دجلة عناد ؼزوانالتحلٌل النقدي والجمالً لؤلدب25177

-عمان - دار دجلة عناد ؼزوانالتحلٌل النقدي والجمالً لؤلدب25178

-عمان - دار مجدالوي صبٌح التمٌمًدراسات لؽوٌة فً تراثنا القدٌم 25179

-عمان - دار مجدالوي صبٌح التمٌمًدراسات لؽوٌة فً تراثنا القدٌم 25180

-عمان - دار مجدالوي عزالدٌن المناصرةالهوٌات والتعددٌة اللؽوٌة25181

-عمان - دار مجدالوي عزالدٌن المناصرةالهوٌات والتعددٌة اللؽوٌة25182

-عمان - دار مجدالوي عزالدٌن المناصرةالهوٌات والتعددٌة اللؽوٌة25183

-عمان - دار مجدالوي عزالدٌن المناصرةالهوٌات والتعددٌة اللؽوٌة25184

-عمان - دار مجدالوي عزالدٌن المناصرةالهوٌات والتعددٌة اللؽوٌة25185

-عمان - دار صفاء سمٌح أبو مؽلًأبحاث لؽوٌة 25186

نحو استراتٌجٌة عربٌة جدٌدة فً الفن والنقد التشكٌلً والتربٌة الفنٌة25187

-عمان - دار مجدالوي حسن علٌانالخطاب النقدي العرب25188ً

-عمان - دار مجدالوي حسن علٌانالخطاب النقدي العرب25189ً

تاوٌل الفراغ فً الفنون االسبلمٌة25190
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تاوٌل الفراغ فً الفنون االسبلمٌة25191

-عمان - دار مجدالوي فٌصل ؼازي النعٌمًالعبلمة والرواٌة 25192

-عمان - دار مجدالوي فٌصل ؼازي النعٌمًالعبلمة والرواٌة 25193

-عمان - دار مجدالوي حسان سلٌم القضاة-رواٌة - بكاء على صدري 25194

-عمان - دار مجدالوي حسان سلٌم القضاة-رواٌة - بكاء على صدري 25195

-عمان - دار مجدالوي محمد جبرٌل-رواٌة - المدٌنة المحرمة 25196

-عمان - دار مجدالوي حسان سلٌم القضاة-رواٌة - بكاء على صدري 25197

-عمان - دار مجدالوي محمد جبرٌل-رواٌة - المدٌنة المحرمة 25198

-عمان - دار مجدالوي محمد عبٌد هللا-شعر - سحب الخرساء 25199

-عمان - دار مجدالوي محمد عبٌد هللا-شعر - سحب الخرساء 25200

-عمان - دار وابل محمد إسحاق العنانًمدخل إلى الصوتٌات25201

-مصر- دار المعرفة الجامعٌة عثمان موافًالخصومة بٌن القدماء والمحدثٌن فً النقد العربً القدٌم25202

-مصر- دار المعرفة الجامعٌة عثمان موافًالخصومة بٌن القدماء والمحدثٌن فً النقد العربً القدٌم25203

-مصر- دار المعرفة الجامعٌة عثمان موافًالخصومة بٌن القدماء والمحدثٌن فً النقد العربً القدٌم25204

-مصر- دار المعرفة الجامعٌة عثمان موافًالخصومة بٌن القدماء والمحدثٌن فً النقد العربً القدٌم25205

-مصر- دار المعرفة الجامعٌة عثمان موافًالخصومة بٌن القدماء والمحدثٌن فً النقد العربً القدٌم25206

-عمان - دار مجدالوي رسمً علً عابد-الجزء الثالث - سلسلة لقاء بٌن العصور 25207

-عمان - دار وابل إسماعٌل أحمد عماٌرةنشؤة الدراسات اللؽوٌة العربٌة25208

-عمان - دار وابل إسماعٌل أحمد عماٌرةنشؤة الدراسات اللؽوٌة العربٌة25209

دار الجامعة الجدٌدةسعٌد حسٌن منصوربٌن الخاصة والعامة فً أدب الجاحظ25210

دار الجامعة الجدٌدةسعٌد حسٌن منصوربٌن الخاصة والعامة فً أدب الجاحظ25211

دار الجامعة الجدٌدةسعٌد حسٌن منصورالوحدة الشعورٌة فً شعر خلٌل جبران25212

دار الجامعة الجدٌدةسعٌد حسٌن منصورالوحدة الشعورٌة فً شعر خلٌل جبران25213

دار الجامعة الجدٌدةسعٌد حسٌن منصورالوحدة الشعورٌة فً شعر خلٌل جبران25214

دار الجامعة الجدٌدةسعٌد حسٌن منصورالوحدة الشعورٌة فً شعر خلٌل جبران25215

-عمان - دار مجدالوي محمد صابر عبٌدعضوٌة األداة الشعرٌة 25216

-عمان - دار مجدالوي محمد صابر عبٌدعضوٌة األداة الشعرٌة 25217

-عمان - دار مجدالوي محمد صابر عبٌدعضوٌة األداة الشعرٌة 25218

-عمان - دار مجدالوي إبراهٌم خلٌلمقاربات فً نظرٌة األدب ونظرٌة اللؽة25219

-عمان - دار مجدالوي إبراهٌم خلٌلمقاربات فً نظرٌة األدب ونظرٌة اللؽة25220

-عمان - دار مجدالوي إبراهٌم خلٌلمقاربات فً نظرٌة األدب ونظرٌة اللؽة25221

-عمان - دار وابل محمد بركات أبو علًدراسات فً اإلعجاز البٌان25222ً

-عمان - دار وابل محمد بركات أبو علًدراسات فً اإلعجاز البٌان25223ً
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-مصر- دار المعرفة الجامعٌة زٌن كامل خوٌسكًاألصوات اللؽوٌة25224

-مصر- دار المعرفة الجامعٌة زٌن كامل خوٌسكًاألصوات اللؽوٌة25225

-مصر- دار المعرفة الجامعٌة زٌن كامل خوٌسكًاألصوات اللؽوٌة25226

-مصر- دار المعرفة الجامعٌة زٌن كامل خوٌسكًاألصوات اللؽوٌة25227

-عمان - دار وابل مهدي أسعد عرارجدل اللفظ والمعنى25228

-عمان - دار وابل مهدي أسعد عرارجدل اللفظ والمعنى25229

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث صابر الحباشةفً قراءة وفن التؤوٌل 25230

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث صابر الحباشةفً قراءة وفن التؤوٌل 25231

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث عمر عتٌق-دراسة أسلوبٌة - ثقافة الصورة 25232

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث عمر عتٌق-دراسة أسلوبٌة - ثقافة الصورة 25233

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث عمر عتٌق-دراسة أسلوبٌة - ثقافة الصورة 25234

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث األخضر بن الساٌحسطوة المكان وشعرٌة القص25235

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث األخضر بن الساٌحسطوة المكان وشعرٌة القص25236

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث األخضر بن الساٌحسطوة المكان وشعرٌة القص25237

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث األخضر بن الساٌحسطوة المكان وشعرٌة القص25238

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث األخضر بن الساٌحسطوة المكان وشعرٌة القص25239

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث صابر الحباشةمداخل لتحلٌل الخطاب- األسلوبٌة والتداولٌة 25240

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث صابر الحباشةمداخل لتحلٌل الخطاب- األسلوبٌة والتداولٌة 25241

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث صابر الحباشةمداخل لتحلٌل الخطاب- األسلوبٌة والتداولٌة 25242

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث صابر الحباشةمداخل لتحلٌل الخطاب- األسلوبٌة والتداولٌة 25243

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث نعمان بوقرة-دراسة معجمٌة - المصطلحات األساسٌة فً لسانٌات النص وتحلٌل الخطاب 25244

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث نعمان بوقرة-دراسة معجمٌة - المصطلحات األساسٌة فً لسانٌات النص وتحلٌل الخطاب 25245

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث نعمان بوقرة-دراسة معجمٌة - المصطلحات األساسٌة فً لسانٌات النص وتحلٌل الخطاب 25246

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث نعمان بوقرة-دراسة معجمٌة - المصطلحات األساسٌة فً لسانٌات النص وتحلٌل الخطاب 25247

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث مسعود بودوخةاألسلوبٌة وخصابص اللؽة الشعرٌة25248

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث مسعود بودوخةاألسلوبٌة وخصابص اللؽة الشعرٌة25249

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث مسعود بودوخةاألسلوبٌة وخصابص اللؽة الشعرٌة25250

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث مسعود بودوخةاألسلوبٌة وخصابص اللؽة الشعرٌة25251

-عمان - دار مجدالوي خالد حازم نسٌبة-أشعار وأبحاث فً الفكر اإلسبلمً - قنادٌل الخٌر 25252

-عمان - دار مجدالوي خالد حازم نسٌبة-أشعار وأبحاث فً الفكر اإلسبلمً - قنادٌل الخٌر 25253

-عمان - دار مجدالوي خالد حازم نسٌبة-أشعار وأبحاث فً الفكر اإلسبلمً - قنادٌل الخٌر 25254

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث مسعود بودوخةعناصر الوظٌفة الجمالٌة فً الببلؼة العربٌة25255

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث مسعود بودوخةعناصر الوظٌفة الجمالٌة فً الببلؼة العربٌة25256
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-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث مسعود بودوخةعناصر الوظٌفة الجمالٌة فً الببلؼة العربٌة25257

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث زكرٌا شعبان شعباناللؽة والوظٌفة واإلتصال25258

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث زكرٌا شعبان شعباناللؽة والوظٌفة واإلتصال25259

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث زكرٌا شعبان شعباناللؽة والوظٌفة واإلتصال25260

-عمان - دار مجدالوي هارون هاشم رشٌدقصابد فلسطٌنٌة25261

-عمان - دار مجدالوي هارون هاشم رشٌدقصابد فلسطٌنٌة25262

-عمان - دار مجدالوي أوجٌنً مداناتوجدانٌات 25263

-عمان - دار مجدالوي أوجٌنً مداناتوجدانٌات 25264

-عمان - دار مجدالوي أوجٌنً مداناتوجدانٌات 25265

-عمان - دار مجدالوي عز الدٌن المناصرةقمر جرش كان حزٌنا25266

-عمان - دار مجدالوي عز الدٌن المناصرةقمر جرش كان حزٌنا25267

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث محمود عاٌد عطٌةالقٌمة المعرفٌة فً الخطاب النقدي25268

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث محمود عاٌد عطٌةالقٌمة المعرفٌة فً الخطاب النقدي25269

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث محمود عاٌد عطٌةالقٌمة المعرفٌة فً الخطاب النقدي25270

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث محمود عاٌد عطٌةالقٌمة المعرفٌة فً الخطاب النقدي25271

-عمان - دار مجدالوي أٌمن اللبدي....!منفستوال - شعر أٌمن اللبدي 25272

-عمان - دار مجدالوي أٌمن اللبدي....!منفستوال - شعر أٌمن اللبدي 25273

-عمان - دار مجدالوي مروة جبرنداء السنونو25274

-عمان - دار مجدالوي مروة جبرنداء السنونو25275

-عمان - دار مجدالوي إبراهٌم خلٌلمن معالم الشعر الحدٌث فً فلسطٌن واألردن25276

-عمان - دار مجدالوي إبراهٌم خلٌلمن معالم الشعر الحدٌث فً فلسطٌن واألردن25277

-عمان - دار مجدالوي إبراهٌم خلٌلمن معالم الشعر الحدٌث فً فلسطٌن واألردن25278

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث أحمد الطٌبًاإلقتصاد المورفونولوجً فً التواصل اللسان25279ً

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث أحمد الطٌبًاإلقتصاد المورفونولوجً فً التواصل اللسان25280ً

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث أحمد الطٌبًاإلقتصاد المورفونولوجً فً التواصل اللسان25281ً

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث أحمد الطٌبًاإلقتصاد المورفونولوجً فً التواصل اللسان25282ً

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث أحمد الطٌبًاإلقتصاد المورفونولوجً فً التواصل اللسان25283ً

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث الشرٌؾ حبٌلةمكونات الخطاب السردي مفاهٌم نظرٌة25284

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث الشرٌؾ حبٌلةمكونات الخطاب السردي مفاهٌم نظرٌة25285

-عمان - دار مجدالوي ٌحٌى الجبوري: تحكتاب التحؾ واألنوار25286

-عمان - دار مجدالوي محمد صابر عبٌد-حساسٌة النص الشعري - لذة القراءة 25287

-عمان - دار مجدالوي ٌحٌى وهٌب الجبوريفً رحاب التراث العربً 25288

-عمان - دار مجدالوي مصطفى مزاحم-قراءة جمالٌة فً النصوص - شضاٌا الماس 25289
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-عمان - دار مجدالوي مصطفى مزاحم-قراءة جمالٌة فً النصوص - شضاٌا الماس 25290

-عمان - دار مجدالوي مصطفى مزاحم-قراءة جمالٌة فً النصوص - شضاٌا الماس 25291

-عمان - دار مجدالوي ناٌؾ عبد هللا النواٌسةفلسطٌن فً الشعر األردن25292ً

-عمان - دار مجدالوي ناٌؾ عبد هللا النواٌسةفلسطٌن فً الشعر األردن25293ً

-عمان - دار مجدالوي ناٌؾ عبد هللا النواٌسةفلسطٌن فً الشعر األردن25294ً

-عمان - دار مجدالوي سعٌد بنكرادسٌمٌولوجٌة الشخصٌات السردٌة25295

-عمان - دار مجدالوي سعٌد بنكرادسٌمٌولوجٌة الشخصٌات السردٌة25296

-عمان - دار مجدالوي سعٌد بنكرادسٌمٌولوجٌة الشخصٌات السردٌة25297

-عمان - دار مجدالوي سعٌد بنكرادسٌمٌولوجٌة الشخصٌات السردٌة25298

-عمان - دار مجدالوي أحمد فهٌم-شعر - ناشبة اللٌل 25299

-عمان - دار مجدالوي إبراهٌم خلٌلدراسة فً السرد الروابً والقصصً- من اإلحتمال إلى الضرورة 25300

-عمان - دار مجدالوي محمد عبٌد هللاشرٌعة الجذور 25301

-عمان - دار وابل إسماعٌل أحمد عماٌرةتعلٌم اللؽة العربٌة فً مرحلة التعلٌم العام25302

-عمان - دار وابل إسماعٌل أحمد عماٌرةتعلٌم اللؽة العربٌة فً مرحلة التعلٌم العام25303

-عمان - دار مجدالوي سلٌمان محمد الخلٌلعودة أؼامون 25304

-عمان - دار مجدالوي سلٌمان محمد الخلٌلعودة أؼامون 25305

-عمان - دار مجدالوي سلٌمان محمد الخلٌلعودة أؼامون 25306

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث كاظم مإنسدراسات نقدٌة فً جمالٌات الخطاب البصري 25307

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث كاظم مإنسدراسات نقدٌة فً جمالٌات الخطاب البصري 25308

-عمان - دار مجدالوي محمد عبٌد هللا-قراءات فً شعر عز الدٌن المناصرة - شعرٌة الجذور 25309

-عمان - دار مجدالوي معتز عناد ؼزوان,25310

-عمان - دار مجدالوي معتز عناد ؼزوان-قراءات فً الفن التشكٌلً والتصمٌم - مرافا ثقافٌة 25311

-عمان - دار مجدالوي معتز عناد ؼزوان-قراءات فً الفن التشكٌلً والتصمٌم - مرافا ثقافٌة 25312

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث عمر عتٌق-دراسة أسلوبٌة - ثقافة الصورة 25313

-عمان - دار المسٌرة ٌوسؾ مسلم أبو عدوسالمهارات اللؽوٌة وفن اإللقاء 25314

-عمان - دار المسٌرة ٌوسؾ مسلم أبو عدوسالمهارات اللؽوٌة وفن اإللقاء 25315

-عمان - دار دجلة أشواق محمد النجارداللة اللواصق التصرٌفٌة فً اللؽة العربٌة25316

-عمان - دار دجلة أشواق محمد النجارداللة اللواصق التصرٌفٌة فً اللؽة العربٌة25317

-عمان - دار دجلة عادل هادي العبٌديكتاب سبوٌه25318

-عمان - دار دجلة عادل هادي العبٌديكتاب سبوٌه25319

-عمان - دار صفاء عبد الرحمن الهاشمًتحلٌل محتوى مناهج اللؽة العربٌة25320

-عمان - دار صفاء عبد الرحمن الهاشمًتحلٌل محتوى مناهج اللؽة العربٌة25321

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث عبد هللا حمادي-فً دٌوان البرزخ والسكٌن - تجلٌات الحداثة الشعرٌة 25322
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-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث عبد هللا حمادي-فً دٌوان البرزخ والسكٌن - تجلٌات الحداثة الشعرٌة 25323

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث شلواي عمار-دراسة داللٌة - درعٌات شاعر اللٌل 25324

-عمان - دار صفاء أحمد سلٌمانالمفصل فً التطبٌق اللؽوي المتكامل25325

-عمان - دار صفاء أحمد سلٌمانالمفصل فً التطبٌق اللؽوي المتكامل25326

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث سعٌدة كحٌل-دراسة تحلٌلٌة تطبٌقٌة - تعلٌمٌة الترجمة 25327

-عمان - دار الشروق إحسان عباس األندلسً 2تارٌخ األدب 25328

-عمان - دار الشروق إحسان عباس األندلسً 2تارٌخ األدب 25329

25330

25331

المإسسة الحدٌثة للكتابجورج مارونتقنٌات التعبٌر وأنماطه بالنصوص الموجهة25332

المإسسة الحدٌثة للكتابجورج مارونتقنٌات التعبٌر وأنماطه بالنصوص الموجهة25333

دار هبة النٌل العربٌةإسماعٌل أحمد العالمدراسة نقدٌة فً الشعر األموي25334

دار هبة النٌل العربٌةإسماعٌل أحمد العالمدراسة نقدٌة فً الشعر األموي25335

-عمان - دار صفاء عبد الحمٌد السٌدالمؽنً فً علم الصرؾ25336

-عمان - دار دجلة كولٌزار كاكل عزٌزدالالت أصوات اللٌن فً اللؽة العربٌة25337

-عمان - دار دجلة كولٌزار كاكل عزٌزدالالت أصوات اللٌن فً اللؽة العربٌة25338

-عمان - دار المستقبل مجموعة من الكتابالمفٌد فً الببلؼة العربٌة25339

-عمان - دار المستقبل مجموعة من الكتابالمفٌد فً الببلؼة العربٌة25340

-عمان - دار الحامد باسم إبراٌهم العزاويدالالت ومتؽٌرات فً المسرح 25341

-عمان - دار الحامد باسم إبراٌهم العزاويدالالت ومتؽٌرات فً المسرح 25342

-دمشق - دار الكتاب العربً سامً كمال الدٌننزار القبانً و روابع القصابد المؽناة 25343

-بٌروت - مركز دراسات الوحدة العربٌة جوزٌؾ شرٌمبم ٌفكر األدب ؟ تطبٌقات فً الفلسفة األدبٌة25344

-بٌروت - مركز دراسات الوحدة العربٌة جوزٌؾ شرٌمبم ٌفكر األدب ؟ تطبٌقات فً الفلسفة األدبٌة25345

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث ٌوسؾ علٌمات-قراءة ثقافٌة فً أنساق الشعر العربً القدٌم - النسق الثقافً 25346

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث ٌوسؾ علٌمات-قراءة ثقافٌة فً أنساق الشعر العربً القدٌم - النسق الثقافً 25347

-عمان - دار الفكر إبراهٌم السامرابً-دراسة ومعجم - مع نهج الببلؼة 25348

-عمان - دار الفكر إبراهٌم السامرابً-دراسة ومعجم - مع نهج الببلؼة 25349

-اإلسكندرٌة - دار الوفاء لدنٌا الطباعة مجدي إبراهٌم محمدطرق تدرٌس اللؽة العربٌة25350

-اإلسكندرٌة - دار الوفاء لدنٌا الطباعة مجدي إبراهٌم محمدطرق تدرٌس اللؽة العربٌة25351

-عمان - دار الفكر ؼالب المطلبًشذا العرؾ فً فن الصرؾ25352

-اإلسكندرٌة - دار الوفاء لدنٌا الطباعة عصام الدٌن أبو زاللالكتابة العربٌة أسس ومهارات25353

-اإلسكندرٌة - دار الوفاء لدنٌا الطباعة عصام الدٌن أبو زاللالكتابة العربٌة أسس ومهارات25354

-بٌروت - دار صادر نصر هللا أوؼلًنهاٌة اإلٌجاز فً دراٌة اإلعجاز 25355
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-بٌروت - دار صادر نصر هللا أوؼلًنهاٌة اإلٌجاز فً دراٌة اإلعجاز 25356

-عمان - دار الشروق علً جعفر العبلق-قراءات فً شعرٌة القصٌدة الحدٌثة - الداللة المربٌة 25357

-عمان - دار الشروق علً جعفر العبلق-قراءات فً شعرٌة القصٌدة الحدٌثة - الداللة المربٌة 25358

-اإلسكندرٌة - دار الوفاء لدنٌا الطباعة مجدي إبراهٌم محمداللهجات العربٌة 25359

-اإلسكندرٌة - دار الوفاء لدنٌا الطباعة مجدي إبراهٌم محمداللهجات العربٌة 25360

-دمشق - دار بترا طه حسٌنطه حسٌن فً الشعر الجاهل25361ً

-عمان - دار الفكر شاهر الحسنعلم الداللة السمانتٌكٌة والبراجماتٌة فً اللؽة العربٌة 25362

-عمان - دار الفكر شاهر الحسنعلم الداللة السمانتٌكٌة والبراجماتٌة فً اللؽة العربٌة 25363

-المؽرب - دار توبقال للنشر ٌوسؾ ناوريالشعر الحدٌث فً المؽرب العربً الجزء األول25364

-اإلسكندرٌة - دار الوفاء لدنٌا الطباعة إبراهٌم عبد العزٌز زٌدالنص األدبً مقاربات منهجٌة25365

-اإلسكندرٌة - دار الوفاء لدنٌا الطباعة إبراهٌم عبد العزٌز زٌدالنص األدبً مقاربات منهجٌة25366

-عمان - دار الشروق عبد الرحمن ٌاؼًفً النقد التطبٌقً مع رواٌات فلسطٌنٌة25367

-عمان - دار الشروق عبد الرحمن ٌاؼًفً النقد التطبٌقً مع رواٌات فلسطٌنٌة25368

-عمان - دار المؤمون مراد حسن سوالمةقواعد اللؽة اإلنجلٌزٌة  لجمٌع المستوٌات25369

-المؽرب - دار توبقال للنشر عبد القادر الفاسً الفهري-نظرٌة فً بناء الكلمة وبناء الجملة - البناء الموازي 25370

-المؽرب - دار توبقال للنشر عبد القادر الفاسً الفهري-نظرٌة فً بناء الكلمة وبناء الجملة - البناء الموازي 25371

-عمان - دار الشروق سامح الرواشدة-دراسات فً الرواٌة العربٌة - منازل الحكاٌة 25372

-عمان - دار الشروق سامح الرواشدة-دراسات فً الرواٌة العربٌة - منازل الحكاٌة 25373

-عمان - دار الفكر لٌلى حسن سعد الدٌنمصادر الحكمة فً كلٌلة ودمنة25374

-عمان - دار الفكر لٌلى حسن سعد الدٌنمصادر الحكمة فً كلٌلة ودمنة25375

-عمان - دار الفكر لٌلى حسن سعد الدٌنمصادر الحكمة فً كلٌلة ودمنة25376

-عمان - دار ٌافا العلمٌة سمٌح أبو مؽلًالموجز الكافً فً العروض والقواف25377ً

-عمان - دار ٌافا العلمٌة سمٌح أبو مؽلًالموجز الكافً فً العروض والقواف25378ً

-عمان - دار ٌافا العلمٌة سمٌح أبو مؽلًالموجز الكافً فً العروض والقواف25379ً

-اإلسكندرٌة - دار الوفاء لدنٌا الطباعة محمد فوزي مصطفىالمستوٌات الجمالٌة فً مسرحٌات األطفال25380

-اإلسكندرٌة - دار الوفاء لدنٌا الطباعة محمد فوزي مصطفىالمستوٌات الجمالٌة فً مسرحٌات األطفال25381

-عمان - دار الفبلح محمد علً الخولًاألصوات اللؽوٌة25382

-عمان - دار الفبلح محمد علً الخولًاألصوات اللؽوٌة25383

-المؽرب - دار توبقال للنشر ٌوسؾ ناوريالشعر الحدٌث فً المؽرب العربً الجزء الثان25384ً

-المؽرب - دار توبقال للنشر نبٌل منصرالخطاب الموازي للقصٌدة العربٌة المعاصرة25385

-المؽرب - دار توبقال للنشر نبٌل منصرالخطاب الموازي للقصٌدة العربٌة المعاصرة25386

-عمان - دار الشروق إحسان عباسفن الشعر 25387

-عمان - دار الشروق إحسان عباسفن الشعر 25388
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-عمان - دار الشروق إحسان عباسفن الشعر 25389

-عمان - دار الشروق إبراهٌم نصر هللاوالجنرال... الفتى والنهر 25390

-عمان - دار الشروق إبراهٌم نصر هللاوالجنرال... الفتى والنهر 25391

-عمان - دار الشروق إبراهٌم نصر هللاوالجنرال... الفتى والنهر 25392

-المؽرب - دار توبقال للنشر عبد الفتاح كٌلٌطو-دراسة بنٌوٌة فً األدب العربً - األدب والؽرابة 25393

-المؽرب - دار توبقال للنشر مورٌس ببلنشوأسبلة الكتابة 25394

-عمان - دار الشروق فدوى طوقاناللحن األخٌر25395

-عمان - دار الشروق حسن أحمد اللوزي-مختارات شعرٌة - ؼٌمات الروح وحرٌق الجسد 25396

-عمان - دار الشروق حسن أحمد اللوزي-مختارات شعرٌة - ؼٌمات الروح وحرٌق الجسد 25397

-عمان - دار الشروق بسمة النسورقبل األوان بكثٌر25398

-عمان - دار الشروق بسمة النسورقبل األوان بكثٌر25399

-عمان - دار الشروق نواؾ أبو الهٌجاء-رواٌة - ؼٌبوبة الجسد 25400

-عمان - دار الشروق نواؾ أبو الهٌجاء-رواٌة - ؼٌبوبة الجسد 25401

-عمان - دار الشروق نواؾ أبو الهٌجاء-رواٌة - ؼٌبوبة الجسد 25402

-عمان - دار الفكر محمد بركات أبو علًفن اإلختٌار والببلؼة العربٌة25403

-عمان - دار الفكر محمد بركات أبو علًفن اإلختٌار والببلؼة العربٌة25404

-عمان - دار الفكر محمد بركات أبو علًفن اإلختٌار والببلؼة العربٌة25405

-عمان - دار الشروق إبراهٌم نصر هللا-رواٌة -  فقط 2مجرد 25406

-عمان - دار الشروق إبراهٌم نصر هللا-رواٌة -  فقط 2مجرد 25407

-عمان - دار الشروق محمد الظاهر-قصة شعرٌة لؤلطفال - لٌنا النابلسً 25408

-عمان - دار الشروق محمد الظاهر-قصة شعرٌة لؤلطفال - لٌنا النابلسً 25409

-عمان - دار الشروق محمد الظاهر-قصة شعرٌة لؤلطفال - لٌنا النابلسً 25410

-عمان - دار الشروق راجً بطحٌش-نصوص - ظل ربٌع ضاع ... حدٌقة للشتاء 25411

-عمان - دار الشروق راجً بطحٌش-نصوص - ظل ربٌع ضاع ... حدٌقة للشتاء 25412

مإسسة اإلنتشار العربًعبد الهادي عبد الرحمن-دراسات فً الرموز واللؽة واألسطورة - لعبة الترمٌز 25413

مإسسة اإلنتشار العربًعبد الهادي عبد الرحمن-دراسات فً الرموز واللؽة واألسطورة - لعبة الترمٌز 25414

-دمشق - إتحاد الكتاب العرب محمد رٌاض-دراسة - توظٌؾ التراث فً الرواٌة العربٌة 25415

-دمشق - إتحاد الكتاب العرب محمد رٌاض-دراسة - توظٌؾ التراث فً الرواٌة العربٌة 25416

المإسسة الحدٌثة للكتابسجٌع الجبٌلًمهارات القراءة والفهم والتذوق األدب25417ً

المإسسة الحدٌثة للكتابسجٌع الجبٌلًمهارات القراءة والفهم والتذوق األدب25418ً

المإسسة الحدٌثة للكتابسجٌع الجبٌلًمهارات القراءة والفهم والتذوق األدب25419ً

مإسسة اإلنتشار العربًعمر عبد العزٌز السٌؾ-األسطورة والرمز - بنٌة الرحلة فً القصٌدة الجاهلٌة 25420

مإسسة اإلنتشار العربًعمر عبد العزٌز السٌؾ-األسطورة والرمز - بنٌة الرحلة فً القصٌدة الجاهلٌة 25421
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-دمشق - دار نٌنوى ٌاسٌن النصٌر-دراسة المكان الروابً - الرواٌة والمكان 25422

-دمشق - دار نٌنوى ٌاسٌن النصٌر-دراسة المكان الروابً - الرواٌة والمكان 25423

-دمشق - دار نٌنوى ٌاسٌن النصٌر-دراسة المكان الروابً - الرواٌة والمكان 25424

-دمشق - دار الٌنابٌع فاطمة عٌسى أبو الؼٌؾقراءات نقدٌة فً نصوص روابٌة25425

-دمشق - الهٌبة العامة السورٌة للكتاب جواد عبد الكاظم الزٌديالرمز والداللة فً البنٌة التصمٌمٌة للحلٌة النبوٌة الشرٌفة25426

-دمشق - الهٌبة العامة السورٌة للكتاب جواد عبد الكاظم الزٌديالرمز والداللة فً البنٌة التصمٌمٌة للحلٌة النبوٌة الشرٌفة25427

-دمشق - دار صفحات محمد جمال طحانتطور الصورة الفنٌة فً الشعر العربً الحدٌث25428

-دمشق - دار صفحات محمد جمال طحانتطور الصورة الفنٌة فً الشعر العربً الحدٌث25429

-دمشق - دار صفحات محمد جمال طحانتطور الصورة الفنٌة فً الشعر العربً الحدٌث25430

-دمشق - إتحاد الكتاب العرب محمد عزام-دراسة - شعرٌة الخطاب السردي 25431

-دمشق - إتحاد الكتاب العرب محمد عزام-دراسة - شعرٌة الخطاب السردي 25432

-دمشق - دار الٌنابٌع فاطمة عٌسى أبو الؼٌؾقراءات نقدٌة فً نصوص روابٌة25433

25434

25435

25436

-البلذقٌة - دار الحوارخمٌس الورتان2ًاإلٌقاع فً الشعر العربً الحدٌث خلٌل حاوي نموذجا 25437

-البلذقٌة - دار الحوارخمٌس الورتان1ًاإلٌقاع فً الشعر العربً الحدٌث خلٌل حاوي نموذجا 25438

-البلذقٌة - دار الحوارخمٌس الورتان1ًاإلٌقاع فً الشعر العربً الحدٌث خلٌل حاوي نموذجا 25439

دمشق- مكتبة األسد خلٌل الموسىوحدة القصٌدة بٌن أرٌسطو و النقاد العرب القدماء25440

دمشق- مكتبة األسد خلٌل الموسىوحدة القصٌدة بٌن أرٌسطو و النقاد العرب القدماء25441

-دمشق - دار صفحات محمد بن أحمد جهبلنفعالٌة القراءة وإشكالٌة تحدٌد المعنى فً النص القرآن25442ً

-دمشق - دار صفحات محمد بن أحمد جهبلنفعالٌة القراءة وإشكالٌة تحدٌد المعنى فً النص القرآن25443ً

-دمشق - دار صفحات محمد بن أحمد جهبلنفعالٌة القراءة وإشكالٌة تحدٌد المعنى فً النص القرآن25444ً

-دمشق - إتحاد الكتاب العرب كاملً بلحاج-دراسة - أثر التراث الشعبً فً تشكٌل القصٌدة العربٌة المعاصرة 25445

-دمشق - إتحاد الكتاب العرب كاملً بلحاج-دراسة - أثر التراث الشعبً فً تشكٌل القصٌدة العربٌة المعاصرة 25446

-دمشق - إتحاد الكتاب العرب كاملً بلحاج-دراسة - أثر التراث الشعبً فً تشكٌل القصٌدة العربٌة المعاصرة 25447

-دمشق - إتحاد الكتاب العرب كاملً بلحاج-دراسة - أثر التراث الشعبً فً تشكٌل القصٌدة العربٌة المعاصرة 25448

-دمشق - دار التكوٌن أحمد برقاويكومٌدٌا الوجود اإلنسان25449ً

-دمشق - دار التكوٌن أحمد برقاويكومٌدٌا الوجود اإلنسان25450ً

-دمشق - دار التكوٌن أحمد برقاويكومٌدٌا الوجود اإلنسان25451ً

-دمشق - دار رند عبد الؽفار العطوي-قراءة فً خطاب الهزٌمة فً اإلسبلم - التؤمل والتمرد 25452

-دمشق - دار رند عبد الؽفار العطوي-قراءة فً خطاب الهزٌمة فً اإلسبلم - التؤمل والتمرد 25453

-الجزابر - المإسسة الوطنٌة للكتاب إبراهٌم سعدي-رواٌة - النخر 25454
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-الجزابر - المإسسة الوطنٌة للكتاب إبراهٌم سعدي-رواٌة - النخر 25455

-الجزابر - المإسسة الوطنٌة للكتاب إبراهٌم سعدي-رواٌة - النخر 25456

-الجزابر - المإسسة الوطنٌة للكتاب إبراهٌم سعدي-رواٌة - النخر 25457

-دمشق - دار نوافذ عادل كوركٌس: رابوبورت ترالممثل وعمله 25458

-دمشق - دار نوافذ عادل كوركٌس: رابوبورت ترالممثل وعمله 25459

-دمشق - دار نٌنوى جبلل الدٌن السٌوطًثبلثة نصوص فً الجنس 25460

-دمشق - دار نٌنوى جبلل الدٌن السٌوطًثبلثة نصوص فً الجنس 25461

-دمشق - دار نٌنوى محمد محمود شاوٌش-دراسة - - البٌان التؤصٌلً - نحو ثقافة تؤصٌلٌة 25462

-دمشق - دار نٌنوى محمد محمود شاوٌش-دراسة - - البٌان التؤصٌلً - نحو ثقافة تؤصٌلٌة 25463

-دمشق - دار نٌنوى محمد محمود شاوٌش-دراسة - - البٌان التؤصٌلً - نحو ثقافة تؤصٌلٌة 25464

دار التنوٌرسمٌر الزؼبً-الفن والوهم وإبداع الحٌاة - نٌتشه 25465

دار التنوٌرسمٌر الزؼبً-الفن والوهم وإبداع الحٌاة - نٌتشه 25466

-دمشق - دار التكوٌن باسل المسالمة: دٌفٌد كارتر ترالنظرٌة األدبٌة 25467

-دمشق - دار التكوٌن باسل المسالمة: دٌفٌد كارتر ترالنظرٌة األدبٌة 25468

-دمشق - دار الٌنابٌع فاطمة عٌسى أبو الؼٌؾقراءات نقدٌة فً نصوص روابٌة25469

-حلب - مركز اإلنماء الحضاري منذر العٌاشً: ترهسهسة اللؽة 25470

-حلب - مركز اإلنماء الحضاري منذر العٌاشً: ترهسهسة اللؽة 25471

-دمشق - دار الٌنابٌع لطفٌة إبراهٌم برهمدراسات فً نقد النقد 25472

-دمشق - دار الٌنابٌع لطفٌة إبراهٌم برهمدراسات فً نقد النقد 25473

-دمشق - دار الٌنابٌع لطفٌة إبراهٌم برهمدراسات فً نقد النقد 25474

-دمشق - دار الٌنابٌع لطفٌة إبراهٌم برهمدراسات فً نقد النقد 25475

25476
تقنٌات الكتابة فً فن القصة والرواٌة 

رعد عبد : مجموعة من المإلفٌن تر

-البلذقٌة - دار الحوارالجلٌل جواد

25477
تقنٌات الكتابة فً فن القصة والرواٌة 

رعد عبد : مجموعة من المإلفٌن تر

-البلذقٌة - دار الحوارالجلٌل جواد

25478
تقنٌات الكتابة فً فن القصة والرواٌة 

رعد عبد : مجموعة من المإلفٌن تر

-البلذقٌة - دار الحوارالجلٌل جواد

-البلذقٌة - دار الحوارالمٌلودي شؽمومالمتخٌل والقدسً فً التصوؾ اإلسبلم25479ً

-البلذقٌة - دار الحوارالمٌلودي شؽمومالمتخٌل والقدسً فً التصوؾ اإلسبلم25480ً

-البلذقٌة - دار الحوارالمٌلودي شؽمومالمتخٌل والقدسً فً التصوؾ اإلسبلم25481ً

-دمشق - دار نٌنوى محمد محمود شاوٌش-دراسة - - البٌان التؤصٌلً - نحو ثقافة تؤصٌلٌة 25482

-دمشق - دار نٌنوى محمد محمود شاوٌش-دراسة - - البٌان التؤصٌلً - نحو ثقافة تؤصٌلٌة 25483

-بٌروت - دار المنتخب العربً ؼسان زٌادة-إنه نداء الجنوب - قراءات فً األدب والرواٌة 25484
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-بٌروت - دار المنتخب العربً ؼسان زٌادة-إنه نداء الجنوب - قراءات فً األدب والرواٌة 25485

-بٌروت - دار اآلداب إدوار الخراط-مقاالت فً الظاهرة القصصٌة - الحساسٌة الجدٌدة 25486

-بٌروت - دار اآلداب إدوار الخراط-مقاالت فً الظاهرة القصصٌة - الحساسٌة الجدٌدة 25487

-البلذقٌة - دار الحوارمحمد خرٌؾ-كتابات فً التجرٌب النقدي - فً النثرٌة العربٌة 25488

-البلذقٌة - دار الحوارمحمد خرٌؾ-كتابات فً التجرٌب النقدي - فً النثرٌة العربٌة 25489

-البلذقٌة - دار الحوارمحمد خرٌؾ-كتابات فً التجرٌب النقدي - فً النثرٌة العربٌة 25490

-دمشق - دار التكوٌن لحسن أحمامة: روجر فاولر تراللسانٌات والرواٌة 25491

-دمشق - دار التكوٌن لحسن أحمامة: روجر فاولر تراللسانٌات والرواٌة 25492

-دمشق - دار التكوٌن لحسن أحمامة: روجر فاولر تراللسانٌات والرواٌة 25493

-بٌروت - دار اآلداب حنا مٌنةهواجس فً التجربة الروابٌة 25494

-بٌروت - دار اآلداب حنا مٌنةهواجس فً التجربة الروابٌة 25495

25496

-دمشق - دار التكوٌن أحمد معٌطةالمقدس والمدنس بٌن الشعر والخبلفة25497

-دمشق - دار التكوٌن أحمد معٌطةالمقدس والمدنس بٌن الشعر والخبلفة25498

-دمشق - دار التكوٌن أحمد معٌطةالمقدس والمدنس بٌن الشعر والخبلفة25499

-دمشق - دار نٌنوى علً بكر حسنجمهرة أشعار المهجر25500

-دمشق - دار نٌنوى علً بكر حسنجمهرة أشعار المهجر25501

-دمشق - دار التكوٌن هٌفرو محمد علً دٌركًأعبلم صوفٌة 25502

-دمشق - دار التكوٌن هٌفرو محمد علً دٌركًأعبلم صوفٌة 25503

-دمشق - دار التكوٌن هٌفرو محمد علً دٌركًأعبلم صوفٌة 25504

-دمشق - دار نٌنوى محمد أحمد شهابببلوؼرافٌا التراث الشعري العرب25505ً

-دمشق - دار نٌنوى محمد أحمد شهابببلوؼرافٌا التراث الشعري العرب25506ً

-دمشق - دار نٌنوى محمد أحمد شهابببلوؼرافٌا التراث الشعري العرب25507ً

-مصر- دار الشرق أنور محمد-دراسة نقدٌة - السارد والمسرود فً الملفوظ به فً الرواٌة العربٌة 25508

-مصر- دار الشرق أنور محمد-دراسة نقدٌة - السارد والمسرود فً الملفوظ به فً الرواٌة العربٌة 25509

-دمشق - دار نٌنوى أحبلم ٌحٌىوثقافٌا.. سٌاسٌا .. تارٌخٌا .. فلسطٌن - صب الؽمام 25510

-دمشق - دار نٌنوى أحبلم ٌحٌىفً الذاكرة الثقافٌة والنقدٌة.. فلسطٌن - صب الؽمام 25511

-دمشق - دار نٌنوى أحبلم ٌحٌىفً ذاكرة الشعراء.. فلسطٌن - صب الؽمام 25512

-دمشق - دار رند ثابر العذاريفً تقنٌات التشكٌل الشعري واللؽة الشعرٌة25513

-دمشق - دار رند ثابر العذاريفً تقنٌات التشكٌل الشعري واللؽة الشعرٌة25514

-البلذقٌة - دار الحوارصالح محمد حسن أردٌنًثنابٌة السرد واإلٌقاع25515

-البلذقٌة - دار الحوارصالح محمد حسن أردٌنًثنابٌة السرد واإلٌقاع25516

-البلذقٌة - دار الحوارصالح محمد حسن أردٌنًثنابٌة السرد واإلٌقاع25517
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-بٌروت - دار اآلداب أدونٌس-صٌاؼة نهابٌة - أؼانً مهٌار الدمشقً 25518

-بٌروت - دار اآلداب أدونٌس-صٌاؼة نهابٌة - أؼانً مهٌار الدمشقً 25519

-بٌروت - دار اآلداب أدونٌس-صٌاؼة نهابٌة - أؼانً مهٌار الدمشقً 25520

-بٌروت - دار مجد صابر الحباشةمحاوالت فً تحلٌل الخطاب25521

-بٌروت - دار مجد صابر الحباشةمحاوالت فً تحلٌل الخطاب25522

-بٌروت - دار مجد صابر الحباشةمحاوالت فً تحلٌل الخطاب25523

-بٌروت - دار مجد صابر الحباشةمحاوالت فً تحلٌل الخطاب25524

-بٌروت - دار مجد عبد اللطٌؾ الصدٌقً-أبعاده وبنٌته - الزمان 25525

-بٌروت - دار مجد عبد اللطٌؾ الصدٌقً-أبعاده وبنٌته - الزمان 25526

-بٌروت - دار اآلداب أدونٌسسٌاسة الشعر 25527

-بٌروت - دار اآلداب أدونٌسسٌاسة الشعر 25528

-بٌروت - دار الفرابً مصطفى التواتً-الطرٌق  الشحاذ - اللص والكبلب - دراسة فً رواٌات نجٌب محفوظ الذهنٌة 25529

-بٌروت - دار الفرابً مصطفى التواتً-الطرٌق  الشحاذ - اللص والكبلب - دراسة فً رواٌات نجٌب محفوظ الذهنٌة 25530

-بٌروت - دار مجد منصور القاضً: جٌرار برا ترهٌجل والفن 25531

-بٌروت - دار مجد منصور القاضً: جٌرار برا ترهٌجل والفن 25532

-بٌروت - دار مجد عبد الفتاح الزٌن-قسمات لؽوٌة فً مرآة األلسنٌة - بٌن األصالة والحداثة 25533

-بٌروت - دار مجد عبد الفتاح الزٌن-قسمات لؽوٌة فً مرآة األلسنٌة - بٌن األصالة والحداثة 25534

-بٌروت - دار مجد هٌثم اللمع: جان بٌار فرانٌٌر تركٌؾ تنجح فً كتابة بحثك25535

-بٌروت - دار مجد هٌثم اللمع: جان بٌار فرانٌٌر تركٌؾ تنجح فً كتابة بحثك25536

-دمشق - دار التكوٌن حبٌبة مسعودي-الشفرة - الرإٌة - المصطلح - محورٌة النص األدبً 25537

-دمشق - دار التكوٌن حبٌبة مسعودي-الشفرة - الرإٌة - المصطلح - محورٌة النص األدبً 25538

-دمشق - دار التكوٌن حبٌبة مسعودي-الشفرة - الرإٌة - المصطلح - محورٌة النص األدبً 25539

-دمشق - دار التكوٌن باسل المسالمة: دٌفٌد كارتر ترالنظرٌة األدبٌة 25540

-عمان - دار صفاء موسى عبد الرحمن قشاويوقفة مع العربٌة وعلومها25541

-عمان - دار المستقبل سمٌح أبو مؽلً-كتاب خاص فً النحو - اللمع فً اللؽة العربٌة 25542

-عمان - دار المستقبل سمٌح أبو مؽلً-كتاب خاص فً النحو - اللمع فً اللؽة العربٌة 25543

-عمان - دار أسامة عبد العون الروضانموسوعة شعراء العصر الجاهل25544ً

-عمان - دار الفكر داود ؼطاشة الشوابكةدراسات أدبٌة نقدٌة فً الفنون النثرٌة25545

-عمان - دار الفكر داود ؼطاشة الشوابكةدراسات أدبٌة نقدٌة فً الفنون النثرٌة25546

-عمان - دار صفاء رحاب شاهر محمد الحوامدة -1الجزء - النحو - المسٌر فً قواعد اللؽة العربٌة 25547

-عمان - دار صفاء رحاب شاهر محمد الحوامدة -1الجزء - النحو - المسٌر فً قواعد اللؽة العربٌة 25548

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث شلواي عمار-دراسة داللٌة - درعٌات شاعر اللٌل ألبً المعبلء المعري 25549

-دمشق - دار العلم واإلٌمان محمد عثمان ٌوسؾالنص القرآنً عند الزركشً بٌن الفهم والتذوق25550
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-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث محمود محمد أملودة-الرواٌة اللٌبٌة أنموذجا - تمثٌبلت المثقؾ فً السرد العربً الحدٌث 25551

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث محمود محمد أملودة-الرواٌة اللٌبٌة أنموذجا - تمثٌبلت المثقؾ فً السرد العربً الحدٌث 25552

-اإلسكندرٌة - دار الوفاء لدنٌا الطباعة أبو الحسن سبلم-المسرحٌة - التشكٌلٌة - األدبٌة - جمالٌات الفنون 25553

-اإلسكندرٌة - دار الوفاء لدنٌا الطباعة أبو الحسن سبلم-المسرحٌة - التشكٌلٌة - األدبٌة - جمالٌات الفنون 25554

-عمان - دار أسامة عبد العون الروضانموسوعة شعراء صدر اإلسبلم والعصر األموي25555

-عمان - دار أسامة نبٌل أبو حلتم-إمبلء - ببلؼة - صرؾ - قواعد - موسوعة علوم اللؽة العربٌة 25556

-عمان - دار أسامة عبد العون الروضانموسوعة شعراء العصر العباسً الثان25557ً

-عمان - دار البداٌة عودة هللا منٌع القٌسً-تكنٌك الشخصٌات الربٌسٌة والثانوٌة فً رواٌته - نجٌب محفوظ 25558

-عمان - دار صفاء عبد الحمٌد السٌدالمؽنً فً علم الصرؾ25559

-دمشق - دار إٌوان عبد هللا العضٌمًتحوالت النص الشعري بٌن الناقد والشاعر25560

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث بادٌس فوؼالًدراسات فً القصة والرواٌة25561

-عمان - دار الحامد عبد الرحمن فرهوددراسات فً ظواهر نحوٌة 25562

-عمان - دار الحامد عبد الرحمن فرهوددراسات فً ظواهر نحوٌة 25563

-عمان - دار صفاء مصطفى خلٌل الكسوانًالمٌسر فً اللؽة العربٌة25564

-عمان - دار صفاء مصطفى خلٌل الكسوانًالمٌسر فً اللؽة العربٌة25565

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث سعٌدة كحٌل-دراسة تحلٌلٌة تطبٌقٌة - تعلٌمٌة الترجمة 25566

-عمان - دار الفكر عبد علً حسٌن صالحالنحو العربً منهج فً التعلم الذات25567ً

-عمان - دار الفكر عبد علً حسٌن صالحالنحو العربً منهج فً التعلم الذات25568ً

-عمان - دار صفاء عبد الهادي خضٌر-شاعر الحماسة - النقد التطبٌقً عند المرزوقً 25569

-عمان - دار صفاء عبد الهادي خضٌر-شاعر الحماسة - النقد التطبٌقً عند المرزوقً 25570

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث محمد صابر عبٌدهكذا أبعث برمل الكبلم هذه قصابدي25571

-عمان - دار أسامة عبد عون الروضانموسوعة شعراء العصر العباسً األول25572

المكتب الجامعً الحدٌثباسم ناظم سلٌمان ناصر المولىسٌكولوجٌة الفكاهة فً مقاالت بدٌع الزمان الهمذان25573ً

المإسسة الحدٌثة للكتابسلٌمان معوضعلم العروض وموسٌقى الشعر25574

-عمان - دار دجلة عقٌل مهدي ٌوسؾالوعً واإلبداع الجمالً فً السٌنما والمسرح25575

-عمان - دار دجلة عقٌل مهدي ٌوسؾالوعً واإلبداع الجمالً فً السٌنما والمسرح25576

-عمان - دار أٌنه علً عبد هللاحوارات موسٌقٌة 25577

-عمان - دار أٌنه علً عبد هللاحوارات موسٌقٌة 25578

-عمان - دار أسامة عباس صادقموسوعة أمراء الشعر العرب25579ً

-عمان - دار أسامة ٌوسؾ ؼٌثموسوعة أجمل قصابد الؽزل25580

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث عثمان أبو زنٌد-إطار نظري ودراسات تطبٌقٌة - نحو النص 25581

-تونس - دار سحر للنشر سلٌمة لوكامتلقً السردٌات فً النقد المؽارب25582ً

-تونس - دار سحر للنشر سلٌمة لوكامتلقً السردٌات فً النقد المؽارب25583ً
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-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث سعٌد عبد هللا الفًتنمٌة مهارات اللؽة العربٌة 25584

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث سعٌد عبد هللا الفًتنمٌة مهارات اللؽة العربٌة 25585

-عمان - دار الراٌة رٌاض ٌونس السواددراسات فً النحو العربً 25586

-عمان - دار الراٌة رٌاض ٌونس السواددراسات فً النحو العربً 25587

-عمان - دار الحامد جاسر عبد هللامهارات النحو واإلعراب 25588

-عمان - دار المسٌرة عبد هللا علً مصطفىمهارات اللؽة العربٌة25589

-عمان - دار مجدالوي إبراهٌم خلٌل-مساهمة فً األدب المقارن - ضبلل وأصداء أندلسٌة فً األدب المعاصر 25590

-عمان - دار الحامد قاسم خلٌل حسن القواسمةطعن النحاة واللؽوٌٌن فً لؽات العرب25591

-دمشق - دار إٌوان عبد هللا محمد العضٌبنً-دراسة - تحوالت النص الشعري بٌن الناقد والشاعر 25592

-عمان - دار المسٌرة حسٌن أحمد عطواننصوص من األدب األموي25593

-دمشق - دار العلم واإلٌمان عصام محمود-قواعد وتدرٌبات ونصوص - مهارات الكتابة العربٌة 25594

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث حسٌن مناصرة-مقاربات فً الخطاب السردي السعودي - وهج السرد 25595

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث أحمد نصٌؾ الجنابًنوافذ على فقه اللؽة العربٌة 25596

-عمان - دار البداٌة محمود محمد قدومالمٌسر فً األخطاء الشابعة25597

-عمان - دار البداٌة محمود محمد قدومالمٌسر فً األخطاء الشابعة25598

-عمان - دار أسامة عبد الحكٌم الوابلًموسوعة شعراء األندلس25599

-عمان - دار الثقافة عبد الكرٌم مجاهد مرداويمناهج التؤلٌؾ المعجمً عند العرب25600

-عمان - دار صفاء رحاب شاهر محمد الحوامدة -2الجزء - النحو - المسٌر فً قواعد اللؽة العربٌة 25601

-عمان - دار صفاء رحاب شاهر محمد الحوامدة -2الجزء - النحو - المسٌر فً قواعد اللؽة العربٌة 25602

-دمشق - دار العلم واإلٌمان محمد عثمان ٌوسؾالنص القرآنً عند الزركشً بٌن الفهم والتذوق25603

-عمان - دار ؼٌداء عبد السبلم عبد الخالق الربٌديالنص الؽابب فً القصٌدة العربٌة الحدٌثة 25604

-عمان - دار ؼٌداء عبد السبلم عبد الخالق الربٌديالنص الؽابب فً القصٌدة العربٌة الحدٌثة 25605

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث نبٌل حدادهنا لحظة التنوٌر وقراءات أخرى فً القصة القصٌرة25606

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث محمد صابر عبٌدتمضهرات التشكل السٌر ذات25607ً

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث محمد صابر عبٌدتمضهرات التشكل السٌر ذات25608ً

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث بادٌس فوؼالًدراسات فً القصة والرواٌة25609

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث فاٌز عارؾ القرعانالموضة اإلستعمارٌة فً شعر السٌاب اللٌل نموذجا25610

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث فاٌز عارؾ القرعانالموضة اإلستعمارٌة فً شعر السٌاب اللٌل نموذجا25611

-عمان - دار مجدالوي رابدة الحموز..المستقبل .. الحاضر .. الماضً 25612

-عمان - دار دجلة شادان جمٌل عباسعمر بن أبً ربٌعة فً الخطاب النقدي العربً الحدٌث25613

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث محمد أبو عراقعندما نضحك ألما25614

-عمان - دار الحامد صهٌب سلٌم محاسٌسعٌوب الكبلم فً التراث اللؽوي العرب25615ً

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث هادي نهرمع المتنبً شعر الحماسة والحكمة25616
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-عمان - دار البداٌة سحر خلٌلمختارات من النثر العرب25617ً

-عمان - دار الحامد ضٌاء ؼنً لفتة-دراسة أسلوبٌة - لؽة العٌون قراءة خطاب العٌن فً الشعر العربً القدٌم 25618

-عمان - دار الٌازوري إبراهٌم أبو عوادمدخل إلى علم إجتماع القصٌدة 25619

-عمان - دار البداٌة سحر خلٌلكتاب خاص فً األدب العربً الحدٌث25620

-عمان - دار المسٌرة إبراهٌم محمود خلٌلفً اللسانٌات ونحو النص25621

-عمان - دار الفكر مصطفى محمد قاسم: ترمقدمة فً التطور اللؽوي25622

-عمان - دار الحامد ٌحٌى سلٌم البشتاويمدارات الرإٌة وقفات فً الفن المسرح25623ً

-عمان - دار زهران توفٌق عزٌز عبد هللا البزاز-نظرٌا وتطبٌقٌا - علم اللؽة المعاصر 25624

-عمان - دار مجدالوي زهٌر الصاحبقراءات وأفكار فً الفنون التشكٌلٌة25625

-عمان - دار وابل محمد فتحً الشمالً-مدخل ومنطلقات - قراءة النص األدبً 25626

-عمان - دار جرٌر حسٌن أحمد بن عابشةمستوٌات تلقً النص األدب25627ً

-عمان - دار جرٌر محمود عبد الرحٌم صالحفن الكتابة وأشكال التعبٌر25628

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث عزٌز لعكاشًمستوٌات األداء الدرامً عند رواد شعر التفعٌلة25629

-عمان - دار المسٌرة إبراهٌم خلٌلمدخل لدراسة الشعر العربً الحدٌث25630

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث عبد الحفٌظ الهاشمًمصطلح الشعر فً التراث العقاد األدب25631ً

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث رشٌد سبلويمصطلح النقد فً تراث محمد مندور25632

-عمان - دار المسٌرة عماد علً سلٌم الخطٌب-عرض وتوثٌق وتطبٌق - فً األدب الحدٌث ونقده 25633

-عمان - دار جرٌر حسن أحمد سرحانفً التلقً األدبً نحو تصور جدٌد للقراءة25634

-عمان - دار الفكر فاضل صالح السامرابًمعانً النحو المجلد الثالث25635

-عمان - دار الفكر فاضل صالح السامرابًمعانً النحو المجلد الثان25636ً

-عمان - دار الفكر فاضل صالح السامرابًمعانً النحو المجلد الرابع25637

-عمان - دار الفكر فاضل صالح السامرابًمعانً النحو المجلد األول25638

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث حسٌن ٌوسؾ خرٌوشقبلبد العقٌان ومحاسن األعٌان25639

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث صالح ولعةعبد الرحمن منٌؾ الرإٌة واألداة25640

-اإلسكندرٌة - دار الوفاء لدنٌا الطباعة بهاء حسب هللاظواهر أدبٌة فً الشعر العربً القدٌم والمعاصر25641

-عمان - دار البداٌة سحر خلٌلقضاٌا النقد العربً القدٌم والحدٌث25642

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث رانٌة محمد العرضاويمكونات اإلبداع فً الشعر العربً القدٌم إبن طباطبا نكوذجا25643

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث نبٌل حدادكامٌلٌا الرواٌة األردنٌة وقراءات أخرى25644

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث إدرٌس مقبولمنهج سٌبوٌه فً اإلحتجاج بالقراءات 25645

-عمان - دار مجدالوي منى الصبانمن مناهج السٌنارٌو واإلخراج والمونتاج25646

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث محمد القاسمًقضاٌا أدبٌة 25647

-عمان - دار البداٌة سحر سلٌمان عٌسىمصادرالدراسة األدبٌة واللؽوٌة وعلم الداللة والمعاجم25648

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث عبد الملك بومنجلمماطلة المعنى فً شعر المتنب25649ً
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-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث صفاء أبو خضرةكؤنه هو شعر25650

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث محمد خلؾ الشلولوأما بعد... هزلت - فً األدب الساخر 25651

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث سلٌم خلٌل النمريدٌوان المراث25652ً

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث سلٌم خلٌل النمريدٌوان المراث25653ً

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث محمد محمود الؽزوكلمات ما فً زمان ما25654

-عمان - دار وابل كرٌم الوابلًمصادر نقد القصة القصٌرة والرواٌة فً العراق25655

-عمان - دار جرٌر محمود درابسة-دراسات فً النقد العربً القدٌم - مفاهٌم فً الشعرٌة 25656

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث قٌس نادر أحمد جراداتصاحبة العٌون الخضراء25657

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث خالد الجٌوسًسٌمفونٌات عربٌة25658

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث سلٌم خلٌل النمريدٌوان الروح25659

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث سلٌم خلٌل النمريدٌوان الروح25660

-اإلسكندرٌة - دار الوفاء لدنٌا الطباعة أحمد طاهر حافظعلم الداللة 25661

-عمان - دار الفكر نهاد موسى1مؽنً األلباب عن كتب الصرؾ واإلعراب 25662

-عمان - دار الفكر نهاد موسى2مؽنً األلباب عن كتب الصرؾ واإلعراب 25663

-عمان - دار جرٌر حمود الدؼٌشًمعجم الخٌل العربٌة األصٌلة25664

-عمان - دار الثقافة عرٌب محمد عٌدعلم لؽة الحركة بٌن النظرٌة والتطبٌق25665

-عمان - دار البداٌة آمال حلٌم الصراؾعلم الجمال فلسفة وفن25666

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث حبٌب بوهرور-دراسات فً النقد ونظرٌة األدب - عتبات القول 25667

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث عبد الفتاح أحمد ٌوسؾقراءة النص وسإال الثقافة25668

-عمان - دار جرٌر جلٌل حسن محمدقراءات نصٌة فً الشعر الجاهل25669ً

-عمان - دار صفاء مصطفى خلٌل الكسوانًفً تذوق النص األدب25670ً

-عمان - دار جرٌر موسى ربابعةقراءة أسلوبٌة فً الشعر الجاهل25671ً

-عمان - دار جرٌر أحمد السٌد أبو المجدشعراء الظل فً العصر العباسً األول25672

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث صالح زوريمصطلحات التخطبة الشعرٌة فً التراث النقدي25673

-عمان - دار البداٌة سامر محً الدٌن أمٌنروابع من قصابده شاعر الحٌاة أبو قاسم الشاب25674ً

-عمان - دار المستقبل سامر محً الدٌن أمٌنروابع من مإلفات المنفلوط25675ً

-عمان - دار ؼٌداء إبراهٌم بن موسى-دراسة نقدٌة - زمن المحنة فً سرد الكاتبة الجزابرٌة 25676

-عمان - دار المستقبل سامر محً الدٌن أمٌنروابع من تراثنا العربً قصص وحكاٌات مإثرة 25677

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث نزار القبانً-هذه رسابلً - سٌرة الجسد وصهٌل المطر الجرٌح 25678

-عمان - دار جرٌر محمد رزوق-بٌن التصور األدبً والحقٌقة التارٌخٌة - صورة الجاهلٌة 25679

-عمان - دار المسٌرة إبراهٌم خلٌلفن الكتابة والتعبٌر25680

-عمان - دار جرٌر عزٌزة عبد هللا الطابً-دراسة نقدٌة - شعر صقر بن سلطان القاسمً 25681

-عمان - دار البداٌة سحر سلٌمان عٌسىفن الكتابة والتعبٌر25682

406



-عمان - دار البداٌة عودة هللا منٌع القٌسً-نقد وتحلٌل - رابٌة إبن أبً ربٌعة فً حبٌبته نعم 25683

-عمان - دار البداٌة عودة هللا منٌع القٌسً-نقد وتحلٌل - رابٌة إبن أبً ربٌعة فً حبٌبته نعم 25684

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث سلٌم خلٌل النمريدٌوان تهوٌمات 25685

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث سلٌم خلٌل النمريدٌوان تهوٌمات 25686

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث عبد الملك بومنجل-جدل النقد العربً الحدٌث فً مفهوم الشعر - فً مهب التحول 25687

-عمان - دار البداٌة سمٌح أبو مؽلًقواعد الكتابة والترقٌم 25688

-عمان - دار دجلة ؼازي جاسم العتكبًمعجم التصحٌحات اللؽوٌة المعاصرة25689

-عمان - مإسسة عبد الحمٌد شومان خولة خلٌل حسٌن شختارةمعجم الكتاب من العصر الجاهلً إلى نهاٌة العصر المملوك25690ً

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث إبراهٌم أحمد مدحم- الشاعر العربً المعاصر وعالمه - منزالت الرإٌا 25691

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث فاٌز عارؾ القرعان-دراسات فً النص العذري - فً ببلؼة الضمٌر والتكرار 25692

-عمان - دار الٌازوري زهدي محمد عٌدفن الكتابة والتعبٌر25693

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث راقب قاسم عاشورفنون اللؽة العربٌة وأسالٌب تدرٌسها بٌن النظرٌة والتطبٌق25694

-دمشق - دار صفحات دٌب علً حسنالمرأة الٌهودٌة بٌن فضابح التوراة وقبضة الحاخامات25695

-دمشق - دار رسبلن حسٌن جمعةالحٌوان فً الشعر الجاهل25696ً

25697

-دمشق - دار رسبلن حسٌن جمعةالحٌوان فً الشعر الجاهل25698ً

-مصر- دار الشرق محمود شكر الجبوريتطبٌقها, أهدافها , مضامٌنها - التربٌة الفنٌة والجمالٌة 25699

-مصر- دار الشرق محمود شكر الجبوريتطبٌقها, أهدافها , مضامٌنها - التربٌة الفنٌة والجمالٌة 25700

-بٌروت - دار مجد علً زعٌورالتحلٌل النفسً للخرافة والمتخٌل والرمز25701

-بٌروت - دار مجد علً زعٌورالتحلٌل النفسً للخرافة والمتخٌل والرمز25702

علً حسن موسىبدابع السماء25703

علً حسن موسىبدابع السماء25704

-الرٌاض - دار إشبٌلٌا مازن بن صبلح مطبقانًاإلستشراق المعاصر فً منظور اإلسبلم25705

-دمشق - دار السوسن حنا عبود-دراسة - من تارٌخ القصٌدة 25706

دار المعارؾشوقً ضٌؾدراسات فً الشعر العربً المعاصر25707

-دمشق - الهٌبة العامة السورٌة للكتاب فإاد المرعًبحوث نظرٌة فً األدب والفن25708

-دمشق - إتحاد الكتاب العرب ثابر زٌن الدٌن-دراسة - أبو الطٌب المتنبً فً الشعر العربً المعاصر 25709

-عمان - وزارة الثقافة محمد صابر عبٌد-دراسة - إشكالٌة التعبٌر الشعري كفاءة التؤوٌل 25710

-البلذقٌة - دار الحوارإبراهٌم محمودنقد وحشً رإٌة لنص مختلؾ25711

-البلذقٌة - دار الحوارعبد الرحمن بوعلً: جٌرار دولودال ترالسٌمٌابٌات أو نظرٌة العبلمات 25712

-البلذقٌة - دار الحوارعبد الرحمن بوعلً: جٌرار دولودال ترالسٌمٌابٌات أو نظرٌة العبلمات 25713

-البلذقٌة - دار الحوارعبد الرحمن بوعلً: جٌرار دولودال ترالسٌمٌابٌات أو نظرٌة العبلمات 25714

-دمشق - دار الٌنابٌع عبد الرزاق خلٌفة محمودالمربً و البلمربً فً الشعر العربً القدٌم25715
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-دمشق - دار الٌنابٌع عبد الرزاق خلٌفة محمودالمربً و البلمربً فً الشعر العربً القدٌم25716

-حلب - مركز اإلنماء الحضاري منذر عٌاشً: روالن بارت ترهسهسة اللؽة 25717

-حلب - مركز اإلنماء الحضاري منذر عٌاشً: روالن بارت ترهسهسة اللؽة 25718

-حلب - مركز اإلنماء الحضاري منذر عٌاشً: روالن بارت تر -2األعمال الكاملة - مدخل إلى التحلٌل البنٌوي للقصص 25719

-حلب - مركز اإلنماء الحضاري منذر عٌاشً: روالن بارت تر -2األعمال الكاملة - مدخل إلى التحلٌل البنٌوي للقصص 25720

دار التنوٌرسلوى النجارجمالٌة العبلقات فً النص الفنً 25721

دار التنوٌرسلوى النجارجمالٌة العبلقات فً النص الفنً 25722

-كولن ألمانٌا - منشورات الجمل خالد الؽنامً-دراسة فقهٌة حدٌثٌة لصبلة الجماعة - جواز صبلة الرجل فً بٌته 25723

-دمشق - دار نٌنوى وضحً سٌؾ الجهوري-رإٌة جدٌدة فً قضاٌا المرأة - النصؾ الخصب 25724

-دمشق - دار نٌنوى وضحً سٌؾ الجهوري-رإٌة جدٌدة فً قضاٌا المرأة - النصؾ الخصب 25725

-دمشق - دار نٌنوى وضحً سٌؾ الجهوري-رإٌة جدٌدة فً قضاٌا المرأة - النصؾ الخصب 25726

-حلب - مركز اإلنماء الحضاري منذر عٌاشً: روالن بارت تر -2األعمال الكاملة - مدخل إلى التحلٌل البنٌوي للقصص 25727

-الجزابر - المجلس األعلى للؽة العربٌة مجموعة من الكتاب-األسباب والعبلج - اللؽة العربٌة بٌن التهجٌن والتهذٌب 25728

-بٌروت - دار مجد محمد حمود: فرٌدٌرٌك رٌؽار تراألدب اإلنجلٌزي25729

-بٌروت - دار مجد محمد حمود: فرٌدٌرٌك رٌؽار تراألدب اإلنجلٌزي25730

-دمشق - دار إٌوان عبد هللا محمد العضٌبنً-دراسة - تحوالت النص الشعري بٌن الناقد والشاعر 25731

-دمشق - مركز الناقد الثقافً إٌاد عبلء الدٌنالعبلمة الفٌلسوؾ محمد إقبال- مذكرات وتؤمبلت فلسفٌة - أفكار هابمة 25732

-دمشق - مركز الناقد الثقافً إٌاد عبلء الدٌنالعبلمة الفٌلسوؾ محمد إقبال- مذكرات وتؤمبلت فلسفٌة - أفكار هابمة 25733

-بٌروت - دار مجد محمد محموداألدب الروس25734ً

-بٌروت - دار مجد محمد محموداألدب الروس25735ً

-دمشق - دار التكوٌن ٌحٌى السماويالشٌخ عبد العزٌز التوٌجري و أسلوبه المنفرد فً أدب الرسابل25736

-دمشق - دار الٌنابٌع عصام شرتحالقبانً وثقافة الصورة بٌن بانورامٌة الصورة وسٌنمابٌة المشهد 25737

-دمشق - دار الٌنابٌع عصام شرتحالقبانً وثقافة الصورة بٌن بانورامٌة الصورة وسٌنمابٌة المشهد 25738

-بٌروت - دار العودة عبد الرحمن الكواكبً  8نوابػ العرب 25739

-بٌروت - دار الفرابً حاوره عصام محفوظمع الشٌخ األكبر إبن عرب25740ً

-دمشق - دار نور الشاعر عبد الرحمن الجامًالحب الصوفً لٌلى والمجنون فً األدبٌن العربً والفارس25741ً

-الكوٌت - مجلة العربً مجموعة من الكتابآراء حول قدٌم الشعر وجدٌده25742

-الشارقة - دابرة الثقافة واإلعبلم طبلل معبلتحوالت الراهن 25743

-بٌروت - دار مجد محمد محموداألدب اإلفرٌق25744ً

-بٌروت - دار مجد محمد محموداألدب اإلفرٌق25745ً

-دمشق - دار نٌنوى أسعد الحسٌن: إدوارد سعٌد ترخٌانة المثقفٌن النصوص األخٌرة25746

-دمشق - دار نٌنوى أسعد الحسٌن: إدوارد سعٌد ترخٌانة المثقفٌن النصوص األخٌرة25747

دار التنوٌرعبلء هشام مناؾالبلمنتمً فً أؼانً مهٌار الدمشق25748ً
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-بٌروت - مركز دراسات الوحدة العربٌة مجموعة من الكتابقابمة منشورات 25749

-البلذقٌة - دار الحوارصابر الحباشة-األسلوبٌة والتلفظ والتداولٌة - لسانٌات الخطاب 25750

-دمشق - دار الٌنابٌع طه حسنالفصل بٌن المضاؾ والمضاؾ إلٌه25751

-مصر- الشركة المصرٌة العالمٌة سعٌد حسن بحٌريعلم لؽة النص المفاهٌم واإلتجاهات 25752

-الجزابر - المإسسة الوطنٌة للكتاب محمد مفبلح-رواٌة - خٌرة والجبال 25753

-بٌروت - دار مجد محمد حمود: مٌشال ؼوفار تر- جان تحلٌل الشعر 25754

-الشارقة - دابرة الثقافة واإلعبلم عبد العاطً إبراهٌم هواري-سٌرة الذات المهمشة - لؽة التهمٌش 25755

دار التنوٌرأفراح لطفً عبد هللانظرٌة كروتشى الجمالٌة25756

-دمشق - دار رند حمزة فاضل ٌوسؾرإٌة لسانٌة فً اإلعجاز القرآن25757ً

-دمشق - دار رند حمزة فاضل ٌوسؾرإٌة لسانٌة فً اإلعجاز القرآن25758ً

-بٌروت - دار اآلداب أدونٌسسٌاسة الشعر 25759

-بٌروت - دار اآلداب أدونٌسسٌاسة الشعر 25760

-بٌروت - دار اآلداب بدر شكار السٌابقصابد إختارها وقدم لها أدونٌس 25761

-بٌروت - دار اآلداب بدر شكار السٌابقصابد إختارها وقدم لها أدونٌس 25762

-بٌروت - دار اآلداب بدر شكار السٌابقصابد إختارها وقدم لها أدونٌس 25763

-دمشق - دار التكوٌن محمد الجبرتحوالت الثقافة العربٌة25764

-بٌروت - دار مجد محمد حمود: مٌشال ؼوفار تر- جان تحلٌل الشعر 25765

دار التنوٌرعبلء هشام مناؾأبٌستمولوجٌا النص بٌن التؤوٌل والتؤصٌل25766

دار التنوٌرعبلء هشام مناؾأبٌستمولوجٌا النص بٌن التؤوٌل والتؤصٌل25767

دار التنوٌرعبلء هشام مناؾأبٌستمولوجٌا النص بٌن التؤوٌل والتؤصٌل25768

دار التنوٌرعبلء هشام مناؾأبٌستمولوجٌا النص بٌن التؤوٌل والتؤصٌل25769

-بٌروت - دار الطلٌعة عادل فاخوري-دراسة مقارنة مع السٌمٌاء الحدٌثة - علم الداللة عند العرب 25770

-بٌروت - دار الطلٌعة عادل فاخوري-دراسة مقارنة مع السٌمٌاء الحدٌثة - علم الداللة عند العرب 25771

-دمشق - دار نٌنوى محمد كاظم الطرٌحًإبن سٌنا بحث وتحقٌق 25772

-دمشق - دار نٌنوى محمد كاظم الطرٌحًإبن سٌنا بحث وتحقٌق 25773

-دمشق - دار نٌنوى عبد المالك أبو رقطً-مقارنة - إجتماعٌة - دراسة مٌثولوجٌة - المرأة بٌن األرض والسماء 25774

-دمشق - دار نٌنوى عبد المالك أبو رقطً-مقارنة - إجتماعٌة - دراسة مٌثولوجٌة - المرأة بٌن األرض والسماء 25775

-دمشق - دار نٌنوى عبد المالك أبو رقطً-مقارنة - إجتماعٌة - دراسة مٌثولوجٌة - المرأة بٌن األرض والسماء 25776

-دمشق - دار نٌنوى عبد المالك أبو رقطً-مقارنة - إجتماعٌة - دراسة مٌثولوجٌة - المرأة بٌن األرض والسماء 25777

-دمشق - دار نٌنوى عبد المالك أبو رقطً-مقارنة - إجتماعٌة - دراسة مٌثولوجٌة - المرأة بٌن األرض والسماء 25778

-دمشق - دار نٌنوى عبد المالك أبو رقطً-مقارنة - إجتماعٌة - دراسة مٌثولوجٌة - المرأة بٌن األرض والسماء 25779

-دمشق - دار نٌنوى سهٌل نجم: تر-دراسة فً نظرٌة األدب والنقد األدبً - المرأة والخارطة 25780

-دمشق - دار نٌنوى سهٌل نجم: تر-دراسة فً نظرٌة األدب والنقد األدبً - المرأة والخارطة 25781
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-دمشق - دار نٌنوى سهٌل نجم: تر-دراسة فً نظرٌة األدب والنقد األدبً - المرأة والخارطة 25782

-دمشق - دار التكوٌن علً عثمان-جولة نقدٌة فً التجربة السٌاسٌة السورٌة - ثقافة إقصاء اآلخر 25783

-دمشق - دار التكوٌن علً عثمان-جولة نقدٌة فً التجربة السٌاسٌة السورٌة - ثقافة إقصاء اآلخر 25784

-دمشق - دار التكوٌن علً عثمان-جولة نقدٌة فً التجربة السٌاسٌة السورٌة - ثقافة إقصاء اآلخر 25785

-دمشق - دار الٌنابٌع سافرة ناجً-البلمعقول أنموذجا - الصمت فً األدب المسرحً المعاصر 25786

-دمشق - دار الٌنابٌع سافرة ناجً-البلمعقول أنموذجا - الصمت فً األدب المسرحً المعاصر 25787

-دمشق - دار صفحات محمد جمال طحانتطور الصورة الفنٌة فً الشعر العربً الحدٌث25788

-دمشق - دار صفحات محمد جمال طحانتطور الصورة الفنٌة فً الشعر العربً الحدٌث25789

-مصر- دار الشرق محمود شكر الجبوريبحوث ومقاالت فً الخط العرب25790ً

-مصر- دار الشرق محمود شكر الجبوريبحوث ومقاالت فً الخط العرب25791ً

-مصر- دار الشرق محمود شكر الجبوريبحوث ومقاالت فً الخط العرب25792ً

-دمشق - دار الزمان علً قاسم الزبٌديدراسة فً شعر صبلح عبد الصبور وعبد العزٌز المقالح- درامٌة النص الشعري الحدٌث 25793

-دمشق - دار الزمان علً قاسم الزبٌديدراسة فً شعر صبلح عبد الصبور وعبد العزٌز المقالح- درامٌة النص الشعري الحدٌث 25794

-دمشق - دار الزمان علً قاسم الزبٌديدراسة فً شعر صبلح عبد الصبور وعبد العزٌز المقالح- درامٌة النص الشعري الحدٌث 25795

-البلذقٌة - دار الحوارأحمد مبارك الخطٌباإلنشاء والؽناء فً الشعر الجاهل25796ً

-البلذقٌة - دار الحوارأحمد مبارك الخطٌباإلنشاء والؽناء فً الشعر الجاهل25797ً

-البلذقٌة - دار الحوارأحمد مبارك الخطٌباإلنشاء والؽناء فً الشعر الجاهل25798ً

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث نعمان بوقرة-دراسة معجمٌة - المصطلحات األساسٌة فً لسانٌات النص وتحلٌل الخطاب 25799

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث نعمان بوقرة-دراسة معجمٌة - المصطلحات األساسٌة فً لسانٌات النص وتحلٌل الخطاب 25800

-بٌروت - دار مجد محمد محموداألدب األلمان25801ً

-بٌروت - دار مجد محمد محموداألدب األلمان25802ً

-بٌروت - دار اآلداب أدونٌسالنظام والكبلم 25803

-بٌروت - دار اآلداب أدونٌسالنظام والكبلم 25804

-البلذقٌة - دار الحوارمحمد صابر عبٌدجمالٌات التشكٌل الرواب25805ً

-البلذقٌة - دار الحوارمحمد صابر عبٌدجمالٌات التشكٌل الرواب25806ً

-البلذقٌة - دار الحوارحسام ناٌل-درس فً البصٌرة الظالة - أرشٌؾ النص 25807

-البلذقٌة - دار الحوارحسام ناٌل-درس فً البصٌرة الظالة - أرشٌؾ النص 25808

-دمشق - دار الٌنابٌع قٌس المولى-المكان فً النص - تجوال الذاكرة 25809

-دمشق - دار الٌنابٌع قٌس المولى-المكان فً النص - تجوال الذاكرة 25810

-دمشق - دار رند محمد ونان جاسم-دراسة فً التؤوٌل السردي - المفارقة فً القصص 25811

-دمشق - دار رند محمد ونان جاسم-دراسة فً التؤوٌل السردي - المفارقة فً القصص 25812

-دمشق - دار نٌنوى كرٌم جثٌراألقنعة ومسرحٌات أخرى25813

-دمشق - دار نٌنوى كرٌم جثٌراألقنعة ومسرحٌات أخرى25814
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-دمشق - دار الٌنابٌع عبد الؽفار العطويالطرق على أبواب النص25815

-دمشق - دار الٌنابٌع عبد الؽفار العطويالطرق على أبواب النص25816

-دمشق - دار الزمان رواء محمود حسٌن-دراسة وصفٌة - إشكالٌة الحداثة فً الفلسفة اإلسبلمٌة المعاصرة 25817

-دمشق - دار الزمان رواء محمود حسٌن-دراسة وصفٌة - إشكالٌة الحداثة فً الفلسفة اإلسبلمٌة المعاصرة 25818

-دمشق - دار الزمان ٌادكار لطٌؾ الشهرزوديجمالٌات التلقً فً السرد القرآن25819ً

-دمشق - دار الزمان ٌادكار لطٌؾ الشهرزوديجمالٌات التلقً فً السرد القرآن25820ً

-دمشق - دار نٌنوى ثرٌا منقوش-على ضوء األحادٌث النبوٌة الشرٌفة - مستقبل عدن 25821

-دمشق - دار نٌنوى ثرٌا منقوش-على ضوء األحادٌث النبوٌة الشرٌفة - مستقبل عدن 25822

-دمشق - دار نٌنوى ثرٌا منقوش-على ضوء األحادٌث النبوٌة الشرٌفة - مستقبل عدن 25823

-دمشق - دار الٌنابٌع إبراهٌم الزٌديومعنى.. القصٌدة الحدٌثة هوٌة 25824

-دمشق - دار الٌنابٌع إبراهٌم الزٌديومعنى.. القصٌدة الحدٌثة هوٌة 25825

-دمشق - دار بترا مجموعة من الكتابالحداثة والحداثة العربٌة25826

-دمشق - دار بترا مجموعة من الكتابالحداثة والحداثة العربٌة25827

-دمشق - دار الناٌا إبراهٌم أحمداإلسبلم بٌن اإلشكالٌة والحل25828

-دمشق - دار الناٌا إبراهٌم أحمداإلسبلم بٌن اإلشكالٌة والحل25829

-دمشق - دار الٌنابٌع رحمن ؼركان-تنظٌر وإجراء - القصٌدة التفاعلٌة فً الشعرٌة العربٌة 25830

-دمشق - دار الٌنابٌع رحمن ؼركان-تنظٌر وإجراء - القصٌدة التفاعلٌة فً الشعرٌة العربٌة 25831

-دمشق - دار السوسن وفٌق سلٌطٌن-النص القدٌم فً أفق القراءة المعاصرة - ؼواٌة اإلستعادة 25832

-دمشق - دار السوسن وفٌق سلٌطٌن-النص القدٌم فً أفق القراءة المعاصرة - ؼواٌة اإلستعادة 25833

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث نعمان بوقرةالدراسات اللسانٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة25834

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث نعمان بوقرةالدراسات اللسانٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة25835

-بٌروت - دار مجد علً المصري: جٌلبٌر دوران ترالخٌال الرمزي25836

-بٌروت - دار مجد علً المصري: جٌلبٌر دوران ترالخٌال الرمزي25837

-بٌروت - دار مجد علً شلقالفن والجمال25838

-بٌروت - دار مجد علً شلقالفن والجمال25839

-دمشق - دار التكوٌن مازن عرفةسحر الكتاب وفتنة الصورة 25840

-دمشق - دار التكوٌن مازن عرفةسحر الكتاب وفتنة الصورة 25841

-دمشق - دار التكوٌن مازن عرفةسحر الكتاب وفتنة الصورة 25842

-بٌروت - دار اآلداب ٌمنً العٌدتحول فً التحول: الكتابة 25843

-بٌروت - دار اآلداب ٌمنً العٌدتحول فً التحول: الكتابة 25844

-بٌروت - دار اآلداب سامً سوٌدانجدلٌة الحوار فً الثقافة والنقد25845

-بٌروت - دار اآلداب سامً سوٌدانجدلٌة الحوار فً الثقافة والنقد25846

-دمشق - دار الفرقذ عبد الرزاق الربٌعً-مقاربات فً المشهد اإلبداعً العمانً - تحوالت الخطاب النصً 25847
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-دمشق - دار الفرقذ عبد الرزاق الربٌعً-مقاربات فً المشهد اإلبداعً العمانً - تحوالت الخطاب النصً 25848

-دمشق - دار المدى ٌاسٌن النصٌرحجر الحروب قراءات فً الحداثة الشعرٌة25849

-دمشق - دار المدى ٌاسٌن النصٌرحجر الحروب قراءات فً الحداثة الشعرٌة25850

-دمشق - دار نٌنوى سالمة الموشًالحرٌم الثقافً بٌن الثابت والمتحول25851

-دمشق - دار نٌنوى سالمة الموشًالحرٌم الثقافً بٌن الثابت والمتحول25852

-دمشق - دار نٌنوى سالمة الموشًالحرٌم الثقافً بٌن الثابت والمتحول25853

-دمشق - دار نٌنوى سالمة الموشًالحرٌم الثقافً بٌن الثابت والمتحول25854

-دمشق - دار المدى قاسم محمد عباس-كشؾ سر الوعد ورسابل أخرى - رسابل إبن عربً 25855

-دمشق - دار المدى قاسم محمد عباس-كشؾ سر الوعد ورسابل أخرى - رسابل إبن عربً 25856

-دمشق - دار المدى قاسم محمد عباس-كشؾ سر الوعد ورسابل أخرى - رسابل إبن عربً 25857

-دمشق - دار نٌنوى أحبلم ٌحٌى-مآدن شعرٌة فً أرض السواد - وٌشربب النخٌل 25858

-دمشق - دار المدى إبراهٌم العرٌسلؽة الذات والحداثة الدابمة25859

-دمشق - دار المدى إبراهٌم العرٌسلؽة الذات والحداثة الدابمة25860

-دمشق - دار صفحات محمد الراشدنظرٌة الحب واإلتحاد فً التصوؾ اإلسبلم25861ً

-دمشق - دار صفحات محمد الراشدنظرٌة الحب واإلتحاد فً التصوؾ اإلسبلم25862ً

-الدوحة - دار أزمنة حاتم المكر-اإلٌقاع الداخلً والخصابص النصٌة فً قصٌدة النثر - حلم الفراشة 25863

-الدوحة - دار أزمنة حاتم المكر-اإلٌقاع الداخلً والخصابص النصٌة فً قصٌدة النثر - حلم الفراشة 25864

-دمشق - دار عبلء الدٌن خالد صنادٌقًالٌوم اآلخر ونهاٌة الزمان 25865

-دمشق - دار عبلء الدٌن خالد صنادٌقًالٌوم اآلخر ونهاٌة الزمان 25866

-بٌروت - دار اآلداب حنا مٌنةهواجس فً التجربة الروابٌة 25867

-بٌروت - دار اآلداب حنا مٌنةهواجس فً التجربة الروابٌة 25868

-دمشق - دار الٌنابٌع عبد اللطٌؾ حمودي الطابً-كبٌر رواة الشعر العربً المفتري علٌه - حماد الراوٌة 25869

-دمشق - دار الٌنابٌع عبد اللطٌؾ حمودي الطابً-كبٌر رواة الشعر العربً المفتري علٌه - حماد الراوٌة 25870

-دمشق - دار الهٌثم علً توفٌق محمدهجاء الشعراء بٌن المجتمع واألمراء25871

-دمشق - دار الهٌثم علً توفٌق محمدهجاء الشعراء بٌن المجتمع واألمراء25872

-دمشق - دار المدى محً الدٌن محمد بن علً بن عربًالمسابل اإلٌضاح المسابل25873

-دمشق - دار المدى محً الدٌن محمد بن علً بن عربًالمسابل اإلٌضاح المسابل25874

-دمشق - دار نٌنوى فاطمة الشٌدي-أثر السٌاق فً تحدٌد دالالت الخطاب - المعنى خارج النص 25875

-دمشق - دار نٌنوى فاطمة الشٌدي-أثر السٌاق فً تحدٌد دالالت الخطاب - المعنى خارج النص 25876

-دمشق - دار نٌنوى فاطمة الشٌدي-أثر السٌاق فً تحدٌد دالالت الخطاب - المعنى خارج النص 25877

-دمشق - دار الٌنابٌع أسعد فخريالرواٌة العربٌة والنقد25878

-دمشق - دار الٌنابٌع أسعد فخريالرواٌة العربٌة والنقد25879

-دمشق - إتحاد الكتاب العرب محمد راضً جعفر-دراسة - اإلؼتراب فً الشعر العراقً 25880

412



-دمشق - إتحاد الكتاب العرب محمد راضً جعفر-دراسة - اإلؼتراب فً الشعر العراقً 25881

-دمشق - دار التكوٌن هٌفرو محمد علً دٌركًالعقل فً نصوص الصوفٌة25882

-دمشق - دار التكوٌن هٌفرو محمد علً دٌركًالعقل فً نصوص الصوفٌة25883

-دمشق - دار التكوٌن هٌفرو محمد علً دٌركًالعقل فً نصوص الصوفٌة25884

-دمشق - إتحاد الكتاب العرب شاكر الحاج مخلؾ-دراسة - إتجاهات حدٌثة فً المسرح العالمً 25885

-دمشق - إتحاد الكتاب العرب شاكر الحاج مخلؾ-دراسة - إتجاهات حدٌثة فً المسرح العالمً 25886

-بٌروت - دار اآلداب سهٌل إدرٌسمواقؾ وقضاٌا أدبٌة 25887

-بٌروت - دار اآلداب سهٌل إدرٌسمواقؾ وقضاٌا أدبٌة 25888

-دمشق - دار نٌنوى سالمة الموشًالحرٌم الثقافً بٌن الثابت والمتحول25889

-دمشق - دار نٌنوى أحبلم ٌحٌى-مآدن شعرٌة فً أرض السواد - وٌشربب النخٌل 25890

-دمشق - دار نٌنوى أحبلم ٌحٌى-مآدن شعرٌة فً أرض السواد - وٌشربب النخٌل 25891

-دمشق - دار نٌنوى أحبلم ٌحٌى-مآدن شعرٌة فً أرض السواد - وٌشربب النخٌل 25892

-دمشق - دار المدى ٌاسٌن النصٌر-قراءات فً الحداثة الشعرٌة - جحر الحروب 25893

-دمشق - دار نٌنوى عبد المنعم عجب الفٌافً األدب السودانً الحدٌث25894

-دمشق - دار نٌنوى عبد المنعم عجب الفٌافً األدب السودانً الحدٌث25895

-دمشق - دار الفرقد عبد األمٌر األعسمدراسات فً اإلستشراق25896

-دمشق - دار الفرقد عبد األمٌر األعسمدراسات فً اإلستشراق25897

دار التنوٌرحسٌن موسى: مٌشال فوكو ترالفرد والمجتمع25898

دار التنوٌرحسٌن موسى: مٌشال فوكو ترالفرد والمجتمع25899

دار التنوٌرمحمد سبٌبل: مٌشال فوكو ترنظام الخطاب25900

دار التنوٌرمحمد سبٌبل: مٌشال فوكو ترنظام الخطاب25901

دار التنوٌرمحمد سبٌبل: مٌشال فوكو ترنظام الخطاب25902

-بٌروت - الشبكة العربٌة لؤلبحاث والنشر السٌد ولد أباه-مدخل إلى خارطة الفكر العربً الراهنة - أعبلم الفكر العربً 25903

-بٌروت - الشبكة العربٌة لؤلبحاث والنشر السٌد ولد أباه-مدخل إلى خارطة الفكر العربً الراهنة - أعبلم الفكر العربً 25904

-سورٌا - دار بداٌات هاشم صالح: محمد أركون تراإلسبلم والحداثة 25905

-سورٌا - دار بداٌات هاشم صالح: محمد أركون تراإلسبلم والحداثة 25906

-سورٌا - دار بداٌات هاشم صالح: محمد أركون تراإلسبلم والحداثة 25907

-دمشق - دار نٌنوى خضر اآلؼا-مقدمة للشعر الجدٌد فً سورٌة - البٌاض المهدور 25908

-دمشق - دار نٌنوى خضر اآلؼا-مقدمة للشعر الجدٌد فً سورٌة - البٌاض المهدور 25909

-دمشق - دار نٌنوى خضر اآلؼا-مقدمة للشعر الجدٌد فً سورٌة - البٌاض المهدور 25910

-دمشق - دار نٌنوى خضر اآلؼا-مقدمة للشعر الجدٌد فً سورٌة - البٌاض المهدور 25911

-دمشق - دار نٌنوى خضر اآلؼا-مقدمة للشعر الجدٌد فً سورٌة - البٌاض المهدور 25912

-دمشق - دار الٌنابٌع عصام شرتحجمالٌات البناء الشعري عند نزار برٌك هنٌدي25913
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-دمشق - دار الٌنابٌع عصام شرتحجمالٌات البناء الشعري عند نزار برٌك هنٌدي25914

-دمشق - دار الٌنابٌع عصام شرتحجمالٌات البناء الشعري عند نزار برٌك هنٌدي25915

-دمشق - منشورات وزارة الثقافة إبراهٌم العرٌسالسٌنما التارٌخ والعالم25916

-دمشق - منشورات وزارة الثقافة إبراهٌم العرٌسالسٌنما التارٌخ والعالم25917

-بٌروت - دار الفرابً هتشنسونمعجم األفكار واألعبلم25918

محمد حسٌن ماردٌنً أبو الحسنبٌن العقل والشرع25919

-دمشق - دار رند فاضل الؽزي-مقاربات فً األسطورة والخرافة والثقافة - سراب الخلود 25920

-دمشق - دار رند فاضل الؽزي-مقاربات فً األسطورة والخرافة والثقافة - سراب الخلود 25921

-دمشق - دار صفحات صاحب الربٌعًتقنٌات وآلٌات اإلبداع األدب25922ً

-دمشق - دار صفحات صاحب الربٌعًتقنٌات وآلٌات اإلبداع األدب25923ً

-دمشق - دار صفحات صاحب الربٌعًتقنٌات وآلٌات اإلبداع األدب25924ً

-الجزابر - منشورات وزارة الشإون الدٌنٌة ٌوسؾ بلمهٌديالبعد الزمانً والمكانً وأثرهما فً الفتوى25925

-الجزابر - منشورات وزارة الشإون الدٌنٌة مجموعة من الكتاب-إجتهادا وتدرٌسا - الفقه المالكً فً ببلء توات 25926

-دمشق - الهٌبة العامة السورٌة للكتاب زبٌدة بشار القاضًاإلنتقال المجازي من الصورة إلى المتخٌل25927

-دمشق - الهٌبة العامة السورٌة للكتاب زبٌدة بشار القاضًاإلنتقال المجازي من الصورة إلى المتخٌل25928

-دمشق - الهٌبة العامة السورٌة للكتاب زبٌدة بشار القاضًاإلنتقال المجازي من الصورة إلى المتخٌل25929

-الجزابر - منشورات وزارة الشإون الدٌنٌة مجموعة من الكتابأعمال األسبوع الوطنً الخامس للقرآن الكرٌم25930

-دمشق - دار نٌنوى علً عمران-مقاربة أسلوبٌة فً مدونة الحسٌن بن الضحاك الشعرٌة مع دٌوانه - شعرٌة اللؽة 25931

-دمشق - دار نٌنوى علً عمران-مقاربة أسلوبٌة فً مدونة الحسٌن بن الضحاك الشعرٌة مع دٌوانه - شعرٌة اللؽة 25932

-دمشق - دار نٌنوى علً عمران-مقاربة أسلوبٌة فً مدونة الحسٌن بن الضحاك الشعرٌة مع دٌوانه - شعرٌة اللؽة 25933

منشورات اإلختبلؾعبد هللا العشًأسبلة شعرٌة بحث فً آلٌة اإلبداع الشعري25934

منشورات اإلختبلؾعبد هللا العشًأسبلة شعرٌة بحث فً آلٌة اإلبداع الشعري25935

-دمشق - منشورات وزارة الثقافة إبراهٌم العرٌس -2سٌنما اإلنسان - ماوراء الشاشة 25936

-دمشق - منشورات وزارة الثقافة إبراهٌم العرٌس -2سٌنما اإلنسان - ماوراء الشاشة 25937

-دمشق - منشورات وزارة الثقافة إبراهٌم العرٌس -2سٌنما اإلنسان - ماوراء الشاشة 25938

-الشارقة - دابرة الثقافة واإلعبلم محمد قاسم نعمة-مقاربة فنٌة للشعر العربً الحدٌث - اإلستقطاب والمفارقة 25939

-بٌروت - دار اآلداب ٌمنً العٌد-دراسات فً النقد األدبً - فً معرفة النص 25940

مإسسة اإلنتشار العربًعبد الهادي عبد الرحمن-دراسات فً الرموز واللؽة واألسطورة - لعبة الترمٌز 25941

-بٌروت - دار الفرابً ٌمنى العٌدفً القول الشعري الشعرٌة والمرجعٌة الحداثة والقناع25942

-بٌروت - دار الفرابً ٌمنى العٌدفً القول الشعري الشعرٌة والمرجعٌة الحداثة والقناع25943

-بٌروت - دار الفرابً ٌمنى العٌدفً القول الشعري الشعرٌة والمرجعٌة الحداثة والقناع25944

-دمشق - دار الفرقد عبد القادر الحصنًشرح دٌوان الحبلج25945

-دمشق - دار الفرقد عبد القادر الحصنًشرح دٌوان الحبلج25946
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-بٌروت - دار اآلداب أدونٌسكتاب التحوالت والهجرة فً أقالٌم النهار واللٌل25947

-بٌروت - دار اآلداب أدونٌسكتاب التحوالت والهجرة فً أقالٌم النهار واللٌل25948

-بٌروت - دار اآلداب أدونٌسكتاب التحوالت والهجرة فً أقالٌم النهار واللٌل25949

-بٌروت - دار اآلداب أدونٌسموسٌقى الحوت األزرق25950

-بٌروت - دار اآلداب أدونٌسموسٌقى الحوت األزرق25951

-دمشق - دار الٌنابٌع باسم األعسممقاربات فً الخطاب المسرح25952ً

-دمشق - دار التكوٌن عبد القادر رحٌمعلم العنونة25953

-دمشق - دار التكوٌن عبد القادر رحٌمعلم العنونة25954

-دمشق - دار نٌنوى ودٌع بشورأدب الرإى25955

-دمشق - دار نٌنوى ودٌع بشورأدب الرإى25956

-دمشق - دار رند عصام شرتحجمالٌة التكرار فً الشعر السوري المعاصر25957

-دمشق - دار التكوٌن أحمد دلبانًمنحنى العدمٌة فً أعمال محمود دروٌش األخٌرة- موت التارٌخ 25958

-دمشق - دار التكوٌن أحمد دلبانًمنحنى العدمٌة فً أعمال محمود دروٌش األخٌرة- موت التارٌخ 25959

-دمشق - دار التكوٌن أحمد دلبانًمنحنى العدمٌة فً أعمال محمود دروٌش األخٌرة- موت التارٌخ 25960

-دمشق - دار التكوٌن محمد الجبرتحوالت الثقافة العربٌة25961

دار التنوٌرألفت كمال الروبًنظرٌة الشعر عند الفبلسفة المسلمٌن من الكندي إلى إبن رشد25962

دار التنوٌرألفت كمال الروبًنظرٌة الشعر عند الفبلسفة المسلمٌن من الكندي إلى إبن رشد25963

-بٌروت - دار اآلداب أبو قاسم سعد هللادراسات فً األدب الجزابري الحدٌث25964

-دمشق - إتحاد الكتاب العرب وضحً ٌونس-دراسة - القضاٌا النقدٌة فً النثر الصوفً حتى القرن السابع الهجري 25965

-دمشق - الهٌبة العامة السورٌة للكتاب مختار علً أبو ؼالً-مشروع نظري - األسطورة المحورٌة فً الشعر العربً المعاصر 25966

-دمشق - الهٌبة العامة السورٌة للكتاب مصطفى ناصؾثقافتنا والشعر المعاصر25967

-بٌروت - دار اآلداب أنٌس زكً حسن: كولن ولسون ترالمعقول والبلمعقول فً األدب الحدٌث25968

-دمشق - دار المدى ناجح المعموريتؤوٌل النص التوراث25969ً

-حلب - مركز اإلنماء الحضاري إبراهٌم محمود-دراسة - جمالٌات الصمت فً أصل المخفً والمكبوت 25970

-حلب - مركز اإلنماء الحضاري إبراهٌم محمود-دراسة - جمالٌات الصمت فً أصل المخفً والمكبوت 25971

-بٌروت - دار اآلداب جبرا إبراهٌم جبراالببر األولى 25972

-بٌروت - دار اآلداب جبرا إبراهٌم جبراالببر األولى 25973

-بٌروت - دار اآلداب جبرا إبراهٌم جبراالببر األولى 25974

-حلب - مركز اإلنماء الحضاري ناصر الحلوانً: أمبرتو إٌكو ترالتؤوٌل والتؤوٌل المفرط25975

-حلب - مركز اإلنماء الحضاري ناصر الحلوانً: أمبرتو إٌكو ترالتؤوٌل والتؤوٌل المفرط25976

-دمشق - دار نٌنوى صابر الحباشة-قراءات فً الرواٌة العربٌة - ؼواٌة السرد 25977

-دمشق - دار نٌنوى صابر الحباشة-قراءات فً الرواٌة العربٌة - ؼواٌة السرد 25978

-دمشق - دار نٌنوى زلٌخة أبو رٌشةأنثى اللؽة أوراق فً الخطاب والجنس25979
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-دمشق - دار نٌنوى زلٌخة أبو رٌشةأنثى اللؽة أوراق فً الخطاب والجنس25980

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة حٌدر توفٌق بٌضونمحمود دروٌش شاعر األرض المحتلة25981

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث ٌوسؾ علٌمات-قراءة ثقافٌة فً أنساق الشعر العربً القدٌم - النسق الثقافً 25982

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث ٌوسؾ علٌمات-قراءة ثقافٌة فً أنساق الشعر العربً القدٌم - النسق الثقافً 25983

-بٌروت - دار الفرابً محمد سلمان ؼانمنحو نظرٌة قرآنٌة25984

-بٌروت - دار الفرابً محمد سلمان ؼانمنحو نظرٌة قرآنٌة25985

-بٌروت - دار الفرابً نسٌم عون-محاضرات فً علم الداللة - األلسنٌة 25986

-بٌروت - دار الفرابً نسٌم عون-محاضرات فً علم الداللة - األلسنٌة 25987

-دمشق - دار صفحات صابر الحباشة-رإٌة جدٌدة - اللؽة والمعرفة 25988

-دمشق - دار صفحات صابر الحباشة-رإٌة جدٌدة - اللؽة والمعرفة 25989

-بٌروت - دار اآلداب إدوارد الخراطأصوات الحداثة25990

-بٌروت - دار اآلداب إدوارد الخراطأصوات الحداثة25991

-بٌروت - دار اآلداب إدوارد الخراطأصوات الحداثة25992

-بٌروت - دار مجد عبد الفتاح الزٌندراسات ألسنٌة صوتٌة وتركٌبٌة25993

-بٌروت - دار مجد عبد الفتاح الزٌندراسات ألسنٌة صوتٌة وتركٌبٌة25994

-لبنان - المإسسة الحدٌثة للكتاب جرجس مٌشال الجرجسالمدخل إلى األلسنٌة الحدٌث25995

-لبنان - المإسسة الحدٌثة للكتاب جرجس مٌشال الجرجسالمدخل إلى األلسنٌة الحدٌث25996

-دمشق - دار نٌنوى عبد المنعم عجب الفٌا-دراسة فً التؤثٌر والتؤثر - تً أس الٌوت واألدب العربً 25997

-دمشق - دار نٌنوى عبد المنعم عجب الفٌا-دراسة فً التؤثٌر والتؤثر - تً أس الٌوت واألدب العربً 25998

-تونس - دار سراس أدونٌسعناصرالبٌانات25999

-بؽداد - دار الشإون الثقافٌة أسعد ؼالب األسدي-شعرٌة العمارة - الموسوعة الصؽٌرة 26000

-دمشق - دار نٌنوى أمانً أبو رحمة: تر-دراسات فً رواٌة مابعد الحداثة - جمالٌات ماوراء القص 26001

-دمشق - دار نٌنوى أمانً أبو رحمة: تر-دراسات فً رواٌة مابعد الحداثة - جمالٌات ماوراء القص 26002

-حلب - مركز اإلنماء الحضاري محمد ندٌم خشفة-المنهج البنٌوي لدى لوسٌان ؼولدمان - تؤصٌل النص 26003

-حلب - مركز اإلنماء الحضاري محمد ندٌم خشفة-المنهج البنٌوي لدى لوسٌان ؼولدمان - تؤصٌل النص 26004

-دمشق - دار التكوٌن محمد الجبرتحوالت الثقافة العربٌة26005

المكتب الجامعً الحدٌثهاشم صالح مناعدٌوان خلٌجٌات26006

المكتب الجامعً الحدٌثهاشم صالح مناعدٌوان خلٌجٌات26007

المكتب الجامعً الحدٌثهاشم صالح مناعدٌوان خلٌجٌات26008

المكتب الجامعً الحدٌثهاشم صالح مناعدٌوان خلٌجٌات26009

المكتب الجامعً الحدٌثحمدي الشٌخالنقد األدبً الحدٌث26010

المكتب الجامعً الحدٌثحمدي الشٌخالنقد األدبً الحدٌث26011

المكتب الجامعً الحدٌثحمدي الشٌخالنقد األدبً الحدٌث26012
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المكتب الجامعً الحدٌثحمدي الشٌخالنقد األدبً الحدٌث26013

-اإلسكندرٌة - دار المعرفة ناهد الشعراويفنون أدبٌة26014

-اإلسكندرٌة - دار المعرفة ناهد الشعراويفنون أدبٌة26015

-اإلسكندرٌة - دار المعرفة ناهد الشعراويفنون أدبٌة26016

-اإلسكندرٌة - دار المعرفة ناهد الشعراويفنون أدبٌة26017

-اإلسكندرٌة - دار المعرفة ناهد الشعراويدراسات فً الشعر ونقده26018

-اإلسكندرٌة - دار المعرفة ناهد الشعراويدراسات فً الشعر ونقده26019

-اإلسكندرٌة - دار المعرفة ناهد الشعراويدراسات فً الشعر ونقده26020

دار التنوٌرمسعود صحراوي-دراسة تداولٌة لظاهرة األفعال الكبلمٌة فً التراث اللسانً العربً - التداولٌة عند العلماء العرب 26021

دار التنوٌرمسعود صحراوي-دراسة تداولٌة لظاهرة األفعال الكبلمٌة فً التراث اللسانً العربً - التداولٌة عند العلماء العرب 26022

-عمان - دار الٌازوري عودة هللا منٌع القٌسً-نماذج الشخصٌات المكررة وداللتها فً رواٌته - نجٌب محفوظ 26023

-عمان - دار المسٌرة نهاد ٌاسٌن الموسىاللؽة العربٌة وأبناإها26024

-عمان - دار المسٌرة نهاد ٌاسٌن الموسىاللؽة العربٌة وأبناإها26025

-اإلسكندرٌة - دار المعرفة فوزي عٌسى-دراسة نظرٌة وتطبٌقٌة - فً أدب األطفال 26026

-اإلسكندرٌة - دار المعرفة فوزي عٌسى-دراسة نظرٌة وتطبٌقٌة - فً أدب األطفال 26027

-عمان - دار أسامة فهمً عارؾ باٌر الحسن-ملبسة - مسابل لؽوٌة 26028

-عمان - دار الٌازوري محمد صابر عبٌدشعرٌة الكتب واألمكنة26029

-عمان - دار المسٌرة خالد بن سلٌمان الكنديالعربٌة للحٌاة العملٌة26030

-عمان - دار أسامة عفاؾ القضمانً الحسٌنًدٌوان شعر فٌض الروح26031

-عمان - دار أسامة مٌسلون هادي-رواٌة - العالم ناقصا واحدا 26032

دار التنوٌرمسعود صحراوي-دراسة تداولٌة لظاهرة األفعال الكبلمٌة فً التراث اللسانً العربً - التداولٌة عند العلماء العرب 26033

دار التنوٌرمسعود صحراوي-دراسة تداولٌة لظاهرة األفعال الكبلمٌة فً التراث اللسانً العربً - التداولٌة عند العلماء العرب 26034

دار التنوٌرمسعود صحراوي-دراسة تداولٌة لظاهرة األفعال الكبلمٌة فً التراث اللسانً العربً - التداولٌة عند العلماء العرب 26035

المكتب الجامعً الحدٌثمحمد أحمد شحاتهشعر الؽزل فً العصر الجاهلً والعصور اإلسبلمٌة األولى26036

المكتب الجامعً الحدٌثعبد الرحمن محمد محمود الجبوري-دراسة داللٌة - السخرٌة فً الشعر البردونً 26037

المكتب الجامعً الحدٌثعبد الرحمن محمد محمود الجبوري-دراسة داللٌة - السخرٌة فً الشعر البردونً 26038

المكتب الجامعً الحدٌثحمدي الشٌخالحداثة فً األدب26039

المكتب الجامعً الحدٌثحمدي الشٌخالحداثة فً األدب26040

المكتب الجامعً الحدٌثحمدي الشٌخاللباب فً توضٌح قواعد اإلمبلء26041

المكتب الجامعً الحدٌثحمدي الشٌخاللباب فً توضٌح قواعد اإلمبلء26042

المكتب الجامعً الحدٌثحمدي الشٌخاللباب فً توضٌح قواعد اإلمبلء26043

المكتب الجامعً الحدٌثحمدي الشٌخاللباب فً توضٌح قواعد اإلمبلء26044

المكتب الجامعً الحدٌثحمدي الشٌخالوافً فً تٌسٌر الببلؼة26045
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المكتب الجامعً الحدٌثحمدي الشٌخالوافً فً تٌسٌر الببلؼة26046

المكتب الجامعً الحدٌثحمدي الشٌخالوافً فً تٌسٌر الببلؼة26047

المكتب الجامعً الحدٌثهاشم صالح مناعحكم أبً الطٌب المتنب26048ً

المكتب الجامعً الحدٌثهاشم صالح مناعحكم أبً الطٌب المتنب26049ً

المكتب الجامعً الحدٌثهاشم صالح مناعحكم أبً الطٌب المتنب26050ً

المكتب الجامعً الحدٌثهاشم صالح مناعحكم أبً الطٌب المتنب26051ً

-عمان - دار المسٌرة عبده الراجحًاللهجات العربٌة فً القراءات القرآنٌة26052

-عمان - دار المسٌرة عبده الراجحًاللهجات العربٌة فً القراءات القرآنٌة26053

-اإلسكندرٌة - دار المعرفة الشحات السٌد زؼلولجهود المسلمٌن فً توثٌق الحدٌث26054

-اإلسكندرٌة - دار المعرفة الشحات السٌد زؼلولجهود المسلمٌن فً توثٌق الحدٌث26055

-اإلسكندرٌة - دار المعرفة الشحات السٌد زؼلولجهود المسلمٌن فً توثٌق الحدٌث26056

-اإلسكندرٌة - دار المعرفة الشحات السٌد زؼلولجهود المسلمٌن فً توثٌق الحدٌث26057

المكتب الجامعً الحدٌثحمدي الشٌخاألدب العربً الحدٌث26058

المكتب الجامعً الحدٌثحمدي الشٌخاألدب العربً الحدٌث26059

المكتب الجامعً الحدٌثعبد الرحمن محمد محمود الجبوري-دراسة داللٌة - السخرٌة فً الشعر البردونً 26060

-اإلسكندرٌة - دار المعرفة فوزي عٌسى-دراسة نظرٌة وتطبٌقٌة - فً أدب األطفال 26061

-اإلسكندرٌة - دار المعرفة فوزي عٌسى-دراسة نظرٌة وتطبٌقٌة - فً أدب األطفال 26062

المكتب الجامعً الحدٌثمحمد أحمد شحاتهشعر الؽزل فً العصر الجاهلً والعصور اإلسبلمٌة األولى26063

المكتب الجامعً الحدٌثمحمد أحمد شحاتهشعر الؽزل فً العصر الجاهلً والعصور اإلسبلمٌة األولى26064

المكتب الجامعً الحدٌثعبد الرحمن محمد محمود الجبوري-دراسة داللٌة - السخرٌة فً الشعر البردونً 26065

-عمان - دار الٌازوري محمد صابر عبٌدالرواٌة العربٌة والنقد26066

-اإلسكندرٌة - دار المعرفة محمود سلٌمان ٌاقوتالصرؾ التعلٌمً والتطبٌق فً القرآن الكرٌم26067

المكتب الجامعً الحدٌثحمدي الشٌخالمذاهب األدبٌة وآثارها فً شعرنا العرب26068ً

المكتب الجامعً الحدٌثحمدي الشٌخالمذاهب األدبٌة وآثارها فً شعرنا العرب26069ً

المكتب الجامعً الحدٌثحمدي الشٌخالمذاهب األدبٌة وآثارها فً شعرنا العرب26070ً

المكتب الجامعً الحدٌثحمدي الشٌخالمذاهب األدبٌة وآثارها فً شعرنا العرب26071ً

المكتب الجامعً الحدٌثحمدي الشٌخاألدب العربً الحدٌث26072

-اإلسكندرٌة - دار المعرفة ناهد الشعراويدراسات فً النقد التطبٌق26073ً

-اإلسكندرٌة - دار المعرفة ناهد الشعراويدراسات فً النقد التطبٌق26074ً

-اإلسكندرٌة - دار المعرفة ناهد الشعراويدراسات فً النقد التطبٌق26075ً

-اإلسكندرٌة - دار المعرفة ناهد الشعراويدراسات فً النقد التطبٌق26076ً

-اإلسكندرٌة - دار المعرفة ناهد الشعراويدراسات فً النقد التطبٌق26077ً

-عمان - دار المسٌرة محمد بن علً المظفرلؽات القرآن المروٌة عن إبن عباس26078
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-عمان - دار المسٌرة محمد بن علً المظفرلؽات القرآن المروٌة عن إبن عباس26079

-اإلسكندرٌة - دار المعرفة عثمان موافًمناهج النقد األدبً والدراسات األدبٌة26080

-اإلسكندرٌة - دار المعرفة عثمان موافًمناهج النقد األدبً والدراسات األدبٌة26081

-اإلسكندرٌة - دار المعرفة عثمان موافًمناهج النقد األدبً والدراسات األدبٌة26082

-اإلسكندرٌة - دار المعرفة محمود سلٌمان ٌاقوتالصرؾ التعلٌمً والتطبٌق فً القرآن الكرٌم26083

-اإلسكندرٌة - دار المعرفة محمود سلٌمان ٌاقوتالصرؾ التعلٌمً والتطبٌق فً القرآن الكرٌم26084

-اإلسكندرٌة - دار المعرفة محمود سلٌمان ٌاقوتالصرؾ التعلٌمً والتطبٌق فً القرآن الكرٌم26085

-عمان - دار المناهج جاسم محمد السبلمً-النحو واإلمبلء - الوسٌط فً قواعد اللؽة العربٌة 26086

-عمان - دار الشروق جمال بنورة-رواٌة - إنتفاضة 26087

-عمان - دار الشروق جمال بنورة-رواٌة - إنتفاضة 26088

-عمان - دار الشروق جمال بنورة-رواٌة - إنتفاضة 26089

-عمان - دار الفكر سمٌح أبو مؽلًالتدرٌس باللؽة العربٌة الفصٌحة لجمٌع المواد فً المدارس26090

-عمان - دار الفكر أحمد مطلوببحوث لؽوٌة 26091

-عمان - دار الفكر أحمد مطلوببحوث لؽوٌة 26092

-عمان - دار الفكر خلٌل أحمد عماٌرةأسلوب التوكٌد اللؽوي فً منهج وصفً فً التحلٌل اللؽوي26093

-عمان - دار الفكر خلٌل أحمد عماٌرةأسلوب التوكٌد اللؽوي فً منهج وصفً فً التحلٌل اللؽوي26094

-عمان - دار الفكر داود ؼطاشة الشوابكة-دروس فً مستوٌات العربٌة - العربٌة الواضحة 26095

-عمان - دار المناهج عبد الرحمن عبد الهاشمً-فلسفته واقعه تدرٌسه أسالٌب تصحٌحه - التعبٌر 26096

-عمان - دار المناهج عبد الرحمن عبد الهاشمً-فلسفته واقعه تدرٌسه أسالٌب تصحٌحه - التعبٌر 26097

26098fast & easy learning of standard Arabickhaleel F. o . Kittanih عمان - دار المناهج-

-عمان - دار الفكر محمد عبد الرحٌم عساللؽة العربٌة الثقافة العامة26099

-عمان - دار الفكر محمد عبد الرحٌم عساللؽة العربٌة الثقافة العامة26100

-عمان - دار الفكر محمد عبد الرحٌم عساللؽة العربٌة الثقافة العامة26101

-عمان - دار الفكر داود ؼطاشة الشوابكة -1,2- النحو العربً التطبٌقً 26102

-عمان - دار الفكر عبد الفتاح صالح نافعالصورة فً شعر بشار بن برد26103

-عمان - دار الفكر مصطفى محمد الفار-دراسة تطبٌقٌة - باقات من النثر العربً الحدٌث 26104

-عمان - دار الفكر مصطفى محمد الفار-دراسة تطبٌقٌة - باقات من النثر العربً الحدٌث 26105

-عمان - دار المناهج كامل محمود نجم الدلٌمًأسالٌب تدرٌس قواعد اللؽة العربٌة 26106

-عمان - دار المناهج كامل محمود نجم الدلٌمًأسالٌب تدرٌس قواعد اللؽة العربٌة 26107

-عمان - دار الفكر سمٌح أبو مؽلًاألزهري اللؽوي26108

-عمان - دار الشروق شاكر النابلسً-أوراق فً الوحدة والتنمٌة والثقافة العربٌة فً الخلٌج - طلق الرمل 26109

-عمان - دار الشروق شاكر النابلسً-أوراق فً الوحدة والتنمٌة والثقافة العربٌة فً الخلٌج - طلق الرمل 26110

-دمشق - دار الفرقد ثابر علً دٌب: دوؼبلس روبنسون تر-نظرٌات الترجمة مابعد الكولونٌالٌة - الترجمة واإلمبراطورٌة 26111
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-عمان - دار الفكر هادي نهر-دراسات فً اللؽة واإلعبلم - الكفاٌات التواصلٌة واإلتصالٌة 26112

-دمشق - دار العراب جرجً زٌدان-رواٌة - تتصمن مقتل اإلمام حسٌن بن علً وأهل بٌته - ؼادة كرببلء 26113

-عمان - دار الفكر إبراهٌم السامرابًأبو فراس الحمدان26114ً

-عمان - دار الفكر إبراهٌم السامرابًأبو فراس الحمدان26115ً

-عمان - دار المناهج مهدي حسٌن التمٌمًأساسٌات فً اللؽة العربٌة26116

-عمان - دار المناهج جاسم محمد السبلمً-النحو واإلمبلء - الوسٌط فً قواعد اللؽة العربٌة 26117

-دمشق - دار الفرقد ثابر علً دٌب: دوؼبلس روبنسون تر-نظرٌات الترجمة مابعد الكولونٌالٌة - الترجمة واإلمبراطورٌة 26118

-عمان - دار الفكر داود ؼطاشة الشوابكة101اللؽة العربٌة 26119

-عمان - دار الفكر داود ؼطاشة الشوابكة101اللؽة العربٌة 26120

-دمشق - دار العراب جرٌر زٌدان-رواٌة - عذراء قرٌش 26121

-دمشق - دار العراب جرٌر زٌدان-رواٌة - عذراء قرٌش 26122

-دمشق - دار العراب جرٌر زٌدان-رواٌة - عذراء قرٌش 26123

جامعة الٌرموكخلٌل أحمد عماٌرةأسلوبا الفنً واإلستفهام فً العربٌة26124

جامعة الٌرموكخلٌل أحمد عماٌرةأسلوبا الفنً واإلستفهام فً العربٌة26125

جامعة الٌرموكخلٌل أحمد عماٌرةأسلوبا الفنً واإلستفهام فً العربٌة26126

-عمان - دار الفكر داود ؼطاشة الشوابكة-دروس فً مستوٌات العربٌة - العربٌة الواضحة 26127

-عمان - دار الفكر حلمً محمد عبد الهاديالهادي فً قواعد اللؽة العربٌة26128

-عمان - دار الفكر حلمً محمد عبد الهاديالهادي فً قواعد اللؽة العربٌة26129

-دمشق - دار الفرقد ثابر علً دٌب: دوؼبلس روبنسون تر-نظرٌات الترجمة مابعد الكولونٌالٌة - الترجمة واإلمبراطورٌة 26130

-دمشق - دار الفرقد ثابر علً دٌب: دوؼبلس روبنسون تر-نظرٌات الترجمة مابعد الكولونٌالٌة - الترجمة واإلمبراطورٌة 26131

-القاهرة - دار نهضة مصر جولً شٌرتالدراما... كل ماتحتاجه لتعلٌم 26132

-القاهرة - دار نهضة مصر جولً شٌرتالدراما... كل ماتحتاجه لتعلٌم 26133

-القاهرة - دار نهضة مصر جولً شٌرتالدراما... كل ماتحتاجه لتعلٌم 26134

-القاهرة - دار نهضة مصر جولً شٌرتالدراما... كل ماتحتاجه لتعلٌم 26135

-القاهرة - دار نهضة مصر جولً شٌرتالدراما... كل ماتحتاجه لتعلٌم 26136

26137
أسرار الببلؼة

محمد التونجً
- المنشورات الثقافٌة للجمهورٌة اإلسبلمٌة اإلٌرانٌة 

-دمشق 

-بٌروت - دار الؽرب اإلسبلمً صالح الخرف1945ً - 1934أحمد رضا حوحو فً الحجاز 26138

-بٌروت - دار النهضة العربٌة عبد العزٌز عتٌقعلم المعان26139ً

-بٌروت - دار النهضة العربٌة عبد العزٌز عتٌقعلم المعان26140ً

دٌوان المطبوعات الجامعٌةفرحات عٌاشاإلشتقاق ودوره فً نمو اللؽة26141

-القاهرة - دار نهضة مصر جولً شٌرتالدراما... كل ماتحتاجه لتعلٌم 26142

-القاهرة - دار نهضة مصر جولً شٌرتالدراما... كل ماتحتاجه لتعلٌم 26143
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-القاهرة - دار نهضة مصر جولً شٌرتالدراما... كل ماتحتاجه لتعلٌم 26144

-القاهرة - دار نهضة مصر جولً شٌرتالدراما... كل ماتحتاجه لتعلٌم 26145

-القاهرة - دار نهضة مصر جولً شٌرتالدراما... كل ماتحتاجه لتعلٌم 26146

-بٌروت - دار الطلٌعة إحسان سركٌساآلداب القدٌمة وعبلقتها بتطور المجتمعات26147

-اإلسكندرٌة - دار الوفاء لدنٌا الطباعة فوزي عٌسىالهجاء فً األدب األندلس26148ً

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث سمٌر شرٌؾ إستٌتٌةاللسانٌات المجال والوظٌفة والمنهج26149

-مصر - المكتبة التوفٌقٌة مجدي فتحً السٌد -3ج- القاموس المحٌط 26150

-مصر - المكتبة التوفٌقٌة مجدي فتحً السٌد -4ج- القاموس المحٌط 26151

-بٌروت - المكتبة العصرٌة السٌد أحمد الهاشمًجواهر الببلؼة فً المعانً والبٌان والبدٌع26152

-بٌروت - مإسسة الكتب الثقافٌة عماد البسٌونًاإلٌضاح فً علوم الببلؼة26153

-بٌروت - مإسسة الكتب الثقافٌة عماد البسٌونًاإلٌضاح فً علوم الببلؼة26154

-مصر - المكتبة التوفٌقٌة مجدي فتحً السٌد -2ج- القاموس المحٌط 26155

-بٌروت - دار النهضة العربٌة محمد فتحً الشنٌطًأصول علم النفس الفروٌدي26156

-بٌروت - دار الكتب العلمٌة محمد مهدي الشرٌؾمعجم مصطلحات الشعر العرب26157ً

-دسوق - دار العلم واإلٌمان أبو سعود سبلمة أبو السعودتٌسٌر اإلعراب26158

-القاهرة - دار الكتاب الحدٌث طبلل أحمدشرح المعلقات السبع26159

-بٌروت - دار العودة عبد الوهاب البٌاتً-المجلد الثانً - دٌوان عبد الوهاب البٌاتً 26160

دار الجلٌس لبنان-دار جروس برسعبد الوهاب الهنديالعوامل الجؽرافٌة فً الصراعات الدولٌة-معجم الحدود26161

-القاهرة - دار نهضة مصر جولً شٌرتالدراما... كل ماتحتاجه لتعلٌم 26162

-القاهرة - دار نهضة مصر جولً شٌرتالدراما... كل ماتحتاجه لتعلٌم 26163

-عمان - دار الحامد محمد فرحان القضاةتنمٌة مهارات اللؽة واإلستعداد القرابً عند طفل الروضة26164

-الجزابر - المإسسة الوطنٌة للكتاب العربً دحو -1ج- الشعر الشعبً ودوره فً الثورة التحرٌرٌة الكبرى بمنطقة الحواس 26165

-لبنان - المإسسة الحدٌثة للكتاب جرجس مٌشال الجرجسالمدخل إلى األلسنٌة الحدٌث26166

مكتبة األسرةأحمد فإاد باشاالحٌوان للجاحظ المجلد الرابع26167

-بٌروت - دار العودة محمد العبد حمودالجنرال فً متاهة26168

-لبنان - المإسسة الحدٌثة للكتاب جرجس مٌشال الجرجسالمدخل إلى علم األلسنٌة الحدٌث26169

-الجزابر - دار هومة عبد الملك مرتاض-دراسة فً الجذور - األدب الجزابري القدٌم 26170

-القاهرة - دار البشٌر وحٌد بن عبد السبلم بالًوقاٌة اإلنسان من الجن والشٌطان26171

-القاهرة - دار الؽرٌب محمد عبد العزٌز الموافًالمسرح الشعري بعد شوق26172ً

-دسوق - مكتبة العلم واإلٌمان محمد خضرالنقد األدبً عند العرب الخطوات األولى26173

-بٌروت - دار الثقافة أحمد حسن الزٌاتتارٌخ األدب العربً 26174

-القاهرة - دار ؼرٌب عبد القادر حسٌنفن الببلؼة 26175

-بٌروت - دار عالم الكتب محمد علً عبد الكرٌم الروٌنًفصول فً علم اللؽة العام26176
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-بٌروت - دار الثقافة أحمد حسن الزٌاتتارٌخ األدب العربً 26177

-بٌروت - دار الطلٌعة جورج طرابشً-المدخل إلى علم الجمال فكرة الجمال - هٌجل 26178

-بٌروت - دار الطلٌعة عادل فاخورياللسانٌة التولٌدٌة والتحوٌلٌة26179

-عمان - دار مجدالوي عشتار داوداألسلوبٌة الشعرٌة26180

الدار العربٌة للكتابرمضان القذافًنظرٌات التعلم والتعلٌم26181

-دسوق - دار العلم واإلٌمان مختار عبد الخالق عبد البلهتعلٌم اللؽة العربٌة بإستخدام الحاسوب26182

-اإلسكندرٌة - مكتبة بستان المعرفة  رمضان عبد هللاالصٌػ الصرفٌة المعاصر26183

-اإلسكندرٌة - دار الجامعة الجدٌدة للنشر جمال خلٌل النشارإٌجار المال الشابع بٌن الفقه اإلسبلمً والقانون المدن26184ً

-الجزابر - المإسسة الوطنٌة للكتاب األزهر عطٌة-رواٌة - خط اإلستواء 26185

-اإلسكندرٌة - مكتبة بستان المعرفة عاطؾ محمد المجٌد أبو سعٌدالمختصر فً قواعد اإلمبلء26186

-بٌروت - دار العودة عاطؾ عبد الصبوردٌوان صبلح عبد الصبور26187

-الجزابر - مكتبة الرشاد محمد بلوحً-1الجزء - آلٌات الخطاب النقدي العربً المعاصر فً مقاربة الشعر الجاهلً 26188

-عمان - دار حمورابً عبد الحمٌد مصطفى السٌددراسات فً اللسانٌات العربٌة26189

-اإلسكندرٌة - دار الوفاء لدنٌا الطباعة عماد الدٌن جمال جمعةالصحة العامة بٌن الحقٌقة والواقع26190

-دسوق - دار العلم واإلٌمان محمد عبد هللا خٌر الدٌنألؾ سإال وسإال فً اللؽة واألدب26191

-دمشق - دار العراب جرجً زٌدان-رواٌة - تتصمن مقتل اإلمام حسٌن بن علً وأهل بٌته - ؼادة كرببلء 26192

-القاهرة - دار ؼرٌب وفاء إبراهٌمقراءات جمالٌة إلبداع هإالء26193

-بٌروت - دار الثقافة إحسان عباس-المجلد السادس - وفٌات األعٌان وأنباء الزمان 26194

-بٌروت - دار الثقافة إحسان عباس-المجلد الخامس - وفٌات األعٌان وأنباء الزمان 26195

-بٌروت - دار الثقافة إحسان عباس-المجلد الرابع - وفٌات األعٌان وأنباء الزمان 26196

-عمان - دار الفكر أبً بكر عبد هللا العكبريالتبٌان فً إعراب القرآن26197

-مصر - مكتبة اإلٌمان عبد القاهر الجرجانًدالبل اإلعجاز فً علم المعان26198ً

-عمان - دار الفكر عبد المجٌد الحرشفافٌة خلٌل حاوي ومرصعاتها الوطنٌة واإلنسانٌة26199

-عمان - دار الفكر خلٌل أحمد خلٌل: لوٌس ؼاردٌه ترأثر اإلسبلم فً العقلٌة العربٌة26200

-القاهرة - دار ؼرٌب وفاء إبراهٌمقراءات جمالٌة إلبداع هإالء26201

-دسوق - دار العلم واإلٌمان عبد المنعم أحمد بدران-دراسة مٌدانٌة - التحصٌل اللؽوي وطرق تنمٌته 26202

أكادمٌة الفنونمدكورثابتالكادراج السنماب26203ً

-بٌروت - دار الطلٌعة إحسان سركٌساآلداب القدٌمة وعبلقتها بتطور المجتمعات26204

-تطوان المؽرب - كلٌة اآلداب محمد الشرٌؾ -1الجزء - قراءات نقدٌة - إصدارات فً تارٌخ الؽرب اإلسبلمً 26205

-الدار البٌضاء - دار قرطبة رفٌق الصبان: محمد عزٌزة تراإلسبلم والمسرح26206

-تونس - الشركة التونسٌة للتوزٌع عبد السبلم المسديقراءات مع الشابً والمتنبً والجاحظ وإبن خلدون26207

-وهران - دار الؽرب أحمد طالبجمالٌات المكان فً القصة القصٌرة الجزابرٌة26208

-الجزابر - دار النفٌس إبن المقفعكلٌلة ودمنة26209
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-الجزابر - دار النفٌس إبن المقفعكلٌلة ودمنة26210

مكتبة األسرةأحمد فإاد باشاالحٌوان للجاحظ المجلد الثالث26211

-عمان - دار الفكر محمد بركات حمدي أبو علًالببلؼة عرض وتوجٌه وتفسٌر26212

-عمان - دار الفكر محمد بركات حمدي أبو علًالببلؼة عرض وتوجٌه وتفسٌر26213

-عمان - دار الفكر محمد بركات حمدي أبو علًالببلؼة عرض وتوجٌه وتفسٌر26214

-بٌروت - دار الثقافة إحسان عباس-المجلد الثامن - وفٌات األعٌان وأنباء أبناء الزمان 26215

-بٌروت - دار الثقافة إحسان عباس-المجلد الثالث - وفٌات األعٌان وأنباء أبناء الزمان 26216

-بٌروت - دار الثقافة إحسان عباس-المجلد الثانً - وفٌات األعٌان وأنباء أبناء الزمان 26217

-بٌروت - دار الثقافة إحسان عباس-المجلد األول - وفٌات األعٌان وأنباء أبناء الزمان 26218

-بٌروت - دار الثقافة إحسان عباس-المجلد السابع - وفٌات األعٌان وأنباء أبناء الزمان 26219

-عمان - دار الشروق إحسان عباس-دراسة سٌرته وأدبه - أبو القاسم الحسٌن بن علً - الوزٌر المؽربً 26220

-عمان - دار الشروق إحسان عباس-دراسة سٌرته وأدبه - أبو القاسم الحسٌن بن علً - الوزٌر المؽربً 26221

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث بان البنا-دراسة فً الرواٌة اإلسبلمٌة المعاصرة - الفواعل السردٌة 26222

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث بان البنا-دراسة فً الرواٌة اإلسبلمٌة المعاصرة - الفواعل السردٌة 26223

-عمان - دار المسٌرة خالد بن سلٌمان الكندي-نحو كتابة وظٌفة جدٌدة - العربٌة للحٌاة العملٌة 26224

-عمان - دار المسٌرة خالد بن سلٌمان الكندي-نحو كتابة وظٌفة جدٌدة - العربٌة للحٌاة العملٌة 26225

المكتب الجامعً الحدٌثباسم ناظم سلٌمان ناصر المولى-دراسة تحلٌلٌة - السرد فً مقاالت إبن الجوزي 26226

المكتب الجامعً الحدٌثباسم ناظم سلٌمان ناصر المولى-دراسة تحلٌلٌة - السرد فً مقاالت إبن الجوزي 26227

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث محمود درابسة: تق- الطاهر الهمامً  م11/  هــــ 5بحث فً شعرٌة من منظور شعر شعراء على شعرهم إلى القرن - الشعر على الشعر 26228

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث محمود درابسة: تق- الطاهر الهمامً  م11/  هــــ 5بحث فً شعرٌة من منظور شعر شعراء على شعرهم إلى القرن - الشعر على الشعر 26229

-عمان - دار صفاء مصطفى خلٌل الكسوانًالمدخل إلى تحلٌل النص األدبً وعلم العروض26230

-عمان - دار صفاء مصطفى خلٌل الكسوانًالمدخل إلى تحلٌل النص األدبً وعلم العروض26231

-عمان - دار البداٌة هشام عامر علٌان99اللؽة العربٌة 26232

-عمان - دار البداٌة هشام عامر علٌان99اللؽة العربٌة 26233

المكتب الجامعً الحدٌثعبد الرحمن الجبوري-دراسة داللٌة - السخرٌة فً الشعر البردونً 26234

المكتب الجامعً الحدٌثعبد الرحمن الجبوري-دراسة داللٌة - السخرٌة فً الشعر البردونً 26235

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث عبد هللا بن أحمد الفٌفً-بحث فً الجذور النظرٌة لشعر العرب ونقدهم - ألقاب الشعراء 26236

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث عبد هللا بن أحمد الفٌفً-بحث فً الجذور النظرٌة لشعر العرب ونقدهم - ألقاب الشعراء 26237

-عمان - دار الحامد نزار عبد هللا خلٌل الضمورالسخرٌة والفكاهة فً النثر العباس26238ً

-عمان - دار الحامد نزار عبد هللا خلٌل الضمورالسخرٌة والفكاهة فً النثر العباس26239ً

-عمان - دار البداٌة سلمً بركاتاللؽة العربٌة مستوٌاتها وأداإها الوظٌفً وقضاٌاها26240

-عمان - دار البداٌة سلمً بركاتاللؽة العربٌة مستوٌاتها وأداإها الوظٌفً وقضاٌاها26241

-عمان - دار صفاء أحمد رحٌم كرٌم الخفاجًالمصطلح السردي فً النقد األدبً العربً الحدٌث26242

423



-عمان - دار صفاء أحمد رحٌم كرٌم الخفاجًالمصطلح السردي فً النقد األدبً العربً الحدٌث26243

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث هشام القلفاطالمتؽٌر األدبً فً شروح سقط الزند ألبً العبلء المعري26244

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث هشام القلفاطالمتؽٌر األدبً فً شروح سقط الزند ألبً العبلء المعري26245

-عمان - دار البداٌة سحر سلٌمان الخلٌلالمدخل إلى تذوق النص األدب26246ً

-عمان - دار البداٌة سحر سلٌمان الخلٌلالمدخل إلى تذوق النص األدب26247ً

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث محمد صابر عبٌد-قراءة فً األنموذج العراقً - الفضاء التشكٌلً لقصٌدة النثر الكتابة بالجسد وصراع العبلمات 26248

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث محمد صابر عبٌد-قراءة فً األنموذج العراقً - الفضاء التشكٌلً لقصٌدة النثر الكتابة بالجسد وصراع العبلمات 26249

-عمان - دار دجلة جلٌل حسن محمدالخوؾ فً الشعر العربً قبل اإلسبلم26250

-عمان - دار دجلة جلٌل حسن محمدالخوؾ فً الشعر العربً قبل اإلسبلم26251

-اإلسكندرٌة - دار الوفاء لدنٌا الطباعة عصام الدٌن أبو زاللالشعر العربً قضاٌا ونصوص26252

-اإلسكندرٌة - دار الوفاء لدنٌا الطباعة عصام الدٌن أبو زاللالشعر العربً قضاٌا ونصوص26253

-عمان - دار صفاء فخري خلٌل النجارالمعانً والمبانً لتراكٌب اللؽة العربٌة فً ضوء معاٌٌر فقه اللؽة26254

-عمان - دار صفاء فخري خلٌل النجارالمعانً والمبانً لتراكٌب اللؽة العربٌة فً ضوء معاٌٌر فقه اللؽة26255

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث أحمد موسى النوتًالصحراء فً الشعر الجاهل26256ً

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث أحمد موسى النوتًالصحراء فً الشعر الجاهل26257ً

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث صبلح الدٌن أحمد دراوشةالرإى واألدوات عند شعراء القرن الثانً الهجري26258

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث صبلح الدٌن أحمد دراوشةالرإى واألدوات عند شعراء القرن الثانً الهجري26259

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث هادي نهرالصرؾ الوافً دراسات وصفٌة تطبٌقٌة26260

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث هادي نهرالصرؾ الوافً دراسات وصفٌة تطبٌقٌة26261

-عمان - دار صفاء رحاب شاهر محمد الحوامدةالصرؾ المٌسر 26262

-عمان - دار صفاء رحاب شاهر محمد الحوامدةالصرؾ المٌسر 26263

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث محمد ؼالٌم الحاج-مبادئ لتؤصٌل البحث الداللً العربً - المعنى والتوافق 26264

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث محمد ؼالٌم الحاج-مبادئ لتؤصٌل البحث الداللً العربً - المعنى والتوافق 26265

-عمان - دار البداٌة سمٌح أبو مؽلًالعروض والقواف26266ً

-عمان - دار البداٌة سمٌح أبو مؽلًالعروض والقواف26267ً

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث محمود سلٌم محمد هٌاجنةالخطاب الدٌنً فً الشعر العباسً إلى نهاٌة القرن الرابع الهجري26268

-عمان - دار المسٌرة نهاد ٌاسٌن الموسىاللؽة العربٌة وأبناإها26269

-عمان - دار المسٌرة نهاد ٌاسٌن الموسىاللؽة العربٌة وأبناإها26270

-عمان - دار المسٌرة رشدي أحمد طلٌعة-المبادئ واآللٌات - اللؽة العربٌة والتفاهم العالمً 26271

-عمان - دار وابل عالٌة صالح مهارات إتصال1اللؽة العربٌة 26272

-عمان - دار وابل عالٌة صالح مهارات إتصال1اللؽة العربٌة 26273

-عمان - دار دجلة عبد العباس عبد الجاسمالصواب فً معرفة القواعد واإلعراب26274

-عمان - دار دجلة عبد العباس عبد الجاسمالصواب فً معرفة القواعد واإلعراب26275
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-عمان - دار البداٌة عودة هللا منٌع القٌسًفقه لؽة العربٌة الفصحى26276

-عمان - دار البداٌة عودة هللا منٌع القٌسًفقه لؽة العربٌة الفصحى26277

-عمان - دار المناهج محسن علً عطٌةاللؽة العربٌة مستوٌاتها وتطبٌقاتها26278

-عمان - دار المناهج محسن علً عطٌةاللؽة العربٌة مستوٌاتها وتطبٌقاتها26279

-عمان - دار صفاء فخري خلٌل النجار-مهارات لؽوٌة وتذوق األدب العربً - اللؽة العربٌة 26280

-عمان - دار صفاء فخري خلٌل النجار-مهارات لؽوٌة وتذوق األدب العربً - اللؽة العربٌة 26281

-عمان - دار ؼٌداء سعد علوان حسنالقراءة وأثرها فً التحصٌل والتذوق األدب26282ً

-عمان - دار ؼٌداء سعد علوان حسنالقراءة وأثرها فً التحصٌل والتذوق األدب26283ً

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث عمار ساسًالمصطلح فً اللسان العربً من آلٌة الفهم إلى آداة الصناعة26284

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث عمار ساسًالمصطلح فً اللسان العربً من آلٌة الفهم إلى آداة الصناعة26285

-اإلسكندرٌة - دار الوفاء لدنٌا الطباعة أحمد طاهر حافظ: لٌتش تراللؽة الحدٌثة المعاصرة علم الداللة26286

-اإلسكندرٌة - دار الوفاء لدنٌا الطباعة أحمد طاهر حافظ: لٌتش تراللؽة الحدٌثة المعاصرة علم الداللة26287

-عمان - دار البداٌة محمد المصري-دراسات تطبٌقٌة - اللؽة العربٌة 26288

-عمان - دار البداٌة محمد المصري-دراسات تطبٌقٌة - اللؽة العربٌة 26289

-القاهرة - دار العالم العربً مصطفى ٌوسؾ منصورالدراما والمسرح فً الشرق األوسط26290

-القاهرة - دار العالم العربً مصطفى ٌوسؾ منصورالدراما والمسرح فً الشرق األوسط26291

-عمان - دار البداٌة عودة هللا منٌع القٌسً-تحلٌل وتعلٌل وتدلٌل وتؤصٌل - المثقاؾ فً النقد األدبً 26292

-عمان - دار البداٌة عودة هللا منٌع القٌسً-تحلٌل وتعلٌل وتدلٌل وتؤصٌل - المثقاؾ فً النقد األدبً 26293

-عمان - دار دجلة كولٌزار كاكل عزٌزالقرٌنة فً اللؽة العربٌة26294

-عمان - دار دجلة كولٌزار كاكل عزٌزالقرٌنة فً اللؽة العربٌة26295

-عمان - دار دجلة عمر إبراهٌم عزٌزالقٌم السابدة فً القصص الشعبٌة الكردٌة والعربٌة دراسة مقارنة26296

-عمان - دار دجلة عمر إبراهٌم عزٌزالقٌم السابدة فً القصص الشعبٌة الكردٌة والعربٌة دراسة مقارنة26297

-عمان - دار دروب هادي نهراللسانٌات اإلجتماعٌة عند العرب26298

-عمان - دار دروب هادي نهراللسانٌات اإلجتماعٌة عند العرب26299

-عمان - دار جرٌر حسن سرحانالتقعٌر كٌؾ ٌقرأ النص الروابً ذاته26300

-عمان - دار جرٌر حسن سرحانالتقعٌر كٌؾ ٌقرأ النص الروابً ذاته26301

-عمان - دار المسٌرة ٌوسؾ أبو العدوس-منظور مستؤنؾ - التشبٌه واإلستعارة 26302

-عمان - دار المسٌرة ٌوسؾ أبو العدوس-منظور مستؤنؾ - التشبٌه واإلستعارة 26303

-عمان - دار الٌازوري أحمد عطٌة السعوديأحماض أدبٌة 26304

-عمان - دار دجلة قاسم حسٌن صالحاإلبداع فً الفن26305

-عمان - دار دجلة قاسم حسٌن صالحاإلبداع فً الفن26306

-اإلسكندرٌة - دار الوفاء لدنٌا الطباعة نادر أحمد عبد الخالق-دراسة تطبٌقٌة - آفاق المسرح الشعري المعاصر مراٌا الوهن 26307

-اإلسكندرٌة - دار الوفاء لدنٌا الطباعة نادر أحمد عبد الخالق-دراسة تطبٌقٌة - آفاق المسرح الشعري المعاصر مراٌا الوهن 26308
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-بٌروت - المنظمة العربٌة للترجمة رٌتا خاطر: ترأجمل قصة عن اللؽة26309

-بٌروت - المنظمة العربٌة للترجمة رٌتا خاطر: ترأجمل قصة عن اللؽة26310

-عمان - دار المسٌرة خالد بن سلٌمان الكندي-القدٌم واحدٌث - التعلٌل النحوي فً الدرس اللؽوي 26311

-عمان - دار الراٌة إسماعٌل حمٌد حمد أمٌنالتراكٌب التولٌدٌة فً شعر الراعً النمٌري26312

-عمان - دار الراٌة إسماعٌل حمٌد حمد أمٌنالتراكٌب التولٌدٌة فً شعر الراعً النمٌري26313

-عمان - دار المستقبل سامً محً الدٌن أمٌنالحجاج بن ٌوسؾ الثقفً حٌاته أخباره26314

-عمان - دار المستقبل سامً محً الدٌن أمٌنالحجاج بن ٌوسؾ الثقفً حٌاته أخباره26315

-عمان - دار الحامد علً ناصر ؼالبأبحاث فً اللؽة 26316

-عمان - دار الحامد علً ناصر ؼالبأبحاث فً اللؽة 26317

-دمشق - دار كٌوان سلمان هادي آل طعمةأعبلم من ببلدي26318

-دمشق - دار كٌوان سلمان هادي آل طعمةأعبلم من ببلدي26319

-عمان - دار المسٌرة سامً ٌوسؾ أبو زٌداألدب األندلسً 26320

-عمان - دار المسٌرة سامً ٌوسؾ أبو زٌداألدب األندلسً 26321

-عمان - دار صفاء عبد القادر فٌدوحاإلتجاه النفسً فً نقد الشعر العرب26322ً

-عمان - دار صفاء عبد القادر فٌدوحاإلتجاه النفسً فً نقد الشعر العرب26323ً

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث بشٌر تاورٌرت-دراسة فً األصول - الحقٌقة الشعرٌة على ضوء المناهج النقدٌة المعاصرة والنظرٌات الشعرٌة 26324

-عمان - دار المسٌرة عبده الراجحًالتطبٌق الصرف26325ً

-بٌروت - دار عالم الكتب محمد رجب فضل هللا-معارؾ وتجارب بحوث ودراسات - التعلٌم اللؽوي 26326

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث بشٌر تاورٌرت-دراسة فً األصول - الحقٌقة الشعرٌة على ضوء المناهج النقدٌة المعاصرة والنظرٌات الشعرٌة 26327

-اإلمارات - دار الكتاب الجامعً فواز فتح هللا الرامٌنًالبلسم الشافً فً علوم الببلؼة26328

المكتب الجامعً الحدٌثخٌر الدٌن القاسمًأبحاث ودراسات فً النحو العرب26329ً

-عمان - دار الٌازوري أحمد عطٌة السعوديأحماض أدبٌة 26330

المكتب الجامعً الحدٌثخٌر الدٌن القاسمًأبحاث ودراسات فً النحو العرب26331ً

-عمان - دار صفاء خدٌجة زبار الحمدانًأبحاث صرفٌة26332

-عمان - دار صفاء خدٌجة زبار الحمدانًأبحاث صرفٌة26333

-عمان - دار جرٌر ولٌد العناتًالتباٌن وأثره فً تشكٌل النظرٌة اللؽوٌة العربٌة26334

-عمان - دار جرٌر ولٌد العناتًالتباٌن وأثره فً تشكٌل النظرٌة اللؽوٌة العربٌة26335

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث الحبٌب النصراويالتولٌد اللؽوي فً الصحافة العربٌة الحدٌثة26336

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث الحبٌب النصراويالتولٌد اللؽوي فً الصحافة العربٌة الحدٌثة26337

-عمان - دار المسٌرة عبده الراجحًالتطبٌق الصرف26338ً

-عمان - دار المناهج إبراهٌم السامرابًاألسالٌب اإلنشابٌة فً العربٌة26339

-عمان - دار المناهج إبراهٌم السامرابًاألسالٌب اإلنشابٌة فً العربٌة26340

-عمان - دار الٌازوري عمر أحمد الربٌحاتاألثر التوراثً فً شعر محمود دروٌش26341
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-عمان - دار الٌازوري عمر أحمد الربٌحاتاألثر التوراثً فً شعر محمود دروٌش26342

-بٌروت - دار عالم الكتب محسن عطٌةالتجربة النقدٌة فً الفنون التشكٌلٌة26343

-بٌروت - دار عالم الكتب محسن عطٌةالتجربة النقدٌة فً الفنون التشكٌلٌة26344

-عمان - دار البداٌة سمٌح أبو مؽلًلؽوٌات26345

-عمان - دار البداٌة سمٌح أبو مؽلًلؽوٌات26346

-عمان - دار صفاء أحمد سلمان عطٌةاإلتجاهات اإلخراجٌة الحدٌثة وعبلقتها بالمنظر المسرح26347ً

-عمان - دار صفاء أحمد سلمان عطٌةاإلتجاهات اإلخراجٌة الحدٌثة وعبلقتها بالمنظر المسرح26348ً

-اإلمارات - دار الكتاب الجامعً فواز فتح هللا الرامٌنًالبٌرق فً الشعر و العروض والقواف26349ً

-عمان - دار المسٌرة رشدي أحمد طلٌعة-المبادئ واآللٌات - اللؽة العربٌة والتفاهم العالمً 26350

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث محمود سلٌم محمد هٌاجنةالخطاب الدٌنً فً الشعر العباسً إلى نهاٌة القرن الرابع الهجري26351

-عمان - دار الفكر فاضل صالح السامرابًالجملة العربٌة والمعنى26352

-عمان - دار الفكر فاضل صالح السامرابًالجملة العربٌة والمعنى26353

-اإلمارات - دار الكتاب الجامعً فواز فتح هللا الرامٌنًالبٌرق فً الشعر و العروض والقواف26354ً

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث حسن حمابزالتنظٌر المعجمً والتنمٌة المعجمٌة فً اللسانٌات المعاصرة26355

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث حسن حمابزالتنظٌر المعجمً والتنمٌة المعجمٌة فً اللسانٌات المعاصرة26356

المكتب الجامعً الحدٌثنفلة حسن أحمد-دراسة تطبٌقٌة لرواٌة الزٌنً بركات - التحلٌل السٌمٌابً للفن الروابً 26357

المكتب الجامعً الحدٌثنفلة حسن أحمد-دراسة تطبٌقٌة لرواٌة الزٌنً بركات - التحلٌل السٌمٌابً للفن الروابً 26358

-عمان - دار دجلة جلٌل حسن محمد-دراسة أدبٌة فً شعر الجواهري - آثار الوثاق 26359

-عمان - دار دجلة جلٌل حسن محمد-دراسة أدبٌة فً شعر الجواهري - آثار الوثاق 26360

-بٌروت - دار عالم الكتب محمد رجب فضل هللا-معارؾ وتجارب بحوث ودراسات - التعلٌم اللؽوي 26361

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث طه علً حسٌن الدلٌمًإتجاهات حدٌثة فً تدرٌس اللؽة العربٌة26362

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث طه علً حسٌن الدلٌمًإتجاهات حدٌثة فً تدرٌس اللؽة العربٌة26363

-اإلمارات - دار الكتاب الجامعً محمد أمٌن مخٌمرالترجمة العامة26364

-اإلمارات - دار الكتاب الجامعً محمد أمٌن مخٌمرالترجمة العامة26365

-عمان - دار صفاء فخري خلٌل النجاراألسس الفنٌة الكتابة والتعبٌر26366

-عمان - دار صفاء فخري خلٌل النجاراألسس الفنٌة الكتابة والتعبٌر26367

-عمان - دار صفاء إبتسام عبلوي الشجٌري-دراسة فً معجم لسان العرب - اإلشتقاق من إسم العٌن 26368

-عمان - دار صفاء إبتسام عبلوي الشجٌري-دراسة فً معجم لسان العرب - اإلشتقاق من إسم العٌن 26369

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث هادي نهرالبحوث اللؽوٌة واألدبٌة26370

-األردن - دار عالم الكتب الحدٌث هادي نهرالبحوث اللؽوٌة واألدبٌة26371

-عمان - دار المسٌرة سامً ٌوسؾ أبو زٌداألدب الجاهل26372ً

-عمان - دار المسٌرة سامً ٌوسؾ أبو زٌداألدب الجاهل26373ً

-عمان - دار المسٌرة خالد بن سلٌمان الكندي-القدٌم واحدٌث - التعلٌل النحوي فً الدرس اللؽوي 26374
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-اإلمارات - دار الكتاب الجامعً فواز فتح هللا الرامٌنًالبلسم الشافً فً علوم الببلؼة26375

-دمشق - مجمع اللؽة العربٌة مجموعة من الكتاب -2الجزء - مجلة مجمع اللؽة العربٌة بدمشق 26376

-عمان - دار البداٌة سمٌح أبو مؽلًاألسالٌب الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة26377

-عمان - دار البداٌة سمٌح أبو مؽلًاألسالٌب الحدٌثة لتدرٌس اللؽة العربٌة26378

- وهران - crascمجموعة من الكتابأنثروبولوجٌا علم اإلجتماع جؽرافٌا علم النفس أدب- إنسانٌات 26379

- وهران - crascمجموعة من الكتاب- مقاربات إٌسطوؼرافٌة وتمثبلت 1954الجزابر قبل وبعد - إنسانٌات 26380

-اإلسكندرٌة - دار الوفاء لدنٌا الطباعة كمال الدٌن عٌدأعبلم ومصطلحات الموسٌقى الؽربٌة26381

-بٌروت - دار النهظة محمود مطرجًفً الصرؾ وتطبٌقاته26382

- وهران - crascالحاج ملٌانًتراث تمثبلت إجتماعٌة26383

-موسكو - دار التقدم .....علوم اإلجتماع26384

-بٌروت - دار المشرق .....قاموس المترادفات والمتجانسات26385

-بٌروت - دار المشرق .....قاموس المترادفات والمتجانسات26386

2008 دارالكتاب الجدٌد لبنان محًٌ الدٌن محسب-دراسة فً التداخل اإلختصاصً-إنفتاح النسق اللسانً 26387

2008 دارالكتاب الجدٌد لبنان محًٌ الدٌن محسب-دراسة فً التداخل اإلختصاصً-إنفتاح النسق اللسانً 26388

2011دار جرٌر األردن عبد الفتاح نافعالشعر العباسً قصاٌا وظواهر26389

2013مإسسة اإلنتشار العربً لبنان معجب الزهرانًمقاربات حوارٌة26390

2013مإسسة اإلنتشار العربً لبنان معجب الزهرانًمقاربات حوارٌة26391

2010دار الكتاب الجدٌد المتحدة رشٌد الراصً-من الحوار فً العقل الً العقل فٌالحوار-الحجاج والمؽالطة 26392

2011دار الكتاب الجدٌد المتحدة رشٌد الراصً-من الحوار فً العقل الً العقل فٌالحوار-الحجاج والمؽالطة 26393

26394
-دراسة نحوٌة وصفٌة-التراكٌب النحوٌة فً سورة ٌس

كوال -فعٌران الحاج سٌؾ البحرٌن

2012الدار الثقافٌة للنشر القاهرة البرناوي

26395
-دراسة نحوٌة وصفٌة-التراكٌب النحوٌة فً سورة ٌس

كوال -فعٌران الحاج سٌؾ البحرٌن

2012الدار الثقافٌة للنشر القاهرةالبرناوي

2006لٌبٌا -دار الكتاب الجدٌد المتحدة احمد الودرنً...القدٌمة من خبلل قضٌة اللفظ والمعنً-أصول النظرٌة النقدٌة 26396

2006لٌبٌا-دار الكتاب الجدٌد المتحدة احمد الودرنً...القدٌمة من خبلل قضٌة اللفظ والمعنً-أصول النظرٌة النقدٌة 26397

2011االنتشار العربًمحسن كدٌورالقراءة المنسٌة26398

2011االنتشار العربًمحسن كدٌورالقراءة المنسٌة26399

1985-بٌروت - دار النهضة العربٌة علً عبد المعطً محمدفلسفة الفن رإٌة جدٌدة26400

1985-بٌروت -دار النهضة العربٌة علً عبد المعطً محمدفلسفة الفن رإٌة جدٌدة26401

مكتبة لبنان الناشرونمهدي أسعد عرار-جدل التواصل والتفاصل-ظاهرة اللبس فً العربٌة 26402

مكتبة لبنان الناشرونمهدي أسعد عرار-جدل التواصل والتفاصل-ظاهرة اللبس فً العربٌة 26403

2012التنوٌرعلً حاتم الحسن-العزالً نموذجا-التفكٌر الداللً فً الفكر االسبلمً 26404

2012التنوٌرعلً حاتم الحسن-العزالً نموذجا-التفكٌر الداللً فً الفكر االسبلمً 26405
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