
الدار المصرٌة اللبنانٌةرشٌد العنانً-مقاالت فً السرد العربً-استنطاقالنص 26406

الدار المصرٌة اللبنانٌةرشٌد العنانً-مقاالت فً السرد العربً-استنطاقالنص 26407

1971-بٌروت - دار الكتب العلمٌة جٌر الدبرنس-الشكل والوظٌفة فً السرد-علم السرد26408

1971-بٌروت-دار الكتب العلمٌة جٌر الدبرنس-الشكل والوظٌفة فً السرد-علم السرد26409

دار االفاق العربٌةسمٌر سعٌد حجازي-النقد االدبً المعاصر-قاموس المصطلحات 26410

2009-القاهرة - دار الكتاب الحدٌث ناجً كامل حسن....المستوٌات الداللٌة والصوتٌة والنحوٌة-المعاجم العربٌة 26411

2004المدار االسبلمًعبد الواحد ذنون طهدراسات أندلسٌة 26412

2004المدار االسبلمًعبد الواحد ذنون طهدراسات أندلسٌة 26413

2003دار الفكر العربً القاهرة عمر الدسوقىنشاتها تارٌخها واصولها-المسرحٌة 26414

2012نادي مكة الثقافً االدبًأمل محسن العمٌري-عصر الملوك والطوابؾ-المكان فً الشعر االندلس26415ً

2012نادي مكة الثقافً االدبًأمل محسن العمٌري-عصر الملوك والطوابؾ-المكان فً الشعر االندلس26416ً

2012النادي االدبً المملكة العربٌة السعودٌةبوشوشة بن جمعةإشكالٌة المفاهٌم وأجناسٌة الرواٌة-النقد الروابً فً المؽرب العرب26417ً

2012النادي االدبً المملكة العربٌة السعودٌةبوشوشة بن جمعةإشكالٌة المفاهٌم وأجناسٌة الرواٌة-النقد الروابً فً المؽرب العرب26418ً

2010دار الكتاب الجدٌد المتحدةعبد السبلم المسديمباحث تاسٌسٌة فً اللسانٌات26419

2010دار الكتاب الجدٌد المتحدةعبد السبلم المسديمباحث تاسٌسٌة فً اللسانٌات26420

2008دار الكتاب الجدٌد المتحدةهٌثم سرحان-دراسة فً السرد العربً القدٌم-األنظمة السٌمٌابٌة  26421

2008دار الكتاب الجدٌد المتحدةهٌثم سرحان-دراسة فً السرد العربً القدٌم-األنظمة السٌمٌابٌة  26422

26423
1الزمان والسرد الحكبة والسرد التارٌخً ج

سعٌد الؽانمً و فبلح :بول رٌكور تر

دار الكتاب الجدٌد المتحدةرحٌم

26424
3الزمان والسرد الحكبة والسرد التارٌخً ج

سعٌد الؽانمً و فبلح :بول رٌكور تر

دار الكتاب الجدٌد المتحدةرحٌم

26425
2الزمان والسرد الحكبة والسرد التارٌخً ج

سعٌد الؽانمً و فبلح :بول رٌكور تر

دار الكتاب الجدٌد المتحدةرحٌم

2012دار المٌسرةإبراهٌم خلٌلعروض الشعر العرب26426ً

2012دار المٌسرة إبراهٌم خلٌلعروض الشعر العرب26427ً

2011دار المٌسرة حسٌن أحمد عطواننصوص األدب األموي26428

التنوٌرسلوى النجار...نحو رإٌة جدٌدة-الجرجانً أمام قاضً عبد الجبار 26429

التنوٌرسلوى النجار...نحو رإٌة جدٌدة-الجرجانً أمام قاضً عبد الجبار 26430

2014دار المٌسرةمحمود حسنً مؽالسةالنحو الشافً الشامل26431

الناشر المعارؾ باالسكندرٌةمحمد زؼلول سبلمإعبلمها-إتجاهاتها-أصولها -دراسات فً القصة العربٌة الحدٌثة26432

الناشر المعارؾ باالسكندرٌةمحمد زؼلول سبلمإعبلمها-إتجاهاتها-أصولها -دراسات فً القصة العربٌة الحدٌثة26433

2011دار الكتاب الجدٌد المتحدة عبد السبلم المسديالعرب و اإلنتحار اللؽوي 26434

2011دار الكتاب الجدٌد المتحدة عبد السبلم المسديالعرب و اإلنتحار اللؽوي 26435
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2011دار الكتاب الحدٌثأبو السعود أحمد الفخرانًتطوراللؽة الربط بٌن اللؽة والفكر والصوت اللؽوي26436

2011دار الكتاب الحدٌثأبو السعود أحمد الفخرانًتطوراللؽة الربط بٌن اللؽة والفكر والصوت اللؽوي26437

2010دار الكتاب الجدٌد المتحدةعبد القادر الفاسً الفهريأزمة اللؽة العربٌة فً المؽرب26438

2010دار الكتاب الجدٌد المتحدةعبد القادر الفاسً الفهريأزمة اللؽة العربٌة فً المؽرب26439

2009الٌازوزيمصطفً البشٌر قطمفهوم النثر الفنً وأجناسه فً النقد العربً القدٌم26440

2009الٌازوزيمصطفً البشٌر قطمفهوم النثر الفنً وأجناسه فً النقد العربً القدٌم26441

2009التنوٌرجمال أحمد سعٌد المرزوقًفلسفة التصوؾ محمد بن عبد الجبار النفري26442

2009التنوٌرجمال أحمد سعٌد المرزوقًفلسفة التصوؾ محمد بن عبد الجبار النفري26443

-بٌروت - مركز دراسات الوحدة العربٌة عبد القادر شرشارالصهٌونً -خصابص الخطاب األدبً فً رواٌة الصراع االعربً 26444

-بٌروت - مركز دراسات الوحدة العربٌة عبد القادر شرشارالصهٌونً -خصابص الخطاب األدبً فً رواٌة الصراع االعربً 26445

2010بٌرسان علً بن إبراهٌم النملةاإلضطراب فً نقل المعاصرة للمفهومات-إشكالٌة المصطلح فً الفكر العرب26446ً

2010بٌرسان علً بن إبراهٌم النملةاإلضطراب فً نقل المعاصرة للمفهومات-إشكالٌة المصطلح فً الفكر العرب26447ً

2010بٌرسانعلً بن إبراهٌم النملةالمستشرقون والقران الكرٌم فً المراجع العربٌة26448

2010بٌرسان علً بن إبراهٌم النملةالمستشرقون والقران الكرٌم فً المراجع العربٌة26449

2010بٌرسان علً بن إبراهٌم النملةالمستشرقون والسنة والسٌرة فً المراجع العربٌة26450

2010بٌرسان علً بن إبراهٌم النملةالمستشرقون والسنة والسٌرة فً المراجع العربٌة26451

2010بٌرسانعلً بن إبراهٌم النملةاإلستشراق واإلسبلم فً المراجع العربٌة26452

2010بٌرسانعلً بن إبراهٌم النملةاإلستشراق واإلسبلم فً المراجع العربٌة26453

2010بٌرسانعلً بن إبراهٌم النملةاإلستشراق وعلوم المسلمٌن فً المراجع العربٌة26454

2010بٌرسانعلً بن إبراهٌم النملةاإلستشراق وعلوم المسلمٌن فً المراجع العربٌة26455

2010بٌرسانعلً بن إبراهٌم النملةالمواجهة-الوسابل-التنصٌر المفهوم 26456

2010بٌرسانعلً بن إبراهٌم النملةالمواجهة-الوسابل-التنصٌر المفهوم 26457

2010بٌرسانعلً بن إبراهٌم النملةنقد اإلستشراق والمستشرقٌن فً المراجع العربٌة26458

2010بٌرسانعلً بن إبراهٌم النملةنقد اإلستشراق والمستشرقٌن فً المراجع العربٌة26459

2010بٌرسانعلً بن إبراهٌم النملةالشرق و الؽرب منطلقات العبلقات ومحدداتها26460

2010بٌرسانعلً بن إبراهٌم النملةالشرق و الؽرب منطلقات العبلقات ومحدداتها26461

-لبنان - المإسسة الحدٌثة للكتاب منذر معالٌقًدراسات نقدٌة ؼً االدب الئلسبلم26462ً

-لبنان - المإسسة الحدٌثة للكتاب منذر معالٌقًدراسات نقدٌة ؼً االدب الئلسبلم26463ً

2012عالم الكتب الحدٌث الؤلردن البن هشام الؤلنصاريحاشٌةالفٌشً علً شرح فطر الندى وبل الصدى26464

2012عالم الكتب الحدٌث الؤلردن البن هشام الؤلنصاريحاشٌةالفٌشً علً شرح فطر الندى وبل الصدى26465

2011-عمان - دار مجدالوي منتصر عبد القادر الؽضنفريتعددالرإى نظرٌات فً النص العربً القدٌم26466

2011-عمان - دار مجدالوي منتصر عبد القادر الؽضنفريتعددالرإى نظرٌات فً النص العربً القدٌم26467

2011-عمان - دار مجدالوي منتصر عبد القادر الؽضنفريعناصر القصة فً الشعر العباس26468ً
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2011-عمان - دار مجدالوي منتصر عبد القادر الؽضنفريعناصر القصة فً الشعر العباس26469ً

2011دار نٌبورعدي عدنان محمدبنٌة الحكاٌة فً البخبلء الجاحظ دراسة فً ضوء منهجً بروب وؼرٌماس26470

2011دار نٌبورعدي عدنان محمدبنٌة الحكاٌة فً البخبلء الجاحظ دراسة فً ضوء منهجً بروب وؼرٌماس26471

2010دار نٌبورؼادة اإلمامجاستون باشبلر جمالٌات الصورة26472

2010دار نٌبورؼادة اإلمامجاستون باشبلر جمالٌات الصورة26473

2012 1دار التنوٌر بٌروت طمروان باشى-عبد الرحمان منٌؾفً أدب الصداقة26474

2013 1دار التنوٌر بٌروت طمروان باشى-عبد الرحمان منٌؾفً أدب الصداقة26475

2001 1المؽرب ط-المركز الثقافً العربً بشرى موسى صالح-دأصول و تطبٌقات-نظرٌة التلقً 26476

2001 1المؽرب ط-المركز الثقافً العربً بشرى موسى صالح-دأصول و تطبٌقات-نظرٌة التلقً 26477

2013 1ط-عالم الكتب الحدٌث الؤلردنكوردٌا أحمد محمد صالحفً الصور المكٌة القصار-النظام الصوتً التولٌدي 26478

20091ط-عمان-إربد عالم الكتب الحدٌثنعمان بوقرةاتجاهاتها وقضاٌاها الراهنة-اللسانٌات26479

20092ط-عمان-إربد عالم الكتب الحدٌثنعمان بوقرةاتجاهاتها وقضاٌاها الراهنة-اللسانٌات26480

2010 1لبنان ط-التنوٌر للطباعة و النشرمحمد الزارعً-دإدمون هسرل/الفنومنولوجٌا و المسؤلة المثالٌة26481

2011 1لبنان ط-التنوٌر للطباعة و النشرمحمد الزارعً-دإدمون هسرل/الفنومنولوجٌا و المسؤلة المثالٌة26482

2012 1األردن ط- إربد عالم الكتب الحدٌثتر أمطوش-مإ مارٌا كابريالمصطلحٌة النظرٌة والمنهجٌة و التطبٌقات26483

2012 1لبنان ط-بٌروت - المنظمة العربٌة للترجمة ترالراضً-ماري بافو جورج سرفاتًمن النحو المقارن إلى الذرابعٌة-النظرٌات اللسانٌة الكبرى26484

1999-1المإسسة العربٌة للدراسات والنشر طقاسم المومنًفً قراءة النص 26485

1999-1المإسسة العربٌة للدراسات والنشر طقاسم المومنًفً قراءة النص 26486

2010-1بٌرسان طسامً أبو شاهٌندراسة فً محمولٌة الثقافً و الفنً-النثر العربً فً عصر النهضة26487

2006دط - لبنان - المإسسة الحدٌثة للكتاب ٌوسؾ عٌددفاترأندلسٌة فً الشعر و النثر ةالنقد والحضارة و الؤلعبلم26488

2006 1ط-لبنان-المإسسة الحدٌثة للكتاب طرابلس قصً الحسٌن.شعر الجاهلٌة وشعراإها26489

2012 1ط-بٌروت - مركز دراسات الوحدة العربٌة رٌما بركة:كلود لوم تر-ماريعلم المصطلح مبادئ وتقنٌات26490

2013 1ط-بٌروت - مركز دراسات الوحدة العربٌة رٌما بركة:كلود لوم تر-ماريعلم المصطلح مبادئ وتقنٌات26491

1995-1المإسسة العربٌة للدراسات والنشر طرسوم هبة عناٌت/ راجً عناٌت(الرازي/جابر بن حٌان/البٌرونً/ابن الهٌثم)1علماء العرب ج26492

1995-1المإسسة العربٌة للدراسات والنشر طرسوم هبة عناٌت/ راجً عناٌت(الجبرتً/اإلدرٌسً/ابن بطوطة/ابن األثٌر)2علماء العرب ج26493

1995-1المإسسة العربٌة للدراسات والنشر طرسوم هبة عناٌت/ راجً عناٌت(الكندي/الفارابً/ابن سٌنا/ابن خلدون)3علماء العرب ج26494

1995-1المإسسة العربٌة للدراسات والنشر طرسوم هبة عناٌت/ راجً عناٌت(ٌاقوت الحموي/الكواكبً/زرٌاب/الجاحظ)4علماء العرب ج26495

2014- دط- اإلسكندرٌة -دار المعرفة الجامعٌة حلمً خلٌلدراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة26496

2015- دط- اإلسكندرٌة -دار المعرفة الجامعٌة حلمً خلٌلدراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة26497

2013- 3ط-األردن -دار الفارس للنشر والتوزٌع ضٌاء خضٌرثنابٌات مقارنة أبحاث ودراسات فً األدب المقارن26498

2013- 3ط-األردن -دار الفارس للنشر والتوزٌع ضٌاء خضٌرثنابٌات مقارنة أبحاث ودراسات فً األدب المقارن26499

26500
(1ج)أعبلم الفكر اللؽوي التقلٌد الؽربً من سقراط إلى سوسٌر

أحمد :تر/روي هارٌس وتولبت جً تٌلر

2004 1ط-لبنان-دار الكتاب الجدٌدة المتحدةشاكر الكبلبً
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26501
(1ج)أعبلم الفكر اللؽوي التقلٌد الؽربً من سقراط إلى سوسٌر

أحمد :تر/روي هارٌس وتولبت جً تٌلر

2004 1ط-لبنان-دار الكتاب الجدٌدة المتحدةشاكر الكبلبً

26502
(2ج)أعبلم الفكر اللؽوي التقلٌد الؽربً فً القرن العشرٌن

جون إي جوزٌؾ ناٌجل لؾ تولبت 

2006 1ط-لبنان-دار الكتاب الجدٌدة المتحدةأحمد شاكر الكبلبً:تر/جً

26503
(2ج)أعبلم الفكر اللؽوي التقلٌد الؽربً فً القرن العشرٌن

جون إي جوزٌؾ ناٌجل لؾ تولبت 

2006 1ط-لبنان-دار الكتاب الجدٌدة المتحدةأحمد شاكر الكبلبً:تر/جً

2007 1ط-لبنان-دار الكتاب الجدٌدة المتحدةأحمد شاكر الكبلبً:تر/كٌس فرٌستٌج (3ج)أعبلم الفكر اللؽوي التقلٌد اللؽوي العرب26504ً

2007 1ط-لبنان-دار الكتاب الجدٌدة المتحدةأحمد شاكر الكبلبً:تر/كٌس فرٌستٌج (3ج)أعبلم الفكر اللؽوي التقلٌد اللؽوي العرب26505ً

2011-دط -األردن-دروب للنشر والتوزٌعمحمد عواد الحموزالصعوبات اإلمبلبٌة فً الخط العرب26506ً

2011-دط -األردن-دروب للنشر والتوزٌعمحمد عواد الحموزالصعوبات اإلمبلبٌة فً الخط العرب26507ً

2014 1ط-األردن-دار دجلة أحمد عبد الحمٌد عودة((هشام عودة)) الكتابة ببل انقطاع سامً مهدي ٌتحدث26508

2014 1ط-األردن-دار دجلة أحمد عبد الحمٌد عودة((هشام عودة)) الكتابة ببل انقطاع سامً مهدي ٌتحدث26509

2013-دط-األردن-دار أسامة للنشر والتوزٌعمصطفى فتحًموسوعة األمثال العربٌة26510

2013-دط-األردن-دار أسامة للنشر والتوزٌعمصطفى فتحًموسوعة األمثال العربٌة26511

2010 2ط/2008 1ط-عمان - دار المسٌرة نهاد ٌاسٌن الموسىاللؽة العربٌة وأبناإها أبحاث فً قضٌة الخطؤ وضعؾ الطلبة فً اللؽة العربٌة26512

2010 2ط/2008 1ط-عمان - دار المسٌرة نهاد ٌاسٌن الموسىاللؽة العربٌة وأبناإها أبحاث فً قضٌة الخطؤ وضعؾ الطلبة فً اللؽة العربٌة26513

2012 1ط-لبنان-مركز الدراسات الوحدة العربٌة:توزٌعصالح الماجري:تر/فرانك نوفوقاموس علم اللؽة26514

2010 1ط- عمان - دار صفاء فخري خلٌل النجاراللؽة العربٌة مهارات لؽوٌة وتذوق األدب العرب26515ً

2010 1ط- عمان - دار صفاء فخري خلٌل النجاراللؽة العربٌة مهارات لؽوٌة وتذوق األدب العرب26516ً

2009 1ط- األردن-عالم الكتب الحدٌث هادي نهر(االتجاهات والمناهج،واإلجراءات)البحوث اللؽوٌة واألدبٌة 26517

2009 1ط- األردن-عالم الكتب الحدٌث هادي نهر(االتجاهات والمناهج،واإلجراءات)البحوث اللؽوٌة واألدبٌة 26518

26519
فرنسً-عربً-انجلٌزي/عربً-انجلٌزي-معجم مصطلحات علم اللؽة فرنسً

حسٌن علً /توفٌق عزٌز عبد هللا

2013 1ط-األردن-دار زهران طبلل ٌحٌى ابراهٌم/أحمد

26520
فرنسً-عربً-انجلٌزي/عربً-انجلٌزي-معجم مصطلحات علم اللؽة فرنسً

حسٌن علً /توفٌق عزٌز عبد هللا

2013 1ط-األردن-دار زهران طبلل ٌحٌى ابراهٌم/أحمد

2010-دط-اإلسكندرٌة-دار المعرفة الجامعٌةناهد الشعراويدراسات فً الشعر ونقده26521

2010-دط-اإلسكندرٌة-دار المعرفة الجامعٌةناهد الشعراويدراسات فً الشعر ونقده26522

26523
المعلقات بٌن خبلؾ النص وتسلسل األبٌات

2010 1ط- األردن-دار أسامةداود العنٌكً/أنعام داود سلوم/داود سلوم

26524
المعلقات بٌن خبلؾ النص وتسلسل األبٌات

2010 1ط- األردن-دار أسامةداود العنٌكً/أنعام داود سلوم/داود سلوم

2007 1ط-األردن-دار دجلة سعٌد حسون العنبكًالشعر الجاهلً دراسة فً تؤوٌبلته النفسٌة والفنٌة26525

دط- اإلسكندرٌة-دار المعرفة الجامعٌة فوزي أمٌنالشعر الجاهلً دراسات ونصوص26526

دط- اإلسكندرٌة-دار المعرفة الجامعٌة فوزي أمٌنالشعر الجاهلً دراسات ونصوص26527
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2010 1ط- عمان - دار الراٌة عز الدٌن المناصرة(قراءة مونتاجٌة)(الشعرٌات المقارنة)األجناس األدبٌة فً ضوء 26528

2006 1ط- األردن-عالم الكتب الحدٌث منذر ذٌب كفافًالشعر الجاهلً فً كتب المختارات الشعرٌة دراسة فً الشكل والمضمون26529

2006دط - األردن-عالم الكتب الحدٌث علً مراشدةبنٌة القصٌدة الجاهلٌة دراسة تطبٌقٌة فً شعر النابؽة الذبٌان26530ً

2011 1ط- األردن - دار الحامد ضٌاء ؼنً لفتة العبوديمعلقة امرئ القٌس فً دراسات القدامى والمحدثٌن26531

2011 1ط- األردن - دار الحامد ضٌاء ؼنً لفتة العبوديمعلقة امرئ القٌس فً دراسات القدامى والمحدثٌن26532

2012 1ط- األردن - دار الحامد مٌبلد عادل جمال المولىدراسة أسلوبٌة (مٌمون بن قٌس)شعر األعشى 26533

2013دط - اإلسكندرٌة-دار المعرفة الجامعٌة فوزي أمٌن"صدر اإلسبلم والعصر األموي"قراءة النص الشعري 26534

2013دط - اإلسكندرٌة-دار المعرفة الجامعٌة فوزي أمٌن"صدر اإلسبلم والعصر األموي"قراءة النص الشعري 26535

2013دط - اإلسكندرٌة-دار المعرفة الجامعٌة ناهدأحمدالسٌد الشعراويشعراء بنً عامر األموٌٌن26536

2013دط - اإلسكندرٌة-دار المعرفة الجامعٌة ناهدأحمدالسٌد الشعراويشعراء بنً عامر األموٌٌن26537

1998-1جروس برس لبنان طعزٌزة فوال بابتًمعجم الشعراء المخضرمٌن و االموٌٌن 26538

1998-1جروس برس لبنان طعزٌزة فوال بابتًمعجم الشعراء المخضرمٌن و االموٌٌن 26539

2010-1دار الزمانللطباعة والنشر والتوزٌع طنوازد شكر المٌرانًالنور والظبلم فً شعر البحتري26540

2010-1دار الزمانللطباعة والنشر والتوزٌع طنوازد شكر المٌرانًالنور والظبلم فً شعر البحتري26541

2014-1مجدالوي طمثنً عبد هللا جاسمؼزل الشواعر فً العصر العباسً أنماطه و خصابصه26542

2014-1مجدالوي طمثنً عبد هللا جاسمؼزل الشواعر فً العصر العباسً أنماطه و خصابصه26543

2013دار المعرفة الجامعٌةفوزي عٌسىاتجاهات جدٌدة فً شعر العصر العباسً االول 26544

2013دار المعرفة الجامعٌةفوزي عٌسىاتجاهات جدٌدة فً شعر العصر العباسً االول 26545

26546
االنسان فً شعر المتنبً

عبد الرحمان بن سعود بن ناصر 

2011-1بٌرسان طالهواوي

26547
االنسان فً شعر المتنبً

عبد الرحمان بن سعود بن ناصر 

2011-1بٌرسان طالهواوي

2011-1ط-عمان - دار الٌازوري هٌثم محمد قاسم جدٌتاويالبناء الدرامً فً القصٌدة العباسٌة من بشار الً المتنب26548ً

26549
بعض الظواهر الطبٌعٌة والعلمٌة فً شعر المتنبً

عبد الرحمان بن سعود بن ناصر 

2011-1بٌرسان طالهواوي

26550
بعض الظواهر الطبٌعٌة والعلمٌة فً شعر المتنبً

عبد الرحمان بن سعود بن ناصر 

2011-1بٌرسان طالهواوي

2007-1مجدالوي طعز الدٌن المناصرةمقاربات فً الشعر والشعراء والحداثة والفاعلٌة-جمرة النص الشعري 26551

2012 -1كنوز المعرفة طهبلل بن محمد البهبلنًنفحة من الشعر26552

2012 -1كنوز المعرفة طهبلل بن محمد البهبلنًنفحة من الشعر26553

2008دار المعرفة الجامعٌةفوزي عٌسىقراءة النص الشعري 26554

2008دار المعرفة الجامعٌةفوزي عٌسىقراءة النص الشعري 26555

2011-1دار الزمان للطباعة والنشر والتوزٌع طلطٌؾ محمد حسنالفضاء الشعري عند بدر شاكر السٌاب26556
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2014-2دار الصفاء عمان طحمٌد ادم ثوٌنًعلم العروض و القوافً 26557

2014-2دار الصفاء عمان طحمٌد ادم ثوٌنًعلم العروض و القوافً 26558

2000 1ط-لبنان- دار ملفاتحسن حمد(الحطٌبة-إبن الجصاص-...أبو نواس-جحا) 1ظرفاء العرب ج26559

2000 1ط-لبنان- دار ملفاتحسن حمد(متفرقات-جامع الصٌدالنً -...جرٌر-الجاحظ ) 2ظرفاء العرب ج26560

2000 1ط-لبنان- دار ملفاتحسن حمد(,,,األقٌشر األسدي-...أبو الحارث جمٌن) 3ظرفاء العرب ج26561

1984دط -بٌروت-دار النهضة العربٌةالسعٌد الورقًفً مصادر التراث العرب26562ً

1984دط -بٌروت-دار النهضة العربٌةالسعٌد الورقًفً مصادر التراث العرب26563ً

2013 1ط- عمان - دار البداٌة محمد عبد القادر سمحانمقاالت فً األدب األردنً المعاصر26564

2011 1ط- األردن-مإسسة الوراقمحمد أحمد ربٌعدراسات وأبحاث فً األدب العرب26565ً

دس-دط - لبنان-دار العلم للمبلٌٌن جبور عبد النورمصطلح أدب900ًالمعجم األدبً أ ب ج د أهم معجم أدبً أكثر من26566

2013 6ط- عمان - دار الفكر ماهر شعبان عبد الباريقٌاسه-معاٌٌره-مقوماته-نظرٌاته- التذوق األدبً طبٌعته26567

2013 6ط- عمان - دار الفكر ماهر شعبان عبد الباريقٌاسه-معاٌٌره-مقوماته-نظرٌاته- التذوق األدبً طبٌعته26568

2004 1ط- لبنان-دار الكتاب الجدٌد المتحدةعبد الهادي بن ظافر الشهرياستراتٌجٌات الخطاب مقاربة لؽوٌة تداولٌة26569

2011 2 ط2008 1ط-األردن-عالم الكتب الحدٌثهادي نهرعلم الداللة التطبٌقً فً التراث العرب26570ً

2011 1ط-األردن-عالم الكتب الحدٌثنواري سعودي أبو زٌدمحاضرات فً علم الداللة26571

2011 1ط-األردن-عالم الكتب الحدٌثنواري سعودي أبو زٌدمحاضرات فً علم الداللة26572

2011 1ط- األردن-دار عٌداء فرهاد عزٌز محًٌ الدٌنالبحث الداللً فً كتب األمثال حتى نهاٌة القرن السادس الهجري26573

المعتز للنشر والتوزٌع أطروحة دكتوراهدلخوش جار هللا حسٌن دزه ٌىالبحث الداللً فً كتاب سٌبوٌه26574

2012دط - العراق-المكتب الجامعً الحدٌث صدام حمو حمزة-دراسة داللٌة-أفعال القدوم فً القرآن الكرٌم 26575

2012دط - العراق-المكتب الجامعً الحدٌث صدام حمو حمزة-دراسة داللٌة-أفعال القدوم فً القرآن الكرٌم 26576

26577
النصوص الصوتٌة فً مشاهٌر شروح المقدمة الجزرٌة

ؼانم :تق/نزار خورشٌٌد عقراوي

2010 1ط- األردن-دار الراٌة للنشر والتوزٌعقدوري الحمد

2010 1ظ-األردن-عالم الكتب الحدٌث مصطفى بوعنانًفً الصوتٌات العربٌة أبعاد التصنٌؾ الفونٌتٌقً ونماذج التنظٌر الفنولوج26578ً

2012 1ط- عمان - دار البداٌة هانً عبد الرحمن عبدالهاديالداللة المشتركة منهج علمً فً فقه اللؽة26579

2013دط - اإلسكندرٌة-دار المعرفة الجامعٌة رانٌا فوزي عٌسى/فوزي عٌسىعلم الداللة النظرٌة والتطبٌق26580

2013دط - اإلسكندرٌة-دار المعرفة الجامعٌة رانٌا فوزي عٌسى/فوزي عٌسىعلم الداللة النظرٌة والتطبٌق26581

26582
أبحاث ودراسات فً النحو العربً

2012دط - العراق-المكتب الجامعً الحدٌث خٌر الدٌن فتاح عٌسى القاسمً القاسمً

26583
أبحاث ودراسات فً النحو العربً

2012دط - العراق-المكتب الجامعً الحدٌث خٌر الدٌن فتاح عٌسى القاسمً القاسمً

2012-دط-اإلسكندرٌة-دار المعرفة الجامعٌةمحمود أحمد نحلةأصول النحو العرب26584ً

2012-دط-اإلسكندرٌة-دار المعرفة الجامعٌةمحمود أحمد نحلةأصول النحو العرب26585ً

2012 1ط-األردن-مإسسة حمادة للدراسات لٌنا علً محمد الجراحالحمل والمحمول فً النحو العرب26586ً
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2013دط -العراق-المكتب الجامعً الحدٌثعماد مجٌد علىالمسابل النحوٌة فً كتب التراجم النحوٌة26587

2013دط -العراق-المكتب الجامعً الحدٌثعماد مجٌد علىالمسابل النحوٌة فً كتب التراجم النحوٌة26588

2008 1ط-عمان - دار وابل للنشر الكٌبلنً" محمد أمٌن"إٌمان-دراسة تحلٌلٌة وصفٌة-دور المعنى فً توجٌه القاعدة النحوٌة من خبلل كتب معانً القرآن26589

2010 1ط-األردن-دار أسامة علً جمٌل السامرابًمعجم المصطلحات الصرفٌة26590

2006 1ط- األردن-عالم الكتاب الحدٌث منصور صالح محمد علً الولٌديالخبلؾ النحوي فً المنصوبات26591

2006 1ط- األردن-عالم الكتاب الحدٌث منصور صالح محمد علً الولٌديالخبلؾ النحوي فً المنصوبات26592

2012دط -طنطا-دار المعرفة الجامعٌة محمود سلٌمان ٌاقوتإعراب جزء عم26593

2012دط -طنطا-دار المعرفة الجامعٌة محمود سلٌمان ٌاقوتإعراب جزء عم26594

2013 1ط- عمان-دار البداٌة هانً عبد الرحمن عبد الهادي(أٌهما قبل الفعل أم المادة)علم الفعل 26595

2013 1ط- عمان-دار البداٌة هانً عبد الرحمن عبد الهادي(أٌهما قبل الفعل أم المادة)علم الفعل 26596

2014دط - اإلسكندرٌة-دار المعرفة الجامعٌة محمود أحمد نحلةصور تؤلٌؾ الكبلم عند ابن هشام26597

2014دط - اإلسكندرٌة-دار المعرفة الجامعٌة محمود أحمد نحلةصور تؤلٌؾ الكبلم عند ابن هشام26598

2007 1ط-عمان-دار صفاء للنشر والتوزٌعكرٌم حسٌن ناصح الخالديالبدٌل المعنوي من ظاهرة الحذؾ26599

2007 1ط-عمان-دار صفاء للنشر والتوزٌعكرٌم حسٌن ناصح الخالديالبدٌل المعنوي من ظاهرة الحذؾ26600

2012 1ط-األردن-دار الحامد قاسم خلٌل حسن القواسمةطعن النحاة واللؽوٌٌن فً لؽات العرب26601

2012 1ط-األردن-دار الحامد قاسم خلٌل حسن القواسمةطعن النحاة واللؽوٌٌن فً لؽات العرب26602

26603

المفصل فً التطبٌق اللؽوي المتكامل

عادل جابر صالح /أحمد سلٌمان

شفٌق محمد /خالد عبد هللا فبلح/محمد

2013 1ط- عمان-دار صفاءالرقب

26604

المفصل فً التطبٌق اللؽوي المتكامل

عادل جابر صالح /أحمد سلٌمان

شفٌق محمد /خالد عبد هللا فبلح/محمد

2013 1ط- عمان-دار صفاءالرقب

2014دط -اإلسكندرٌة-دار المعرفة الجامعٌة محمود أحمد نحلةالتعرٌؾ والتنكٌر بٌن الداللة والشكل26605

2014دط -اإلسكندرٌة-دار المعرفة الجامعٌة محمود أحمد نحلةالتعرٌؾ والتنكٌر بٌن الداللة والشكل26606

26607
المفاهٌم والمصطلحات وإعادة الصٌاؼة

محمد :تر/مانوٌل سٌلٌو كونسٌساو

2012 1ط-األردن-عالم الكتب الحدٌثأمطوش

2009دط -األردن-دار الٌازوري العلمٌةطراد الكبٌسًارتحاالت الشعر فً الزمان والمكان26608

2009دط -األردن-دار الٌازوري العلمٌةطراد الكبٌسًارتحاالت الشعر فً الزمان والمكان26609

2006 1ط-األردن-عالم الكتب الحدٌثحنان محمد موسى حمودة-أحمد عبد المعطً نموذجا-الزمكانٌة وبنٌة الشعر المعاصر26610

2013 1ط- عمان - دار المستقبل معاذ السرطاويمختارات من الشعر العربً الحدٌث دراسة وتحلٌل26611

2013 1ط- عمان - دار المستقبل معاذ السرطاويمختارات من الشعر العربً الحدٌث دراسة وتحلٌل26612

دس/دط -اإلسكندرٌة- دار المعرفة الجامعٌةفوزي عٌسىفً الشعر الحدٌث والمعاصر26613

دس/دط -اإلسكندرٌة- دار المعرفة الجامعٌةفوزي عٌسىفً الشعر الحدٌث والمعاصر26614
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دس-دط - لبنان-دار العلم للمبلٌٌن مصطفى الشكعهاألدب األندلسً موضوعاته وفنونه26615

دس-دط - لبنان-دار العلم للمبلٌٌن مصطفى الشكعهاألدب األندلسً موضوعاته وفنونه26616

2012/دط -اإلسكندرٌة- دار المعرفة الجامعٌةفوزي عٌسىالموشحات-الشعر-األدب األندلسً النثر26617

2012/دط -اإلسكندرٌة- دار المعرفة الجامعٌةفوزي عٌسىالموشحات-الشعر-األدب األندلسً النثر26618

2011 1ط-األردن-عالم الكتب الحدٌثسلمان علوان العبٌديالبناء الفنً فً القصٌدة الجدٌدة26619

2011 1ط-األردن-عالم الكتب الحدٌثسلمان علوان العبٌديالبناء الفنً فً القصٌدة الجدٌدة26620

2006 1ط-األردن-األهلٌة للنشر والتوزٌعحسٌن الدراوٌش/عبد الفتاح محمد الجواهر فً المرأة والحب والؽزل26621

2012 1ط-عمان - دار الشروق محمد عبد القادرفضاء التجاوز قراءات تطبٌقٌة فً إبداعات شعرٌة وروابٌة البراهٌم نصر هللا26622

2012 1ط-عمان - دار الشروق محمد عبد القادرفضاء التجاوز قراءات تطبٌقٌة فً إبداعات شعرٌة وروابٌة البراهٌم نصر هللا26623

2008 1ط-دسوق - دار العلم واإلٌمان محمد علوان سالمان,,,اإلٌقاع فً شعر الحداثة دراسة تطبٌقٌة على دواوٌن26624

2008 1ط-دسوق - دار العلم واإلٌمان محمد علوان سالمان,,,اإلٌقاع فً شعر الحداثة دراسة تطبٌقٌة على دواوٌن26625

2010 1ط-سورٌا-دار الزمانرواء محمود  حسٌن-دراسة وصفٌة - إشكالٌة الحداثة فً الفلسفة اإلسبلمٌة المعاصرة 26626

2007 1ط-بٌروت-مركزدراسات الوحدة العربٌةعبد اإلله بلقزٌزالعرب والحداثة دراسة فً مقاالت الحداثٌٌن26627

2007 1ط-بٌروت-مركزدراسات الوحدة العربٌةعبد اإلله بلقزٌزالعرب والحداثة دراسة فً مقاالت الحداثٌٌن26628

2012 1ط- األردن-دار عٌداء نفلة حسن أحمد العزيتقنٌات السرد وآلٌات تشكٌله الفنً قراءة نقدٌة26629

2008 1ط-لبنان-الدار العربٌة للعلوم ناشرونإبراهٌم صحراويالسرد العربً القدٌم األنواع والوظابؾ والبنات26630

2013 1ط-األردن-الوراق للنشر والتوزٌعنبٌل حمدي الشاهدبنٌة السرد فً القصة القصٌرة سلٌمان فٌاض نموذجا26631

2012 1ط-األردن-الوراق للنشر والتوزٌعنبٌل حمدي الشاهد,,,العجاببً فً السرد العربً القدٌم مابة لٌلة ولٌلة26632

2013 1ط-األردن-الوراق للنشر والتوزٌعمحمد صالح الشنطًأسبلة الفكر وفضاءات السرد دراسات نظرٌة وتطبٌقٌة فٌالرواٌة العربٌة المعاصرة26633

2009 1ط- الرٌاض-النادي األدبًمٌساء زهدي الخواجاتلقً النقد العربً الحدٌث لؤلسطورة فً شعر بدر شاكر سٌاب26634

2009 1ط- الرٌاض-النادي األدبًمٌساء زهدي الخواجاتلقً النقد العربً الحدٌث لؤلسطورة فً شعر بدر شاكر سٌاب26635

2009 1ط- عمان - دار ٌافا العلمٌة جهاد شاهرالمجالًمفهوم الطبقات فً النقد األدبً عند العرب26636

2014دط - اإلسكندرٌة-دار المعرفة الجامعٌة فوزي عٌسىمن ذخابر التراث رإٌة تحلٌلٌة نقدٌة26637

2014دط - اإلسكندرٌة-دار المعرفة الجامعٌة فوزي عٌسىمن ذخابر التراث رإٌة تحلٌلٌة نقدٌة26638

2010 1ط- األردن-دار دجلة بان حمٌد الراويالحطٌبة فً معٌار النقد قدٌما وحدٌثا26639

2010 1ط- األردن-دار دجلة بان حمٌد الراويالحطٌبة فً معٌار النقد قدٌما وحدٌثا26640

2009 2ط- األردن-دار دجلة شادان جمٌل عباسعمر بن أبً ربٌعة فً الخطاب النقدي العربً الحدٌث26641

2013 1ط-األردن-الوراق للنشر والتوزٌعمصطفى القلعًالنقد اإلبداعً كتابة محاورة للمشهد الثقافً العربً المعاصر26642

26643
التخٌٌل القصصً الشعرٌة المعاصرة

لحسن :تر/شلومٌت رٌمون كنعان 

1995 1ط- الدار البٌضاء-دار الثقافةأحمامة

26644
التخٌٌل القصصً الشعرٌة المعاصرة

لحسن :تر/شلومٌت رٌمون كنعان 

1995 1ط- الدار البٌضاء-دار الثقافةأحمامة

2009 2المؽرب ط-المركز الثقافً العربً حسن بحراويالشخصٌة- الزمن- بنٌة الشكل الروابً الفضاء26645
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2009 2المؽرب ط-المركز الثقافً العربً حسن بحراويالشخصٌة- الزمن- بنٌة الشكل الروابً الفضاء26646

2013دط - اإلسكندرٌة-مإسسة حورس الدولٌةمحمد عبد المنعمتقنٌات التمتٌل واإلخراج فً المسرح التسجٌل26647ً

2013دط - اإلسكندرٌة-مإسسة حورس الدولٌةمحمد عبد المنعمتقنٌات التمتٌل واإلخراج فً المسرح التسجٌل26648ً

2012دط -اإلسكندرٌة-دار المعرفة الجامعٌةفوزي سعد عٌسىالواقعٌة السحرٌة فً الرواٌة العربٌة26649

2012دط -اإلسكندرٌة-دار المعرفة الجامعٌةفوزي سعد عٌسىالواقعٌة السحرٌة فً الرواٌة العربٌة26650

2010 1ط- دمشق - دار الفرقد ماجد صالح السامرابً"أدب الروابً علً خٌون"التقنٌة الروابٌة والتؤوٌل المعرفً دراسات فً القصة الروابٌة26651

2010 1ط- دمشق - دار الفرقد ماجد صالح السامرابً"أدب الروابً علً خٌون"التقنٌة الروابٌة والتؤوٌل المعرفً دراسات فً القصة الروابٌة26652

2008دط - بٌروت-دار التنوٌرمحمد عباسأفبلطون واألسطورة26653

2008دط - بٌروت-دار التنوٌرمحمد عباسأفبلطون واألسطورة26654

2006 5ط- القاهرة-مكتبة مدبولً عبد المنعم الحفنًالموسوعة الصوفٌة26655

2009 1ط-سورٌا-دار الزمانٌاسٌن حسٌن الوٌسًالتصوؾ فً العراق ودوره فً البناء الفكري الحضارة اإلسبلمٌة26656

2009 1ط-سورٌا-دار الزمانٌاسٌن حسٌن الوٌسًالتصوؾ فً العراق ودوره فً البناء الفكري الحضارة اإلسبلمٌة26657

2005 1ط- القاهرة-مكتبة مدبولً صابر طعٌمةالتصوؾ والتفلسؾ الوسابل والؽاٌات26658

2005 1ط- القاهرة-مكتبة مدبولً صابر طعٌمةالتصوؾ والتفلسؾ الوسابل والؽاٌات26659

2008 1ط-لبنانهٌام كرٌدٌةأضواء على األلسنٌة26660

2008 1ط-لبنانهٌام كرٌدٌةأضواء على األلسنٌة26661

2008 2ط/2003 1ط-لبنانهٌام كرٌدٌةاأللنسٌة الفروع والمبادئ والمصطلحات26662

2008 2ط/2003 1ط-لبنانهٌام كرٌدٌةاأللنسٌة الفروع والمبادئ والمصطلحات26663

2011دط - القاهرة-مكتبة مدبولًعبلء طاهرالكتابة المستحٌلة نماذج من الرواٌة العالمٌة المعاصرة26664

2011دط - القاهرة-مكتبة مدبولًعبلء طاهرالكتابة المستحٌلة نماذج من الرواٌة العالمٌة المعاصرة26665

2008دط - الجزابر-دار التنوٌرابراهٌم صحراوي:تر/دانٌال رٌػرجل اإلستشراق مسارات اللؽة العربٌة فً فرنسا26666

2008دط - الجزابر-دار التنوٌرابراهٌم صحراوي:تر/دانٌال رٌػرجل اإلستشراق مسارات اللؽة العربٌة فً فرنسا26667

2011 1ط- األردن-عالم الكتب الجدٌث نصر الدٌن بن ؼنٌسةفصول فً السٌمٌابٌات26668

2004دط -القاهرة-دارؼرٌب ٌوسؾ خلٌؾمناهج البحث األدب26669ً

2004دط -القاهرة-دارؼرٌب ٌوسؾ خلٌؾمناهج البحث األدب26670ً

2007 1ط- األردن-دار دجلة نوزاد حسن أحمدالمنهج الوصفً فً كتاب سٌبوٌه26671

2004 1ط- عمان-دار صفاءحمٌد آدم ثوٌنًمنهج النقد األدبً عند العرب26672

2004 1ط- عمان-دار صفاءحمٌد آدم ثوٌنًمنهج النقد األدبً عند العرب26673

2009 1ط- تونس- عالم الكتب الحدٌثسامٌة الدرٌدي الحسنًدراسات فً الحجاج قراءة لنصوص مختارة من األدب العربً القدٌم26674

2009 1ط- تونس- عالم الكتب الحدٌثسامٌة الدرٌدي الحسنًدراسات فً الحجاج قراءة لنصوص مختارة من األدب العربً القدٌم26675

2008دط - سورٌة-صفحات للدراسات والنشرصابر الحباشةالتداولٌة والحجاج مداخل ونصوص26676

2008دط - سورٌة-صفحات للدراسات والنشرصابر الحباشةالتداولٌة والحجاج مداخل ونصوص26677

2005 1ط- بٌروت - دار الطلٌعة معود صحراوي-دراسة تداولٌة لظاهرة األفعال الكبلمٌة فً التراث اللسانً العربً - التداولٌة عند العلماء العرب 26678
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2005 1ط- بٌروت - دار الطلٌعة معود صحراوي-دراسة تداولٌة لظاهرة األفعال الكبلمٌة فً التراث اللسانً العربً - التداولٌة عند العلماء العرب 26679

2012 1ط-لبنان-مركز دراسات الوحدة العربٌةسمر محمد سعد:تر/مجموؼة مو بحث فً العبلمة المربٌة من أجل ببلؼة الصورة26680

2010 1ط-سورٌة- دار الزمانسلٌم بركاتالتعجٌل فً قروض النثر26681

2010 1ط-سورٌة- دار الزمانسلٌم بركاتالتعجٌل فً قروض النثر26682

2007 2ط-اإلسكندرٌة-دار النهصة العربٌةعبده الراجحًمحاضرات فً األدب المقارن26683

2007 2ط-اإلسكندرٌة-دار النهصة العربٌةعبده الراجحًمحاضرات فً األدب المقارن26684

2012دط -اإلسكندرٌة-دار المعرفة الجامعٌةفوزي سعد عٌسىاتجاهات تبسٌط النص األدبً للطفل26685

2012دط -اإلسكندرٌة-دار المعرفة الجامعٌةفوزي سعد عٌسىاتجاهات تبسٌط النص األدبً للطفل26686

2012دط - األردن- دار دجلةمحمود شكر الجبورياالتجاهات الحدٌثة فً تحسٌن الكتابة والخط العلرب26687ً

2010 1ط-المؽرب-دار األمانقصً العتابً:تر/جورج ٌولالتداولٌة 26688

2012 1ط-األردن-الوراق للنشر والتوزٌعمحمد شنطً/هادي نهرالتذوق األدبً 26689

2013 1عالم الكتب الحدٌث األردن طرابح بن خوٌةالتناص-الرمز -جمالٌات القصٌدة اإلسبلمٌة المعاصرة الصورة 26690

2013 1عالم الكتب الحدٌث األردن طرابح بن خوٌةجمالٌات القصٌدة اإلسبلمٌة المعاصرة اإلٌقاع الشعري26691

2014 1عالم الكتب الحدٌث األردن طأٌوب جرٌجس العطٌةاأسلوبٌة فً النقد العربً المعاصر26692

2014 1عالم الكتب الحدٌث األردن طأسماء جموسً عبد الناظرالتفاعل السٌاقً بٌن الشعر األول والتراث النقدي إلى القرن الخامس الهجري26693

2013 1مركز دراسات الوحدة العربٌةبٌروت طمحمد جاسم جبارةمسابل الشعرٌة فً النقد العربً دراسة فً نقد النقد26694

2013 1دار الرضوان عمان طرٌاض هبلل الدلٌمًبٌن الفكر والنقد والتشكٌل البصري26695

26696
النقد العربً القدٌم حتى نهاٌة القرن الخامس الهجري

محمد أحمد / داود ؼطاشة الشوابكة

2009 1دار الفكرعمان طصوالحة

2010 1عالم الكتب الحدٌث األردن طأحمد بٌكٌساالدبٌة فً النقد العربً القدٌم من القرن الحامس حتى القرن الثامن للهجرة26697

2012دار المعرفة الجامعٌة اإلسكندرٌة دط فوزي سعد عٌسىاتجاهات تبسٌط النص األدبً للطفل26698

2012دار عٌداء األردن دط محمد خلٌؾ الحٌانًالتؤوٌاٌة مقاربة وتطبٌق مشروع قراءة فً شعر فاضل العزاوي26699

2013 1دار الحامد عمان طمشري بن خلٌفةالنقد المعاصر والقصٌدة الحدٌثة26700

26701
التداولٌات وتحلٌل الخطاب بحوث محكمة

منتصر أمٌن / حافظ إسماعٌلً علوي

2014 -1كنوز المعرفة طعبد الرحٌم

26702
التداولٌات وتحلٌل الخطاب بحوث محكمة

منتصر أمٌن / حافظ إسماعٌلً علوي

2014 -1كنوز المعرفة طعبد الرحٌم

2012 1عالم الكتب الحدٌث األردن طفتحً بوخالفةلؽة النقد األدبً الحدٌث26703

1989 1دار اآلداب بٌروت طسامً سوٌدانفً النص الشعري العربً مقاربات منهجٌة26704

2012 1االنتشار العربً لبنان طأسامة محمد البحٌريمقارنات فً السرد العرب26705ً

2012 1االنتشار العربً لبنان طبوشوشة بن جمعةإشكالٌة المفاهٌم وأجناسٌة الرواٌة-النقد الروابً فً المؽرب العرب26706ً

2010 1الدار العربٌة للعلوم ناشرون لبنان طمجموعة من الباحثٌنندوة الرواٌة العربٌة والنقد المداخبلت والتوصٌات26707

2013 1عالم الكتب الحدٌث األردن طٌونس لشهب:إلٌزابٌت ؼافو ؼالوترمناهج النقد األدبً 26708
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2009عالم الكتب الحدٌث األردن دط مجموعة من الباحثٌنقضاٌا النقد األدبً بٌن النظرٌة والتطبٌق26709

2011دار العلم واإلٌمان دمشق دط  محمود رزق حامدالنقد األدبً من العصر الجاهلً حتى العصر العباس26710ً

2013 1عالم الكتب الحدٌث األردن طحسٌن المناصرةقراءات فً المنظور السردي النسوي26711

2013 1دار مجدالوي األردن طأحمد جبر شعتجمالٌات التناص26712

2009 1دار مجدالوي األردن طفاتن عبد الجبار جواداللون لعبة سٌمٌابٌة بحث إجرابً فً تشكٌل المعنى الشعري26713

2012 1دار صفاء عمان طأحمد رحٌم كرٌم الخفاجًالمصطلح السردي فً النقد األدبً العربً الحدٌث26714

2010 1دار صفاء عمان طعبد القادر فٌدوحاالتجاه النفسً فً نقد الشعر العرب26715ً

2010 1حمادة للنشر والتوزٌع األردن طجودت كسابالخطاب الشعري العربً الحدٌث المصادر واآللٌات26716

2014 1دار الرضوان عمان طباسم األعسمنقد السرد26717

26718
النقد الفنً دراسة فً المفاهٌم والتطبٌقات

سامً قحطان /علً شناوة آل وادي 

2014 1دار الرضوان عمان طسلمان

26719
درسات أدبٌة نقدٌة فً الفنون النثرٌة

مصطفى محمد / داود ؼطاشة الشوابكة

2010 2دار الفكر عمان طالفار

2009 1عالم الكتب الحدٌث األردن طالشاهد البوشٌخً(قضاٌا ونماذج ونصوص)مصطلحات النقد العربً لدى الشعراء الجاهلٌن واإلسبلمٌٌن 26720

2014 1دار الرضوان عمان طعلً شناوة آل واديالخطاب الجمالً المعنى والتشكٌل26721

2012دار الكتب والوثابق القومٌة كركوك دط نفلة حسن أحمد-دراسة تطبٌقٌة لرواٌة الزٌنً بركات - التحلٌل السٌمٌابً للفن الروابً 26722

2011 1دار الفكر العربً القاهرة طعبد العلٌم محمد اسماعٌل علًدراسة موضوعٌة فنٌة (عصر سٌادة قرطبة  )ظاهرة المقطعات فً الشعر األندلسً 26723

2014 1دار الوفا اإلسكندرٌة طسعٌد محمد محمد السقاجذور الحداثة وما بعد الحداثة26724

2011دار المعرفة الجامعٌة اإلسكندرٌة دط فوزي سعد عٌسىجمالٌات التلقى قراءات نقدٌة فً الشعر العربً المعاصر26725

2011 1دار الفارابً لبنان طإبراهٌم فضل هللاعلم النفس األدبً مع نصوص تطبٌقٌة26726

2013 1عالم الكتب الحدٌث األردن طرابح بن خوٌةمقدمة فً األسلوبٌة26727

2013 1عالم الكتب الحدٌث األردن طرابح بن خوٌةمقدمة فً األسلوبٌة26728

2014 1عالم الكتب الحدٌث األردن طمحمد صابرعبٌدالتشكٌل النصً الشعري، السردي، السٌر ذات26729ًِ

2014 1عالم الكتب الحدٌث األردن طمحمد صابرعبٌدالتشكٌل النصً الشعري، السردي، السٌر ذات26730ًِ

2013 1االنتشار العربً بٌروت طمعجب العدوانً/أحمد صبرة التشكل والمعنى فً الخطاب السردي26731

2012 1عالم الكتاب الحدٌث األردن طسوسن البٌاتً/محمد صابرعبٌدلنبٌل سلٌمان((مدارات الشرق))جمالٌات التشكل الروابً دراسة فً الملحمة الروابٌة 26732

2012 1عالم الكتب الحدٌث األردن طمهدي صبلح الجوٌديالتشكٌل المربً فً النص الروابً الجدٌد26733

2012-2011النص بٌن القراءة والتؤوٌل بحوث الندوة المنعقدة فً المركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن مكناس 26734 2013 1عالم الكتب الحدٌث األردن طٌحٌى رمضان/إدرٌس مقبول 

2012-2011النص بٌن القراءة والتؤوٌل بحوث الندوة المنعقدة فً المركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن مكناس 26735 2013 1عالم الكتب الحدٌث األردن طٌحٌى رمضان/إدرٌس مقبول 

2014 1دار العلم واإلٌمان دسوق طنعمان عبد السمٌع متولًأثره فً بنٌة النص-االنزٌاح اللؽوي أصوله 26736

2005 1مجد المإسسة الجامعٌة بٌروت طأحمد محمد وٌساالنزٌاح من منظور الدراسات األسلوبٌة26737

2010 1عالم الكتب الحدٌث األردن طخلٌل شكري هٌاسالقصٌدة السٌر ذاتٌة بنٌة النص وتشكٌل الخطاب26738

2010 1عالم الكتب الحدٌث األردن طمحمد صابر عبٌدالمؽامرة الجمالٌة للنص القصص26739ً
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2013 1دار الكتاب الجدٌد لٌبٌا طعبد الرحٌم جٌرانعلبة السرد النظرٌة السردٌة من التقلٌد إلى التؤسٌس26740

2010-2009 1دار مجدالوي عمان طفٌصل ؼازي النعٌمًالعبلمة والرواٌة دراسة سٌمٌابٌة فً ثبلثٌة ارض السواد لعبد الرحمن منٌؾ26741

2014 1دار الرضوان عمان طجاسم حمٌد جودةجمالٌة العبلمة الروابٌة 26742

2012 1المإسسة العربٌة األردن طعبد هللا إبراهٌمالمحاورات السردٌة26743

2014دار العلم واإلٌمان دسوق دط نعمان عبد السمٌع متولًالتناص اللؽوي نشؤته وأصوله وأنواعه26744

2010 1عالم الكتب الحدٌث األردن طسعٌد سبلمالتناص التراثً الرواٌة الجزابرٌة أنموذجا26745

2010 2عالم الكتب الحدٌث األردن طمحمد صابر عبٌدالقصٌدة العربٌة الحدٌثة حساسٌة االنبثاقة الشعرٌة األولى جٌل الرواد والستٌنات26746

2010 1عالم الكتب الحدٌث األردن طالشرٌؾ حبٌلةبنٌة الخطاب الروابً دراسة فً رواٌات نجٌب الكٌبلن26747ً

2014 1دار عٌداء األردن طسٌقا علً عارؾالقصٌرة " محًٌ الدٌن زنطنة"الحوار فً قصص 26748

2013 1دار مجدالوي عمان طرشٌد بن مالكمن المعجمٌات إلى السٌمٌابٌات26749

2013 1فضاءات األردن ط عبد النوار إدرٌسالنقد الجندري تمثبلت الجسد األنثوي فً الكتابة النسابٌة26750

2013 1فضاءات األردن ط علً جعفر العبلقالشعر والتلقً دراسة نقدٌة26751

2014 1عالم الكتب الحدٌث األردن طأٌوب جرٌجس العطٌةاألسلوبٌة فً النقد العربً المعاصر26752

2003 1دار الكندي األردن طموسى سامح ربابعةاألسلوبٌة مفاهٌمها وتجلٌاتها26753

2014 1دار عٌداءعمان طمحمد صابرعبٌدالشعر بوصفه هوٌة من التشكٌل إلى العبلمة26754

2013 1دار مجدالوي عمان طسعٌد محمد بكورتفكٌك النص مقاربة بنٌوٌة أسلوبٌة منفتحة مقارنة بٌن المتنبً وأمل دنقل26755

2014 1عالم الكتب الحدٌث األردن طبان البناالبناء السردي فً الرواٌة اإلسبلمٌة المعاصرة26756

2009 1ط-عمان - دار وابل للنشر الشمالً-محمد فتحً -نضال قراءة النص األدبً مدخل ومنطلقات26757

2008 1دار مجدالوي األردن طحسن علٌانالبنٌوٌون-احسان عباس -الخطاب النقدي العربً ابن خلدون 26758

2011 1دار الجرٌر عمان طسعاد عبد الوهاب العبد الرحمنالنص األدبً التشكٌل والتؤوٌل26759

2012 1مإسسة جابزة عبد العزٌز األردن طمحمد الزؼبًم2011 ماٌو 5 -3أبحاث المإتمر الدولً الرابع للسردٌات السرد والشعر 26760

2013 1ط-المؽرب-دار األمانمحمد فلٌح الجبورياالتجاه السٌمٌابً فً نقد السرد العربً الحدٌث26761

2013 1عالم الكتب الحدٌث األردن طرابح بن خوٌةالتناص-الرمز -جمالٌات القصٌدة اإلسبلمٌة المعاصرة الصورة 26762

(بحث فً األشكال واالستراتٌجٌات)الحجاج والحقٌقة وآفاق التؤوٌل فً نماذج ممثلة من تفسٌر سورة البقرة26763 2010 1دار الكتاب الجدٌد المتحدة لبنان طعلً الشبعان

2010 1عالم الكتب الحدٌث األردن طفتحً بوخالفةالتجربة الروابٌة المؽاربٌة دراسة فً الفعالٌات النصٌة وآلٌات القراءة26764

2013-2012 1دار مجدالوي األردن طحسن علٌانتداخل األجناس األدبٌة الرواٌة والسٌرة سٌرة مدٌنة وشعب26765

2013 1دار الرضوان عمان طشاكر عبد العظٌم جعفرتمظهرات ما بعد الحداثة فً النص المسرحً العرب26766ً

2009 2عالم الكتب الحدٌث األردن طأحمد مداسلسانٌات النص نحو منهج لتحلٌل الخطاب الشعري26767

2014 1دار كندي عمان طسلمان كاصدعالم النص دراسة بنٌوٌة فً األسالٌب السردٌة26768

2013 1عالم الكتب الحدٌث األردن طرابح بن خوٌةالبنٌة التركٌبٌة للقصٌدة الحدٌثة26769

2014 1عالم الكتب الحدٌث األردن طعبد المجٌد الحسٌبالرواٌة العربٌة الجدٌدة وإشكالٌة اللؽة26770

2010 1عالم الكتب الحدٌث األردن طمحمد العٌاشً كنونًشعرٌة القصٌدة العربٌة المعاصرة دراسة أسلوبٌة26771

2011 1عالم الكتب الحدٌث عمان طماجد الجعافرة1م المجلد 2010 تموز 29-27المرجعٌات فً النقد واألدب واللؽة مإتمر النقد الدولً الثالث عشر 26772
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2011 1عالم الكتب الحدٌث عمان طماجد الجعافرة2م المجلد 2010 تموز 29-27المرجعٌات فً النقد واألدب واللؽة مإتمر النقد الدولً الثالث عشر 26773

2013 1عالم الكتب الحدٌث األردن طهانً نصر هللارحلة الموت دراسة فً رموز السٌاب الشخصٌة والخاصة26774

2013 1أمواج األردن طسعادة عودة أبو عراققضاٌا فً عالم الطفولة26775

2013 1دار الوفاء اإلسكندرٌة طمحمد فوزي مصطفىدراسات فً مسرح الطفل تنظٌرا وتطبٌقا26776

2002 1دار اآلداب بٌروت طصبلح فضلتحوالت الشعرٌة العربٌة 26777

2013 1دار الوفاء اإلسكندرٌة طمحمد فوزي مصطفى"ٌعقوب الشارونً نموذجا"أنساق القٌم فً قصص األطفال 26778

2011 1األردن ط-دار الفارس للنشر والتوزٌع عبد هللا إبراهٌمالسرد النسوي الثقافة األبوٌة، الهوٌة األنثوٌة، والجسد26779

2014 1دار النهضة العربٌة بٌروت طأنطواء طعمةسٌمٌاء القصة العربٌة26780

2011 1مكتبة لنان ناشرون طنبٌل أٌوبالنقد النصً وتحلٌل الخطاب نظرٌات ومقاربات26781

2011 1مكتبة لنان ناشرون طنبٌل أٌوبوسٌمٌابٌة الخطاب النقدي (2)نص القارئ المختلؾ26782

1999 1دار اآلداب القاهرة طصبلح فضلشفرات النص دراسة سٌمٌولوجٌة فً شعرٌة القص والقصٌد26783

2014 1عالم الكتب الحدٌث األردن طالربعً بن سبلمةالوجٌز فً مناهج البحث األدبً وفنٌات البحث العلم26784ً

2014 1المإسسة الحدٌثة للكتاب لبنان طرجان عبد هللا توماأدب الرحلة والرحالون العرب26785

2014 1دار النهضة العربٌة لبنان طأحمد كمال زكًالنقد األدبً الحدٌث أصوله واتجاهاته26786

2013 1دار الوفاء لدنٌا الطباعة اإلسكندرٌة طحسن ٌوسؾظاهرة التؤوٌل فً النص الشعري دراسة نماذج من الشعر العربً القدٌم26787

1991 1دار اآلداب بٌروت طسامً سوٌدانفً داللٌة القص وشعرٌة السرد26788

2010 1عالم الكتب الحدٌث األردن طمحمد صابر عبٌدالعبلمة الشعرٌة قراءات فً تقانات القصٌدة الجدٌدة26789

2014 1عالم الكتب الحدٌث األردن طمحمد صابر عبٌدالصورة-الداللة -تجلٌات النص الشعري اللؽة 26790

2014 1دار الراٌة األردن طالكبٌر الدادٌسًالحداثة الشعرٌة العربٌة بٌن الممارسة والتنظٌر دراسة فً تجربة نازك المبلبكة26791

2013 1فضاءات األردن ط راشد علً عٌسى2012التشكٌل الجمالً عند األطفال مدخل تطبٌقً فً أدب األطفال فً األردن 26792

2013 1دار مجدالوي األردن طسعٌد محمد بكورتفكٌك النص مقاربة بنٌوٌة أسلوبٌة منفتحة مقارنة بٌن المتنبً وأمل دنقل26793

2010 1عالم الكتب الحدٌث األردن طمحمد صابر عبٌدببلؼة القراءة فضاء المتخٌل النصً التراث، الشعر، السٌنما26794

2010 1الدار العربٌة لبنان طعبد اللطٌؾ محفوظالبناء والداللة فً الرواٌة مقاربة من منظور سٌمٌابٌة السرد26795

2009دار الساقً لبنان ط جدٌدة أدونٌسمقدمة للشعر العرب26796ً

2011 1دار الفرابً بٌروت طعلً مهدي زٌتونالقص-المكان -فً مدار النقد األدبً الثقافة 26797

1985 2ط/1981 1دار الطلٌعة بٌروت طجورج طرابٌشًرمزٌة المرأة فً الرواٌة العربٌة ودراسات أحرى26798

2007 2المؽرب ط-المركز الثقافً العربً محمد صابر عبٌدشعرٌة الحجب فً خطاب الجسد26799

2009 1الدار العربٌة للعلوم ناشرون لبنان طعادل درؼامفً تحلٌل النص الشعري 26800

2013 1ضفاؾ بٌروت طعبد القادر بن سالمبنٌة الحكاٌة فً النص الروابً المؽاربً الجدٌد26801

2010 1الدار العربٌة للعلوم ناشرون لبنان  طإبراهٌم خلٌلبنٌة النص الروابً دراسة26802

2010 1الدار العربٌة للعلوم ناشرون لبنان  طمحمد معتصمبنٌة السرد العربً من مساءلة الواقع إلى سإال المصٌر26803

2010 1الدار العربٌة للعلوم ناشرون لبنان  طعادل ضرؼامفً السرد الرواب26804ً

2010 1الدار العربٌة للعلوم ناشرون لبنان  طمحمد بوعزةتحلٌل النص السردي تقنٌات ومفاهٌم26805
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2013 1تٌمقاد للنشر الجزابر طشمٌسة ؼربًشعٌب حلٌفً أوراق فً السٌرة والرحلة26806

2013 1دار مجدالوي  عمان طجاسم محمد جاسمجمالٌات العنوان مقاربة فً خطاب محمود دروٌش26807

2013دار الفكر العربً القاهرة دط عمر الدسوق1ًفً األدب الحدٌث المجلد 26808

2013دار الفكر العربً القاهرة دط عمر الدسوق2ًفً األدب الحدٌث المجلد 26809

2014 1دار الحامد األردن طسبلمة هلٌل عٌد الؽرٌب(هـ 784 / 648)الرسابل الفنٌة فً العصر المملوكً األول26810

2011 1دار عٌداء األردن طنعٌم مجاهد عودةفً العصر الجاهلً وصدر االسبلم-أدب المرأة العربٌة الشعر والنثر والحوار 26811

2014 1عالم الكتب الحدٌث األردن طأسماء بنت عبد العزٌز الجنوبًسٌر الشعر الذاتٌة فً األدب العربً الحدٌث26812

2013 1دار عٌداء األردن طأحمد علً الفبلحً(دراسة اجتماعٌة نفسٌة)االؼتراب فً الشعر العربً فً القرن السابع الهجري 26813

2013 1عالم الكتب الحدٌث األردن طسعٌد بكورالنص الشعري القدٌم بٌن آلٌات إنتاجه وجمالٌات تلقٌه26814

2013دار الوفاء لدنٌا الطباعة اإلسكندرٌة دط محمد عبد الواحد حجازياألطبلل فً الشعر العربً دراسة جمالٌة26815

2014 1دار عٌداء األردن طصدٌق بتال الساعديدراسة موضوعٌة فنٌة (عصر سٌادة قرطبة  )ظاهرة المقطعات فً الشعر األندلسً 26816

2013 1دار عٌداء األردن طمحمد عبٌد السبهانً(هـ422-هـ 92من الفتح حتى سقوط الخبلفة  )المكان فً الشعر االندلس26817ً

2013 1دار عٌداء االردن طعبد اللطٌؾ عٌسىشعر الرثاء فً عصر ملوك الطوابؾ فً األندلس26818

2012 1ط- العراق-المكتب الجامعً الحدٌث صالح محمود محمد الطابً-شعر القرنٌٌن الخامس والسادس للهجرة أنموذجا-هوٌة الشعر األندلس بٌن االستقبلل والتبعٌة للمشرق 26819

2012 1ط- العراق-المكتب الجامعً الحدٌث صالح محمود محمد الطابً-شعر القرنٌٌن الخامس والسادس للهجرة أنموذجا-هوٌة الشعر األندلس بٌن االستقبلل والتبعٌة للمشرق 26820

2015 1دار المعرفة الجامعٌة االسكندرٌة طفوزي عٌسىاألدب األندلسً النثر الشعر الموشحات26821

2013 1دار مجدالوي  عمان طمحمد حسٌن محمودشعرٌة الجسد الجاهلً فحص أثر الجسد فً القصٌدة الجاهلٌة26822

2013 1دار مجدالوي  عمان طمحمد حسٌن محمودفحص أثر الجسد فً شعر هذٌن العصرٌن (العصر األموي- عصر صدر اإلسبلم )شعرٌة الجسد 26823

2013دار الكتاب الحدٌث الجزابر دط أمٌنة فزارى"الطرٌقة الفنٌة"األدب المؽربً واألندلسً نصوص شعرٌة ونثرٌة مختارة للتطبٌق 26824

2013دار الكتاب الحدٌث الجزابر دط أمٌنة فزارى"الطرٌقة التارٌخٌة"األدب المؽربً واألندلسً نصوص شعرٌة ونثرٌة مختارة للتطبٌق 26825

2013 1دار عٌداء األردن طجمٌل علوان مقراضالبنٌة السردٌة فً شعر امرإ القٌس26826

2013 1دار عٌداء األردن طجمٌل علوان مقراضالبنٌة السردٌة فً شعر امرإ القٌس26827

2013 1ط- األردن-دار عٌداء آزاد محمد البجبلنًهـ422- هـ 92المجالس الشعرٌة فً االندلس من الفتح حتى سقوط الخبلفة 26828

2015دار المعرفة االسكندرٌة دط فوزي عٌسىإتجاهات جدٌدة فً شعر القرنٌن الثالث والرابع الهجرٌٌن26829

2012 1دار عٌداء العراق طعمر إبراهٌم توفٌق-موضوعاته وفنونه-الوافً فً تارٌخ الدب العربً فً الندلس 26830

2006 1عالم الكتب الحدٌث األردن طإٌمان السٌد أحمد الجملالمعارضات فً الشعر األندلسً 26831

2010 1دار دجلة عمان طمحمد شهاب العالًالشعر السٌاسً األندلسً فً عصر ملوك الطوابؾ26832

2014 1دار عٌداء األردن طإنقاذ عطا هللا محسن(دراسة نقدٌة)السرد القصصً فً الشعر األندلسً 26833

2013 1عالم الكتب الحدٌث األردن طمصطفى شمٌعةالقراءة التؤوٌلٌة للنص الشعري القدٌم بٌن أفق التعارض وأفق االندماج26834

26835
(هـ463)آلٌات الشعرٌة بٌن التؤصٌل والتحدٌث مقاربة تشرٌحٌة لرسابل ابن زٌدون 

2013 1عالم الكتب الحدٌث األردن طحمٌد حماموشً/ أحمد العلوي العبدالوي

2014 1دار عٌداء األردن طأحمد حاجم الربٌعًصورة الرجل فً شعر المرأة األندلسٌة دراسة تحلٌلٌة26836

2013 1دار عٌداء األردن طآزاد محمد البجبلنًالقٌم الجمالٌة فً الشعر األندلسً عصري الخبلفة والطوابؾ26837
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2013 1دار عٌداء األردن طمحمود شاكر الجنابًدراسات فً الخطاب السٌاسً األندلسً عصر المرابطٌن والموحدٌن وبنً األحمر26838

2013 1دار عٌداء األردن طعلً اسماعٌل السامرابًاللون وداللته الموضوعٌة والفنٌة فً الشعر األندلسً من عصر المرابطٌن حتى نهاٌة الحكم العرب26839ً

2012 1دار صفاء األردن طجمعة حسٌن ٌوسؾ الجبوريالمضامٌن التراثٌة فً الشعر األندلسً فً عهد المرابطٌن الموحدٌن26840

2009 1دار كنوز المعرفة االردن طمنذر ذٌب كفافًصورة المراة فً شعر الصعالٌك واللصوص حتى نهاٌة العصر األموي26841

2008 3دار الكتب العلمٌة لبنان ططه أحمد ابراهٌمتارٌخ النقد األدبً عند العرب من العصر الجاهلً إلى القرن الرابع الهجري26842

2014دار الراٌة األردن دط الوارث الحسنداللٌات التراكٌب فً الشعر العربً القدٌم26843

س2011 1دار الحامد األردن طحسٌن علً الدخٌلًالبنٌة الفنٌة لشعر الفتوحات اإلسبلمٌة فً عصر صدر اإلسبلم 26844

س2012 1دار صفاء عمان طمصطفى عبد اللطٌؾ جٌاووكالحٌاة والموت فً الشعر الجاهل26845ً

1993 6جامعة قات ٌونس بنؽازي طٌحٌى الجبوريالشعر الجاهلً خصابصه وفنونه26846

12014دار كنوز المعرفة االردن طعبد الكرٌم الرحٌويجمالٌات األسلوب فً الشعر الجاهلً مقاربة نقدٌة ببلؼٌة فً إبداع شعراء المدرسة األوسٌة26847

2013 1دار الوفاء لدنٌا الطباعة اإلسكندرٌة طحسن ٌوسؾالشعر الجاهلً فً دراسات المستشرقٌن األلمان26848

2013 1ط- العراق-المكتب الجامعً الحدٌث توفٌق ابراهٌم صالح الجبوريدراسات معاصرة فً الشعر الجاهل26849ً

2014 1دار الحامد األردن طتوفٌق ابراهٌم صالح الجبوريدراسات فً الشعر الجاهلً برإٌا جدٌدة 26850

26851
أخبار النساء

عبد المجٌد طعمه :ابن قٌم الجوزٌة تح

1998 2دار المعرفة لبنان طالحلب

2014 1عالم الكتب الحدٌث األردن طحسن الواراكلً: تح(هـ538ت )تحقٌق فً المقامات اللزومٌة أبً الطاهر محمد بن ٌوسؾ السرقسط26852ً

2012 1دار الرضوان عمان طشاكر هادي حمود التمٌمًالبنى الثابتة والمتؽٌرة لشعر الؽزل فً صدر اإلسبلم والعصر األموي26853

2009 1دار االنتشار العربً األردن طعمر بن عبد العزٌز السٌؾ-األسطورة والرمز - بنٌة الرحلة فً القصٌدة الجاهلٌة 26854

2014 1عالم الكتب الحدٌث األردن طعبد هللا بن أحمد الفٌفًمفاتٌح القصٌدة الجاهلٌة نحو رإٌة نقدٌة جدٌدة عبر المكتشفات الحدٌثة فً اآلثار والمٌثولوجٌا26855

2008 1ط-لبنان-الدار العربٌة للعلوم ناشرونإبراهٌم صحراويالسرد العربً القدٌم األنواع والوظابؾ والبنات26856

2012 1عالم الكتب الحدٌث األردن طكمال الزمانٌس-رضً هللا عنه-حجاجٌة الصورة فً الخطابة السٌاسٌة لدى اإلمام علً 26857

2008 1عالم الكتب الحدٌث األردن طمحمد كراكبًبنٌة الجملة ودالالتها الببلؼٌة فً األدب الكبٌر البن المقفع دراسة تركٌبٌة تطبٌقٌة26858

2014 1دار الكتاب الحدٌث القاهرة طصابر عبد الداٌمجمالٌات النص االدبً فً التراث العرب26859ً

2013 1دار الوفاء لدنٌا الطباعة اإلسكندرٌة طأحمد محمد عوٌنقراءة فً دٌوان العرب26860

2009 1عالم الكتب الحدٌث عمان طعبد هللا طاهر الحذٌفً(دراسة نصٌة)فاعلٌة التعبٌر القرآنً فً الشعر المحدث العباسً 26861

هـ246ما تبقى من رحلة ابن حموٌه المسماة الرحلة المؽربٌة لشٌخ الشٌوخ تاج الدٌن أبً محمد عبد هللا بن عمر بن علً بن محمد بن حمٌه الجوٌنً السرخسً المتوفى سنة 26862 2011 1دار الوفاء لدنٌا الطباعة اإلسكندرٌة طإسبلم هجرس: تد/نجاة المرٌنً: تح

2014 1دار الحامد األردن طسلٌم بتقةترٌٌؾ السرد الروابً الجزابري26863

2012 1دار عٌدان األردن طفرٌدة ابراهٌم بن موسى-دراسة نقدٌة - زمن المحنة فً سرد الكاتبة الجزابرٌة 26864

2013 1دار عٌداء األردن طسبلم علً الفبلحًالبناء الفنً فً شعر ابن جابر األندلس26865ً

2013 1دار عٌداء األردن طسبلم علً الفبلحًالبناء الفنً فً شعر ابن جابر األندلس26866ً

2013 1ط-لبنان-الدار العربٌة للعلوم ناشرونهدى رجب العبٌديعبد الرإوؾ بابكر السٌد- فاعلٌة شعر الرفض والتمرد أمل دنقل26867

2010 1عالم الكتب الحدٌث األردن طصبلح الدٌن احمد دراوشةالرإى واالدوات عند شعراء القرن الثانً الهجري26868

2014 1دار الكندي األردن طمحمد ماجد مجلً الدخٌلأنموذجا (هـ525ت )الصورة الفنٌة فً الشعر األندلسً شعر األعمى التطٌلً 26869
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2012 1دار النهضة العربٌة  لبنان طجان نعوم طنوسالسإال الدٌنً فً شعر أدونٌس 26870

2008 1عالم الكتب الحدٌث األردن طمحمد صابر عبٌدالسٌرة الذاتٌة الشعرٌة قراءة فً التجربة السٌرٌة لشعراء الحداثة العربٌة 26871

26872
التكرارات الصوتٌة فً لؽة الشعر

زٌاد فبلح /محمد عبد هللا القتسمً  

2010 1عالم الكتب الحدٌث األردن طالزعبً

2010 1دار الكتاب الجدٌد المتحدة لبنان طمحمد علً كنديفً لؽة القصٌدة الصوفٌة26873

2010 1دار دجلة عمان طبان حمٌد الراويالحطٌبة فً معٌار النقد قدٌما وحدٌثا26874

2010 1دار صفاء عمان طعبد الهادي بن ظافر الشهريالمتنبً فً معٌار النقد الببلؼً 26875

2014 1دار عٌداء األردن طإٌهاب مجٌد جرادعلقمة الفجل بٌن دارسٌه قدٌما وحدٌثا26876

2013 1دار عٌداء األردن طأحمد علً الفبلحًالصورة فً الشعر العرب26877ً

2014 1دار عٌداء األردن طعلً اسماعٌل السامرابًمستوٌات البناء الشعري عند ابن جبٌر األندلس26878ً

2009 2دار دجلة عمان طشادان جمٌل عباسعمر بن أبً ربٌعة فً الخطاب النقدي العربً الحدٌث26879

26880
شعر ابن سعٌد المؽربً

محمد زكرٌا /هالة عمر ابراهٌم الهواري

2012 1دار الوفاء االسكندرٌة طعنانً

2013 1دار عٌداء األنبار طمحمد عوٌد الساٌربحوث نقدٌة فً شعر األندلسٌٌن26881

26882
العلوم فً ما تؽنى به الشاعراإلنسان فً شعر المتنبً

عبد الرحمن بن سعود بن ناصر 

2011 1بٌسان لبنان طالهواوي

26883
العلوم فً ما تؽنى به الشاعرالمرأة والحب والؽزل فً شعر المتنبً

عبد الرحمن بن سعود بن ناصر 

2011 1بٌسان لبنان طالهواوي

2010 1عالم الكتب الحدٌث األردن طمحمود درابسة/الطاهر الهمامً  م11/  هــــ 5بحث فً شعرٌة من منظور شعر شعراء على شعرهم إلى القرن - الشعر على الشعر 26884

2010 2ط /2009 1ط-دسوق - دار العلم واإلٌمان شعٌب خلؾدراسة أسلوبٌة إحصابٌة- التشكٌل اإلستعاري فً شعر أبً عبلء المعري 26885

2014 1دار الراٌة األردن طمصطفى العرافًببلؼة النص الشعري 26886

26887
(مشروع قراءة )التفكٌر الببلؼً عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن السادس

حمادي صمود
/ 1994 2ط/1981 1دار الكتاب الجدٌد المتحدة بٌروت ط

إفرنج2010ً 3ط

2013 1عالم الكتب الحدٌث األردن طرابح بن خوٌةجمالٌات القصٌدة المعاصرة التركٌب الشعري26888

2010 1كتاب ناشرون لبنان طزكرٌاء تونانًالتسهٌل لعلوم الببلؼة المعانً والبٌان والبدٌع26889

26890
المدخل لدراسة الببلؼة العربٌة

2008 1دار الوفاء لدنٌا الطباعة اإلسكندرٌة طأحمد محمود المصرى/محمد أبو شوارب

2013 1دار عٌداء األردن طمحمد عبٌد السبهانً(هـ540 - 422)الوجه الببلؼً وأثره فً السٌاق الشعري األندلسً عصر الطوابؾ والمرابطٌن26891

2013 1عالم الكتب الحدٌث األردن طعبد هللا خضر حمدأسلوبٌة اإلنزٌاح فً شعر المعلقات26892

2014 1عالم الكتب الحدٌث األردن طبادٌس لهوٌمل(هـ626ت )مظاهر التداولٌة فً مفتاح العلوم للسكاكً 26893

2014 1دار دجلة األردن طحسن مندٌل حسن العكٌلًدراسات ببلؼٌة وأسلوبٌة26894

2012 1ط-األردن-دار أسامة عمر عبد الهادي عتٌقعلم الببلؼة بٌن األصالة والمعاصرة26895

2014 -2013 1دار مجدالوي  عمان طمحمد جاسم جبارةالمعنى والداللة فً الببلؼة العربٌة دراسة تحلٌلٌة لعلم البٌان26896
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2014 -1كنوز المعرفة األردن طحسن المودنببلؼة الخطاب اإلقناعً نحو تصور نسقً لببلؼة الخطاب26897

2013 -1كنوز المعرفة األردن طمنتصر أمٌن عبد الرحٌمتداولٌةاالقتباس دراسة فً الحركٌة التواصلٌة لبلستشهاد26898

2009 2ط/ 2008 1دارالعلم واإلٌمان دسوق طمحمد عبد الجواد شرٌؾالبٌبلوؼرافٌا بٌن األعمال الفنٌة والخدمات المكتبٌة26899

2014دار العلم واإلٌمان دسوق دط هانً محمد(خدماتها -أوعٌتها - أنواعها  )المكتبات26900

2014 1قاهرة ط'المكتبة العصرٌة العبد الحمٌد عبد الفتاح شعبلناتجاهات نظم التعلٌم فً القرن الحادي والعشرٌن26901

2015دط - عمان - دار ٌافا العلمٌة فهد خلٌل زاٌداألسالٌب العصرٌة فً تدرٌس اللؽة العربٌة26902

2012 1دار الحامد األردن طعنود الشاٌش الخرٌشاأسس المنهاج واللؽة26903

س2012 1دار صفاء عمان طصباح نوزي المرزوكمنهج البحث وتحقٌق النصوص ونشرها26904

2013 1دار عوٌداء األردن طمحمد عوٌد الساٌرزمردة األندلس دراسات وببلوؼرافٌا26905

2013 1دار عوٌداء األردن طمحمد عوٌد الساٌرزمردة األندلس دراسات وببلوؼرافٌا26906

2014دار المعرفة الجامعٌة اإلسكندرٌة دط محمد عبد الرزاق المكًاتجاهات التؤلٌؾ فً األدب والؽة قراءة فً مصادر التراث العرب26907ً

2013 1ط-األردن-دار أسامة أحمد محمد (صالح صدقً)فارس الذكاء العاطفً فً تدرٌس اللؽة العربٌة معاٌٌر المناهج فً دولة قطر انموذجا26908

2010 1دار محمد علً للنشر تونس طالزهر الزنادفصول فً الداللة مابٌن المعجم والنحو26909

1997 1دار النهضة العربٌة بٌروت طحلمً خلٌلمقدمة لدراسة التراث المعجمً العرب26910ً

2015 1دار األعصار العلمً األردن طمحمد صالح رمان/فهد خلٌل زاٌد المعاجم والداللة 26911

2013عالم الكتب الحدٌث األردن رابح بن خوٌةجمالٌات القصٌدة المعاصرة اإلٌقاع الشعري26912

2005 1دار الوفاء لدنٌا اإلسكندرٌة طمحمد عبد الحمٌدفً إٌقاع شعرنا العربً وبٌبته26913

2013 1ط-األردن-دار أسامة فاضل بنٌان محمدالنهل الصافً فً علم العروض والقواف26914ً

26915
المدخل إلى تحلٌل النص األدبً وعلم العروض

زهدي محمد /مصطفى خلٌل الكسوانً

2014 2دار صفاء عمان طحسٌن حسن قطنانً/عٌد

2014 2دار صفاء عمان طحمٌد آدم ثوٌنًعلم العروض والقواف26916ً

2013 1عالم الكتب الحدٌث األردن طرابح بن خوٌةفً البنٌة الصوتٌة واإلٌقاعٌة26917

2014 1دار ومكتبة الكندي األردن طذٌاب شاهٌنالعروض العربً فً ضوء الزمز والنظام26918

2013 1عالم الكتب الحدٌث األردن طرابح بن خوٌةفً البنٌة الصوتٌة واإلٌقاعٌة26919

2012 1دار الفارابً لبنان طندٌم نجديجدل االستشراق والعولمة26920

2009 1دار المنهل اللبنانً بٌروت طجان نعوم طنوسثنابٌة الشرق والؽرب دراسات فً نصوص أدبٌة معاصرة26921

2005 1دار المنهل اللبنانً بٌروت طندٌم نجديعبد هللا العروي- حسن حنفً- أثر االستشراق فً الفكر العربً المعاصر عند إدوارد سعٌد26922

2014 1دار الرضوان عمان طعباس هانً الجراحالمقامات العربٌة وآثارها فً اآلداب العالمٌة26923

2010 1دار أسامة األردن طمحمد أحمد اإلدرٌسً السوقًالمدارس األدبٌة فً صحراء الطوارق26924

2013فضاءات األردن ط خاصة ابراهٌم علوش: ترالشعر البدٌل قراءة فً المسكوت عنه26925

2014 1مكتبة المجتمع العربً األردن طمحمد قدور تاجاالستشراق ماهٌته، فلسفته ومناهجه26926

2014 1مكتبة المجتمع العربً األردن طمحمد قدور تاجاالستشراق ماهٌته، فلسفته ومناهجه26927

2013 1وزارة الثقافة األردن طصفاء عبد الفتاح محمد المهداوي(2008 -1995)األنا فً شعر محمود دروٌش دراسة سوسٌو ثقافٌة فً دواوٌنه من 26928
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2013 1ط- عمان-دار البداٌة تركً علً العزاويراٌات المبرزات وؼاٌات الممٌزات من النساء األندلسٌات 26929

2013 1ط- عمان-دار البداٌة تركً علً العزاويأبو بكر محمد بن زهر األندلسً الملقب بالحفٌد طبٌبا، سٌاسٌا وأدبٌا26930

2014 1عالم الكتب الحدٌث األردن طعامر جمٌل شامً الراشديالنص الصوفً دراسة تفكٌكٌة فً نصوص أبو ٌزٌد البسطامً نمودجا26931

2014 1ط- عمان - دار ٌافا العلمٌة صالح محمود مصلحإقرأ فضل القلم والكتاب على حٌاة أولً األلباب26932

26933

4-1قبلبد العٌان ومحاسن األعٌان 

أبً نصر الفتح بن عبٌد هللا القسً 

هـ 529اإلشبٌلً الشهٌر بابن خاقان 

2010 1ط- األردن-عالم الكتاب الحدٌث حسٌن ٌوسؾ خرٌوش: تح

2013 1دار الحامد األردن ططه عفان الحمدانً"تهذٌب األسماء واللؽات"منهج وموارد اإلمام النووي فً كتابه 26934

26935

تراجم طبقات النحاة واللؽوٌٌن والمفسرٌن والفقهاء

تقً الدٌن ابن قاضً الشبهً األسدي 

 (هـ851ت )الدمشقً الشافعً 

2008 1الدار العربٌة للموسوعات لبنان طمحسن ؼٌاض:تح

(م1546/هـ 953ت )البن طولون، شمس الدٌن محمد بن علً الدمشقً الصالحً " مخطوطة"1ذخابر القصر فً تراجم نببلء العصر ج26936 2015 1ط-األردن-دار زهران ندى عبد الرزاق محمود الجٌبلوي

(م1546/هـ 953ت )البن طولون، شمس الدٌن محمد بن علً الدمشقً الصالحً " مخطوطة"2ذخابر القصر فً تراجم نببلء العصر ج26937 2015 1ط-األردن-دار زهران ندى عبد الرزاق محمود الجٌبلوي

2014دار جلٌل للنشر األردن دط عارؾ توفٌق عطاري: رٌزا دومب تر1948- 1911صورة العربً فً األدب الٌهودي 26938

2002من منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق دط مختار حبار(الرإٌا والتشكٌل)شعر أبً مدٌن التلمسانً 26939

1دار الكتب العلمٌة لبنان طمحمد عوٌد الساٌرشعراء أندلسٌون منسٌون وٌلٌه فوات الدواوٌن األندلسٌة26940

2002 1دار مجدالوي األردن طأمانً سلٌمان داوداألسلوبٌة والصوفٌة دراسة فً شعر الحسٌن بن منصور الحبلج26941

2013 1دار مجدالوي األردن طٌحٌى الجبوريالمنتخب المختار من نوادر األشعار26942

م1505 -1445/هـ911 -849رٌاض األلباب بمحاسن اآلداب للسٌوطً عبد الرحمن بن ابً بكر بن محمد بن سابق جبلل الدٌن الخضٌري السٌوطً 26943 2013 1دار مجدالوي األردن طٌحٌى الجبوري: تح

ابن لٌون التجٌبً- أبً بكر بن القوطٌة- أبً عامر مسلمة- دواوٌن شعرٌة لشعراء أندلسٌٌن أبً جعفر بن االبار26944 2013 1دار عٌداء األردن طهدى شوكت بهنام: تح

2012 1مركز البابطٌن طهالة عمر ابراهٌم الهواريشعر صفوان بن إدرٌس26945

2013 1مركز الكتاب األكادٌمً األردن طأٌاد عبد المجٌد إبراهٌم العبد هللاالشعر والعسل دراسة فنٌة تحلٌلٌة لشعر الهذلٌٌن26946

1دار الكتب العلمٌة بٌروت طانتصار خضر الدنانم1145- 1070/ هـ 540- 463دٌوان ابن بقً األندلسً 26947

2013عالم الكتب الحدٌث األردن دط عبد هللا بن عودة العطويتلقً المعلقات دراسة فً االستقبال التعاقب26948ً

2012 1مركز البابطٌن طعبد العزٌز الساوريمستدرك الزٌادات على دٌوان أبً حٌان الؽرناط26949ً

2013 1عالم الكتب الحدٌث األردن طعبد هللا خضر حمدأسلوبٌة اإلنزٌاح فً شعر المعلقات26950

2014 1المكتب العربً للمعارؾ القاهرة ط سلوى علً ابراهٌم الجٌارالسٌنما والسٌاسة نشؤة الفٌلم السٌاسً ومعالجته ألهم القضاٌا السٌاسٌة26951

2012 4مكتبة المجتمع العربً األردن طآمال حلٌم الصراؾموجز فً تارٌخ الفن26952

26953
نظرٌات فً علم الجمال

عدلً محمد /ٌاسمٌن نزٌه أبو شٌخة

2011 1مكتبة المجتمع العربً األردن طعبد الوهاب

2013 1دار الوفاء االسكندرٌة طراوٌة عبد المنعم عباسعلم الجمال وتارٌخ فلسفة الفن والحضارة26954

2013 2دار النهضة العربٌة لبنان طأحمد مختار العباديفً تارٌخ المؽرب واألندلس26955

2015 2دار صفاء عمان طعلً شناوة آل واديفلسفة الفن وعلم الجمال26956
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2015 1دار الخلٌج عمان طعبد الرحمن حسٌن العزاويالمؽرب العربً فً العصر اإلسبلمً 26957

2011 1المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر لبنان طكلود عبٌد"فً جدلٌة العبلقة بٌن الفن التشكٌلً والشعر" جمالٌة الصورة 26958

2011 1أكادٌمٌة الفنون القاهرة طحكمت البٌضانًجمالٌات وتتقنٌات الصوت26959

دار الوفاء اإلسكندرٌةسناء خضرمبادئ فلسفة الفن26960

2009 1مكتبة المجتمع العربً األردن طخلود بدر ؼٌت/فداء حسٌن أبو دبسة تارٌخ الفن عبر العصور 26961

2012 1ط- عمان-دار البداٌة آمال حلٌم الصراؾعلم الجمال فلسفة وفن 26962

2014 1دار الراٌة األردن طالكبٌر الدادسًتحلٌل الخطاب السردي والمسرح26963ً

2013 1دار الرضوان عمان طسمٌر عبد المنعم القاسمًجمالٌات السٌنوؼرافٌا فً العرض المسرحً اإلٌماب26964ً

2013 1دار الرضوان عمان طشاكر عبد العظٌم جعفرتمظهرات ما بعد الحداثة فً النص المسرحً العرب26965ً

2013 1دار الراٌة األردن طسلٌمان الحقٌوي(خباٌا صناعة الصورة)سحر الصورة السٌنمابٌة 26966

-اإلسكندرٌة-مإسسة حورس الدولٌةمحمد عبد المنعمتقنٌات التمتٌل واإلخراج فً المسرح التسجٌل26967ً

2014 1دار الرضوان عمان طسامً الحصناوىسٌمٌاء أداء الممثل فً العرض المسرحً المنودرام26968ً

2013 1دار المنهل اللبنانً طمحمد مصطفى كمالموسوعة المسرح العرب26969ً

2013 1دار الرضوان عمان طحٌدر جواد كاظم العمٌديتؤوٌل الزي فً العرض المسرح26970ً

26971
التواصلٌة فً أداء الممثل المسرحً

عبود / علً عبد الحسٌن الحمدانً

2014 1دار الرضوانعمان طحسن المهنا

26972
الدراما بٌن التشكل والعرض المسرحً

-عبد الؽانً داود: ماٌكل فاندٌن هٌقل تر

2013المركز القومً للترجمة دط  أحمد عبد الفتاح

2013 1دار عٌداء عمان طرإذان أنور مدحتالدراما النسابٌة فً المسرح العربً الحدٌث26973

2012 1دار دجلة األردن طعقٌل مهدي ٌوسؾالوعً واإلبداع الجمالً فً السٌنما والمسرح26974

2012 1دار صفاء األردن طعلً محمد هادي الربٌعًالخٌال فً الفلسفة والدب والمسرح26975

2004 2دار الوفاء اإلس كندرٌة طأبو الحسن عبد الحمٌد سبلمفنون العرض المسرحً ومناهج البحث26976

2010 1دار ٌافا العلمٌة األردن طمهند الجنديالدلٌل العربً المصور لؤلفبلم األمرٌكٌة السٌنما األمرٌكٌة26977

2013 1دار الوفاء اإلسكندرٌة طعلً خلٌفةمسرح الطفل البناء والرإٌة26978

2014 1المكتب العربً للمعارؾ القاهرة ط عبلء عبد النعٌمالدراما التلفزٌونٌة المبادئ العلمٌة لنقد وكتابة السٌنارٌو والحوار26979

2010 1الدار العربٌة للعلوم ناشرون لبنان طشرؾ الدٌن ماجدولٌنالصورة السردٌة فً الرواٌة والقصة والسٌنما26980

2010 1التنوٌر لبنان طؼادة اإلمامجاستون باشبلر جمالٌات الصورة26981

2013 1دار البداٌة عمان طمحمد خلؾ الجبوريمن روابع البدٌع فً الحدٌث النبوي الشرٌفمحمد خلؾ الجبوري26982

2007دط - اإلسكندرٌة-مإسسة حورس الدولٌةمصطفى ؼنٌممعجم السٌرة النبوٌة26983

2014 1عالم الكتب الحدٌث األردن طعبد العزٌز الملوكًاألسلوب فً القرآن الكرٌم سورة البقرة أنموذجا26984

2015 4دار الفكر عمان طفاضل صالح السامرابًمن أسرار البٌان القرآن26985ً

26986
الوجوه والنظابر فً القرآن الكرٌم ٌبحث فً معانً كلمات القرآن الكرٌم التً تشترك فً اللفظ والنطق والرسم وتختلؾ فً المعانً

أبً هبلل الحسن بن عبد هللا العسكري 

2010 1دار الكتب العلمٌة لبنان طأحمد السٌد: تح
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2010 1عالم الكتب الحدٌث األردن طعمر عبد الهادي عتٌقظواهر أسلوبٌة فً القرآن الكرٌم التركٌب والرسم واإلٌقاع26987

26988
النصوص الصوتٌة فً مشاهٌر شروح المقدمة الجزرٌة

ؼانم :تق/نزار خورشٌٌد عقراوي

2010 1دار الراٌة العراق طقدوري الحمد

1014 1دار صفاء عمان طنادٌة عبد الرضا علً الموسوياإلعجاز الببلؼً فً القرآن الكرٌم عند السٌوطً فً كتابٌه اإلتقان ومعترك األقران26989

2014 1عالم الكتب الحدٌث األردن طهادٌة السالمًالتناص فً القرآن دراسة سٌمٌابٌة للنص القرآن26990ً

2008دط - سورٌة-صفحات للدراسات والنشرمحمد بن أحمد جهبلنفعالٌة القراءة وإشكالٌة تحدٌد المعنى فً النص القرآن26991ً

1996 1منشورات دار النمٌر سورٌة طعبد الهادي الفكٌكًاالقتباس من القرآن الكرٌم فً الشعر العرب26992ً

26993
قراءة جدٌدة لنظام التكرار فً البناء الصوتً لبلعجاز القرآنً

عمران إسماعٌل / طالب محمد اسماعٌل

2014 1ط-األردن-دار زهران فٌتور

2014دار الٌازوري عمان  دط عابد بوهاديالئلحالة الزمنٌة ألدوات النفً وتطبٌقاتها فً القرآن الكرٌم26994

2012 1دار تموز طرفاه عزٌز العارضًالترتٌب فً القرآن الكرٌم المجال، والوسابل، والبواعث، والدالالت26995

26996
أسالٌب المحاورة فً القرآن الكرٌم 

طالب محمد / عمران اسماعٌل فٌتور

2010 1دار زهران األردن طأسماعٌل

2013 1جهنٌة األردن طسلمان محمد القضاهكتب اعراب الحدٌث النبوي تعرٌؾ وتحلٌل ومتابعة26997

2014 1جهنٌة األردن طسلمان محمد القضاهكتب اعراب الحدٌث النبوي تعرٌؾ وتحلٌل ومتابعة26998

2014دط -األردن-دار الٌازوري العلمٌةعبد الرحمن سعود ابداحأدب الخطاب فً القرآن الكرٌم26999

2013 1عالم الكتب الحدٌث األردن طكوردٌا أحمد حسن صالحفً الصور المكٌة القصار-النظام الصوتً التولٌدي 27000

2013 1عالم الكتب الحدٌث األردن طأسامة عبد العزٌز جاب هللاجمالٌات التلوٌن الصوتً فً القرآن الكرٌم27001

2014 1عالم الكتب الحدٌث األردن طمرتضى علً شرارة"جزء عم"مستوٌات التحلٌل األسلوبً دراسة تطبٌقٌة على 27002

2003 1دار الفجر القاهرة طبكري عبد الكرٌمالزمن فً القرآن الكرٌم دراسة داللٌة لؤلفعال الواردة فٌه27003

2008 1دار الحامد األردن طفضٌلة مسعوديالتكرارٌة الصوتٌة فً القراءات القرآنٌة قراءة نافع أنموذجا27004

2013 1دار أسامة األردن طمهدي عناد قبها(بعض قصار سور القرآن الكرٌم أنموذجا)التحلٌل الصوتً للنص 27005

2014 1دار الرضوان عمان طفاضل عبد العباس النعٌمًالوسٌط علم أصول التفسٌر27006

2008 1عالم الكتب الحدٌث األردن طهادي نهرالتفسٌر اللؽوي االجتماعً للقراءات القرآنٌة27007

2014 1دار الرضوان عمان طعباس علً األوسًاإلحالة فً القرآن الكرٌم27008

2008 1عالم الكتب الحدٌث األردن طمحمود سلٌم محمد هٌاجنةالصورة النفسٌة فً القرآن الكرٌم دراسة أدبٌة27009

2014 1عالم الكتب الحدٌث األردن طمنٌر عبده علً أنعماألسلوب وفاعلٌة السٌاق دراسة فً تجلٌات الصورة االستعارٌة فً القرآن الكرٌم27010

2013 1دار الكتاب الجدٌد المتحدة األردن طمحمد الحرٌشالنص وآلٌات الفهم فً علوم القرآن دراسة فً ضوء التؤوٌلٌات المعاصرة27011

2008 1مإسسة االنتشار العربً لبنان طالصادق النٌهومالردود- الحوارات- الرمز فً القرآن الدراسة27012

2014 1عالم الكتب الحدٌث األردن طناصر الدٌن أبو خطٌبالرإٌة النحوٌة عند الطبري قراءة فً جامع البٌان عن تؤوٌل القرآن27013

2013 1عالم الكتب الحدٌث األردن طأسامة عبد العزٌز جاب هللاجمالٌات التلوٌن الصوتً فً القرآن الكرٌم27014

2013 1دار دجلة األردن طحسٌن محٌسٌن ختبلن البكري(852ت)البحث اللؽوي فً فتح الباري بشرح صحٌح البخاري البن حجر العسقبلنً 27015

2014 1دار ٌافا العلمٌة األردن طعطٌة ناٌؾ الؽولالنظرٌة الببلؼٌة عند اإلمام الزمخشري فً الكشاؾ عن حقابق التنزٌل وعٌون األقاوٌل فً وجوه التؤوٌل27016
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2007دار الحامد األردن دط ٌوسؾ أحمد محمد البدوي (هـ728- 661 )السٌرة الذاتٌة لشٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة27017

2012دار دجلة األردن دط فادي بن محمود الرٌاحنةمنهج ابن قتٌبة فً تؤوٌل مشكل القرآن وأثره فً الدراسات القرآنٌة27018

2013 1دار الرضوان األردن طعبد الكرٌم عبد الحسٌن الدباججدلٌة التشخٌص والتجرٌد فً التصوٌر اإلسبلم27019ً

2011 1عالم الكتب الحدٌث األردن طمسعود بودوخةدراسات أسلوبٌة فً تفسٌر الزمخشري27020

2011  5دار الفكر عمان طفاضل صالح السامراب2/1ًمعانً النحو المجلد األول 27021

2011  5دار الفكر عمان طفاضل صالح السامراب4/3ًمعانً النحو المجلد الثانً 27022

2014 1دار دجلة األردن طحسن مندٌل حسن العكٌلًالتٌسٌر النحوي المعاصر فً ضوء الخبلؾ النحوي27023

2014 1دار دجلة األردن طحسن مندٌل حسن العكٌلًالتٌسٌر النحوي المعاصر فً ضوء الخبلؾ النحوي27024

2014 1دار دجلة األردن طحسن مندٌل حسن العكٌلًالتٌسٌر النحوي المعاصر فً ضوء الخبلؾ النحوي27025

2014 1عالم الكتب الحدٌث األردن طهادي نهر(2+1)الشرح المعاصر لكتاب سٌبوٌه المجلد األول 27026

2014 1عالم الكتب الحدٌث األردن طهادي نهر(4+3)الشرح المعاصر لكتاب سٌبوٌه المجلد الثانً 27027

2014 1عالم الكتب الحدٌث األردن طهادي نهر(6+5)الشرح المعاصر لكتاب سٌبوٌه المجلد الثالث 27028

2014 1عالم الكتب الحدٌث األردن طهادي نهر(8+7)الشرح المعاصر لكتاب سٌبوٌه المجلد الثانً 27029

2012 1دار الراٌة األردن طراضً محمد عٌد نواصرةموقؾ جبلل الدٌن السٌوطً من المدارس النحوٌة والقضاٌا اللؽوٌة27030

2012 1دار الراٌة األردن طراضً محمد عٌد نواصرةموقؾ جبلل الدٌن السٌوطً من المدارس النحوٌة والقضاٌا اللؽوٌة27031

2012 1دار الرضوان األردن طعبد الوهاب حسن حمدالنظام النحوي فً القرآن الكرٌم تنازع األصوات والمعان27032ً

2014 2المإسسة الحدٌثة للكتاب لبنان طمها خٌر بك ناصرالنحو العربً والمنطق الرٌاضً التؤسٌس والتؤصٌل27033

2008دار دجلة األردن دط عبد علً حسٌنأصول إعراب اللؽة العربٌة27034

27035
األساس فً الصرؾ وهو شرح مبسط وتوضٌح لطٌؾ بطرٌقة تعلٌمٌة مبسطة وبؤسلوبمنهجً مدرسً معاصر لمتن البناء فً علم الصرؾ

للمولى مبل عبد هللا الدتفزي من علماء 

2013 2دار ابن حزم لبنان طهـ9القرن 

2013 1الدار األكادٌمٌة للعلوم طعادل ٌوسؾأساسٌات اإلعراب مفتاح اإلعراب المبسط27036

2009 1دار الراٌة األردن طرٌاض ٌونس السواددراسات فً النحو العرب27037ً

27038
الخرابط المفاهٌمٌة فً القواعد النحوٌة والصرفٌة واإلمبلبٌة

محمد ناٌؾ / محمد حسن حمادات

س2011 1دار الحامد األردن طعٌاصرة

2013 1عالم الكتب الحدٌث األردن طعمر ٌوسؾ عكاشةوأبحاث أخرى (إن)تؤسٌسا لوعً لؽوي مختلؾ َدْفُع ِداللة التوكٌد عن 27039

2013 1دار أسامة األردن طخضر أبو العٌنٌنمعجم األخطاء النحوٌة واللؽوٌة والصرفٌة الشابعة 27040

2013 3عالم الكتب الحدٌث األردن طمحمد حبلوةاألساس فً التطبٌقات النحوٌة واللؽوٌة عبلمات الترقٌم، اإلمبلء استعمال المعاجم، النحو، الصرؾ، التطبٌقات، النشاطات، وحلولها النموذجٌة27041

1دار الكتب العلمٌةبٌروت طعبد العالم القرٌديألفٌات النحو الثبلث دراسة متنٌة مقارنة27042

2013 1المإسسة الحدٌثة للكتاب لبنان طمها خٌر بك ناصرمناهج تدرٌس النحو العربً فً الجامعات واقعا ورإى 27043

2013 1دار ابن حزم لبنان طأٌسر الشروح النحوٌة على متن األجرومٌة ألبً عبد هللا محمد بن داود الصنهاجً الفاسٌصالح حسن الرٌاش27044ً

2013دار رسبلن سورٌا دط طبلل ٌحٌى الطوبجًهـ606- 544الرازي النحوي من خبلل تفسٌره 27045

2013 1فضاءات األردن ط عبد العظٌم أحمد صبرةإعراب المعلقات السبع27046

2014 1دار عٌداء للنشر والتوزٌع األردن طأحمد ٌحٌى علً الدلٌمًالمصطلح النقدي عند أسامة بن منقد فً كتاب البدٌع فً نقد الشعر27047
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2014 1دار عٌداء للنشر والتوزٌع األردن طأحمد ٌحٌى علً الدلٌمًالمصطلح النقدي عند أسامة بن منقد فً كتاب البدٌع فً نقد الشعر27048

2014 1دار صفاء للنشر والتوزٌع عمان طحسٌن لفتة حافظالمعنى فً النقد العربً القدٌم27049

2014 1دار صفاء للنشر والتوزٌع عمان طحسٌن لفتة حافظالمعنى فً النقد العربً القدٌم27050

2007دط - الجزابر-دار التنوٌرألفت حمال الروبًنظرٌة الشعر عند الفبلسفة المسلمٌن من الكندي إلى إبن رشد27051

27052
النزعة النقدٌة عند المعتزلة

2013 1الدار المصرٌة اللبنانٌةطجابر عصفور-حامد عمار/عادل السكري

2013 1دار الوفاء لدنٌا الطباعة والنشر اإلسكندرٌة طمجدي ابراهٌم محمد ابراهٌم(هـ276ت )الظواهر اللؽوٌة فً أدب الكاتب البن قتٌبة27053

2013 1عالم الكتب الحدٌث للنشر والتوزٌع األردن طمصطفى حسٌن عناٌة(هـ710ت سنة )الدر الفرٌد وبٌت القصٌد لمحمد بن أٌدمر 27054

2014 1عالم الكتب الحدٌث للنشر والتوزٌع األردن طقالط بن حجً العنزي(هـ448: ت)التداولٌة فً التفكٌر الببلؼً دراسة فً ؼرر الببلؼة لهبلل بن المحسن الصابا 27055

27056
شعرٌة الخطاب فً التراث النقدي والببلؼً

عبد الواسع أحمد الحمٌري
مجد المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع 

2005 1بٌروت ط

2006 1دارالوفاء لدنٌا الطباعة والنشر اإلسكندرٌة طنجوى صابرالذوق األدبً وتطوره عند النقاد العرب حتى نهاٌة القرن الخامس الهجري27057

1988 2دارالطلٌعة للطباعة والنشر بٌروت طمصطفى الجوزو1 (الجاهلٌة والعصور االسبلمٌة)نظرٌات الشعر عند العرب 27058

2002 1دارالطلٌعة للطباعة والنشر بٌروت طمصطفى الجوزو نظرٌات تؤسٌسٌة ومفاهٌم ومصطلحات2 (الجاهلٌة والعصور االسبلمٌة)نظرٌات الشعر عند العرب 27059

2014 1دارالحامد للنشر والتوزٌع األردن طتوفٌق ابراهٌم صالح الجبوريفً كتاب لؤلصبهانً (األدبٌة والتقدٌة)أخبار الشعراء العرب قبل اإلسبلم 27060

27061
الخبر فً كتاب األؼانً البً الفرج االصبهانً

مٌادة عبد االمٌر /ضٌاء ؼنً العبودي

2013 1دارالحامد للنشر والتوزٌع األردن طالعامري

2013أمواج للطباعة والنشر والتوزٌع عمان دط إبراهٌم خلٌلمقدمة فً علم أصوات اللؽة العربٌة27062

2013أمواج للطباعة والنشر والتوزٌع عمان دط إبراهٌم خلٌلمقدمة فً علم أصوات اللؽة العربٌة27063

1988 2ط- بٌروت - دار الطلٌعة عادل فاخورياللسانٌات التولٌدٌة والتحوٌلٌة27064

2012 1دار دجلة األردن طعادل هادي حمادي العبٌديدراسات ونصوص محققة فً كتاب سٌبوٌه27065

2014 1دار الوفاءلدنٌا الطباعة والنشر االسكندرٌة طمجدي ابراهٌم محمد ابراهٌمبحوث فً علم الداللة بٌن القدماء والمحدثٌن27066

2014دار المعرفة الجامعٌة االسكندرٌة دط محمود أحمد نحلةآفاق جدٌدة فً البحث اللؽوي المعاصر27067

2012 1عالم الكتب الحدٌث األردن طمحمد شندول(من خبلل نماذج من كتب التصوٌب اللؽوي)التطور اللؽوي فً العربٌة الحدٌثة27068

2014 1دار الرضوان للنشر والتوزٌع عمان طصباح عطٌوي عبودالمقطع الصوتً فً العربٌة27069

2010 1دار صفاء للنشر والتوزٌع عمان طمٌرفت ٌوسؾ كاظم المحٌاويالدرس الصوتً عند أحمد بن محمد الجزري27070

2012 1المإسسة الحدٌثة للكتاب لبنان طروعة محمد ناجًعلم األصوات وأصوات اللؽة العربٌة27071

2014عالم الكتب الحدٌث األردن دط عمار ساسًالمدخل إلى الصوتٌات تارٌخا جهود متعاقبة عبر العصور من الفرعونٌة إلى العصر الحدٌث 27072

2014 1عالم الكتب الحدٌث األردن طسهى فتحً نعجةآفاق الدرس اللؽوي فً العربٌة المبنى والمعنى27073

2012 1دار صفاء للنشر والتوزٌع عمان طمصطفى عبد كاظم الحسناوياألصوات اللؽوٌة وظواهرها عند الجاربردي فً شرحه على شافً ابن الحاجب27074

2013 1عالم الكتب الحدٌث األردن طمحمد أمطوشداللٌة الزمن اللسانً فً اللؽة27075

2014 1دار عٌداء للنشر والتوزٌع األردن طرٌاض عبود ؼوار الدلٌمًاللسانٌات والصوتٌات جهود فً اللؽة والتحقٌق27076

2014 1دار عٌداء للنشر والتوزٌع األردن طرٌاض عبود ؼوار الدلٌمًاللسانٌات والصوتٌات جهود فً اللؽة والتحقٌق27077
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2012جهٌنة للنشر والتوزٌع عمان  دط عٌسى برهومةمقدمة فً اللسانٌات27078

2011 1ط-عمان - دار المسٌرة عاطؾ فضل محمدمقدمة فً اللسانٌات27079

2010دار المعرفة الجامعٌة مصر دط حلمً خلٌلدراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة27080

27081

المنطق فً اللسانٌات

ؼونار أندرسون، - ٌنس ألوود، والرس

2013 1دار الكتاب المتحدة بٌروت طعبد المجٌد جحفة:وأوستن دال تر

2013 1دار الكتاب الجدٌد المتحدة طمحمد محمد ٌونس علًقضاٌا فً اللؽة واللسنٌات وتحلٌل الخطاب27082

2013 1دار الكتاب الجدٌد المتحدة طمصطفى ؼلفاناللسانٌات البنٌوٌة منهجٌات واتجاهات27083

2014 1عالم الكتب الحدٌث األردن طنور الدٌن راٌصاللسانٌات المعاصرة فً نظرٌة التواصل27084

2014 1دار الحامد للنشر والتوزٌع عمان طهانً صبري علً آل ٌونسالصناعة اللسانٌة مقتربات فً التؤسٌس27085

2014 1عالم الكتاب الحدٌث األردن طخثٌر عٌسىفً اللسانٌات العربٌة الصوابت عند فخر الدٌن الرازي27086

2009 1عالم الكتاب الحدٌث األردن طأحمد مداسلسانٌات النص نحو منهج لتحلٌل الخطاب الشعري27087

2015 1دار األعصار العلمً األردن طمحمد صبلح رمان/فهد خلٌل زاٌدالصوت بٌن الحرؾ والكلمة27088

2015دار المعرفة الجامعٌة اإلسكندرٌة دط رانٌا فوزي عٌسى/فوزي عٌسىعلم الداللة النظرٌة والتطبٌق27089

2011 2 ط2008 1ط-األردن-عالم الكتب الحدٌثهادي نهرعلم الداللة التطبٌقً فً التراث العرب27090ً

27091
توطبة فً علم اللؽة

توفٌق : كرستٌان بٌلون وبول فابر تر

2013 1دار زهران األردن طعزٌز عبد هللا البزاز

2003 1دار الكندي األردن طموسى سامح ربابعةاألسلوبٌة مفاهٌمها وتجلٌاتها27092

2013 1دار المعتز األردن طعالٌة أنور الصفديشعرٌة األمكنة فً رواٌات ٌحٌى ٌخلؾ27093

2012 1دار زهران األردن طربٌسة موسى كرٌزمعالم أحبلم مستؽانمً الرواب27094ً

2007 1طبع بدعم من وزارة الثقافة األردنٌة عمان طمحمد صابر عبٌد-تجربة فً القراءة الجمالٌة دراسة- إشكالٌة التعبٌر الشعري كفاءة التؤوٌل  27095

2009دار الٌازوري العلمٌة األردن دط طراد الكبٌسًمداخل فً النقد األدبً 27096

2010 1دار زهران األردن طمحمد ٌوسؾ سواعد(مصر نموذجا)المرأة فً األدبٌات العربٌة المعاصرة 27097

2013 1دار جرٌراألردن طسامً شهاب أحمد الجبوريجدل الخطاب النقدي الحدٌث والمعاصر حول شعر أبً العبلء المعري دراسة فً نقد النقد27098

2002اتحاد الكتاب العرب دمشق دط حنا عبود-دراسة-من تارٌخ الرواٌة 27099

2012 1دار جرٌراألردن طخالد عبد الرإوؾ الجبرموقؾ ابن رشٌق القٌروانً من الحداثة الشعرٌة27100

2013جهٌنة للنشر والتوزٌع عمان  دط نصرت عبد الرحمن-دراسة فً مذاهب نقدٌة حدٌثة وأصولها الفكرٌة-فً النقد الحدٌث 27101

2011وزارة الثقافة األردن دط سعد الدٌن كلٌبالمدخل إلى التجربة الجمالٌة27102

2011الوراق للنشر والتوزٌع األردن دط فاضل الكعبً-دراسة ونصوص شعرٌة وقصصٌة ومسرحٌة-كٌؾ نقرأ أدب األطفال 27103

2013جهٌنة للنشر والتوزٌع عمان  دط أمل دنقل-مقاربات نقدٌة-دكتورة أمل دنقل حول نار الشعر القدٌم 27104

2013اتحاد الكتاب العرب دمشق دط ؼٌثاء قادرة01سلسلة الدراسات - تجلٌات النفس ووأثرها فً صورة الجسد-لؽة الجسد فً أشعار الصعالٌك 27105

2011 1دار الحوار سورٌة طفٌصل صالح القصٌريجمالٌات النص األدبً أدوات التشكٌل وسٌمٌاء التعبٌر27106

2008اتحاد الكتاب العرب دمشق دط خلٌل الموسى04جمالٌات الشعرٌة سلسلة الدراسات 27107
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2015 1دار المعتز األردن طعٌسى السعدي(الرثاء - الحكم - شعراء الواحدة أبٌات وبصمات الؽزل)جمالٌات الشعر العربً على مر العصور 27108

2011 1دار جرٌر األردن طموسى ربابعة-دراسات تطبٌقٌة-جمالٌات األسلوب والتلقً 27109

2014 1دار الكندي األردن طذٌاب شاهٌنالتلقً والنص الشعري قراءة فً نصوص شعرٌة معاصرة من العراق واألردن وفلسطٌن واإلمارات27110

2009اتحاد الكتب العرب دمشق دط ؼالٌة خوجةتفاعٌل الرإٌة,,,, أسرار البٌاض الشعري موسٌقى الحدس27111

2001 1نٌنوى للدراسات والنشر والتوزٌع دمشق طخضر اآلؼاالبٌاض المهدور مقدمة للشعر الجدٌد فً سورٌة27112

2001 1نٌنوى للدراسات والنشر والتوزٌع دمشق طخضر اآلؼاالبٌاض المهدور مقدمة للشعر الجدٌد فً سورٌة27113

2014دار الٌازوري العلمٌة عمان دط طاهر سٌؾ ؼالب1الروضٌات فً الشعر االندلسً فً القرنٌن الرابع والخامس الهجرٌٌن ج27114

2014دار الٌازوري العلمٌة عمان دط طاهر سٌؾ ؼالب1الروضٌات فً الشعر االندلسً فً القرنٌن الرابع والخامس الهجرٌٌن ج27115

2014دار الٌازوري العلمٌة عمان دط طاهر سٌؾ ؼالب1الروضٌات فً الشعر االندلسً فً القرنٌن الرابع والخامس الهجرٌٌن ج27116

2013 1دار جرٌر للنشر والتوزٌع عمان طعبد الحلٌم حسٌن الهروطالرسابل الدٌوانٌة فً مملكة ؼرناطة فً عصر بنً األحمر27117

2013 1دار جرٌر للنشر والتوزٌع عمان طعبد الحلٌم حسٌن الهروطالرسابل الدٌوانٌة فً مملكة ؼرناطة فً عصر بنً األحمر27118

2011 1رند للطباعة والنشر والتوزٌع دمشق طثابر العذاريفً تقنٌات التشكٌل الشعري واللؽة الشعرٌة27119

2010 1دار نٌنوى  سورٌة طصابر الحباشةلرجاء الصانع (بنات الرٌاض)إلى (اللص والكبلب)ؼواٌة السرد قراءات فً الرواٌة العربٌة من27120

2012 1دار نٌنوى  سورٌة طمحمد صابر عبٌدالتشكٌل السٌر ذاتً التجربة والكتابة27121

2013 1عالم الكتب الحدٌث األردن طعبد هللا بن عودة العطويتلقً المعلقات دراسة فً االستقبال التعاقب27122ً

2011الوراق للنشر والتوزٌع األردن دط محمد صالح الشنطًأسبلة الفكر وفضاءات السرد دراسات نظرٌة وتطبٌقٌة فٌالرواٌة العربٌة المعاصرة27123

2011 1تموز طباعة نشر وتوزٌع دمشق طسعٌد عدناناالتجاهات الفلسفٌة فً النقد األدبً عند العرب فً العصر العباس27124ً

2009دار صفحات للدراسات والنشر سورٌة دط عبد القادر فٌدوحإراءة التؤوٌل ومدارج معنى الشعر27125

1999من منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق دط عبد الرزاق األصفرالمذاهب األدبٌة لدى الؽرب مع ترجمات ونصوص ألبرز أعبلمها27126

2014 1دار عٌداء عمان طإٌهاب مجٌد جرادالقراءة المعاصرة للتراث النقدي والببلؼ27127ً

2014الوراق للنشر والتوزٌع األردن دط عبل السعٌد حساننظرٌة الرواٌة العربٌة فً النصؾ الثانً من القرن العشرٌن27128

2012حمادة للنشر والتوزٌعاألردن دط اٌمن ابراهٌم صوالحهالمفارقة فً النقد العربً القدٌم فً ضوء النقد الحدٌث27129

2010دار نٌنوى سورٌة دط محمد صابر عبٌدسٌمٌاء الموت تؤوٌل الرإٌا الشعرٌة قراءة فً تجربة محمد القٌس27130ً

2011منشورات الهٌبةالعامة السورٌة للكتاب دمشق دط عادل الفرٌجاتنوافذ على تراثنا األدبً شعرا ونثرا27131

2010دار نٌنوى سورٌة دط جاسم خلؾ إلٌاسشعرٌة القصة القصٌرة جدا27132

2007 1دار الحوار سورٌة طمحمد سالم سعد هللااألسس الفلسفٌة لنقد ما بعد البنٌوٌة27133

2014 1دار جرٌر عمان طسالم نادر عطٌة أبو زٌدأثر تعدد الهجات العربٌة فً القراءات القرآنٌة27134

2013 3دار المسٌرة عمان طٌوسؾ مسلم أبو العدوسعلم البدٌع-علم البٌان -مدخل إلى الببلؼة العربٌة علم المعانً 27135

2009 2دار النفابس األردن طفضل حسن عباسالببلؼة فنونها وأفنانها علم المعان27136ً

2009 2دار النفابس األردن طفضل حسن عباسالببلؼة فنونها وأفنانها علم البٌان والبدٌع27137

2010دار المناهج األردن دط عبد الرحمن عبد الهاشمًأسالٌب تصحٌحه-تدرٌسه -واقعه -التعبٌر فلسفته 27138

27139
أسالٌبه اإلحصابٌة-تصامٌمه -مناهجه -مدخل الى البحث فً العلوم التربوٌة واالجتماعٌة أساسٌته 

نضال كمال /عبد هللا زٌد الكٌبلنً

2014 4دار المسٌرة األردن طالشرٌفٌن
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2013دار جلٌس الزمان عمان دط مالك محمد جمال بنً عطاالسجع فً العصر الجاهل27140ً

2013جهٌنة عمان دط فوزٌة علً عواد القضاةقضاٌا حروؾ المعانً فً اللؽة والنحو27141

2010 1دار جرٌر عمان طعبد الفتاح الحموزالمتشابه اللفظً فً شواهد سٌبوٌه النثرٌة والمعنى27142

2008 3دار عبلء الدٌن دمشق طأحمد رمو:تر/لٌندا رٌتشارد آٌركٌؾ تعلمون أطفالكم تحمل المسإولٌة27143

2009 1دار الحوار سورٌة طسعٌد بن كراد:تر/ أمبرتو إٌكوآلٌات الكتابة السردٌة27144

2013 1دار جلٌس الزمان عمان طعماد محمود أبو رحمةأدب األخبلق عند الجاحظ27145

2014 1دار الكندي عمان طٌحٌى البشتاويوقفات فً الفلسفة والفن27146

2012 1دار المعتز األردن طرستم أبو رستماألجهزة والمعدات فً التلفزٌون27147

2000اتحاد الكتاب العرب دمشق دط ماجدة حمودمقاربات تطبٌقٌة فً األدب المقارن دراسة27148

2014 1مكتبة المجتمع العربً عمان طمحمد قدور تاجاألدب العربً فً مٌزان االستشراق27149

2014 1مكتبة المجتمع العربً عمان طمحمد قدور تاجاألدب العربً فً مٌزان االستشراق27150

2010دار المناهج األردن دط سعدون الساموكاالستشراق ومناهجه فً الدراسات اإلسبلمٌة27151

2014 1دار النفابس األردن طمحمد بهاء الدٌن حسٌنالمستشرقون والقرآن الكرٌم27152

2013 1دار جرٌر عمان طعبد الحلٌم حسٌن الهروطالنثر الفنً عند لسان الدٌن بن الخطٌب27153

2012 1دار جلٌس الزمان عمان طعباس عبد الحلٌم عباسالمصطلح النقدي عند حازم القرطاجنً معجم ودراسة نقدٌة27154

2013 1دار جرٌرعمان طسامً شهاب أحمد الجبوريحركة الخطاب النقدي القدٌم حول شعر أبً العبلء المعري دراسة فً نقد النقد27155

2014 1مكتبة المجتمع العربً عمان طعبد هللا خضر حمدالخطاب الصوفً فً شعر عبد القادر الجٌبلنً دراسة أسلوبٌة27156

2014 2دارالحوار سورٌة طعباس ٌوسؾ الحداداألنا فً الشعر الصوفً ابن الفارض انموذجا27157

2011 1دار جلٌس الزمان عمان طنضال محمود خلؾ الفراٌةاألنماط اللؽوٌةالنادرة نوادر اللحٌانً أنموذجا27158

2014 1دار الكندي عمان طروال سلطان كوافحةتطور المصطلحات النقدٌة والببلؼٌة فً األدب المملوكً ابن األثٌر الحلبً أنموذجا27159

2011دط - سورٌة-صفحات للدراسات والنشركرٌم مهدي المسعوديالوطن فً شعر السٌاب الداللة والبناء27160

2010جهٌنة عمان دط ناصر حبلوي/ إبتسام مرهون الصفارمحاضرات فً تارٌخ النقد عند العرب27161

2010جهٌنة عمان دط ناصر حبلوي/ إبتسام مرهون الصفارمحاضرات فً تارٌخ النقد عند العرب27162

2014 1دار المسٌرة عمان طصبلح محمد جراردراسات جدٌدة فً الشعر األندلس27163ً

2014 1دار المسٌرة عمان طصبلح محمد جراردراسات جدٌدة فً الشعر األندلس27164ً

2002منشورات وزارة الثقافة دمشق دط صٌاح الجهٌم:تر/مجموعة من المإلفٌن1 (من األصول حتى نهاٌة القرون الوسطى)تارٌخ اآلداب األوروٌبة 27165

2002منشورات وزارة الثقافة دمشق دط صٌاح الجهٌم:تر/مجموعة من المإلفٌن2 (الرومانسٌة-األنوار -النهضة )تارٌخ اآلداب األوروٌبة 27166

2002منشورات وزارة الثقافة دمشق دط صٌاح الجهٌم:تر/مجموعة من المإلفٌن3 (مابعد الحداثة-الحداثة -الواقعٌة )تارٌخ اآلداب األوروٌبة 27167

2012 1دار جرٌرعمان طجلٌل حسن محمدقراءات نصٌة فً الشعر الجاهل27168ً

2010 1دار الحوار سورٌة طعبد القادر الؽزالًالشعرٌة العربٌة التارٌخٌة والرهانات27169

2012جهٌنة عمان دط مقداد رحٌمرثاء النفس فً الشعر األندلس27170ً

2014 1دار الرواد عمان طمحمد نوري عباسإنتاج المعنى فً الشعر العباسً حتى نهاٌة القرن الثالث الهجري27171

2012 1دار المسٌرة عمان طسامً ٌوسؾ أبو زٌداألدب األندلس27172ً
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2013 1دار المسٌرة عمان طسامً ٌوسؾ أبو زٌداألدب العثمان27173ً

2012 1دار المسٌرة عمان طسامً ٌوسؾ أبو زٌداألدب اإلسبلمً واألموي27174

2011 5دار الحوار سورٌة طدالل هاشم كرٌم الكنانًالصورة الشعرٌة فً الؽزل العذري27175

2013وزارة الثقافة دمشق دط علً إبراهٌم كرديأدب الرحل فً المؽرب واألندلس27176

2012 1دار جرٌرعمان طجلٌل حسن محمدقراءات نصٌة فً الشعر الجاهل27168ً

2010 1دار الحوار سورٌة طعبد القادر الؽزالًالشعرٌة العربٌة التارٌخٌة والرهانات27169

2012جهٌنة عمان دط مقداد رحٌمرثاء النفس فً الشعر األندلس27170ً

2014 1دار الرواد عمان طمحمد نوري عباسإنتاج المعنى فً الشعر العباسً حتى نهاٌة القرن الثالث الهجري27171

2012 1دار المسٌرة عمان طسامً ٌوسؾ أبو زٌداألدب األندلس27172ً

2013 1دار المسٌرة عمان طسامً ٌوسؾ أبو زٌداألدب العثمان27173ً

2012 1دار المسٌرة عمان طسامً ٌوسؾ أبو زٌداألدب اإلسبلمً واألموي27174

2011 5دار الحوار سورٌة طدالل هاشم كرٌم الكنانًالصورة الشعرٌة فً الؽزل العذري27175

2013وزارة الثقافة دمشق دط علً إبراهٌم كرديأدب الرحل فً المؽرب واألندلس27176

 بٌروت1971دار الكتب العلمٌة محمد عوٌد الساٌرالشعر األندلس27177ً

قسم اللؽة العربٌة جاممعة الكوٌت/كلً األدب عبد الفتاح أحمد الحموزابن جنً فً بعض اٌماءاته و المناهج اللؽوٌة المعاصرة 27178

دار الكتاب الحدٌث جامعة األزهر بالزقازٌقصابر عبد الداٌمأدب المهجر 27179

كلٌة العلوم االسبلمٌة و االجتماعٌة جامعة باتنةأحمد عٌساويأعبلم االصبلح االسبلمً فً الجزابر27180

جامعة الؤلزهر بالزقازٌقصابر عبد الداٌمآفاق النص الشعري فً مرآة المنهج التكامل27181ً

المركز الجامعً الطارؾأمٌنة فٌزازياألجناس األدبٌة المؽربٌة و األندلسٌة 27182

2015دار المسٌرة األردن طسامً ٌوسؾ ألو زٌداألدب العربً الحدٌث27183

2013دار الكتاب الحدٌث ط أمٌنة فٌزازياألدب المؽربً و األندلس27184ً

2013دار الكتاب الحدٌث ط أمٌنة فٌزازياألدب المؽربً و األندلس27185ً

27186
األدب المفرد 

 بٌروت1971دار الكتاب العلمٌة أبً عبد هللا محمد بن اسماعٌل البخاري

2014 دار الفكر العربً عز الدٌن اسماعٌلاألدب و فنونه دراسة و نقد 27187

2013دار الكتاب الحدٌث سامٌة طنطاوياألمثال فً القرآن 27188

2013-دط-األردن-دار أسامة للنشر والتوزٌعمهدي عناد قبهاالتحلٌل الصوتً للنص 27189

2012ط 1دار األمان الرباط  ٌوسؾ األدرٌسًالتخٌٌل و الشعر حفرٌات فً الفلسفة العربٌة األسبلمٌة27190

2014دار أمجد للنشر و الٌوزٌع األردنسامح البرؼوثًالتصوٌر الفوتوؼرافً بٌن العلم و الفن27191

 األردن2015دار الثقافة عرٌب محمد عٌدالخطاب النبوي خرٌطة البٌان العرب27192ً

األردن2015 1دار عٌداء طرٌاض عبود فوار الدلٌمًالدراٌات الصوتٌة بٌن القدٌم و الحدٌث 27193

2014مإسسة الثقافة الجامعٌة االسكندرٌة صالح سلٌم عبد القادر الفاخريالداللة الصوتٌة فً اللؽة العرٌبة27194

 القاهرة الكوٌت الجزابر2009دار الكتاب الحدٌث عبد المعطى جاب هللا سالمالداللة و األستشراق فً اللؽة اعجاز القرآن بٌن النحو و اللسان27195
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األردن2015النشر و التوزٌع ابراهٌم أحمد ملحمالرقمٌة وت حوالت الكتاب 27196

2014مكتبة اآلداب القاهرة عوض محمد بحرالصرؾ الوجٌز 27197

2015دار المناهج األردن دط عاطؾ فضلالعروض التطبٌقً 27198

2015جامعة الحسن الثانً الدار البٌضاء /كلٌة األداب عبد الفتاح لكردالعروض العرب27199ً

2014دار مكتبة المعارؾ لبنان أحمد الهاشمًالقواعد األساسٌة للؽة العربٌة 27200

دار المعرفة الجامعٌة االسكندرٌةسعٌد حسٌن منصورالقٌم الخلقٌة فً الخطابة العربٌة 27201

2013عالم الكتب الحدٌث األردن منذر عٌاشًاللسانٌات و الحضارة 27202

 القاهرة الكوٌت الجزابر2009دار الكتاب الحدٌث عبد المعطً جاب هللااللسانٌات و علم اللؽة الحدٌث27203

2014مكتبة األداب القاهرة عبد العزبز أبو سرٌع ٌسالمجاز العقلً فً الببلؼة العربٌة 27204

2014دار الفكر العربً القاهرة دط محمود حسن اسماعٌلأدب األطفال 27205

2013منشورات ضفاؾ العراق محمد كرٌم الساعديالمسرح و التلقً البصري 27206

2015دار الكتاب الحدٌث القاهرة الكوٌت الجزابرعلً عبد الوهاب مطاوعالمشهد النقدي 27207

 القاهرة الكوٌت الجزابر2010دار الكتاب الحدٌث محمد الهادي بوطارنالمصطلحات اللسانٌة و الببلؼٌة و األسلوبٌة و الشعرٌة 27208

2014 1دار األعصار العلمً األردن طمحمد صبلح رمان/فهد خلٌل زاٌدالمعاجم والداللة 27209

 األردن2015 1دار المنهجٌة طحمٌد حسون بجٌة المسعوديالمعجم األلسنً الجزء األول27210

 األردن2015 1دار المنهجٌة طحمٌد حسون بجٌة المسعوديالمعجم األلسنً الجزء الثانً 27211

2014 سنة 10دار الكتب العلمٌة بٌروت طفخر الدٌن قباوةالمورد النحوي الكبٌر27212

2011، ط األولى سنة - لبنان- دار الكتب العلمٌة مهدي السٌد محمودالموسوعة التعلٌمٌة الحدٌثة للخطوط العربٌة27213

27214
-مارٌان روابع الرواٌات العالمٌة- الناعقون 

شكٌب , بلزاك ، راجعها وقدم لها د

2008، 1، ط - لبنان- عوٌدات للنشر والطباعة بٌروت الجابري

2015، 4دار الكتب العلمٌة بٌروت،ط عبد هللا كنون الحسنًالنبوع المؽربً فً األدب العرب27215ً

2011، 1دار الكتاب الحدٌث،طعبد الرحمن عبد الحمٌد علًالنظرٌات النقدٌة عند مفكري الٌونان ومدارس النقد األوروبً واألمرٌك27216ً

2012مكتبة اآلداب القاهرة ، محمود عكاشةدراسة مفاهٌم النشؤة والمبادئ (التداولٌة)النظرٌة البراجماتٌة اللسانٌة 27217

2015، 1، ط-إربد-عالم الكتب الحدٌث األردن أحمد فهد صالح شاهٌنالنظرٌة التداولٌة وأثرها فً الدراسات النحوٌة المعاصرة27218

2014، 1عالم الكتب الحدٌث، طعمار وٌس هجري3الواقع الشعري والموقؾ النقدي من الجاهلٌة إلى نهاٌة القرن 27219

2015، 1عالم الكتب الحدٌث للنشر والتوزٌع،ط عبد الواحد التهامً العلمًأنماط تلقً السرد فً التراث النقدي دراسة فً أدب الجاحظ27220

2014دار أمجد للنشر والتوزٌع، أحمد الجنديتارٌخ المسرح العرب27221ً

2011، 1دار الشروق للنشر والتوزٌع، ط إحسان عباستارٌخ النقد األدبً عند العرب نقد الشعر من القرن الثانً حتى القرن الثامن الهجري27222

2014دار الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع، ط عابد محمد بوهاديتحدٌات اللؽة العربٌة فً المجتمع الجزابري27223

2015دار الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع عمان ، حفناوي بعلًتحوالت الخطاب الروابً الجزابري آفاق التجدٌد ومتاهات التجرٌب27224

2014، 1دار الحامد للنشر والتوزٌع، ط سلٌم بتقةترٌٌؾ السرد الروابً الجزابري27225

2010، 1دار الكتاب الحدٌث، القاهرة، ط ألو السعود أحمد الفخرانًتطوٌر اللؽة الربط بٌن اللؽة والفكر والصوت اللؽوي27226

2012، 1دار البداٌة ناشرون وموزعون، عمان، ط سمٌح أبو مؽلًتعرٌب األلفاظ والمصطلحات وأثره فً اللؽة واألدب27227
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2008دار الكتاب الحدٌث،القاهرة، هبلل محمد العٌسىجامع روابع الحكم والنصابح والمواعظ والمثل فً األدب والتارٌخ27228

2016، 1دار األٌام للنشر والتوزٌع، عمان، ط رضوان جنٌديجمالٌات اآلنا فً الشعر المؽربً القدٌم27229

2015دار الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع، عمان، ط حفناوي بعلًجمالٌات الرواٌة النسوٌة الجزابرٌة27230

2013، 1، ط -األردن-عالم الكتب الحدٌث إربد رابح بن خوٌةجمالٌات القصٌد اإلسبلمٌة المعاصرة التركٌب الشعري27231

2015دار المعرفة الجامعٌة طبع نشر وتوزٌع، مصر، سعد محمد عبد الؽفارخارطة التراث الصوتً عند العرب27232

2015، 1دار كنوز المعرفة للنشر والتوزٌع، طمحمد أبحٌر هجري8 إلى ق 4خطاب المناضرة فً األدب األندلسً من ق 27233

2012، 1دار الكتب العلمٌة بٌروت، ط انتصار خضر الدنانم1145- 1070/ هـ 540- 463دٌوان ابن بقً األندلسً 27234

2009دار الكتب القاهرة، صابر عبد الداٌمدٌوان اإلمام الشٌخ محمد متولً الشعراوي27235

2010، 2دار الكتب العلمٌة بٌروت لبنان، ط مهدي محمد ناصر الدٌنشرح دٌوان بشار بن برد27236

2012، 2دار الكتب العلمٌة لبنان، ط ٌسري عبد الؽنًرواٌة أبً بكر الوالً (مجون لٌلى )دٌوان قٌس بن الملوح 27237

2009، 2دار الكتب العلمٌة لبنان، طعلً فاعوردٌوان كعب بن زهٌر27238

2013، 1دار الكتب العلمٌة بٌروت، ط محمد بن عبد الؽنً األردبٌلًشرح األنموذج فً النحو 27239

2010، 1دار الكتاب الحدٌث القاهرة ، ط عبد الجلٌل منقورعلم الداللة أصوله ومباحثه فً الثرات العربً 27240

2000دار ؼرٌب للطباعة والنشر القاهرة، علً الجنديعٌون الشعر العربً القدٌم الجزء األول من المعلقات السبع27241

2014 ، 1دار جرٌرعمان ، ط رسمً علً عابد تعلم وتعلٌم الببلؼة عن طرٌق المسرح1مسرحٌة الببلؼة العربٌة ، ج 27242

2014 ، 1دار جرٌرعمان ، ط رسمً علً عابد تعلم وتعلٌم الببلؼة عن طرٌق المسرح2مسرحٌة الببلؼة العربٌة، ج 27243

2014 ، 1دار جرٌرعمان ، ط رسمً علً عابد تعلم وتعلٌم الببلؼة عن طرٌق المسرح3مسرحٌة الببلؼة العربٌة، ج 27244

2012دار الكتب والوثابق القومٌة القاهرة، كامل محمود جمعةمصادر العروض27245

2008دار الكتاب الحدٌث القاهرة، عبد الرحمن عبد الحمٌد علًمعالم البحث األدب27246ً

2014دار الجوهرة للنشر والتوزٌع القاهرة، محمود شرٌؾ زكرٌامقدمة فً الكتابة العربٌة والمخطوط العربً 27247

2012دار الكتاب الحدٌث الجزابر، أحمد جٌبللًمقدمة ألصول النحو العرب27248ً

، ب ط2008دار الكتاب الحدٌث القاهرة، عبد الرحمن عبد الحمٌد علًمبلمح النقد العربً فً القدٌم27249

2014، 1دار الكتاب الحدٌث الجزابر، ط محمد بوٌلؾمنتهى الطلب من خزانة األدب27250

2014، 1منشورات ضفاؾ طبع فً لبنان، ط ٌوسؾ بن عبد العزٌز الحمٌديٌاقوت الحمري مإرخا من خبلل كتابه معجم البلدان27251

27252
الوجٌز فً مناهج البحث األدبً وفنٌات البحث العلمً

الربٌعً بن سبلمة
، -الجزابر-عالم الكتب الحدٌث للنشر والتوزٌع قسنطٌنة 

2014، 1ط

2013دار كنوز المعرفة العلمٌة للنشر و التوزٌع األردن سعٌد جاسم الزبٌديالنحو عند ؼٌر النحوٌن 27253

2014عالم الكتب الحدٌث األردن عمار ساسًالمدخل الى الصوتٌات تارٌخا 27254

الجزابر/جامعة سعد دحلب البلٌدة عمار ساسًصناعة المصطلح فً اللسان العربً 27255

عمان/دار الرضوان للنشر أٌاد كاظم السبلمًالتناص األسطوري فً المسرح 27256

27257
علم اللؽة التطبٌقً 

نعمة دهش فرحان / سعد علً زاهر 

2014عمان /دار الرضوان للنشر الطابً

2014دار صفاء للنشر عمان صباح نوري المرزوكاألدب االسبلمً 27258
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2014دار صفاء للنشر عمان صباح نوري المرزوكمنهج البحث وتحقٌق النصوص ونشرها27259

دار الفارس للنشر األردنابراهٌم الكونًٌوسؾ ببل أخوته 27260

الجامعة األردنٌة/ كلٌة األدب  ابراهٌم الخلٌلمدخل الى علم اللؽة 27261

2010,الجزابر-الكوٌت -القاهرة-دار الكتاب الحدٌثصبلح حسنٌن,دعلم األصوات التارٌخً و المقارن -المدخل الى علم اللؽة المعاصر27262

2000,دار الفكر العربً محمد حسن عبد العزٌز, دمدخل إلى علم اللؽة27263

2012,دار نٌنوى سورٌة دمشقمحمد صابر عبٌدالتجربة و الكتابة-التشكٌل السٌر الذاتً 27264

2013-1ط,دار الكتب العلمٌة بٌروتمحمد عوٌد الساٌرشعراء أندلسٌون منسٌون وٌلٌه فوات الدواوٌن األندلسٌة27265

2013-دار الٌازوري العلمٌة للنشر و التوزٌعمحمد عٌسى الورٌكات,دالنظرٌات فً التحكٌم اللؽوي موسوعة جامعٌة فً اللؽة العامٌة27266

1971دار الكتال العلمٌم لبنان محمد فتح هللا مصباح,دتناص الشعر العربً الحدٌث مع بردة البوصٌري27267

2008الجلس األعلى للثقافة القاهرة محمود علًرواٌات شوقً المجهولة 27268

2014دار صفاء للنشر عمان منذر فاضل حسن الدلٌمًالعدمٌة فً رسم ما بعد الحداثة 27269

2007,الجزابر-الكوٌت -القاهرة-دار الكتاب الحدٌثهبلل محمود العٌسىروابع أبٌات الحكم و النصابح و المواعظ و المثل 27270

2006,الجزابر-الكوٌت -القاهرة-دار الكتاب الحدٌثهبلل محمود العٌسى 2ج+1كشؾ الخفاء عما جاء فً ذم النساء ج27271

2015دار دجلة األردن أبً هبلل العسكريالمصطلحات الببلؼٌة و النقدٌة  27272

27273
المكتبة العباسٌة فً البصرة 

أحمد برهان الدٌن باش أعٌان عبد 

2008 1الدار العربٌة للموسوعات لبنان طالجبار عبد الرحمان علً الخاقانً

 األردن2016 1دار المنهجٌة طعزٌز حسٌن علً الموسويالنثر األندلسً الرسابل السلطانٌة فً عصر بنً األحمر 27274

2015السعودٌة / النادي األدبً فً منطقة الباحة الهام عبد العزٌز رضوان بحرببلؼة الصورة السردٌة دراسة فً رسالة الؽفران للمعزي 27275

2015االسكندرٌة / دار الوفاء لدنٌا الطباعة و النشر طبلل الطاهر قطبًببلؼة الصورة و ثقافة االعبلن 27276

27277

 1/2/3بهجة المجالس وأنس و شحذ الذاهن و الهاجس م ج 

االمام أبً عمر ٌوسؾ بنو عبد هللا بن 

محمد بن عبد البر النمري القرطبً 

1971دار الكتب العلمٌة دط لبنان محمد مرسً الخولً:هـ تح368/463

2014دار عٌداء للنشر و التوزٌع صبلح حسن محمد الطابًأثر الشام الحضاري فً مصر فً العصر األٌوبً 27278

2008,الجزابر-الكوٌت -القاهرة-دار الكتاب الحدٌثفوزٌة محمود النجاحًبرامج تنمٌة اللؽة واألبداع لطفل ماقبل المدرسة 27279

المؽرب/المركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن مكنلسحسن محمد علً ازروالأسهامات علم النحو فً بناء النقد العربً القدٌم 27280

2013دار الٌازوري األردن فهد خلٌل زاٌداألخطاء الشابعة النحوٌة والصرفٌة واالمبلبٌة27281

2013دار المسٌرة األردن سامً ٌوسؾ أبو زٌداألدب العثمان27282ً

2015-دط-األردن-دار أسامة للنشر والتوزٌعسعٌد أراق بن محمداألدب المقارن فً ضوء التحلبل النقدي للخطاب 27283

2010جامعة الٌرموق/كلٌة األداب ٌوسؾ أبو العدوساألسلوبٌة الرإٌة والتطبٌق 27284

2014،  -عالم الكتب الحدٌث األردنأٌوب جرجٌس العطٌةاألسلوبٌة فً النقد العربً المعاصر27285

2016 1الدر المنهجٌة طزٌنب عبد الحسٌن السلطانًالبحث الداللً عند المفسرٌن 27286

2016دار كنوز المعرفةعمان هشام مشبال(األمتاع والموانسة)الببلؼة والسرد والسلطة فً 27287

2014،  -عالم الكتب الحدٌث األردنبان البناالبناء السردي فً الرواٌة اإلسبلمٌة المعاصرة27288
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2014 1الدر المنهجٌة طسامر فاضل األسديالبنٌوٌة وما بعدها النشؤة والتقبل 27289

2010،  -عالم الكتب الحدٌث األردنفتحً بو خالفةالتجربة الروابٌة المؽاربٌة دراسة فً الفعالٌات النصٌة وآلٌات القراءة27290

2014،  -عالم الكتب الحدٌث األردنهادٌة السالمًالتناص فً القرآن دراسة سٌمٌابٌة للنص القرآن27291ً

2013،  -عالم الكتب الحدٌث األردنزكرٌاء السرتًالحجاج فً الخطاب السٌاسً المعاصر 27292

2015مكتبة المجتمع العربً األردن رعد هاشم العبوديالدرس النحوي فً شروح التلخٌص 27293

2014،  -عالم الكتب الحدٌث األردنناصر الدٌن أبو خضٌرالرإٌة النحوٌة عند الطبري قراءة فً جامع البٌان عن تؤوٌل القرآن27294

2015،  -عالم الكتب الحدٌث األردنسناء منعماللسانٌات الحاسوبٌة والترجمة اآللٌة 27295

2013،  -عالم الكتب الحدٌث األردنمنذر عٌاشًاللسانٌات والحضارة 27296

2015، 1دار األٌام للنشر والتوزٌع، عمان، ط أحمد بو جمعة بنانًالمصطلح النقدي المعاصر عند عبد المالك مرتاض 27297

27298
2ج/1المعجمٌة العربٌة قضاٌا وآفاق ج

حافظ /منتصر أمٌن عبد الرحٌم

2013دار كنوز المعرفةعمان اسماعٌلً علوي

2014مإسسة دار الصادق الثقافٌة عباس هانً الجراحالمقامات العربٌة وآثارها فً اآلداب العالمٌة27299

27300
المنتخب من كتب اللؽة العربٌة 

أسعد محمد / صباح نوري المرزوك

2014دار الرضوان عمان علً النجار

2015مإسسة حورس الدولٌة السكندرٌة محسن محمد معال2ًالموسوعة الصرفٌة ط27301

لبنان/ المركز الثقافً العربً بٌروت نهوند القادري/نهى بٌومًالنساء فً الخطاب العربً المعاصر / باحثات 27302

2014،  -عالم الكتب الحدٌث األردنمرٌم جبر فرٌحاتالنص األدبً الحدٌث فً صناعة األحداث ومواكبها27303

2014األردن -األهلٌة للنشر والتوزٌعتشارلز دٌكنزآمال عظٌمة 27304

2013، 1منشورات ضفاؾ طبع فً لبنان، ط عبد القادر بن سالمبنٌة الحكاٌة فً النص الروابً المؽاربً الجدٌد27305

2010دار صادر بٌروتابن المعتزدٌوان ابن المعتز 27306

شركة األرقم بن أبً األرقمعمر فاروق الطباعدٌوان ابن سهل األندلسً 27307

2010دار صادر بٌروتمحمد علً دقةدٌوان األقٌشر األسدي 27308

2014دار الجوهرة للنشر والتوزٌع القاهرة، جمال طلبةمعاجم المعانً فً العربٌة 27309

2015دار الوفاء لدنٌا عصاد محمودالتراث العربً من الشفاهٌة الى الكتابٌة 27310

2015، 1دار األٌام للنشر والتوزٌع، عمان، ط عبد الرضا علً/ فابق مصطفى فً النقد األدبً الحدٌث منطلقات وتطبٌقات 27311

 عمان2015دار البداٌة محمد محمود دحروجعلم اللؽة الحدٌث مقاالت فً علم اللؽة تنشر ألول مرة 27312

 عمان2015دار البداٌة محمد دحروجفً األدب والنقد واللؽة 27313

2015، 2دار المعرفة الجامعٌة، االسكندرٌة، ط سعٌد حسٌن منصورالنثر العربً فً مراحل تطوره الجزء الثانً فً العصر العباسً الثان27314ً

2014، 1منشؤة المعارؾ،دمشق، ط أدهم مسعود القاقنكوص الحداثة العربٌة 27315

2014، 1دار ؼٌداء للنشر والتوزٌع،عمان،ط طبلل سالم الحدٌثًلؽة الجسد وفلسفته فً الثرات العربً قدامة ومعاصرة27316

2015، 1كنوز المعرفة للنشر والتوزٌع، عمان، طخالد التوزانًأدب العجٌب فً الثقافتٌن العربٌة والؽربٌة27317

2015، 1مصر العربٌة للنشر والتوزٌع، ط إٌهاب النجمًاللؽة والمذهبٌة قراءة فً ردود ابن تٌمٌة العقدٌة27318

2014، 1دار الكتاب الجدٌد المتحدة،لٌبٌا، ط عبد الفتاح أحمد ٌوسؾالحطاب السجالً فً الشعر العربً تحوالته المعرفٌة ورهاناته فً التواصل27319
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27320
ببلؼة الحجاج األصول الٌونانٌة

د محمد : الحسٌن بنو هاشم تقدٌم

2014، 1دار الكتاب الجدٌد المتحدة، لٌبٌا، ط العمري

2013،  1دار الكتب والوثابق القومٌة القاهرة، طوسن زٌنو حمد النعٌمً(ه660-ه577)العز بن عبد السبلم ببلؼٌا فً كتابة االشارة إلى اإلٌجاز فً بعض أنواع المجاز 27321

2014دار الفكر العربً للطباعة والنشر، القاهرة ، عبد الفتاح الثٌن(ه130- ه750ت )ابن القٌم وحسه الببلؼً فً تفسٌر القرآن الكرٌم 27322

2014دار الفكر العربً، القاهرة ، فً الببلؼة القرآنٌة ببلؼة القاضً عبد الجبار فً كتاباته القرآنٌة وأثرها فً الدراسات الببلؼٌةعبد الفتاح الثٌن 27323

2014، 1دار الفكر العربً، القاهرة، طعبد الفتاح الثٌنمن أسرار التعبٌر فً القرآن الكرٌم  الحروؾ27324

2014، 1دار الفكر العربً، القاهرة، طعبد الفتاح الثٌنمن أسرار التعبٌر فً القرآن الكرٌم  الفاصلة القرآنٌةعبد الفتاح الثٌن27325

2014، 1دار الفكر العربً، القاهرة، طعبد الفتاح الثٌن-بناء التراكٌب - من أسرار التعبٌر فً القرآن الكرٌم  27326

2014، 1دار الفكر العربً، القاهرة، طعبد الفتاح الثٌن-صفاء الكلمة-من أسرار التعبٌر فً القرآن الكرٌم  27327

2014، 1دار صفاء للنشر والتوزٌع، عمان، طنادٌة عبد الرضا علً الموسوياإلعجاز الببلؼً فً القرآن الكرٌم عند السٌوطً فً كتابٌه اإلتقان ومعترك األقران27328

2015، 1دار كنوز المعرفة للنشر والتوزٌع، طمصطفى الؽرافًالببلؼة واإلٌدٌولوجٌا دراسة فً أنواع الخطاب النثري عند ابن قتٌبة27329

27330
التؤوٌل والقراءة والكتابة شذرات فلسفٌة

محمد راضً
، 1عالم الكتب الحدٌث للنشر والتوزٌع، إربد األردن، ط

2015

2011، 1دار الشروق للنشر والتوزٌع، عمان، ط إحسان عباساألندلسً عصر الطوابؾ والمرابطٌن (2)تارٌخ األدب 27336

27332
األندلسً عصر سٌادة قرطبة (1)تارٌخ األدب 

إحسان عباس
، اإلصدار الثالث، 1دار الشروق للنشر والتوزٌع، ط 

2011

منشؤة المعارؾ باإلسكندرٌة،بدون طبعةمحمد زؼلول سبلم( ه886ت  )دٌوان الصبابة إلبن أبً حجلة التلمسانً 27333

27334
2الحجاج رإى نظرٌة ودراسات تطبٌقٌة 

حسن خمٌس الملخ
، 1عالم الكتب الحدٌث للنشر والتوزٌع،إربد  األردن،ط 

2015

27335
فصول فً عالم اللؽة العام

: دي سوسٌر، نقله إلى العربٌة, ؾ 

2014دار المعرفة الجامعٌة ، اإلسكندرٌة، أحمد نعٌم الكراعٌن

2009، 1دار الفكر العربً، القاهرة، طفهٌم مصطفىالتربٌة المكتبة فً مراحل التعلٌم العام 27336

1997، 1دار الفكر العربً، القاهرة، طمحمد عبد الواحد ضبشاستخدام وإعداد الببلٌوجرافٌات أو القوابم اإلعبلمٌة باإلنتاج الفكري27337

2010، 1دار الكتاب الحدٌث، القاهرة، ط عبد الجلٌل منقورالنص والتؤوٌل دراسة داللٌة فً الفكر المعرفً التراث27338ً

2008دار الكتاب الحدٌث، القاهرة، هبلل محمد العٌسىجامع روابع الحكم والنصابح والمواعظ والمثل فً األدب والتارٌخ 27339

2014، 1دار الكتاب الحدٌث،القاهرة، طعلً عبد الوهاب مطاوع(الشعر السعودي أنموذجا  )المشهد النقدي المنهج ، التنظٌر ، التطبٌق 27340

2008دار الكتاب الحدٌث،   القاهرة، بدون طبعة، فاروق عبد الفتاح موسىاألسس العلمٌة لفنٌات كتابة البحوث العلمٌة27341

27342
اللؽة الؽاببة نحو لؽة ؼٌر جنسوٌة 

زلٌخة أبو رٌشة
2014دار نٌنوي للدراسات للنشر والتوزٌع، بدون طبعة، 

27343
الروح فً اإلنسان والفن واألدب 

2014، 1دار الحوار للنشر والتوزٌع،سورٌة، ط سبلم خٌر بك: كارل ؼوستاؾ ٌونػ، تر

27344
سٌمٌابٌات األنساق البصرٌة

محمد التهمً العماري / أمبرتو إٌكو، تر

2013، 2دار الحوار للنشر والتوزٌع،البلذقٌة سورٌة، ط محمد أودادا
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2002، 1مجد الوي للنشر والتوزٌع، عمان، ط أمانً سلٌمان داوداألسلوبٌة والصوفٌة دراسة فً شعر الحسٌن بن منصور الحبلج27345

27346
النظرٌة الشعرٌة عند إٌلوت وأدونٌس

أسامة إسبر/ عاطؾ فضول ، تر
دار التكوٌن للتؤلٌؾ والترجمة والنشر، دمشق، سورٌا، ط 

1 ،2013

27347
الشاهد الشعري عند النقاد العرب حتى نهاٌة القرن الخامس للهجرة

محمد أحمد شهاب
2011، 1دار الحوار للنشر والتوزٌع، سورٌة البلذقٌة، ط 

2016كنوز المعرفة  أ د أحمد ٌوسؾ علًومٌض الفكر دراسات عن مفهوم التراث وطه حسٌن وشوقً ضٌؾ27348

2011دار الشروق للنشر والتوزٌع ، عمان األردن الدكتور إحسان عباستارٌخ النقد األدبً  عند العرب 27349

2016الدار المنهجٌة للنشر و التوزٌع نعمة دهش فرحان الطابًنهج الببلؼة فً ضوء علم اللؽة اإلجتماعً 27350

2016دار ؼٌداء للنشر والتوزٌع،محمود شاكر محمود.دنقد النقد دراسة فً األنموذج األندلسً 27351

2016دار الوفاء لدنٌا الطباعة والنشر، اإلسكندرٌة ، سلٌمان محمد سلٌماننظرات نقدٌة فً أدب الجاهلٌة وصدر اإلسبلم 27352

فضاءات للنشر والتوزٌع، عمانكرٌم مرزة األسدينشؤة النحو العربً  ومسٌرته الكوفٌة27353

2016كنوز المعرفة، الطبعة األولى ، سٌؾ بن سالم بن فضٌل المسكريموقؾ أبً علً الفارسً من الزجاج فً كتابه اإلؼفال27354

دار األٌام للنشر و التوزٌعحسام الجملموسوعة أدب األطفال27355

دار اإلعصار العلمًمقداد رحٌممواجهة النص الشعري المعاصر 27356

دار الرضوان للنشر و التوزٌعرحمن ؼركانمناهج النقد الببلؼً  قراءة وتطبٌقات 27357

2016كنوز المعرفة الطبعة األولى،رمزي تفٌفحة. دمناهج المتكلمٌن فً الجدل و المناظرة 27358

2016دار الوفاء لدنٌا الطباعة والنشر،أحمد محمد عوٌنمن قضاٌا الشعر الجاهل27359ً

2016دار الوفاء لدنٌا الطباعة والنشر،محمد فوزي مصطفىاألدب العربً فً العصر الجاهل27360ً

2016دار الوفاء لدنٌا الطباعة والنشر،محمد فوزي مصطفى"الشعر " األدب العربً فً العصر الحدٌث27361

2016كنوز المعرفة جمعان بن عبد الكرٌم.د.أمن تحلٌل الخطاب إلى تحلٌل الخطاب النقدي مناهج ونظرٌات 27362

عالم الكتب الحدٌث و جدارا للكتاب العالمًالدكتور محمد وهابًمن النص إلى التناص 27363

2016دار اإلعصار العلمً،ؼانم حنجارمبلمح الثورة فً شعر الخوارج 27364

2014توزٌع، - نشر- دار المعرفة الجامعٌة  طبع حلمً خلٌلمقدمة لدراسة التراث المعجمً العرب27365ً

2016دار دجلة عمان، محمد جواد البدرانًمقاربات فً السرد ونقد النقد 27366

.دار األٌام ، دار الرٌاحٌن للنشر و التوزٌععلً عبد الفتاح الحاج فرهود.دمعطٌات التوكٌد الداللٌة دراسة تحلٌلٌة فً سورة ٌوسؾ 27367

دار أسامة للنشر والتوزٌععمر عتٌق.دمعجم مصطلحات علم الببلؼة 27368

دار ؼٌداء للنشر والتوزٌعصباح علً السلٌمان. دمعجم شعراء العرب حتى عصور االحتجاج 27369

دار أسامة للنشر و التوزٌعخضر أبو العٌنٌنمعجم األخطاء النحوٌة و الصرفٌة و اللؽوٌة الشابعة27370

دار دجلة للنشر والتوزٌعمحمود إبراهٌم السبلمًمعاٌٌر أصوات العربٌة الفروع 27371

2016دار دجلة عواد صالح الحٌاويالداللة الحركٌة للحٌوان  فً المعلقات العشر27372

دار ؼٌداء للنشر و التوزٌعدٌاري محمد عطا رشٌدمعانً الفروسٌة  فً الشعر الجاهل27373ً

-اإلنتاج و التلقً - مطاردة العبلمات بحث فً سٌمابٌات شارل ساندرس بورس التؤوٌلٌة 27374 2016كنوز المعرفةعبد هللا برٌمً. د

دار الٌازوريحفناوي بعلً(المؽرب ، تونس، لٌبٌا  )مسرح الطفل فً المؽرب العربً الحاضر فً المشهد الثقافً العربً 27375

460



دار الجنادرٌة و دار ٌافا للنشر و التوزٌعحكمت أحمد سمٌر.دمسرح الطفل 27376

دار ؼٌداء للنشر و التوزٌعفلٌح مضحً أحمد السامرابً. د.م.أمستوٌات نقد السرد عند عبد هللا أبوهٌؾ 27377

27378
مدرسة العراق العروضٌة المعاصرة 

محمد جواد  البدرانً، عبد الجبار سعد 

دار دجلة للنشر و التوزٌعالسبلمً

دار اإلعصار العلمً للنشر و التوزٌععبد المنعم عزٌز النصرمدخل إلى تحلٌل النص النثري التراث27379ً

2013دار ؼٌداء للنشر و التوزٌع، عبً إسماعٌل السامرابًاللون وداللته الموضوعٌة والفنٌة فً الشعر األندلسً من عصر المرابطٌن حتى نهاٌة الحكم العرب27380ً

2016دار ٌافا العلمٌة ، األردن ، فهد حلٌل زاٌدمختصر علم النحو كٌؾ تتعلم اإل؟عراب بسهولة27381

2016فضاءات للنشر و التوزٌع ، عمان األردن ،بهٌجة مصري إدلبً. دمحمود دروٌش والعروج إلى ماوراء المعنى27382

2016دار ؼٌداء للنشر و التوزٌع ، صفٌة مكناسً"نحو تحلٌل تداولً للخطاب األدبً " محاوالت فً تحلٌل الخطاب الحجاجً  27383

27384
مبادئ علم اللسانٌات الحدٌث

سامً عٌاد حنا / شرؾ الدٌن الراجحً 

2016دار المعرفة الجامعٌة ، عبده الراجحً/ 

2008دار صفاء للطباعة والنشر والتوزٌع، إبتسام مرهون الصفارفضاءات فً األدب العربً القدٌم27385

2016دار المعرفة الجامعٌة زٌن كامل الخو ٌسكًلسانٌات من اللسانٌات27386

2015دار عالم الثقافة للنشر و التوزٌعسامً ٌوسؾ أبو زٌد. دابن الرومً قراءة نقدٌة فً شعره 27387

دار المسٌرة للنشر و التوزٌعإبراهٌم محمود خلٌلفً اللسانٌات  ونحو النص27388

2016كنوز المعرفة، الطبعة األولى ، ذهبٌة حمو الحاج. دفً قضاٌا الخطاب و التداولٌة27389

2016دار األٌام للنشر و التوزٌع، مناد طالبفً علم الكبلم من التقلٌد إلى التجلٌد27390

2016كنوز المعرفة، الطبعة األولى ، محمد عدنانً. دفً ببلؼة الؽزل العذري بحث فً المكونات الفنٌة للنص27391

2016عالم الكتب الحدٌث،  سلوى محمد القباطًفً الصوتٌات العربٌة أصوات الذالقة بٌن القدماء و المحدثٌن27392

2016المإسسة الحدٌثة للكتاب لبنان محمد حبلصفً األدب المقارن27393

دار المعرفة الجامعٌةصابر جوٌل2ًفً تارٌخ النقد و الببلؼة العربٌة الجزء 27394

دار المعرفة الجامعٌةصابر جوٌل1ًفً تارٌخ النقد و الببلؼة العربٌة الجزء 27395

دروب ثقافٌة للنشر والتوزٌعنور الدٌن همٌسً.أفصول من النقد السٌمٌابً و الثقافً لئلشهار27396

2016الرضوان للنشر و التوزٌع،حمٌد آدم ثوٌنًفصول فً ببلؼة القرآن الكرٌم27397

2016دار المعرفة الجامعٌة،عبده الراجحًفصول فً علم اللؽة27398

عالم الكتب الحدٌثالجٌبللً الؽرابًألحمد التوفٌق أنموذجا" السٌل " عناصر السرد الروابً رواٌة 27399

2016دار المعرفة الجامعٌة رانٌا فوزي عٌسىعلم اللؽة النصً رسابل الجاحظ نموذجا27400

األكادمٌونللنشر و التوزٌعجهاد كفاح أبو زنطعلم العروض و القوافً 27401

دار دجلة ناشرون وموزعونأحمد عبد البله عوض البحبحظاهرة القبح فً كتاب سٌبوٌه27402

2016دار جرٌر للنشر و التوزٌع، حسٌن عباس الرفاٌعةظاهرة الفصل  فً النحو العرب27403ً

عالم الكتب الحدٌث للنشر و التوزٌعهانً محمد عبد الكرٌم عبودالتشكٌل و التؤوٌل  فً شعر عروة بن أذٌنة27404

2016كنوز المعرفة ثابت اآللوسً. د.أشعرٌة النص 27405

دار مجدالوي للنشر و التوزٌعمحمد جواد حبٌب البدرانًشعرٌة المكان فً قص مابعد الحداثة27406
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2016كنوز المعرفة عمر باصرٌحشعرٌة المفارقة قراءة فً منجز البردونً الشعري27407

2016عالم الكتب الحدٌث عبد هللا خضر حمدشعرٌة الخطاب الصوفً دٌوان عبد القادر الجٌبلنً 27408

2015فضاءات للنشر و التوزٌع ، عمان األردن ،كرٌم مرزة األسديشعر و شعراء دراسات أدبٌه و قراءات نقدٌة شعراء و معصرون27409

27410
سٌمٌابٌة الخط العربً بحث فً ببلؼة التواصل المربً خط الثلث نموذجا

إبراهٌم جابر علً
دار امواج للطباعة و النشر /دار الوراق للنشر و التوزٌع

2016و التوزٌع ، 

2016دار دروب ثقافٌة للنشر و التوزٌع، حفناوي بعلً. د.أسٌرة مسرح الطفل فً الجزابر مسٌرة نصؾ قرن من اإلبداع27411

2016دار ؼٌداء للنشر و التوزٌع، على خزريسردٌات الخطاب النقدي فً الشعرٌة العربٌة27412

2016دار ؼٌداء للنشر و التوزٌع، موقؾ قاسم خلؾ الخاتونًداللة اإلٌقاع و إٌقاع الداللة فً الخطاب الشعري الحدٌث27413

2016دار المعرفة الجامعٌة، زٌن كامل الخو ٌسكًدالالت النهى عند األصولٌٌن27414

2016دار المعرفة الجامعٌة، حلمً خلٌلدراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة27415

2014فضاءات للنشر و التوزٌع ،رابد فإاد الردٌنً.دخطاب نقد الشعر عند عز الدٌن إسماعٌل27416

2010عالم الكتب الحدٌث للنشر و التوزٌع، محمد أمهاوشقضاٌا المصطلح فً النقد اإلسبلمً الحدٌث نجٌب الكٌبلنً نموذجا27417

2016عالم الكتب الحدٌث، الزمانً كمال. دحجاجٌة األسلوب فً الخطابة السٌاسٌة لدى اإلمام علً رضً هللا عنه27418

2016االسكندرٌة / دار الوفاء لدنٌا الطباعة و النشر محمد مصطفى أبو شواربجمالٌات النص الشعري فً أمالً القال27419ً

2016الدار المنهجٌة للنشر و التوزٌع قٌس كاظم الجنابًجمالٌات السرد العربً القدٌم من العنوان إلى الرإٌا27420

2016الدار المنهجٌة للنشر و التوزٌع قاسم جلٌل الحسٌنًتداولٌة المقاربات الصوفٌة فً الخطاب البصري27421

2016دار اإلعصار للنشر و التوزٌع، عبد المنعم عزٌز النصرتحلٌل نونٌة ابن زٌدون مدخل إلى تحلٌل النص الشعري27422

تحلٌل النص األدبً  ثبلثة مراحل نقدٌة27423

2016كنوز المعرفة ، محمود محمد قدوم. دتحلً الخطاب النبوي للمرأة دراسة لسانٌة إجتماعٌة27424

2016دار ؼٌداء ، محمود خلٌؾ الحٌانًتجلٌات السٌري فً الشعري استراتٌجٌة الكتابة ولعبة الثقافة فً الشعر27425

2016كنوز المعرفة،محمود حسن الجاسم.دتؤوٌل النص القرآنً وقضاٌا النحو27426

2016دار اإلعصار للنشر و التوزٌع، عبد المنعم عزٌز النصربنٌة أسلوب الجاحظ فً رسالة التربٌع و التدوٌر27427

2016دار ؼٌداء، بونوالة صحراويبنٌة اللؽة الشعرٌة فً النقد  اللؽوي 27428

2016عالم الكتب الحدٌث علً بن توفٌق الحمد. د.أبناء الجملة فً شعرٌة الرمة27429

2016دار ؼٌداء للنشر و التوزٌع، عبد الؽنً شوقً موسى األبدعًبناء الجملة فً السٌرة النبوٌة البن هاشم27430

2015دار المعرفة الجامعٌة، محمد بدري عبد الجلٌلبراعة االستهبلل فً فواتح القصابد و السور27431

2015عالم الكتب الحدٌث، عادل سلمان بقاعٌنالوصل و الفصل فً التركٌب العربً و أثره فً الداللة27432

2016دار الوفاء لدنٌا الطباعة و النشر سعٌد حسٌن منصورالوحدة الشعورٌة فً شعر خلٌل مطران27433

2016فضاءات للنشر و التوزٌع، محمد صابر عبٌدالنظرٌة النقدٌة القراءة المنهج التشكٌل األجناس27434ً

2010عالم الكتب الحدٌث، سعٌد سبلمالتناص التراثً الرواٌة الجزابرٌة أنموذجا27435

2016عالم الكتب الحدٌث، محمد فتاحالنص من القراءة إلى التنظٌر27436

2016دار مجدالوي للنشر و التوزٌع، محمد جواد حبٌب البدرانًالنص بٌن سلطة اإلٌقاع و بوح الداللة27437

2016الدار المنهجٌة للنشر و التوزٌع عزٌز حسٌن علً الموسويالنص المفتوح فً النقد العربً الحدٌث، 27438
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2010عالم الكتب الحدٌث، عمر عبد الهادي عتٌقظواهر أسلوبٌة  فً القرآن الكرٌم التركٌب و الرسم و اإلٌقاع27439

2016عالم الكتب الحدٌث، عبد الرزاق جعنٌدمصطلحات نقد الشعر عند نقاد القرن الرابع الهجري27440

2016دار األٌام ، سعدون أحمد علً جعفر الربعًالنحو المٌسر و تطبٌقاته فً القرآن الكرٌم27441

2013عالم الكتب الحدٌث،محمد أمطوشداللٌة الزمن اللسانً فً اللؽة27442

2009دار دجلة ، شكر محمود عبد هللاداللة الجملة اإلسمٌة فً القرآن الكرٌم27443

27444
3المعجمٌة العربٌة قضاٌا وآفاق ج

حافظ .د/ منتصر أمٌن عبد الرحٌم .د

2016كنوز المعرفة، إسماعٌلً علوي

2016دار الرضوان، أسعد محمد علً النجارالمعجمات العربٌة دراسة وصفٌة تحلٌلٌة27445

2016عالم الكتب الحدٌث، عبد القادر مرعً بنً بكرالمصطلح الصوتً عند علماء العربٌة القدماء فً ضوء علم اللؽة المعاصر27446

27447

2016دار الوفاء لدنٌا الطباعة و النشر و التوزٌع ، بسام قطوسالمدخل إلى مناهج النقد  المعاصر27448

27449
 من نظرٌة العمل و الربط إلى البرنامج األدنوب3ًاللسانٌات التولٌدٌة 

حافظ إسماعٌلً . د/ امحمد المبلخ . د

2016كنوز المعرفة،علوي

2016دار الوفاء لدنٌا الطباعة و النشر، عبد القادر شاكراللسانٌات التطبٌقٌة التعلٌمٌة قدٌما و حاضرا27450

2016دار ؼٌداء، أحمد حاجم الربٌعًالقٌم الجمالٌة فً شعر المرأة األندلسٌة27451

2016دار الرضوان للنشر التوزٌع ، هناء جوادالقٌم الجمالٌة فً الشعر العربً القدٌم األخطل الكبٌر أنموذجا27452

27453
القمر فً الشعر العربً القدٌم

محمد عٌسى الحورانً
الٌازوري العلمٌة للنشر و / حمادة للنشر و التوزٌع 

2015التوزٌع، 

2016دار ؼٌداء، علً صلٌبً  مجٌد  المرسومًالقصٌدة المركزة ووحدة التشكٌل دراسة فنٌة فً شعر الستٌنٌات فً العراق27454

2016دار ؼٌداء، خلٌل شكري هٌاسالقصٌدة السٌر ذاتٌة بنٌة النص وتشكٌل الخطاب27455

2016عالم الكتب الحدٌث، محمد عدٌل عبد العزٌز علً. دالفكر اللسانً التداولً قراءات فً التراث و الحداثة27456

2016دار ؼٌداء ، محمد صابر عبٌدالفضاء التشكٌلً لقصٌدة النثر الكتابة بالجسد وصراع العبلمات 27457

2016الدار المنهجٌة للنشر و التوزٌع سعد حسٌن علٌويالفروق النحوٌة 27458

2016مكتبة المجتمع  العربً للنشر و التوزٌع، عبلوي سادر جازع الدراجًالظواهر الصوتٌة27459

2015دار ؼٌداء، الطاهر ضو بشٌرالصورة الفنٌة فً شعر ابن زٌدون دراسة نصٌة27460

2016كنوز المعرفة ، عبد السبلم السٌد حامد الشكل و الداللة دراسة نحوٌة للفظ و المعنى27461

2016عالم الكتب الحدٌث، نور الدٌن راٌصالسٌمٌابٌات و التواصل27462

20146كنوز المعرفة، أحمد ٌوسؾ. دالسٌمٌابٌات التداولٌة بنٌاتها و حدودها 27463

2016عالم الكتب الحدٌث رفٌقة سماحًالسرقات الشعرٌة و التناص27464

2016كنوز المعرفة إبراهٌم عبد العزٌز زٌدالسرد فً التراث العرب27465ً

2016كنوز المعرفة عبد الرحٌم وهابً. دالسرد النسوي العربً من حبكة الحدث إلى حبكة الشخصٌة27466

2016دار الوفاء لدنٌا الطباعة و النشر،بهاء حسب هللاالسرد الروابً عند طه حسٌن و بحوث تطبٌقٌة أخرى27467

2016دروب ثقافٌة للنشر و التوزٌع، محمد عٌسى الحورانً. دالدهر فً شعر ابن الروم27468ً
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،2010عالم الكتب الحدٌثمحمود محمد أملودة-الرواٌة اللٌبٌة أنموذجا - تمثٌبلت المثقؾ فً السرد العربً الحدٌث 27469

2016دار دجلة ناشرون و موزعون، عواد صالح الحٌاوي.دالداللة الحركٌة للصورة فً المعلقات العشر27470

2015دار الوراق للنشر و التوزٌع، شعبان عبد الحكٌم محمدالسٌرة الذاتٌة فً األدب العربً الحدٌث27471

2016دار دجلة، عواد صالح الحٌاوي. دالداللة الحركٌة فً موسٌقا المعلقات العشر27472

2016دار الرضوان للنشر و التوزٌع،صباح عطٌوي عبودالدرس اللؽوي و النحوي فً زاد المسٌر البن الجوزي27473

2016دار األٌتام ، إدرٌس بن خوٌا. د( ه751ت  )الدرس الصوتً و الصرفً فً تراث العبلمة ابن قٌم الجوزي 27474

2016دار المجد للنشر و التوزٌع، خالد شاكر الخالدي. م.أالدرس الصوتً عند أبً حٌان األندلسً فً ضوء علم اللؽة الحدٌث27475

2016عالم الكتب الحدٌث، نعمان بوقرةالخطاب اللسانً عند ابن حزم األندلسً، األصول المعرفٌة و المآل اإلجراب27476ً

2011عالم الكتب الحدٌث، رانٌة محمد شرٌؾ صالح العرضاويمكونات اإلبداع فً الشعر العربً القدٌم إبن طباطبا نكوذجا27477

2016دار ؼٌداء، حمد محمد فتحً الجبوريالتوظٌؾ الفنً للون فً الشعر العرب27478ً

2016كنوز المعرفة، محمد بن سالم بن خلفان المسلمًالتوجٌه الصوتً للقراءات بٌن ابن خالوٌه و أبً علً الفارس27479ً

2016عالم الكتب الحدٌث ، أحمد طٌبً. دالتناؼم و المماثلة فً اللسانٌات التولٌدٌة 27480

2016عالم الكتب الحدٌث، أحمد طٌبً. دالتناؼم و المخالفة فً اللسانٌات التولٌدٌة27481

27482
التشكٌل اإلٌقاعً فً الموشحات األندلسٌة

هدى / محمد جواد حبٌب البدرانً 

2016دار المجد للنشر و التوزٌع، مصطفى عبد هللا

2016دار ؼٌداء ، تٌسٌر محمد الزٌاداتالتراث فً شعر بدر شاكر السٌاب27483

2016عالم الكتب الحدٌث، محمد عدٌل عبد العزٌز علً. دالتداولٌة وتحلٌل الخطاب الجدلً قراءات تحلٌلٌة فً أسس الحجاج وبناء اإلستدالل27484

2009دار دجلة، كولٌزاركاكل عزٌز. ددالالت أصوات اللٌن فً اللؽة العربٌة27485

2016دار دجلة، محمد جواد البدرانًالتحلٌق فً فضاءات النص 27486

2016كنوز المعرفة، عبد الجلٌل هنوش.دالتؤسٌس اللؽوي للببلؼة العربٌة27487

2016عالم الكتب الحدٌث، عبد القادر مرعً بنً بكرالبنٌة الصوتٌة للكلمة العربٌة27488

2016عالم الكتب الحدٌث،الجٌبللً الؽرابً قصة مهاجرة12البنٌة السردٌة قراءة فً 27489

2016عالم الكتب الحدٌث، إبراهٌم ٌاسٌنالبنٌات البلؽٌة للخطاب الصوفً أبوحٌان التوحٌدي نموذجا27490

2016دار مجدالوي، صالح علً الشٌخاإلنتهاك النحوي دراسة فً شواهد سٌبوٌه الشعرٌة27491

2016دار دجلة، ببلل عبود مهدي السامرابً. أاأللفاظ وردت مرة واحدة فً القرآن الكرٌم27492

2016دار الرضوان ،فرحان بدري الحربًاألسلوبٌة و التحلٌل األدب27493ً

2016المكتب العربً للمعارؾ،سعد بوفبلقة. د.أاإلستشراق و المستشرقون بٌن اإلنصاؾ و التجن27494ً

2016المكتب العربً للمعارؾ،محمد سٌؾ اإلسبلم بوفبلقة.داألدب المقارن و العولمة تحدٌات و آفاق ودراسات أخرى27495

2016دار ؼٌداء للنشر و التوزٌع، محمد ٌونس صالحإشكالٌة اإلٌقاع الشعري وسٌمٌاء الداللة من المفهوم إلى التجربة27496

2015دار الراٌة للنشر و التوزٌع، عزالدٌن المناصرة(نص شعري تهجٌنً مفتوح، عابر لؤلنواع ، ومستقل)إشكالٌات قصٌدة النثر 27497

2016-دروب للنشر والتوزٌعحفناوي بعلً. }.أإستقبال النظرٌات النقدٌة فً الخطاب العربً المعاصر27498

2016مكتبة العربً للمعارؾ، إسماعٌل عبد الفتاح عبد الكافً.دتجاهات الحدٌثة فً تحلٌل ونقد كتب األطفال‘أدب األطفال المنثور ال27499

2016عالم الكتب الحدٌث، زٌن الدٌن بن موسىأثر المعانً اللؽوٌة فً توجٌه دالالت النصوص من خبلل آٌات األحكام فً القرآن الكرٌم27500
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2016عالم الكتب الحدٌث، فوزي حسن الشاٌبأثر القوانٌن الصوتٌة فً بناء الكلمة العربٌة27501

2016دار المعرفة الجامعٌة، فوزي سعد عٌسىإتجاهات تبسٌط النص األدبً للطفل27502

2016دار األٌام، حسن ؼازي السعدي.دأبنٌة األفعال فً السور السبع الطوال27503

1الجزء " السرد و الكتابات الجدٌدة " أبحاث المإتمر الدولً الخامس للدراسات السردٌة 27504 2008دار الوفاء لدنٌا الطباعة و النشرمحمد أحمد محمدٌن. د.أ

2الجزء " السرد و الكتابات الجدٌدة " أبحاث المإتمر الدولً الخامس للدراسات السردٌة 27505 2008دار الوفاء لدنٌا الطباعة و النشر، محمد أحمد محمدٌن. د.أ

3الجزء " السرد و الكتابات الجدٌدة " أبحاث المإتمر الدولً الخامس للدراسات السردٌة 27506 2008دار الوفاء لدنٌا الطباعة و النشر، محمد أحمد محمدٌن. د.أ

2015دار ؼٌداء ، رٌاض عبود ؼوار الدلٌمًالدراسات الصوتٌة بٌن القدٌم و الحدٌث 27507

2010دار الجنان للنشر و التوزٌع، عطٌة ناٌؾ الؽولإبن طباطبا و كتابه عٌار الشعر دراسة نقدٌة27508

2015دار الوفاء لنٌا الطباعة و النشر، سلٌمان محمد سلٌمانأثر األدب فً التقعٌد اللؽوي27509

2015فضاءات للنشر و التوزٌع، حسام رشاد األحمد.دنحو أدب جدٌد و متطور للطفل فً الوطن العرب27510ً

2015دار الٌازوري، فٌصل حسان الحولًالتكرار فً الدراسات النقدٌة بٌن األصالة و المعاصرة 27511

2016دروب ثقافٌة للنشر و التوزٌع،حفناوي بعلً. د.أسٌرة مسرح الطفل فً الجزابر مسٌرة نصؾ قرن من اإلبداع27512

2015دار العلم و اإلٌمان، محمود القلٌنًأدب الطفل فً المسرح27513

2014/2015دار مجدالوي، رٌاض ٌونس الجبوري(دراسة داللٌة )إسم التفضٌل فً القرآن الكرٌم 27514

2015عالم الكتب الحدٌث، حسن محمد علً ازروالإسهامات علم النحو فً بناء النقد العربً القدٌم27515

2014عالم الكتب الحدٌث، محمد صابر عبٌدالتشكٌل النصً الشعري، السردي، السٌر ذات27516ًِ

2015مإسسة اإلنتشار العربً،ضٌاء خضٌراألبٌض و األسود فً السرد العمانً و نقده، 27517

2015دار الكتاب الحدٌث، أمٌنة فزاري. د.أاألجناس األدبٌة المؽربٌة و األندلسٌة 27518

2014كنوز المعرفة،أحمد ٌوسؾ علً.داإلستعارة المرفوضة فً الموروث الببلؼً و النقدي27519

2015عالم الكتب الحدٌث، عبد المهدي كاٌد أبو أشقٌراإلختبلؾ الصوتً 27520

2014دار الحامد للنشر و التوزٌع، هارون مجٌدالجمال الصوتً لئلٌقاع الشعري تابٌة الشنفرى أنموذجا27521

2005عالم الكتب الحدٌث، سمٌر شرٌؾ استٌتٌة.داللسانٌات المجال ، و الوظٌفة، و المنهج27522

2014دار مجدالوي للنشر و التوزٌع ، أ،س حسام النعٌمًاإللتزام و اإلبداع الفنً فً الشعر اإلسبلمً المعاصر27523

2015دار العلم و اإلٌمان، عماد جمعة حسناإلٌقاع فً شعر األعشى 27524

2010فضاءات للنشر و التوزٌع، جمٌل السعود. دالبطولة فً األدب الجاهل27525ً

2016دار األٌتام، عباس محسن الخفاجًأسلوب التعلٌل بالحروؾ اللؽوٌة27526

2015دار أمجد للنشر و التوزٌع، هانً فبلح العلًالببلؼة  العربٌة أسسها  وعلومها وفنونها 27527

2015كنوز المعرفة، هشام مشبال. د(اإلمتاع و المإانسة  )الببلؼة و السرد و السلطة فً 27528

2014دار الرضوان ، / مإسسة دار الصادق الثقافٌةطالب خلٌؾ السلطانًالنقد األدبً الحدٌث 27529

2015دار التنوٌر للنشر و التوزٌع، حسن ناظمالبنى  األسلوبٌة فً شعر السٌاب دراسة فً أنشودة المطر27530

2015دار المنهجٌة ،سامر فاضل األسديالبنوٌة ومابعدها النشؤة و التقبل27531

2014الرضوان للنشر و التوزٌع،صباح عطٌوي عبودالمقطع الصوتً فً العربٌة27532

2010عالم الكتب الحدٌث، بادٌس فوؼالًدراسات فً القصة و الرواٌة27533
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2015عالم الكتب الحدٌث، الطٌب دبهالتفكٌر السٌمٌابً فً اللؽة و األدب دراسة فً تراث أبً حٌان التوحٌدي27534

2010دار صفاء للطباعة والنشر والتوزٌع، عبد الهادي خضٌر الحطابالمتنبً فً معٌار النقد البلباؼ27535ً

2015كنوز المعرفة، حاتم عبٌد. دالتكرار وفعل الكتابة فً اإلشارات اإللهٌة ألبً حٌان التوحٌدي27536

27537
التبلزم الداللً أللفاظ األضداد فً السٌاق القرآنً

أحمد . م.م/ طالب محمد  إسماعٌل . د.أ

2015كنوز المعرفة، عبد هللا

2014/2015دار مجدالوي، ؼانم صالح الحمدانًالتناص فً شعر بدر شاكر السٌاب27538

2015كنوز المعرفة ، نصر علً سامًالجسد فً شعر محمود دروٌش األٌروس والتاناتوس 27539

2015دار األٌتام، عبد الجواد البٌضاوي. د.م.أالجهود النحوٌة فً المعاجم اللؽوٌة27540

2014دار الٌازوري، محمد سلٌمان عٌال سلمانالحركة النقدٌة حول تجربة أمل دنقل الشعرٌة27541

2015عالم الكتب الحدٌث عدنان علً محمد الشرٌمالخطاب السردي فً الرواٌة العربٌة27542

2015دار الكتاب الحدٌث علً عبد الوهاب مطاوعالخنساء قراءة فً الشخصٌة و الشاعرٌة محاورات نقدٌة مع النص27543

2015دار العلم واإلٌمان ، حلمً محمد القاعودالرواٌة اإلسبلمٌة المعاصرة 27544

2007جدار الكتب الحدٌث، نجوى حٌلوترابً‘النقد األدبً ومصطلحه عند ابن األ27545

2015دار ومكتبة الكندي للنشر و التوزٌع، عبد العزٌز محمد شحاده.دالزمن فً الشعر الجاهل27546ً

2011دار الشروق للنشر و التوزٌع، إحسان عباس2تارٌخ األدب األندلسً 27547

2015دار الوراق للنشر و التوزٌع، نبٌل حمدي الشاهدالسرد بٌن الماهٌة و الهوٌة27548

2015عالم الكتب الحدٌث، نواري محمد علًالسمات الصوتٌة للتراكٌب الشرطٌة27549

2015دار الوراق، شعبان عبد الحكٌم محمدالسٌرة الذاتٌة فً األدب العربً الحدٌث27550

2015عالم الكتب الحدٌث، الحوسٌن البوعزاويالشاهد الشعري فً تفسٌر القرآن العظٌم27551

2015كنوز المعرفة، عبد الكرٌم الرحٌوي. دالشعر الجاهلً فً ضوء الدرس اللؽوي األسلوبً الحدٌث قراءة فً شعر زهٌر بن أبً سلمى27552

2017دار المعرفة الجامعٌة ، السعٌد الورقً. دالشعر العربً المعاصر وذابقة التلقٌدراسة فً ثنابٌة اإلختبلؾ و المجاورة27553

2015دار األٌام ،قسمة مدحت القبسً, د.أالصورة الشعرٌة عند لبٌد العامري فً اإلطار الموضوعً  و البٌانً و اللوحة و المشهد27554

2015عالم الكتب الحدٌث، عبد القادر الرباعًالصورة الفنٌة فً شعر زهٌر ٌن أبً سلمى الرإٌا و التشكٌل27555

2015دار األٌام، قسمة مدحت القبسً. د.أألفاظ العلل و األدوار و اإلستشفاء فً الشعر الجاهلً و عصر صدر اإلسبلم 27556

2015دار أسامة للنشر و التوزٌع، سراته البشٌر. دالقصٌدة اإلسبلمٌة بٌن سطوة الواقع وؼواٌة الفن27557

2015دار العلم و اإلٌمان، عٌد عبد السمٌع الجنديالقضاٌا النقدٌة و  فً شروح حماسة أبً تمام27558

2014دار المعرفة الجتمعٌة، سعٌد حسٌن منصورالقٌم الخلقٌة فً الخطابة العربٌة من الجاهلٌة حتى بداٌة القرن الثالث الهجري27559

2016دار جلٌس الزمان، رانٌا رمضان أحمد زٌناللسانٌات التواصلٌة وجذورها فً التراث النحوي العربً 27560

2015عالم الكتب الحدٌث،  المدنً بورحٌسالمجاز فً التراث النقدي27561

2010عالم الكتب الحدٌث، فٌصل إبراهٌم صفافً اللسان العربً/ قضاٌا التشكٌل فً الدرس اللؽوي 27562

2015دار الوفاء لدنٌا الطباعة و النشر، سلٌمان محمد سلٌمانالمحاكاة فً الشعر الجاهلً بٌن التقلٌد و اإلبداع27563

2015عالم الكتب الخدٌث، بوسؽادي حبٌبالمستوٌات اللؽوٌة فً القراءات قراءة فً البنٌة27564

2015دار األٌام ، أحمد بوجمعة بنانًالمصطلح النقدي المعاصر عند عبد الملك مرتاض27565
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2015كنوز المعرفة، عباس عبد الحلٌم عباس. دالمصطلح النقدي و الصناعة المعجمٌة 27566

2016دار دجلة، محمود إبراهٌم السبلمًمعاٌٌر أصوات العربٌة الفروع 27567

2015دار اإلعصار، محمد صبلح رمان/فهد خلٌل زاٌدالمعاجم و الداللة27568

2016دار األٌام، الٌزٌد بوعروريالمنهج عند جابر بن حٌان27569

2017دار المعرفة الجامعٌة، سعٌد حسٌن منصورالنثر العربً فً مراحل تطوره الجزءاألولمن النشؤة إلى العصر العباسً األول27570

2014دار ؼرٌب ،شفٌع السٌدالنظم وبناء األسلوب فً الببلؼة العربٌة27571

2017دار المعرفة الجامعٌة، صابر جوٌلًالنقد األدبً العربً من القرن الخامس إلى نهاٌة القرن السابع هجري27572

2015عالم الكتب الحدٌث، مسعد بن عٌد العطويباقات من شعر المؽرب العرب27573ً

2015عالم الكتب الحدٌث، مازن موفق صدٌق الخٌروببلؼة الخطاب ومراٌا اللؽة دراسات النصٌة27574

2015دار الوفاءلدنٌا الطباعة والنشر االسكندرٌة طبلل الطاهر قطبًببلؼة الصورة وثقافة اإلعبلن27575

2014دار ؼٌداء ، علً صلٌبً المرسومً.دببلؼة القصٌدة الحدٌثة تمظهرات الشكل وتجوهرات الداللة27576

2015دار العالم العربً، ندا الحسٌنً ندا. دتحقٌق التراث العربً عند  عبد السبلم محمد هارون27577

2015كنوز المعرفة، خالد حسٌن أبو عمشة. دتعلٌم العربٌة للناطقٌن بؽٌرها فً ضوء اللسانٌات التطبٌقٌة27578

2014دار الٌازوري ، /  مإسسة حمادة للدراساتحسٌن الجداونةجدلٌة اإلبداع و التلقً فً النقد العربً القدٌم 27579

2014/2015دار مجدالوي، سالم محمد ذنون علً العكٌديجمالٌات الرفض فً الشعر العربً مقاربة تؤوٌلٌة فً شعر أبً تمام27580

2015عالم الكتب، سعد عبد العزٌز مصلوححازم القرطاجنً و نظرٌة المحاكاة و التخٌٌل فً الشعر27581

2015فضاءات للنشر و التوزٌع، سلٌم النجاردراسات تطبٌقٌة فً الرواٌة النسوٌة العربٌة27582

2015مكتبة المجتمع العربً، / دار اإلعصاررعد هاشم العبوديدراسات فً نحو القرآن وداللته27583

2015عالم الكتب ،محمد األمٌن خوٌلدداللة البنى النحوٌة و السٌاقٌة عند ابن جنً فً كتاب الخصابص27584

2016فضاءات للنشر والتوزٌع، عبد الفتاح وفكوح. دأدب السٌرة الذاتٌة إضاءات و إضافات27585

2014دار الوفاء لدنٌا الطباعة و النشر، أحمد محمود المصريرإى فً ببلؼة العربٌة دراسة تطبٌقٌة لمباحث علم البٌان27586

2015دار الوراق، / دار أمواج إبراهٌم جابر علًالموت فً الشعر الفلسطٌنً الحدٌث27587

2014/2015دار مجدالوي، فوزٌة سرٌر عبد هللاسر صناعة اإلعراب بٌن النحو و الصوتٌات الوظٌفٌة دراسة نقدٌة27588

2015الدار المصرٌة اللبنانٌة، صبلح فضلسردٌات القرن الجدٌد27589

27590
سٌمٌابٌة الجسد و ممثبلته الثقافٌة فً شعر األعشى الكبٌر

رٌحان إسماعٌل المساعٌد
2015دار الٌازوري، / مإسسة حمادة للدراسات الجامعٌة 

2015عالم الكتب الحدٌث، عبد القادر الرباعًشاعر فن البدٌع األول  مسلم بن الولٌد27591

2015دار ٌافا العلمٌة، عمر الفجاوي. دشرح دٌوان امرئ القٌس ألبً جعفر النحاس27592

27593
شرح كتاب الوحشٌات الحماسة الصؽرى ألبً تمام  حبٌب بن أوس الطابً

محمد مصطفى أبو شوارب. د.أ
مإسسة جابزة عبد العزٌز سعود البابطٌن لئلبداع 

2014الشعري،

2013دار مجدالوي  للنشر والتوزٌع، بشار سعدي اسماعٌلشعر الصعالٌك الجاهلٌٌن فً الدراسات األدبٌة و النقدٌة  القدٌمة والحدٌثة27594

2015دار المعرفة الجامعٌة، ورد محمدي مكاوي عزبشعر  المدٌنة المنورة فً عصر صدر اإلسبلم  دراسة فنٌة27595

2015دار الوفاء لدنٌا الطباعة و النشر، علً محمد السٌد خلٌفةصورة الطفل  فً النادرة دراسة تحلٌلٌة27596
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.2015دار المعرفة الجامعٌة، .فوزي عٌسى-دراسة نظرٌة وتطبٌقٌة - فً أدب األطفال 27597

2015دار أسامة للنشر و التوزٌع، رابح سعٌد ملوك. د"بحث فً المفهوم و البنى " قصٌدة النثر العربٌة 27598

دار الوفاء لدنٌا الطباعة و النشر،أحمد محمود المصريقضاٌا نقدٌة قراءة فً تراث العرب النقدي27599

2015عالم الكتب الحدٌث،العربً دٌن. دقضٌة التصوٌب اللؽوي ؾ العربٌة بٌن القدماء و المعاصرٌن27600

2015دار البداٌة، عاصم زاهً العطروزلمسات بٌانٌة فً شعر أبً العبلء المعري البدٌع و التشخٌص نموذجا27601

27602
دراسات إستشراقٌة حول اتراث النحوي العربً

. د.أ/ عبد المنعم السٌد جدامً .د.أ

2015كنوز المعرفة، منتصر أمٌن عبد الرحٌم

2015دار زهران، السعٌد بولمزاود.دمحاكمة الشعر الحر بٌن افتراءات السٌاب و ادعاءات العقاد27603

2015دار ؼٌداء، ماجد عبد هللا القٌسًمستوٌات اللؽة السردٌة  فً الرواٌة العربٌة27604

2014دار صفاء للنشر و التوزٌع،عبد القادر عبد الجلٌلاألصوات اللؽوٌة 27605

2016عالم الكتب الحدٌث، الطٌب بن عوننظرٌة الكتابة عند روالن بارت، 27606

2015دار الفكر ناشرون وموزعون، حنان عبد الحمٌد العنانً.دالدراما و المسرح فً تربٌة الطفل27607

2015عالم الكتب الحدٌث، حسن خمٌس الملخالتداولٌة ظبلل المفهوم و آفاقه27608

2015عالم الكتب الحدٌث، حسن خمٌس الملخالحجاج رإى نظرٌة ودراسات تطبٌقٌة 27609

2009دار الكتب العلمٌة،مصطفى سبٌت01/02شرح دٌوان أبً الطٌب المتنب27610ً

1دار التنوٌر الجزابر، طحبٌب منسًمراجعات فً الفكر و األدب و النقد27611

دار األٌام للنثر و التوزٌع،سعٌد بودبوزسٌمٌابٌة المركز و الهامش فً األدب العربً المعاصر،27612

كنوز المعرفة،حسٌب الكوشالسردٌات المعرفٌة من األٌقونٌة ؼلى التوترٌة27613

دار التنوٌر ، الجزابرحسٌن علً الزراعً-مقاربات فً اللسانٌات الحاسوبٌة- بناء الكلمة و تحلٌلها27614

دار التنوٌر، الجزابرمحمد صالح المحفلًتوظٌؾ السرد فً الشعر العربً الحدٌث، البردونً نموذجا27615

دار التنوٌر، الجزابرسعٌد سبلمدراسات فً الرواٌة الجزابرٌة وتناصها مع األمثال الشعبٌة27616

دار التنوٌراألخضر بن السابحشعرٌة المكان فً الرواٌة العربٌة27617

كنوز المعرفة،عبد الرحٌم وهابًالسرد النسوي العربً من حبكة الحدث إلى حبكة الشخصٌة27618

كنوز المعلرفة،جواد ختامالتداولٌة أصولها واتجاهاتها27619

دار التنوٌر، الجزابرعبد العلٌم بوفتاحالتراكٌب النحوٌة ووظابفها الداللٌة27620

دار األٌام للنثر و التوزٌع،مناد طالبفً علم الكبلم من التقلٌد إلى التجلٌد27621

دار التنوٌر ، الجزابربن الدٌن بخولةاالتساق و االنسجام النصً اآللٌات و الروابط27622

دار التنوٌر، الجزابرٌلس بانو ملتنسكًالسردٌات التطبٌقٌة مقاربات سٌمٌابٌة سردٌة27623

دار التنوٌر، الجزابركورتٌس/لٌتفٌلت/ مٌلود/ مورانداالشكال السردٌة-نمذجة سردٌة- السٌمٌابٌات السردٌة27624

2015دار الفكر ناشرون وموزعون، فاضل صالح السمرابًالجملة العربٌة والمعنى27625

الوراق للنشرو التوزٌع عمانمصطفى رجبالمرجع فً ادب األطفال27626

دار النهضة العربٌةمرٌم سلٌمأدب األطفال وثقافته27627

²إٌلٌنٌا سٌمٌنٌااإلستعارة فً الخطاب27628
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1مركز الكتاب األكادٌمً األردن طمسعود بودوخة-مقاربة جمالٌة- األسلوبٌة و الببلؼة العربٌة27629

دار النفابسعمر األسعد- ناٌؾ معروؾ علم العروض التطبٌق27630ً

دار التنوٌركورتٌس- ؼرٌماص النظرٌة السٌمٌابٌة من المصطلح إلى المربع السٌمٌاب27631ً

دار الرضوان للنشر و التوزٌععصام كاظم الؽالبًالبناء اللؽوي للشعر العربً لؤلصمعٌات أنموذجا27632

دروب ثافٌة للنشر و التوزٌعحفناوي بعلًالترجمة وجمالٌات التلقً المبادالت الفكرٌة و الثقافٌة 27633

عالم الكتب الحدٌثعبد الفتاح لكردنظرٌا و تطبٌقٌا/العروض العربً 27634

فضاءات للنشر و التوزٌعإبراهٌم خلٌلببلؼة الرواٌة ومسارات القراءة27635

جدار للكتاب العالمً للنشر و التوزٌع/ عالم الكتب الحدٌثسامٌة الدرٌدي الحسنًدراسات فً الحجاج قراءة لنصوص مختارة من األدب العربً القدٌم27636

دار الحامد للنشر و التوزٌع،ظاهر محمد الزواهرةالتناص فً الشعر العربً المعاصر27637

دار كنوز المعرفة العلمٌة للنشر و التوزٌعمج من المإلفٌنالمعجمٌة العربٌة قضاٌا و آفاق27638

الدار العربٌة للعلوم ناشرونالطاهر وطارالعشق و الموت فً الزمن الحراش27639ً

عالم الكتب الحدٌثرابح بن خوٌةمقدمة فً األسلوبٌة27640

دار الكتاب الحدٌثمنقور عبد الجلٌل-دراسة داللٌة فً الفكر المعرفً التراثً-النص و التؤوٌل 27641

كنوز المعرفة للنشر و التوزٌعمنتصر أمٌن عبد الرحٌمدراسة فً الحركة التواصلٌة لئلستشهاد- تداولٌة اإلقتباس27642

دار دجلةمحمد جواد البدرانًمقاربات فً السرد ونقد النقد 27643

2016عالم الكتب الحدٌث، ٌوسؾ تؽزاويمفهوم القراءةو أثرها فً إنتاج الخطاب األدب27644ً

2014دار مكتبة الكندي للنشر و التوزٌع، محمد ماجد الدخٌلأنموذجا (هـ525ت )الصورة الفنٌة فً الشعر األندلسً شعر األعمى التطٌلً 27645

2016عالم الكتب الحدٌث، عبدالقادر مرعًالبنٌة الصوتٌة للكلمة العربٌة27646

1997دار النهضة العربٌة، حلمً خلٌلمقدمة لدراسة التراث المعجمً العرب27647ً

2016عالم الكتب الحدٌث ، أبو بكر العزاوي/ محمد مفتاحالنص من لبقراءة إلى التنظٌر27648

2016كنوز المعرفة، جمعان بن عبد الكرٌممن تحلٌل الخطاب إلى تحلٌل الخطاب النقدي مناهج ونظرٌات 27649

2016دار دجلة ناشرون وموزعون، عمر عتٌققضاٌا نقدٌة معاصرة فً الرواٌة و القص الصؽٌرة27650

2010عالم الكتب الحدٌث، محمود محمد أملودة-الرواٌة اللٌبٌة أنموذجا - تمثٌبلت المثقؾ فً السرد العربً الحدٌث 27651

2015دار الخلٌج ، الخالدي- البشري أدب األطفال و وثقافتهم27652

2016عالم الكتب الحدٌث، نصرة الزبٌدي-دراسة و تحلٌل-الؽموض وتعدد مستوٌات المعنى فً النص الجاهل27653ً

2016عالم الكتب الحدٌث، محمد عدٌل علًالتداولٌة وتحلٌل الخطاب الجدلً 27654

2016عالم الكتب الحدٌث، حلٌمة أحمد عماٌرةفً اللسانٌات التطبٌقٌة27655

دار صفحات للنشر و التوزٌع،صابر الحباشةمسالك الداللة فً سبٌل مقاربة المعنى27656

2016عالم الكتب الحدٌث،نعمان بوقرةالخطاب اللسانً عند ابن حزم األندلس27657ً

2016عالم الكتب الحدٌث، هامل الشٌخالتواصل اللؽوي فً الخطاب اإلعبلمً 27658

2014دار دجلة، أشواق محمد النجارداللة اللواصق التصرٌفٌة فً اللؽة العربٌة27659

2014مكتبة المجمع العربً، محمد قدور تاجاإلستشراق ماهٌته فلسفته ومناهجه27660

2016كنوز المعرفة،منٌة عبٌديالتحلٌل النقدي للخطاب نماذج من الخطاب اإلعبلم27661ً
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2015دار ؼٌداء للنشر و التوزٌع، محمود محمود شاكردراسة فً األنموذج األندلسً:نقد النقد27662

2009دار المعرفة الجامعٌة،أمل حركةدراسات فً علم اجتماع األدب27663

2015دار الرضوان، صباح نور المرزوكاألدب األموي27664

2016كنوز المعرفة،أحمد ٌوسؾالسٌمٌابٌات التداولٌة بنٌاتها و حدودها 27665

المركز الثقافًمحمد مفتاحرإٌا التماثل27666

2016دار اإلعصار العلمً للنشر و التوزٌع ، أحمد مداسالنص و التؤوٌل 27667

2016-عالم الكتب الحدٌث األردننور الدٌن راٌسالسٌمٌابٌات و التواصل27668

2016-عالم الكتب الحدٌث األردنٌاسٌن باهًالتاوٌل وفلسفة التواصل27669

.ناشرون-الدار العربٌة للعلوم فإاد ملٌت-تربول رٌكو بعد طول تؤمل27670

2010-عالم الكتب الحدٌث األردنعمر مهبٌلانبناإه والٌات اشتؽاله-النص اإلشهاري ماهٌته27671

2016 1عمان ط-كنوز المعرفة عبد الرحمان بودرعقضاٌا و نماذج-فً اللسانٌات و اللؽة العربٌة27672

2016 1عمان ط-دار أسامة للنشر و التوزٌع األردن عمر عتٌقمعجم مصطلحات علم الببلؼة 27673

2016عمان -كنوز المعرفةعبد الرحمان النواٌتًالسرد و األنساق الثقافٌة فً الكتابة الروابٌة27674

1ط2015دار ومكتبة الكندي للنشر و التوزٌع، ٌحً سلٌم البشتاويأزمة اإلنسان فً األدب المعاصر27675

عمان-دار الرضوان للتوزٌع هناء جوادالقٌم الجمالٌة فً الشعر العربً القدٌم األخطل الكبٌر أنموذجا27676

27677
النحو الوظٌفً

عاطؾ فضل محمد
 2ط-2011 1دار المسٌرة للنشر و التوزٌعو الطباعة ط

2015 3ط -2013

2015 1عالم الكتب القاهرة طأٌمن محمود موسىفً لسانٌات النص27678

2014-عالم الكتب الحدٌث األردنهشام الفلفاطتؤوٌلٌة الصورة المبنٌة علىى المتاشبهة27679

2016 1ط- األردن-عالم الكتب الجدٌث الصادق خشابالتعرٌب وصناعة المصطلحات27680

2015 1عمان ط-كنوز المعرفة محمد الصالح البوعمرانًاإلستعارات التصوٌرٌة وتحلٌل الخطاب السٌاسً 27681

2015 1ط-دار الشروق للنشر و التوزٌع عمانحسن خمٌس الملخنظرٌة األصل و الفرع فً النحو العرب27682ً

27683
المنهج و التطبٌق-األدب المقارن 

سامً ٌوسؾ أبو زٌد
 1ط-دار المسٌرة للنشر و التوزٌع و الطباعة األردن

2017

1ط2013-عالم الكتب الحدٌث األردنسعاد بسناسًالسمعٌات العربٌة فً األصوات اللؽوٌة27684

1ط2014-عالم الكتب الحدٌث األردنإبراهٌم أحمد ملحالنقد التكاملً إستراتٌجٌة تشكٌل الخطاب27685

1ط2013دار الراٌة للنشر و التوزٌع، سلٌمان الحقٌوي(خباٌا صناعة الصورة)سحر الصورة السٌنمابٌة 27686

27687
تمثبلت الممنوع والمقموع فً الرواٌة العربٌة المعاصرة

حفناوي بعلً
الطبعة 2015-دار الٌازوري العلمٌة للنشر و التوزٌع

العربٌة

2014 1عمان ط-دار كنوز المعرفة حسن مودنببلؼة الخطاب اإلقناعً نحو تصور نسقً لببلؼة الخطاب27688

2015 1ط-دار األٌام للنشر و التوزٌع عمان رضوان الجنٌديجمالٌات اآلنا فً الشعر المؽربً القدٌم27689

2016 1ط-دار األٌام للنشر و التوزٌع عمان عبد الجواد البٌضانًالجهود النحوٌة فً المعاجم اللؽوٌة27690

2015 1عمان ط-كنوز المعرفة سلٌمان الطالًببلؼة النادرة فً األدب العرب27691ً
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1ط2015-عالم الكتب الحدٌث األردنالعربً دٌنقضٌة التصوٌب اللؽوي ؾ العربٌة بٌن القدماء و المعاصرٌن27692

1ط2016-عالم الكتب الحدٌث األردننعٌمة سعدٌةالتحلٌل السٌمٌابً والخطاب27693

2014 1ط-داراألكادمٌون للنشر و التوزٌع األردنٌجً سلٌم البشتاويمنهجٌة اإلخراج المسرح27694ً

1 ط2013دار جرٌر للنشر و التوزٌع، خلٌل بن ٌاسر البطاشًالترابط النصً فً ضوء التحلٌل اللسانً للخطاب27695

2013 1عمان ط-دار أسامة للنشر و التوزٌع األردن عبد السبلم الطراونةالمهارات الفنٌة فً الكتابة والقراءة و المحادثة27696

2015 1عمان ط-دار كنوز المعرفة هشام مشبال(اإلمتاع و المإانسة  )الببلؼة و السرد و السلطة فً 27697

27698
عرض وتوثٌق وتطبٌق-فً األدب الحٌث ونقده 

عماد علً الخطٌب
 1ط-دار المسٌرة للنشر و التوزٌع و الطباعة األردن

2011 2ط-2009

2017 1ط-داراألكادمٌون للنشر و التوزٌع األردنعصام لطفً صباحالتلقً و التؤوٌل فً شعر زهٌر بن أبً سلمى27699

2015 1دار جرٌر للنشر والتوزٌع عمان طٌوسؾ ابو العدوسموسٌقا الشعر و علم العروض27700

2014 1دار دجلة للنشر و التوزٌع عمان االردن طمٌساء محمد الوحشأثر الموسٌقى والمسرح واللعب الهادؾ فً التعلٌم27701

27702
سٌمٌابٌة الجسد و ممثبلته الثقافٌة فً شعر األعشى الكبٌر

رٌحان إسماعٌل المساعٌد
دار الٌازوري -مإسسة حمادة للنشر و التوزٌع عمان

2015 1عمان ط

2016 1ط- دار ؼٌداء للنشر و التوزٌع عمانحمد محمد فتحً الجبوريالتوظٌؾ الفنً للون فً الشعر العرب27703ً

2015 1ط- دار ؼٌداء للنشر و التوزٌع عمانمحمد ٌونس صالحشاعرات الجاهلٌة وصدر اإلسبلم - اإلٌقاع فً الشعر النسوي 27704

2015 1ط-دارزهران للنشر و التوزٌع عمان صابر الحباشةأسبلة الداللة و تداولٌات الخطاب مقاربات عرفانٌة تداولٌة27705

2017 1ط-دار ؼٌداء للنشر و التوزٌع عمان ان تحسٌن الجابًالعجاببً فً الشعر العربً القدٌم27706

2013 1ط-عالم الكتب الحدٌث اربد األردنمكً درارمبلمح الداللة الصوتٌة فً المستوٌات اللسانٌة27707

2017، 1دار كنوز المعرفة للنشر والتوزٌع، طمسند قبٌبلتدراسات فً السرد و القصة القصٌرة جدا والشعر-تمثبلت سردٌة 27708

2017 1ط-دار ؼٌداء للنشر و التوزٌع عمان نبهان حسون السعدوننقد السرد السٌر ذاتً والقصصً و الرواب27709ً

27710
قضاٌا النقد العربً قدٌمها و حدٌثها 

حسٌن راضً-داود عطاشة
 1مركز ؼنٌم للتصمٌم و الطباعة بالكمبٌوتر األردن ط

1991

2017دروب للنشر و التوزٌع األردن الطبعة العربٌة حفناوي بعلًصورة الجزابر فً عٌون الرحالة وكتابات الؽربٌٌن27711

2010 1ط- دار النفابس للنشر و التوزٌعمبل زادة-عقٌل سعٌددراسة اأصٌلٌة لمنهجٌة الحوار فً اإلسبلم-الحوار قٌمة حضارٌة27712

2016، 1، ط -األردن-عالم الكتب الحدٌث إربد عبد العزٌز علً-محمد عدٌلالفكر اللسانً التداولً قراءات فً التراث و الحداثة27713

2016 1ط-دار األٌام للنشر و التوزٌع عمان األردناسماء بوبكريجدلٌة البلزمكان فً خطاب أحبلم مستؽانمً الرواب27714ً

27715
التداولٌات وتحلٌل الخطاب

منتصر أمٌن / حافظ إسماعٌلً علوي

2014 1ط-كنوز المعرفة العلمٌة للنشر و التوزٌع األردن عبد الرحٌم

2016 1دار كنوز المعرفة للنشر والتوزٌع عمان طعلً رضوان علًصور الخوؾ فً شعر القرن الثالث الهجري27716

2015 1ط-دار ؼٌداء للنشر و التوزٌع عمان علً صلٌبً المرسومًببلؼة القصٌدة الحدٌثة تمظهرات الشكل وتجوهرات الداللة27717

2010 1المركز القومً للترجمة ط فاتحة الطٌبنموذجا-الترجمة فً زمن الآلخر ترجمات الرواٌة المؽربٌة إلى الفرنسٌة 27718

27719
إستقبال النظرٌات النقدٌة فً الخطاب العربً المعاصر

حفناوي بعلً
2016دروب ثقافٌة للنشر و التوزٌع عمان الطبعة العربٌة 
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2016دار كنوز المعرفة، محمود بن ناصر الصقريالبٌبة المابٌة فً شعر الجاهل27720ً

27721
 ه355صورة الشاعر العباسً فً المنظور اإلستشراقً الى سنة 

معتصم ابراهٌم / محمد أحمد شهاب 

2017دار البداٌة ناشرون و موزعون، مصلح

مإسسة الثقافة الجامعٌةصالح سلٌم عبد القادر الفاخريالداللة الصوتٌة فً اللؽة العرٌبة27722

2017دار ؼٌداء للنشر والتوزٌع ، تمٌمة كتانةالمكان فً رواٌات إمٌل حبٌب27723ً

2017دار ؼٌداء للنشر والتوزٌع، إبراهٌم أبو طالب"من التقلٌد إلى التجرٌد " تطور الخطاب القصصً 27724

2015دار األٌام للنشر و التوزٌع، مسعود بودوخةالسٌاق و الداللة 27725

2016دروب للنشر و التوزٌع، محمد عٌسى الحورانً(دراسة تحلٌلٌة  )الدهر فً شعر ابن الرومً 27726

2016المكتبة العصرٌة صٌدا، أحمد بن محمد بن عبد ربه االندلس1ًالعقد الفرٌد ج 27727

2016المكتبة العصرٌة صٌدا، أحمد بن محمد بن عبد ربه االندلس2ًالعقد الفرٌد ج 27728

2016المكتبة العصرٌة صٌدا، أحمد بن محمد بن عبد ربه االندلس3ًالعقد الفرٌد ج 27729

2016المكتبة العصرٌة صٌدا، أحمد بن محمد بن عبد ربه االندلس4ًالعقد الفرٌد ج 27730

2016المكتبة العصرٌة صٌدا، أحمد بن محمد بن عبد ربه االندلس5ًالعقد الفرٌد ج 27731

2016المكتبة العصرٌة صٌدا، أحمد بن محمد بن عبد ربه االندلس6ًالعقد الفرٌد ج 27732

2016المكتبة العصرٌة صٌدا، أحمد بن محمد بن عبد ربه االندلس7ًالعقد الفرٌد ج 27733

2016المكتبة العصرٌة صٌدا، أحمد بن محمد بن عبد ربه االندلس8ًالعقد الفرٌد ج 27734

2017دار ؼٌداء للنشر و التوزٌع، صالح محمد حسن إردٌنًقضاٌا شعرٌة مقاربلت فً القصٌدة العربٌة القدٌمة27735

2014دار ؼٌداء للنشر و التوزٌع، فاضل بنٌان محمدالطبٌعة فً الشعر العرب27736ً

2016عالم الكتب الحدٌث، الجٌبللً الؽرابً قصة مهاجرة لؽابرٌٌل ؼارسٌا ماركٌز12البنٌة السردٌة، قراءة فً 27737

2015دار كنوز المعرفة للنشر و اللتوزٌع، عبد الؽرٌر لحوٌدقنظرٌات األستعارة فً الببلؼة الؽربٌة من أرسطو الى الٌكوؾ ومارك جونسون27738

2011دار الفكر العربً للطباعة و النشر و التوزٌع، عبد الؽفار حامد هبللاللهجات العربٌة نشؤة و تطورا27739

2017دار البداٌة ناشرون وموزعون،عبد الحافظ سبلمة/ سمٌح أبو مؽلً دراسات تطبٌقٌة ض101اللؽة العربٌة 27740

2017دار البداٌة ناشرون وموزعون، سحر سلٌمان عٌسىمصادر الدراسة األدبٌة و اللؽوٌة وعلم الداللة و المعاجم27741

2012عالم الكتب الحدٌث، مارٌا تٌرٌزا كابريالمصطلحٌة النظرٌة و المنهجٌة و التطبٌقات27742

2013دار أسامة للنشر و التوزٌع ،عبد الكرٌم مجاهدعلم اللسان العربً فقه اللؽة العربٌة 27743

2005دار القاهرة ،فان داٌك. تون أعلم النص مدخل متداخل اإلختصاصات27744

2017مركز الكتاب األكادٌمً،عوٌد عبد العلًدراسة فً الموضوعات و الخصابص- الدعوة إلى اإلسبلم من الشعر الجاهل27745ً

2017دار الوفاء ، محمد مصطفى أبو شوارببنٌة البٌت بٌن امتداد الداللة وانحصارها قراءة فً الشعر الجاهل27746ً

2014دار مكتبة الكندي، ذٌاب أحمد شاهٌنالعروض العربً فً ضوء الرمز و النظام 27747

2017دار الوفاء ، أحمد محمد عوٌنحكاٌات الحٌوان فً شعر شوقً 27748

أكادٌمٌة الفنون وحدة اإلصدارات سٌنمادومٌنٌك قٌبلنالكادراج السٌنماب27749ً

2014عالم الكتب الحدٌث للنشر و التوزٌع، أحمد فهد صالح شاهٌنالنظرٌة التداولٌة27750

2015عالم الكتب الحدٌث للنشر و التوزٌع، عبد المهدي كاٌد أبو شقٌراإلختبلؾ الصوتً 27751
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2015عالم الكتب الحدٌث،منذر ذٌب كفافًالشكل و المضمون فً الشعر الجاهل27752ً

2010عالم الكتب الحدٌث، سعٌد سبلمالتناص التراثً الرواٌة الجزابرٌة أنموذجا27753

2018مركز الكتاب األكادٌمً، نوار بن صالحرفقة الندٌم فً النقد القدٌم27754

2016عالم الكتب الحدٌث،عبد هللا خضر جمدشعرٌة الخطاب الصوفً دٌوان عبد القادر الجٌبلنً 27755

2016دار الوفاء لدنٌا الطباعة، بهاء حسب هللاالسرد الروابً عند طه حسٌن و بحوث تطبٌقٌة أخرى27756

2015عالم الكتب الحدٌث،إبراهٌم محمد عبد هللا المفتاحالتماسك النصً لئلستخدام اللؽوي فً شعر الخنساء27757

2017دار الوفاء لدنٌا الطباعة و النشر، محمد مصطفى أبو شواربأبو علً القالً ومنهجه فً رواٌة الشعر و تفسٌره27758

2016عالم الكتب الحدٌث، عمار ساسًالكلمة و المصطلح فً اللسان العرب27759ً

2015 1األردن ط-عالم الكتب الحدٌثابراهٌم احمد ملحمالرقمٌة وتحوالت الكتاب 27760

دار الوفاء لدنٌا الطباعةجٌروم  ستولنتٌزدراسة جمالٌة-النقد الفنً 27761

أكادٌمٌة الفنونرباب عبد اللطٌؾفنٌات المونتاج الرقمً فً الفٌلم السٌنماب27762ً

2015دار الفكر العربً ،محمد عمارةطه حسٌن مابٌن اإلنبهار بالؽرب و اإلنتصار لئلسبلم27763

2016عالم الكتب للنشر والتوزٌع، رفٌقة سماحًالسرقات الشعرٌة و التناص27764

2015عالم الكتب الحدٌث،هانً محمد عبد الكرٌم عبودالتشكٌل و التؤوٌل  فً شعر عروة بن أذٌنة27765

2017شركة دار األكادمٌون للنشر و التوزٌع، الجٌبللً الؽرابً"لبورخٌس"عتبات السرد فً كتاب الرمل 27766

2018دار الكتاب الحدٌث،وحٌد عبد المقصودالتطور الداللً فً معجم لسان العرب27767

2018دار الكتاب الحدٌث،وحٌد عبد المقصودجمهرة اللؽة إلبن درٌد27768

2018دار الكتاب الحدٌث،وحٌد عبد المقصوداإلشتقاق و البحث الداللً عند إبن حاتم الرازي27769

وحدة اإلصدارات مسرح-أكادٌمٌة الفنوننلسن.أ.جنظرٌة الكومٌدٌا فً األدب و المسرح و السٌنما27770

2013عالم الكتب الحدٌث ،منذر عٌاشًمساهمة فً علم القضاٌا و إنشاء المفاهٌم-اللسانٌات و الحضارة27771

2015دار كنوز المعرفة،  خالد عبد الكرٌم بسنديظاهرة اإلقحام  فً التراكٌب اللؽوٌة27772

2010عالم الكتب الحدٌث،هادي نمرشعر الحماسة و الحكمة- المتنبً 27773

2007دار مجدالوي،عدنان مدانات: ترمٌخابٌل روم أحادٌث حول اإلخراج السٌنماب27774ً

2014عالم الكنب الحدٌث،ٌوسؾ تؽزاويو استراتٌجٌات التواصل اللؽوي فً نظرٌة النحو الوظٌفً- الوظابؾ التداولٌة 27775

2016دار الوفاء لدنٌا الطباعة، سلٌمان محمد سلٌماننظرات نقدٌة فً أدب الجاهلٌة وصدر اإلسبلم 27776

2017عالم الكتب الحدٌث، رابح بن خوٌةالتشكٌل اإلٌقاعً وعبلقته بالداللة27777

2010مكتبة األنجلو المصرٌة، إبراهٌم أنٌسموسٌقى الشعر 27778

2014عالم الكتب الحدٌث، أحمد أو الطوؾاستراتٌجٌات الحجاج فً كلٌلة و دمنة- ببلؼة الخطاب الحكابً 27779

2015العلم و اإلٌمان للنشر والتوزٌع، : دسوقرحمة محمد أبو كلٌلةالخط العربً حضارة و مهارة27780

2017المكتبة العصرٌة صٌدا، عباس محمود العقادعبقرٌة الصدٌق رضً هللا عنه27781

2017المكتبة العصرٌة صٌدا، عباس محمود العقادعبقرٌة عثمان رضً هللا عنه27782

2017المكتبة العصرٌة صٌدا، عباس محمود العقادعبقرٌة اإلمام علً رضً هللا عنه27783

2017المكتبة العصرٌة صٌدا، عباس محمود العقادعبقرٌة عمر رضً هللا عنه27784
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2017المكتبة العصرٌة صٌدا، عباس محمود العقادعبقرٌة محمد صل هللا علٌه و سلم27785

2015المكتبة العصرٌة،محمد طاهر البلدقًالمعانً و البٌان و البدٌع- المبسط فً علوم الببلؼة27786

2014عالم الكتب الحدٌث، محمد الؽرٌسً 27787

27788
الصواتة المعرفٌة و المسارات الذهنٌة لئلنجاز اللؽوي

تقدٌم مبارك /بوعنانً : إعداد و تر

2015عالم الكتب الحدٌث، حنون

2014شركة دار األكادمٌون للنشر و التوزٌع، عاطؾ طالب الرفوعظاهرة التبادل اللؽوي فً العربٌة27789

2013شركة المإسسة الحدٌثة للكتاب، جورج خلٌل هارون(بالنصوص الموجهة  )تقنٌات التعبٌر و أنماطه 27790

2012عالم الكتب الحدٌث، عمار ساسًصناعة المصطلح فً اللسان العربً نحو مشروع تعرٌب المصطلح العلمً من ترجمته إلى صناعته27791

2002عالم الكتب الحدٌث، علً مراشدةبنٌة  القصٌدة الجاهلٌة  دراسة تطبٌقٌة فً شعر النابؽة الذبٌان27792ً

2018دار و مكتبة الكندي ، محمد علً الصوٌركًالتعبٌر الشفوي حقٌقته، واقعه، أهدافه، مهاراته، طرق تذرٌسه و تقوٌمه27793

2014عالم الكتب الحدٌث،حافظ اسماعٌلً علويالتداولٌات علم استعمال اللؽة27794

2015دار الكتاب الحدٌث، أمٌنة فزارياألجناس األدبٌة المؽربٌة و األندلسٌة 27795

2012عالم الكتب الحدٌث،سعاد بسناسًالتحوالت الصوتٌة و الداللٌة فً المبانً التركٌبٌة27796

1994دار المنتخب العربً، عبد الملك مرتاضشعرٌة القصٌدة قصٌدة القراءة27797

2009عالم الكتب الحدٌث، عبد المعطى جاب هللادراسات فً علم اللؽة الحدٌث، اإلدؼام بٌن النحوٌن و القراء27798

2015عالم الكتب ،سعد عبد العزٌز مصلوحفً اللسانٌات العربٌة المعاصرة27799

عالم الكتب الحدٌثمحمد جوداتتناصٌة االنساق فً الشعرالعربً الحدٌث27800

2012عالم الكتب الحدٌث، محمود طلحةتداولٌة الخطاب السردي27801

2015عالم الكتب الحدٌث،عبد الواحد التهامً العلمًأنماط تلقً السرد فً التراث النقدي 27802

2012عالم الكتب الحدٌث،بنعٌسى عسور أزاٌٌط2الخطاب اللسانً العربً ج27803

2012عالم الكتب الحدٌث،بنعٌسى عسور أزاٌٌط3الخطاب اللسانً العربً ج27804

2015دار كنوز المعرفة ،أحمد كروممفاصد اللؽة وأثرها فً فهم الخطاب الشرع27805ً

أكادٌمٌة الفنون وحدة اإلصدارات دراسات نقدٌةدانٌال تشاندلر(السٌمٌوطٌقا )معجم المصطلحات األساسٌة فً علم العبلمات 27806

2015عالم الكتب الحدٌث،عبد العزٌز جاب هللامقاربة البٌان و الداللة فً التنسٌق الببلؼً و األصول27807ً

2017دار الوفاء لدنٌا الطباعة،محمد مصطفى أبو شواربإشكالٌة الحداثة قراء فً نقد القرن الرابع الهجري27808

2009مكتبة الدار العربٌة للكتاب، عادل األلوسًالخط العربً نشؤته و تطوره27809

2015دار الكتاب الحدٌث،بلقاسم ساعًمحاضرات فً فن البٌان و البدٌع27810

2015دار الكتاب الحدٌث،عزت جادنظرٌة المصطلح النقدي27811

2012دار الوفاء لدنٌا الطباعة، Plamerبلمر علم الداللة27812

المإسسة الحدٌثةكوكب دٌاب...وال تقل ... معجم األخطاء الشابعة أو قل 27813

2016عالم الكتب الحدٌث، نور الدٌن أجعٌطالوظابؾ التداولٌة للتخاطب السٌاسً و أبعادها الحجاجٌة27814

2016عالم الكتب الحدٌث، حبٌبة شٌخ عاطؾببلؼة التورٌة فً النصب  الشعري إشتؽال الجمالً و المرجعً فً شعر لسان الدٌن27815

2016دار الكتاب الحدٌث، تداولٌة النص الشعري جمهرة أشعار العرب أنموذجا27816
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دار الوفاء لدنٌا الطباعة،محمد مصطفى أبو شوارببنٌة الحكاٌة فً خمرٌات أبً نواس27817

2018دار مكتبة الكندي ،روال سلطان كوافحةتطور المصطلحات النقدٌة والببلؼٌة فً األدب المملوكً 27818

2017شركة دار األكادمٌون للنشر و التوزٌع،الجٌبللً الؽرابًالفضاء السردي27819

2016مركز الكتاب األكادٌمً،أمجد عبد الرإوؾ البرقعاويالفحولة فً شعر الهذلٌٌن دراسة الثقافٌة27820

دار الوفاء لدنٌا الطباعة و النشرعلً خلٌفةاألدب فً العصر الجاهل27821ً

2018دار الخلٌج، فً لسانٌات اللؽة العربٌة نحو منهج تكاملً ٌبسط القواعد و التطبٌقات27822

2017دار الوفاء لدنٌا الطباعة و النشر، علً محمد السٌد خلٌفةأدب الطفل مقاالت و بحوث27823

2014عالم الكتب الحدٌث،عباس حشانًدراسة فً نتاج ابن بادٌس األدبً: خطاب الحجاج و التداولٌة27824

2013دار كنوز المعرفة العلمٌة،أسلوب الشرط بخبلء الجاحظ دراسة فً المستوٌٌن التركٌبً و الدالل27825ً

2013دار الكتاب الحدٌث،عبد العزٌز أبو سرٌع ٌسالتشبٌه الببلؼً رإٌة حدٌثة لقواعده و قضاٌاه27826

2015كنوز المعرفة،محمد مشبالخطاب األخبلق و الهوٌة فً رسابل الجاحظ27827

2012الدار العربٌة للعلوم،عمر مهٌبلالمنعرج الهرمٌنوطٌقً للفٌنومٌنولوجٌا 27828

2012عالم الكتب الحدٌث،سعاد بسناسًالتحوالت الصوتٌة و الداللٌة فً المبانً اإلفرادٌة27829

2012دار العربٌة للعلوم ناشرون،محمد بازيالعنوان فً الثقافة العربٌة التشكٌل ومسالك التؤوٌل27830

2012دار الكتاب الحدٌث،إسماعٌل زاٌد/ وحٌد عبد المقصود إسهام اللؽوٌٌن المتقدمٌن فً تفسٌر القرآن الكرٌم27831

2016عالم الكتب الحدٌث،محمد وهابًمن النص إلى التناص 27832

2014عالم الكتب الحدٌث،مرتضى علً شرارة"جزء عم"مستوٌات التحلٌل األسلوبً دراسة تطبٌقٌة على 27833

2015عالم الكتب الحدٌث، المدنً بورحٌسالمجاز فً التراث النقدي27834

2015دار الكتاب الحدٌث، علً عبد الوهاب مطاوع...التطبٌق...التنظٌر...المنهج... المشهد النقدي 27835

عالم الكتب الحدٌثإدرٌس بن خوٌاعلم الداللة فً التراث العربً و الدرس اللسانً الحدٌث دراسة فً فكر ابن قٌم الجوزٌة27836

2016عالم الكتب الحدٌث،الطٌب عونالتجلٌات فً النقد العربً المعاصر: نظرٌة الكتابة عند روالن بارت27837

2015كنوز المعرفة،حسٌن أبو عمشةتعلٌم العربٌة للناطقٌن بؽٌرها فً ضوء اللسانٌات التطبٌقٌة27838

27839
البنٌة الفنٌة فً نقابض جرٌر و الفرزدق

إٌمان أحمد / ناهد أحمد الشعراوي

إسماعٌل

دار الوفاء لدنٌا الطباعة و النشر بالتعاون مع دار 

2017أدونٌس،

2013دار التنوٌر،لعموري زاويشعرٌة العتبات النصٌة27840

2011دار الكتب العلمٌة،لبنان محمد فتح هللا مصباحتناص الشعر العربً الحدٌث مع بردة البوصٌري27841

2012دار الكتب العلمٌة لبنان، جٌرالد برانسعلم السرد الشكل و الوظٌفة فً السرد27842

2004دار الكتب العلمٌة لبنان،فٌنسنتً كانتارٌنوعلم الشعر العربً فً العصر الذهب27843ً

2015دار الٌازوري العلمٌة عمان،محمد سلٌمان عٌال سلمانالحركة النقدٌة حول تجربة أمل دنقل الشعرٌة27844

2015عالم الكتب الحدٌث األردن،سهى فتحً نعجةخطاب المرأة فً المعجم العرب27845ً

دار المنهجٌة عمانقاسم جلٌل الحسٌنًتداولٌة المقاربات الصوفٌة فً الخطاب البصري27846

2016دار المنهجٌة،أمجد كاظم الركابً/ مجٌد الماشطةمدارس النقد األدبً الؽربً الحدٌث27847

دار ؼٌداء األردنعلً خزريسردٌات الخطاب النقدي فً الشعرٌة العربٌة27848
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2016دار كنوز المعرفة عمان، عبد السبلم السٌد حامدالشكل و الداللة دراسة نحوٌة للفظ و المعنى27849

2016دار جرٌر للنشر والتوزٌع عمان، حسٌن عباس الرفاٌعةالشاهد الشعري فً التصرٌؾ العرب27850ً

2014دار صفاء عمان،صباح نوري المرزوكاألدب اإلسبلم27851ً

2016دار الكتب العلمٌة بٌروت، عبد اللطٌؾ حمودي الطابًاشكالٌة الرواٌة و الرواة27852

2009العلم و االٌمان دسوق،شعٌب خلؾالتشكٌل االستعاري فً شعر أبً العبلء المعري27853

2014جوانا للنشر و التوزٌع المعادي،عبد الناصر سبلمة الشبراويأدب الخٌال العلمً وقصص األطفال 27854

2015دار أسامة األردن،سعٌد أراق بن محمداألدب المقارن فً ضوء التحلبل النقدي للخطاب 27855

2017دار البداٌة عمان ،سمٌح أبو مؽلًعلم األسلوبٌة و الببلؼة العربٌة27856

2017دار الكتب العلمٌة، بٌروت،أٌمن السٌد الصٌادبناء القصٌدة فً شعر حٌص بٌص27857

2014دار ؼٌداء األردن، حمادي العلوانً/ حسام بدر جاسم(دراسة نفسٌة فنٌة)شعر المكفوفٌن فً األندلس 27858

1994المإسسة العربٌة للدراسات والنشر بٌروت،شكر النابلسًجمالٌات المكان فً الرواٌة العربٌة27859

2015منشورات ضفاؾ لبنان،ربٌعة جلطًالنبٌة تتجلى فً وضح اللٌل27860

2016دار ؼٌداء األردن،عبٌد صابر عبٌدسٌمٌاء النص الموازي التنازع التؤوٌلً فً عتبة العنوان27861

2015دار االعصار العلمً االردن،محمد صبلح رمان/ فهد خلٌل زاٌد المعاجم والداللة 27862

2014منشورات اإلختبلؾ، / منشورات ضفاؾ لبنانمحمد معتصمدراسات تؤوٌلٌة فً الرواٌة العربٌة المعاصرة- المتخٌل المختلؾ27863

دار المسٌرة عمان،عبده الراجحًالتطبٌق النحوي27864

2012المإسسة العربٌة للدراسات و النشر، بٌروت،عبد هللا ابراهٌمالمحاورات السردٌة27865

دار الثقافة للنشر و التوزٌع، المؽرب،محمد الكتانً الدٌنً و العلمً و األدب1ًموسوعة المصطلح فً التراث العربً ج27866

دار الثقافة للنشر و التوزٌع، المؽرب،محمد الكتانً الدٌنً و العلمً و األدب2ًموسوعة المصطلح فً التراث العربً ج27867

دار الثقافة للنشر و التوزٌع، المؽرب،محمد الكتانًالدٌنً و العلمً و األدب3ًموسوعة المصطلح فً التراث العربً ج27868

2016دار دجلة االردن، محمد ابراهٌم السبلمًمعاٌٌر أصوات العربٌة الفروع 27869

2017دروب للنشر و التوزٌع،عمان،نور الدٌن همٌسًفصول من النقد السٌمٌابً و الثقافً لئلشهار27870

2016دار جرٌر،عمان،سامح ربابعةآلٌات التؤوٌل السٌمٌاب27871ً

دار المسٌرة للنشر و التوزٌع و الطباعةابراهٌم محمود خلٌلفً اللسانٌات ونحو النص27872

دار الرضوان للنشر و التوزٌع ،عمانجاسم حمٌد جودةجمالٌة العبلمة الروابٌة 27873

دار نٌنوي للدراسات للنشر والتوزٌعجوزٌؾ كورتٌسسٌمٌابٌة اللؽة 27874

دار الكتاب الجدٌدة المتحدةمحً الدٌن محسبانفتاح النسق اللسان27875ً

2012دار الكتب العلمٌة،لبنان، مونٌكا فلودرنكمدخل الى علم السرد27876

20125دار الكتب العلمٌة ،لبنان،ماثٌو كٌدٌرالترجمة االعبلنٌة27877

2015دار كنوز المعرفة للنشر و اللتوزٌع، عباس عبد الحلٌم عباسالمصطلح النقدي و الصناعة المعجمٌة 27878

2015دار االعصار العلمً االردن،محمد صبلح رمان/ فهد خلٌل زاٌدالمعاجم و الداللة27879

دار النفابس للطباعة و النشر و التوزٌع، سورٌاالزمخشريأساس الببلؼة27880

2016دار ؼٌداء للنشر و التوزٌع، األردن،أحمد حاجم الربٌعًالقٌم الجمالٌة فً شعر المرأة األندلسٌة27881
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دالر الجوهرة ،مصرمحمود شرٌؾ زكرٌاءمقدمة فً الكتابة العربٌة والمخطوط العربً النشؤة و التطور 27882

2016دار كنوز المعرفة،عمان،محمد عدنانًفً ببلؼة الؽزل العذري بحث فً المكونات الفنٌة للنص27883

دار المسٌرة،األردنعاطؾ فضل محمدمقدمة فً اللسانٌات27884

27885
الرواٌة الجدٌدة بنٌاتها وتحوالتها

محمد داود
دار الروافد، بٌروت، / ابن الندٌم للنشر و التوزٌع،الجزابر

2013

دار المسٌرة للنشر و التوزٌع،األردنأحمد صالح الطامًمن الترجمة إلى التؤثٌر دراسات فً األدب المقارن27886

27887
من الترجمة إلى التؤثٌر دراسات فً األدب المقارن

أحمد صالح الطامً
2013منشورات ضفاؾ، دار األمان، منشورات االختبلؾ،

رٌاض عثمانتشكل المصطلح النحوي بٌن اللؽة و الخطاب27888

2011دار الكتب العلمٌة،بٌروت،محمد فلٌح الجبوريأسالٌب الحجاج فً قصٌدة الرد على الطبلسم27889

2015دار جرٌر للنشر و التوزٌع،المفعول المطلق27890

دار النهضة العربٌة، بٌروتعبد الراجحًالتطبٌق الصرف27891ً

27892
األدب المفرد

لبنان/ دار الكتب العلمٌةبن اسماعٌل البخاري/أبً عبد هللا محمد

دار المسٌرة عمانابراهٌم خلٌلعروض الشعر العرب27893ً

2004دار المدار اإلسبلمً عبد الواحد دنون طهدراسات أندلسٌة27894

27895
الهٌرمٌنوطٌقا النقدٌة مشروعٌة العقل التواصلً

خلٌؾ الحٌانً
منشورات / دار األمان الرباط/ منشورات الضفاؾ

2016االختبلؾ، 

الوراق للنشر و التوزٌعسعاد أبوركبجمالٌات المكان فً مدونات الرحالة المؽاربة و األندلسٌٌن حتى نهاٌة القرن التاسع هجري27896

2013دار المسٌرة عمان،سامً ٌوسؾ أبو زٌدالنقد العربً القدٌم27897

دار الٌازوري االردنهادي نهرنحو الخلٌل من خبلل معجمه27898

2014دار الكتب العلمٌة لبنان،ابراهٌم الحمدانًالمصطلح النقدي فً كتاب العمدة27899

2016دار ؼٌداء االردن،فاتن عبد الجبارالخطاب النقدي فً مراٌا القراءة27900

2013دار ؼٌداء األردن،علً اسماعٌل السامرابًاللون وداللته الموضوعٌة والفنٌة فً الشعر األندلسً 27901

2015دار الٌازوري العلمٌة،حفناوي بعلًتحوالت الخطاب  الروابً الجزابري آفاق التجدٌد ومتاهات التجرٌب27902

2013منشورات االختبلؾ الجزابر،/ منشورات ضفاؾ سعٌد جبارمن السردٌة الى التخٌلٌة27903

عبد هللا ابراهٌم2012المإسسة العربٌة بٌروت،الكتابة و المنفى27904

دار الٌازوري االردن/ مإسسة حمادة للدراسات االردنمرٌم محمود على البصولاألنظمة السٌمٌابٌة فً التراث العربً فً ضوء النقد الحدٌث27905

2013دار االختبلؾ / دار األمان/ منشورات ضفاؾعبد القادر بن سالمبنٌة الحكاٌة فً النص الروابً المؽاربً الجدٌد27906

2013دارالفكر / دار األمان/ منشورات ضفاؾناصر االسدياؼتٌال الممانعة عتبات سٌمٌابٌة فً التناص و الخطاب و الحكاٌة27907

2015دار نٌنوي للدراسات للنشر والتوزٌع،روالن بارتالتحلٌل البنٌوي للقصص27908

2018دار االٌام للنشر و التوزٌع ،عمان جمال بن عمار االحمر1موسوعة تارٌخ شعراء الجزابر من الفتح االسبلمً الى سقوط الحمادٌٌن ج27909

2018دار االٌام للنشر و التوزٌع ،عمان جمال بن عمار االحمر2موسوعة تارٌخ شعراء الجزابر من بداٌة التومرتٌٌن ألى طبلبع العثمانٌٌن ج27910
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2018دار االٌام للنشر و التوزٌع ،عمان جمال بن عمار االحمر4 ج2موسوعة تارٌخ شعراء الجزابر من دخول االحتبلل الى بداٌة ح ع27911

2018دار االٌام للنشر و التوزٌع ،عمان جمال بن عمار االحمر5موسوعة تارٌخ شعراء الجزابر من بداٌة الحرب العالمٌة الثانٌة الى االستقبلل ج27912

2011مكتبة لبنان ناشرون، نبٌل أٌوب2النقد النصً وتحلٌل الخطاب 27913

2014دار الٌازوري عمان ،طاهر سٌؾ ؼالب1الروضٌات فً الشعر االندلسً فً القرنٌن الرابع والخامس الهجرٌٌن ج27914

2016دار أسامة االردن، خالد محمد فارس2معجم الفنون األدبٌة ج 27915

2016دار أسامة االردن، خالد محمد فارس1معجم الفنون األدبٌة ج 27916

2015دار المنهجٌة األردن، مجٌد الماشطة1المعجم االندلس27917ً

2015دار المنهجٌة األردن، مجٌد الماشطة1المعجم االندلس27918ً

2014كنوز المعرفة االردن،/2المعجمٌة العربٌة قضاٌا و افاق ج27919

2006الدار العربٌة للموسوعات لبنان،أحمد مطلوب1معجم المصطلحات الببلؼٌة و تطورها ج27920

2006الدار العربٌة للموسوعات لبنان،أحمد مطلوب2معجم المصطلحات الببلؼٌة و تطورها ج27921

2006الدار العربٌة للموسوعات لبنان،أحمد مطلوب3معجم المصطلحات الببلؼٌة و تطورها ج27922

المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرأنور هدى البرازيثورة الؽاب المنتصر27923

المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرأنور هدى البرازيثورة الؽاب المنتصر27924

المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرأنور هدى البرازيثورة الؽاب المنتصر27925

المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرأنور هدى البرازيثورة الؽاب المنتصر27926

المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرأنور هدى البرازيثورة الؽاب المنتصر27927

المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرأنور هدى البرازيثورة الؽاب المنتصر27928

المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابراألزهر عطٌةخط االستواء27929

المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابراألزهر عطٌةخط االستواء27930

المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابراألزهر عطٌةخط االستواء27931

المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابراألزهر عطٌةخط االستواء27932

المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابراألزهر عطٌةخط االستواء27933

المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابراألزهر عطٌةخط االستواء27934

المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرمرزاق بقطاشخٌول اللٌل والنهار27935

المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرمرزاق بقطاشخٌول اللٌل والنهار27936

المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرمرزاق بقطاشخٌول اللٌل والنهار27937

المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرمرزاق بقطاشخٌول اللٌل والنهار27938

المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر بٌروتؼاستون باشبلرشعلة قندٌل27939

المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر بٌروتؼاستون باشبلرشعلة قندٌل27940

دار النفابسبسام العسلًالمقاومة الجزابرٌة لبلستعمار الفرنس27941ً

دار الكتب العلمٌة بٌروتكمال محمد محمد عوٌضةمدخل الى علم النفس27942

المإسسة الوطنٌة للدراسات و النشرمحمد عمارةقاسم امٌن وتحرٌر المرأة27943
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2002-من منشورات اتحاد كتاب العرب دمشقحنا عبود-دراسة-من تارٌخ الرواٌة 27944

(ه230- ه30 )الشعر المؽربً من الفتح االسبلمً الى نهاٌة االمارات االؼلبٌة و الرستمٌة و االدرٌسٌة27945 1994دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر العربً دحو

(ه230- ه30 )الشعر المؽربً من الفتح االسبلمً الى نهاٌة االمارات االؼلبٌة و الرستمٌة و االدرٌسٌة27946 1994دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر العربً دحو

1979دار العودة بٌروت،عفت محمد الشرقاويالفكر الدٌنً فً مواجهة العصر27947

المركز الثقافً العربً الدار البٌضاءعبد االله الصابػالخطاب الشعري الحداثوي و الصورة الفنٌة27948

دار المسٌرة للنشر و التوزٌع االردنامتنان الصمادي/ ابراهٌم خلٌلفن الكتابة و التعبٌر27949

دار ؼرٌب للطباعة  و النشر و التوزٌع القاهرةمحمد حماسة عبد اللطٌؾبناء الجملة العربٌة27950

دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان/النقد العربً القدٌم حتى نهاٌة القرن الخامس الهجري27951

دار الفكر ناشرون وموزعون، عمانالنقد العربً القدٌم حتى نهاٌة القرن الخامس الهجري27952

2002-من منشورات اتحاد كتاب العرب دمشقحنا عبود-دراسة-من تارٌخ الرواٌة 27953

1990- المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرعبد المالك مرتاضالمٌثولوجٌا عند العرب27954

1990- المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرأنور هدى البرازيشعر-ثورة الؽاب المنتصر27955

1990- المإسسة الوطنٌة للكتاب الجزابرأنور هدى البرازيشعر-ثورة الؽاب المنتصر27956

27957
مناهج النقد  االدبً عند العرب

السعافٌن جرار- ٌاؼً
الشركة العربٌة المتحدة للتسوٌق و التورٌدات 

2008مصر،

2008مكتبة زهراء الشرق القاهرة عبد هللا كامل موسىاآلثار االسبلمٌة فً الجزٌرة العربٌة و المشرق و المؽرب27958

دار العلم للمبلٌٌن بٌروتصبحً الصالحالنظم االسبلمٌة نشاتها وتطورها27959

دار اداب بٌروتطه حسٌناسبلمٌات27960

دار النهضة العربٌةعبد العزٌز سالمتارٌخ العرب فً عصر الجاهلٌة27961

قسنطٌنة الجزابر-دار البعثمرزاق بقطاشرواٌة- عزوز الكابران27962

المإسسة العربٌة للدراسات و النشر،  و التوزٌععبد هللا ابراهٌمموسوعة السرد العرب27963ً

المإسسة العربٌة للدراسات و النشر،  و التوزٌععبد هللا ابراهٌمموسوعة السرد العرب27964ً

مركز الكتاب للنشر و التوزٌعمحمد صبحً حسانٌنتصنٌؾ و توصٌؾ انماط األجسام-أطلس 27965

دار الجٌل بٌروتمحمد عبد المنعم خفاجًاآلداب العربٌة فً العصر العباسً األول27966

دار ام الكتاب للنشر و التوزٌعمحمد عباسةالموشحات واألزجال األندلسٌة وأثرها فً شعر تروباردو27967

دار ام الكتاب للنشر و التوزٌعمحمد عباسةالموشحات واألزجال األندلسٌة وأثرها فً شعر تروباردو27968

األردن-دار الفكر للطباعة والنشر و التوزٌع عهود عبد الواحدالسور المدنٌة دراسة ببلؼٌة و اسلوبٌة27969

قسنطٌنة الجزابر-دار البعثالجزابر-قسنطٌنة- دار البعثرواٌة- عزوز الكابران27970

الجزابر-للنشر -موفمالطاهر وطاررواٌة-رمانة27971

الجزابر-دار هومة للطباعة و النشر والتوزٌععبد المالك مرتاضالخبلص-رواٌة  - 3ثبلثٌة الجزابر 27972

الجزابر-دار هومة للطباعة و النشر والتوزٌععبد المالك مرتاضالطوفان-رواٌة  - 2ثبلثٌة الجزابر 27973

الجزابر-دار هومة للطباعة و النشر والتوزٌععبد المالك مرتاضرواٌة-مراٌا متشظٌة27974
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27975
ثنابٌة االمتاع التوتٌري اللؽوي فً ثبلثٌة الجزابر لعبد المالك مرتاض

ٌاسٌن األٌوبً
عٌن ملٌلة الجزابر-دار الهدى للطباعة و النشر و التوزٌع 

27976
حكم و أمثال شعبٌة جزابرٌة

جعكور مسعود
عٌن ملٌلة الجزابر-دار الهدى للطباعة و النشر و التوزٌع 

2015الجزابر-للنشر -موفمبرهان عبد الرحمان قادرالمدنٌة فً شعر نزار القبان27977ً

2013الجزابر-دار هومة للطباعة و النشر والتوزٌعندٌة حفٌزاإلنزٌاح  فً الشعر العربً المعاصر27978

2014الجزابر-دار هومة للطباعة و النشر والتوزٌعمحمد بوزواويالوجٌز فً شرح المعلقات العشر27979

2015 -1الجزابر ط-دار العزة والكرامة للكتابشرو تح  عكاويقٌس بن الملوح-شرح دٌوان مجنون لٌلى27980

2015 -1الجزابر ط-دار العزة والكرامة للكتابشرو تح سوزان عكاريشرح دٌوان االخطل ؼٌاث بن ؼوث بن الصلت27981

2015 -1الجزابر ط-دار العزة والكرامة للكتابشرح وتح عباس ابراهٌمشرح دٌوان الخنساء27982

2015 -1الجزابر ط-دار العزة والكرامة للكتابشرح وتح عباس ابراهٌمشرح دٌوان عمر بن ابً ربٌعة27983

2015 -1الجزابر ط-دار العزة والكرامة للكتابشرح وتح حجر عاصًشرح دٌوان زهٌر بن ابً سلمى27984

الجزابر-دار الهدى للطباعة و النشر و التوزٌع ابً عبد هللا حسنشرح المعلقات السبع27985

27986
مصادزها وتطورها حتى اواخر القرن الهجري-نظرٌة اللفظ و المعنى 

بوجمعة شتوان
تٌزي -داراألمل للطباعة و النشر والتوزٌع المدٌنة الجدٌدة

وزو

27987
مقاالت فً التداولٌة و الخطاب

عمر بلخٌر
تٌزي -داراألمل للطباعة و النشر والتوزٌع المدٌنة الجدٌدة

وزو

2014الجزابر-دار هومة للطباعة و النشر والتوزٌعمحمد مرتاضالنقداألدبً فً المؽرب العربً بٌن القدٌم والحدٌث27988

2013الجزابر-دار هومة للطباعة و النشر والتوزٌعمختار نوٌواتالببلؼة العربٌة فً ضوء الببلؼات المعاصرة بٌن الببلؼتٌن الفرنسٌة والعربٌة27989

2013الجزابر-دار هومة للطباعة و النشر والتوزٌعصالح بلعٌدالشامل المٌسر فً النحو27990

2016 1المحمدٌة الجزابر ط-جسور للنشر و التوزٌع رضوان بلخٌريسٌمٌولوجٌا الخطاب المربً من النظري الى التطبٌق27991

2015رإٌة للنشر و التوزٌع القاهرة منصوري مصطفى-هبة-سردٌات جٌرار جنٌت فً النقد العربً الحدٌث27992

2015رإٌة للنشر و التوزٌع القاهرة منصوري مصطفى-هبة-سردٌات جٌرار جنٌت فً النقد العربً الحدٌث27993

27994
قراءات فً الفكر السٌاسً االسبلمً

ٌاسوشً -اعداد وتحقٌق ٌوسؾ اٌبس

2000امواج للنشر و التوزٌع و االعبلم بٌروت لبنان طكوسوجً

دار النهضة العربٌة بٌروت لبنانلطفً عبد الوهاب ٌحًدراسات فً العصر الهلنست27995ً

2004دار االداب للنشر والتوزٌع بٌروت لبنان طتر جورج طرابٌشًهربارت ماركوز اإلنسان ذو البعد الواحد27996

2004دار االداب للنشر والتوزٌع بٌروت لبنان طتر جورج طرابٌشًهربارت ماركوز اإلنسان ذو البعد الواحد27997

27998
مدخل الى علم االجتماع التربوي

2008دون دار ط تقدٌم نجوى ٌوسؾ- اعداد حسان هشام

2008 1دار الوفاء لدنٌا للطباعة و النشر مصر طاعداد اٌهاب فتحً عبد العزٌزالتخطٌط العلمً لتنفٌذ المشروعات27999

الدار العربٌة للعلوم بٌروت-منشورات االختبلؾ الجزابر عبد الكرٌم شرفًمن فلسفات التاوٌل الى نظرٌات القراءة28000

جامعة منتوري قسنطٌنةاسماعٌل زروخًدراسات فً الفكر العربً المعاصر28001
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2010 المحمدٌة 68الجزابر طرٌق المندرٌن قطعة مصطفى صاٌجالسٌاسة األمرٌكٌة اتجاه الحركات اإلسبلمٌة28002

مكتبة الرشاد للطباعة و النشر  االلجزابرحاج هنً محمد-تؤ روقاب جمٌلةقضاٌا لؽوٌة و مسابل فً التعلٌمٌة28003

مكتبة الرشاد للطباعة و النشر  االلجزابرحاج هنً محمد-تؤ روقاب جمٌلةقضاٌا لؽوٌة و مسابل فً التعلٌمٌة28004

2002 1دار المعرفٌة مصر طاسماعٌل علً سعددراسات فً العلوم السٌاسٌة28005

2007 1الدار العربٌة للعلوم ناشرون طعبد الكرٌم شرفًمن فلسفات التاوٌل الى نظرٌات القراءة28006

مركز االمارات للدراسات و البحوث االستراتٌجٌةمحمد ٌعقوب عبد الرحمانالتدخل اإلنسانً فً العبلقات الدولٌة28007

دار النهضة العربٌة القاهرةسٌد إبراهٌم الدسوقًالعبلقات الدبلوماسٌة المعاصرة بٌن النظرٌة و التطبٌق28008

المجلس االعلى لللؽة العربٌة الجزابرإعداد المجلس األعلى لللؽة العربٌةاألسباب و العبلج"اللؽة العربٌة بٌن التهجٌن و التهذٌب 28009

28010
اللؽة-الجسد-خطاب الزمن فً الشعر الجاهلً المكان 

األخضر بركة
 1ابو ظبً لجنة ادارة المهرجانات و البرامج الثقافٌةط

2014

2009دار التنوٌر للطباعة و النشر و التوزٌع طلطفً الحجبلوياإلشكالٌات الراهنة-فلسفة التربٌة 28011

2014دار الجابزة للنشر و الطباعة و التوزٌع الجزابر طفهد سالم  جلٌل الراشدبحوث لؽوٌة علمٌة محكمة -وقفات نحوٌة28012

سلسلة االبداع االدبً الجزابرخٌرة بوتخٌلرواٌة-على أقصى الرصٌؾ ...ذكرى28013

 سٌدي بلعباس الجزابر1الطبعة عبد القادر فهٌم الشٌبانًالمصطلحات المفاتٌح فً اللسانٌات 28014

28015
101101مادة اللؽة العربٌة 

-داود عطٌة عبده- ناٌؾ نمر خرما

2006 2دار المناهج للنشر و التوزٌع االردن طؼازي فتحً سلٌم

2008 1العربً للنشر و التوزٌع القاهرة طصابر حارص عزة عبد العزٌزتراجع أداء الصحفٌٌن و الصحفٌات العرب28016

2009 1العربً للنشر و التوزٌع القاهرة طصابر حارص عزة عبد العزٌزتراجع أداء الصحفٌٌن و الصحفٌات العرب28017

دار الؽرب للنشر و التوزٌعهبة-سمٌة حطريالتناص فً الفكر النقدي تداخل النصوص و تفاعلها28018

دار الؽرب للنشر و التوزٌعهبة-سمٌة حطريالتناص فً الفكر النقدي تداخل النصوص و تفاعلها28019

دار ام الكتاب للنشر و التوزٌعهبة-سعاد بسناسًالسمعٌات العربٌة فً األصوات اللؽوٌة28020

دحلب لدار النشرهبة-ٌوسؾ فرحً سنة من عملٌة االستعمار فً الجزابر132فرنسا صاحبة اللطافة أو 28021

1ط2017كنوز المعرفة االردن،هبة-فضٌلة قوتالحجاجٌة الشروح الببلؼٌة وابعادها التداولٌة 28022

1ط2017كنوز المعرفة االردن،هبة-فضٌلة قوتالحجاجٌة الشروح الببلؼٌة وابعادها التداولٌة 28023

2012مركز االسكندرٌة للكتاب هبة-سٌد محمود الطوابالتعلم والتعلٌم فً النفس التربوي28024

منشورات اتحاد كتاب العرب دمشقهبة-محمد بلوحً بنٌة الخطاب الشعري الجاهل28025ً

الجزابر-مكتبة الرشاد للطباعة و النشر و التوزٌع هبة-محمد بلوحً الٌات الخطاب النقدي المعاصر فً مقاربة الظاهرة العذرٌة28026

2004-منشورات اتحاد كتاب العرب دمشقهبة-محمد بلوحً الٌات الخطاب النقدي العربً الجدٌث فً مقاربة الشعر الجاهل28027ً

2004-منشورات اتحاد كتاب العرب دمشقهبة-محمد بلوحً الٌات الخطاب النقدي العربً الجدٌث فً مقاربة الشعر الجاهل28028ً

2004-منشورات اتحاد كتاب العرب دمشقهبة-محمد بلوحً الٌات الخطاب النقدي العربً الجدٌث فً مقاربة الشعر الجاهل28029ً

2004-منشورات اتحاد كتاب العرب دمشقهبة-محمد بلوحً الٌات الخطاب النقدي العربً الجدٌث فً مقاربة الشعر الجاهل28030ً

2004-منشورات اتحاد كتاب العرب دمشقهبة-محمد بلوحً الٌات الخطاب النقدي العربً الجدٌث فً مقاربة الشعر الجاهل28031ً

2002دار الؽرب للنشر و التوزٌع ط هبة-محمد بلوحً الخطاب النقدي الععاصر من السٌاق الى النسق28032
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2000منشورات اتحاد كتاب العرب دمشقهبة-محمد بلوحً الشعر العذري فً ضوء النقد العربً الحدٌث28033

2013 1البراق طفتحً ساسًأحلم وأوقع على العصافٌر آخر الكلمات28034

1998 1األٌام للنشرو التوزٌع البحرٌن طعبد القادر فٌدوحالقٌم الفكرٌة و الجمالٌة فً شعر طرفة بن العبد28035

2007 1المعتز للنشر و التوزٌع األردن طنادٌا عجور-أمل البكري علم النفس المدرس28036ً

2008 1المعتز للنشر و التوزٌع األردن طنادٌا عجور-أمل البكري علم النفس المدرس28037ً

2004 1دار المناهج للنشر و التوزٌع االردن طأحمد عودة هللا الشقٌراتاالتجاهات العامة فً مختارات من الشعر األردن28038ً

2004 1دار المناهج للنشر و التوزٌع االردن طأحمد عودة هللا الشقٌراتاالتجاهات العامة فً مختارات من الشعر األردن28039ً

28040
مراٌا الماء مقام بونة

هدٌة-عبد الحمٌد شكٌل
مدٌرٌة الفنون و االداب -منشورات وزارة الثقافة

2005 1الجزابرط

2001 1دار الهدى عٌن ملٌلة الجزابرطالزواوي بؽورةالمنهج البنٌوي28041

1997 1دار الفارس للنشر و التوزٌع عمان طشكري عزٌز ماضً هبةمن إشكالٌات النقد العربً الجدٌد28042

2015 1دبً ط-سورٌة -دار الصفحات عبد القادر فٌدوح هبةالتجربة الجمالٌة فً الفكر العرب28043ً

2002دار الؽرب للنشر و التوزٌع ط األخضر بركةالرٌؾ فً الشعر العربً الحدٌث28044

شركة دار األمة للطباعة و النشر والتوزٌع الجزابرحفصة بوطالبًعالم أبو العٌد دودو القصص28045ً

1982دار النهضة العربٌة للطباعة و النشربٌروت عبد الرحمان محمد عٌسوىاتجاهات جدٌدة فً علم النفس الحدٌث 28046

1 ط2001دار المسٌرة للنشر و التوزٌع -عمان فهمً خلٌفة الفهداويالسٌاسة العامة منظور كلً فً البنٌة و التحلٌل28047

28048
اللؽة-الجسد-خطاب الزمن فً الشعر الجاهلً المكان 

األخضر بركة
ابو ظبً لجنة ادارة المهرجانات و البرامج الثقافٌة  -1ط

2014والتراثٌة 

ابو رحاب القاهرة دار القاهرةمحمد السٌد محمدالعمابر الدٌنٌة والجنابزٌة بالمؽرب فً عصر األشراؾ السعدٌٌن 28049

1 ط2007دار الحامد للنشر و التوزٌع االردن محمد عوض الهازمٌة1الفكر السٌاسً العربً االسبلمً ج28050

1ط2004المركز الثقافً العربً الدار البٌضاء المؽرب دعد قناب عابدةتارٌخ األفكار السٌاسٌة المقارن28051

2ط1980منشورات دار االفاق الجدٌدة بٌروتحسنً زٌنهالعقل عند المعتزلة28052

1989دار النهضة العربٌة للطباعة و النشربٌروت سامٌة محمد جابرعلم االجتماع المعاصر28053

28054
الفخر فً شعر المتنبً

هبة-عٌساوي عبد القادر
-مكتبة الرشاد للطباعة و النشر و التوزٌع 

1ط2011الجزابر

1994دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر هبة-ٌحً بو عزٌزمع تارٌخ الجزابر فً الملتقٌات الوطنٌة و الدولٌة28055

دار المعرفة الجامعٌةللطبع و النشرو التوزٌع االسكندرٌةمحمد محمد قاسم المدخل إلى فلسفة العلوم28056

2001المكتب الجامعً الحدٌث محطة الرمل االسكندرٌةجبلل ٌجً منذ الحرب العالمٌة الثانٌة3العالم العربً الحدٌث و المعاصر ج28057

1ط2006دار أسامة االردن، مهدي جراداتاألحزاب و الحركات السٌاسٌة فً الوطن العرب28058ً

2000-المكتبة المصرٌةالسٌد على شتاالبحوث التربوٌة و المنهج العلم28059ً

1995دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزابر سعد بوفبلقة هبةالشعر النسوي األندلس28060ً

2007الشركة المصرٌة العالمٌة للنشر لونجمانمحمد البطلفصول فً الترجمة والتعرٌب28061

دار الؽرب للنشر و التوزٌعحبٌب مونسً هبةفعل القراءة النشؤة والتحول28062
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مكتبة الرشاد للطباعة و النشر والتوزٌع الجزابرهبة-عٌساوي عبد القادرالمدح فً شعر المتنب28063ً

مجدالوي للنشر و التوزٌعمحمد عبد المولى الدقسعلم االجتماع الصناع28064ً

28065
سٌمٌابٌات التواصل وفعالٌة الحوار

احمد ٌوسؾ
منشورات مختبر السٌمٌابٌات و تحلٌل الخطابات جامعة 

وهران

28066
من فلسفات التاوٌل الى نظرٌات القراءة

عبد الكرٌم شرفً
منشورات االختبلؾ الجزابر ,ناشرون-الدار العربٌة للعلوم

1 ط2007

2009 1دارالفابز للطباعة و النشر الجزابر طٌحً الشٌخ صالح"ثراثٌة الحداثة" حداثة التراث 28067

دار الؽرب للنشر و التوزٌعحبٌب مونسًفلسفة القراءة و اشكالٌة المعنى 28068

2003دار المعرفة الجامعٌة عبد الرحمان محمد عٌسوى(2)علم  النفس و االنتاج 28069

2015عالم الكتب الحدٌث األردن العربً دٌنقضٌة التصوٌب اللؽوي فً العربٌة28070

2002مكتبة مدبولً عبد الفتاح شبانةالدبلوماسٌة28071

2016البوٌرة - جامعة أكلً محند أولحاج رابح ملوكقضاٌا الشعر الجزابري 28072

الوكالة االفرٌقٌة لبلنتاج السٌنمابً و الثقافً  الجزابرسمٌرة أنساعدالرحبلت الحجازٌة فً األدب الجزابري 28073

28074
مراكز مصادر التعلم فً المملكة العربٌة السعودٌة 

حمد بن ابراهٌم العمران
وزارة التعلٌم العالً و البحث العالً جامعة الرٌاض عمادة 

شإون المكتبات السنة االولى

1979 1دار العلم للمبلٌٌن بٌروت طكمال أبو دٌبجدلٌة الخفاء و التجلً 28075

آمنة بلعلىالمتخٌل فً الرواٌة الجزابرٌة من المتماثل الى المختلؾ 28076

منشورات جمعٌة المبادرة التنموٌة لتطوانعبد الواحد بن صبٌع  التفسٌر البٌانً 28077

28078
شعر الثورة عند مفدي زكرٌاء 

ٌحً الشٌخ صالح
رسالة ماجستٌر نوقشت بمعهد اآلداب و اللؽة العربٌة 

قسنطٌنة

2008مكتبة زهراء الشرق القاهرة عبد هللا كامل موسىاآلثار االسبلمٌة فً الجزٌرة العربٌة و المشرق 28079

2007دار المعرفة الجامعٌة جوناثان فٌنًاالعبلم الدول28080ً

منشورات لٌجوندمجدوب العٌد المشراويٌنابٌع فً الهضاب 28081

دار المعرفة الجامعٌةمحمد عاطؾ ؼٌثدراسات فً التنمٌة و التخطٌط االجتماعً 28082

2009دار التنوٌر للطباعة و النشر و التوزٌع طلطفً الحجبلوياإلشكالٌات الراهنة-فلسفة التربٌة 28083

2008دار المعرفة الجامعٌة فهمً حوجةاستراتٌجٌات الدعاٌة و االعبلن 28084

مكتبة الرشاد للطباعة و النشر و التوزٌع الجزابرموالي علً بوخاتمالمصطلح و المصطلحٌة الجهود و الطرابقٌة 28085

مكتبة الرشاد للطباعة و النشر و التوزٌع الجزابرعبد القادر عٌساويالقراءة البنوٌة 28086

مكتبة الرشاد للطباعة و النشر و التوزٌع الجزابرعبد القادر عٌساويدٌوان المتنبً فً جداول مختصرة 28087

دار الؽرب للنشر و التوزٌعمحمد بلوحًالخطاب النقدي المعاصر من السٌاق الى النسق 28088

منشورات لٌجوندمجدوب العٌد المشراويتوشٌح الذاكرة 28089

2002 1جروس برس لبنان طعبد الؽنً عمادالبحث االجتماعً 28090

2013فضاءات للنشر و التوزٌع عمان األخضر بركةمحارٌث الكناٌة 28091
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1 ط2011كنوز األنتاج و النشر و التوزٌع مبارك عبد القادرنظرٌة المعنى فً الدرس النحوي 28092

1 ط2011كنوز األنتاج و النشر و التوزٌع مبارك عبد القادر نظرٌة المعنى فً الدرس النحوي 28093

القاهرة- 1ط- مكتبة االدب مصطفى البشٌر قطقراءات فً النقد و االدب28094

القاهرة- 1ط- مكتبة االدب مصطفى البشٌر قطقراءات فً النقد و االدب28095

القاهرة- 1ط- مكتبة االدب مصطفى البشٌر قطقراءات فً النقد و االدب28096

سطٌؾ- 2016منشورات الوطنً الٌوم األخضر بركةال أحد ٌربً الرٌح فً األقفاص 28097

سطٌؾ- 2016منشورات الوطنً الٌوم األخضر بركةال أحد ٌربً الرٌح فً األقفاص 28098

سطٌؾ- 2016منشورات الوطنً الٌوم األخضر بركةال أحد ٌربً الرٌح فً األقفاص 28099

سطٌؾ- 2016منشورات الوطنً الٌوم األخضر بركةال أحد ٌربً الرٌح فً األقفاص 28100

سطٌؾ- 2016منشورات الوطنً الٌوم األخضر بركةال أحد ٌربً الرٌح فً األقفاص 28101

سطٌؾ- 2016منشورات الوطنً الٌوم األخضر بركةال أحد ٌربً الرٌح فً األقفاص 28102

سطٌؾ- 2016منشورات الوطنً الٌوم األخضر بركةال أحد ٌربً الرٌح فً األقفاص 28103

سطٌؾ- 2016منشورات الوطنً الٌوم األخضر بركةال أحد ٌربً الرٌح فً األقفاص 28104

سطٌؾ- 2016منشورات الوطنً الٌوم األخضر بركةال أحد ٌربً الرٌح فً األقفاص 28105

سطٌؾ- 2016منشورات الوطنً الٌوم األخضر بركةال أحد ٌربً الرٌح فً األقفاص 28106

سطٌؾ- 2016منشورات الوطنً الٌوم األخضر بركةال أحد ٌربً الرٌح فً األقفاص 28107

سطٌؾ- 2016منشورات الوطنً الٌوم األخضر بركةال أحد ٌربً الرٌح فً األقفاص 28108

GRAPHIQUE SCAN2003/2004منشورات حبٌب منسً"رواٌة"مقامات الذاكرة المنسٌة 28109

GRAPHIQUE SCAN2003/2004منشورات حبٌب منسً"رواٌة"مقامات الذاكرة المنسٌة 28110

GRAPHIQUE SCAN2003/2004منشورات حبٌب منسً"رواٌة"مقامات الذاكرة المنسٌة 28111

GRAPHIQUE SCAN2003/2004منشورات حبٌب منسً"رواٌة"مقامات الذاكرة المنسٌة 28112

GRAPHIQUE SCAN2003/2004منشورات حبٌب منسً"رواٌة"مقامات الذاكرة المنسٌة 28113

GRAPHIQUE SCAN2003/2004منشورات حبٌب منسً"رواٌة"مقامات الذاكرة المنسٌة 28114

العلم و االٌمان للنشر و التوزٌع مصرعلً امبابًكٌؾ تكتب مقاال فً صحٌفتك المدرسٌة 28115

العلم و االٌمان للنشر و التوزٌع مصرعلً امبابًكٌؾ تكتب مقاال فً صحٌفتك المدرسٌة 28116

2009 1دار الطباعة للنشر و التوزٌع الفابز طٌحً الشٌخ صالح"ثراثٌة الحداثة" حداثة التراث 28117

2009 1دار الطباعة للنشر و التوزٌع الفابز طٌحً الشٌخ صالح"ثراثٌة الحداثة" حداثة التراث 28118

28119
هوسرل البحث عن الٌقٌن

لٌشٌك كوال كوفسكً
 1دار التكوٌن للتؤلٌؾ و الترجمة و االقتباس سورٌا ط

2010

28120
هوسرل البحث عن الٌقٌن

لٌشٌك كوال كوفسكً
 1دار التكوٌن للتؤلٌؾ و الترجمة و االقتباس سورٌا ط

2010

وهران- منشورات دار األدٌب حبٌب منسًنقد النقد المنجز العربً فً النقد األدبً 28121

وهران- منشورات دار األدٌب حبٌب منسًنقد النقد المنجز العربً فً النقد األدبً 28122
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وهران- منشورات دار األدٌب حبٌب منسًنقد النقد المنجز العربً فً النقد األدبً 28123

28124
101101مادة اللؽة العربٌة 

-داود عطٌة عبده- ناٌؾ نمر خرما

2006 2كلٌة اآلداب جامعة االسراء الخاصة األردن طؼازي فتحً سلٌم

2007المكتب الجامعً الحدٌثمحمد نصر مهنا" فً عالم متؽٌر "االعبلالعربً 28125

2008المكتب الجامعً الحدٌثمحمد نصر مهنا" فً عالم متؽٌر "االعبلالعربً 28126

2012دار كنوز لبلنتاج و النشر و التوزٌع الجزابر محمد مذبوحًمباحثه و شواهده, المجاز 28127

2013دار كنوز لبلنتاج و النشر و التوزٌع الجزابر محمد مذبوحًمباحثه و شواهده, المجاز 28128

2014دار كنوز لبلنتاج و النشر و التوزٌع الجزابر محمد مذبوحًمباحثه و شواهده, المجاز 28129

28130
الرحبلت الحجازٌة فً األدب الجزابري 

سمٌرة أنساعد
 1الوكالة االفرٌقٌة لبلنتاج السٌنمابً و الثقافً  الجزابر ط

2011

28131
الرحبلت الحجازٌة فً األدب الجزابري 

سمٌرة أنساعد
 1الوكالة االفرٌقٌة لبلنتاج السٌنمابً و الثقافً  الجزابر ط

2012

28132
الرحبلت الحجازٌة فً األدب الجزابري 

سمٌرة أنساعد
 1الوكالة االفرٌقٌة لبلنتاج السٌنمابً و الثقافً  الجزابر ط

2013

2016عالم الكتب الحدٌث األردن الطٌب بن عوننظرٌة الكتابة عند زوالن بارت 28133

2017عالم الكتب الحدٌث األردن الطٌب بن عوننظرٌة الكتابة عند زوالن بارت 28134

منشورات دار االدٌب وهرانحبٌب مونسًنظرٌات القراءة فً النقد المعاصر 28135

منشورات دار االدٌب وهرانحبٌب مونسًنظرٌات القراءة فً النقد المعاصر 28136

منشورات دار االدٌب وهرانحبٌب مونسًنظرٌات القراءة فً النقد المعاصر 28137

منشورات دار االدٌب وهرانحبٌب مونسًنظرٌات القراءة فً النقد المعاصر 28138

منشورات دار االدٌب وهرانحبٌب مونسًنظرٌات القراءة فً النقد المعاصر 28139

دار البعث قسطٌنةٌحً الشٌخ صالحشعر الثورة عند مفدي زكرٌاء 28140

2016فضاءات للنشر و التوزٌع عمان األخضر بركةحجر ٌسقط االن فً الماء 28141

2016فضاءات للنشر و التوزٌع عمان األخضر بركةحجر ٌسقط االن فً الماء 28142

2016فضاءات للنشر و التوزٌع عمان األخضر بركةحجر ٌسقط االن فً الماء 28143

2016فضاءات للنشر و التوزٌع عمان األخضر بركةحجر ٌسقط االن فً الماء 28144

2016فضاءات للنشر و التوزٌع عمان األخضر بركةحجر ٌسقط االن فً الماء 28145

1األؼواط ط-مطبعة بن سالم إدرٌس بن خوٌاالبحث الداللً عند األصولٌن 28146

القاهرة- بورصة الكتب فتحً ساسًكوردة وحٌدة على مقعد 28147

القاهرة- بورصة الكتب فتحً ساسًكنت أعلق وجهً خلؾ الباب 28148

القٌروان- دار مٌارة للنشر و التوزٌع فتحً ساسًكل هذا الكون وجه حبٌبً 28149

القٌروان- دار مٌارة للنشر و التوزٌع فتحً ساسًكل هذا الكون وجه حبٌبً 28150

القاهرة- بورصة الكتب فتحً ساسًقصٌدة ألفرودٌت 28151
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2010 3الجزابر ط- جسور للنشر و التوزٌع ٌوسؾ وؼلٌسًمناهج النقد األدبً 28152

2010 3الجزابر ط- جسور للنشر و التوزٌع ٌوسؾ وؼلٌسًمناهج النقد األدبً 28153

28154

مناهج النقد األدبً 

ٌوسؾ وؼلٌسً                          

المحمدٌة -جسور للنشر و التوزٌع 

2010 3الجزابر ط

القاهرة- العربً للنشر و التوزٌع السٌد بخٌتالصحافة و األنترنٌت 28155

القاهرة- العربً للنشر و التوزٌع السٌد بخٌتالصحافة و األنترنٌت 28156

القاهرة- العربً للنشر و التوزٌع السٌد بخٌتالصحافة و األنترنٌت 28157

2004-من منشورات اتحاد كتاب العرب دمشقكاملً بلحاجأثر التراث الشعبً فً تشكٌل القصٌدة العربٌة المعاصرة 28158

2004-من منشورات اتحاد كتاب العرب دمشقكاملً بلحاجأثر التراث الشعبً فً تشكٌل القصٌدة العربٌة المعاصرة 28159

2011 1دار ؼٌداء للنشر و التوزٌع األردن طمحمد بشٌر العامريدراسات حضارٌة فً التارٌخ األندلسً 28160

دار الهدى للطباعة و النشر و التوزٌع عٌن ملٌلةٌحً الشٌخ صالحبحوث فً األدب والفكر 28161

دار الهدى للطباعة و النشر و التوزٌع عٌن ملٌلةٌحً الشٌخ صالحبحوث فً األدب والفكر 28162

28163
ؼواٌات الجمر و الٌاقوت 

عبد الحمٌد شكٌل
مدٌرٌة الفنون و االداب -منشورات وزارة الثقافة

2005 1الجزابرط

2011 1دار الخلود للتراث طالحسٌنً الحسٌنً معدىروابع الشعر الجاهلً 28164

2014 1دار كنوز المعرفة العلمٌة للنشر و التوزٌع طسعٌد جاسم الزبٌديالنحو عند ؼٌر النحوٌٌن 28165

28166
التراكٌب النحوٌة من الوجهة الببلؼٌة عند عبد القاهر الجرجانً عبد الفتاح الشٌن 

القاهرة - دار الفكر العربً للطباعة و النشر و التوزٌع

2014

2015 األردن 1عالم الكتب الحدٌث للنشر و التوزٌع طعبد المهدي كاٌد أبو شقٌراالختبلؾ الصوتً 28167

28168
لؽة االعبلم و الخطاب 

مدحت مطز
2015 األردن 1دار الٌازوري العلمٌة  للنشر و التوزٌع ط

دار الكتاب الحدٌثعبد الرحمان عبد الحمٌد علًالمعلقات من منظور النقد الحدٌث 28169

28170
الخبلص رواٌة فً عشق الوطن وتجلٌات اللؽة 

عبد الملك مرتاض
الجزابر د ط - دار هومة للطباعة و النشر و التوزٌع 

2011

2007القاهرة د ط - الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب ماهر شفٌق فرٌدفً األدب و النقد 28171

2010القاهرة - دار المعرفة الجامعٌة فوزي عٌسىصورة اآلخر فً الشعر العربً 28172

28173
بنٌة اللؽة الشعرٌة فً الشعر العربً المعاصر 

رابح بن خوٌة
2017 1األردن ط- عالم الكتب الحدٌث للنشر و التوزٌع 

2016 القاهرة 1دار الكتاب الحدٌث طعزت جادنقد السرد المعاصر 28174

2006القاهرة د ط - الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب علً أحمد محموددراسات االعبلم الدرما االنجلٌزٌة 28175

2008دار ؼرٌب للطباعة و النشر و التوزٌع القاهرة محمد فتوح أحمدواقع القصٌدة العربٌة 28176

2009 األردن 1عالم الكتب الحدٌث للنشر و التوزٌع طجبر خالد جبر الؽرامالنقد االدبً الحدٌث عند المرأة 28177
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2016 االزدن 1دار زهران، للنشر و التوزٌع  طفإاد عبد المطلبمقدمة لدراسة النقد األدبً االنجلٌزي 28178

2006,لبنان , 3دار الكتب العلمٌة طعبد السبلم الحورقًشرح دٌوان الخسناء 28179

1971,لبنان , 1دار الكتب العلمٌة طرٌاض عثمانالعربٌة بٌن السلٌقة و التعقٌد 28180

2015األردن ,1عالم الكتب الحدٌث للنشر و التوزٌع طأحمد فهد صالح شاهٌنالنظرٌة التداولٌة وأثرها فً الدراسات النحوٌة المعاصرة28181

2009 القاهرة 1دار الكتاب الحدٌث طعبد المعطً جاب هللامباحث فً علم اللؽة الحدٌث28182

2010لبنان ,1ط,دار إبن حزم عبد هللا عبد القادر المعلمًإعراب األلفٌة المسمى تمرٌن الطبلبً فً صناعة اإلعراب28183

2011لبنان ,1ط,دار إبن حزم عبد هللا عبد القادر المعلمًإعراب األلفٌة المسمى تمرٌن الطبلبً فً صناعة اإلعراب28184

2009دار الكتاب الحدٌث القاهرة عبد الحمد عبد الحمٌد علًمعالم المقال األدبً و الصحفً 28185

2015, 1مكتبة األداب القاهرة ط عبد الرحٌم الكرديالفكر النقدي عند العرب 28186

2012 ,1ط ,لبنان ,دار الكتب العلمٌةعبد العالم القرٌديألفٌات النحو الثبلث28187

2013، 1دار الرضوان للنشر و التوزٌع ،االردن،طكرٌم محسن علًتحوالت صورة المرأة فً الرسم األوروبً الحدٌث 28188

2014دار الفكر العربً ، القاهرة، الطاهر أحمد مكًالشعر العربً فً إسبانٌا و صقلٌة 28189

2016 ، 1المركز القومً للترجمة ،القاهرة،ط" النهاٌة" إلى " المسافر" من 28190

2012مكتبة االدب ،القاهرة، عبد الناصر حسن محمدتقنٌات القصٌدة المعاصرة 28191

2013، 1دار الكتب العلمٌة ،لبنان،طعبد الحمٌد الحمرياألدب مدخبل إلى النهضة " سحر األدب 28192

2005 ، 1ط- لٌبٌا -مجمع اللؽة العربٌة علً فهمً حتٌمالوحدة و التنوع فً اللهجات العروبٌة القدٌمة 28193

2009دار المعرفة الجامعٌة، القاهرة زٌن كامل الخو ٌسكًقطوؾ فً علم اللؽة التطبٌقً  28194

28195
الببلؼة و الخطاب 

محمد مشٌال
2014 1منشورات صفاق، منشورات االختبلؾ ،الرباط ،ط

2014دار الكتاب الحدٌث ، الجزابر ،صابر عبد الحلٌمجمالٌات النص االدبً فً التراث العرب28196ً

2016، 1دار الكتب العلمٌة ،لبنان ،طالشٌخ خالد االزهريإعراب ألفٌة بن مالك 28197

2014، 1دار مجدالوي للنشر و التوزٌع، االردن ، طرشٌد بن مالكمن المعجمٌات إلى السٌمٌابٌات28198

2015،االردن 1دار المناهج للنشر و التوزٌع طعاطؾ فضلالعروض التطبٌقً 28199

2016 ، 1المركز القومً للترجمة ،القاهرة،طسوزان لٌوناردالجاذبٌة الممٌتة 28200

2009، 4دار الكتب العلمٌة ، لبنان ، طمحمد معروؾ الساعديدٌوان عنتر بن شداد28201

2014المٌزان للنشر و التوزٌع ،نخبة من االساتذة الباحثٌندٌوان أحمد مطر28202

2013،  1صفحات للنشر و التوزٌع ،سورٌة،طصابر الحباشةمسالك الداللة فً سبٌل مقاربة المعنى28203

2011، 1دار الكتاب الحدٌث ،القاهرة ،طعبد الحمٌد عٌسانًنظرٌات التعلٌم و تطبٌقات فً علوم اللؽة 28204

2010الدار العربٌة للعلوم ناشرون، تونس،تٌم ببلتٌنعالثورة الرومانسٌة 28205

2007أمانة عمان الكبرى ،األردن،عصام السعديشعر ٌبكٌنً البحر 28206

2011دارنٌنوي للدراسات و للنشر و التوزٌع ،سورٌة،محمد صابر عبٌدالتشكٌل السردي المصطلح و اإلجراء 28207

28208
الماضً فً الحاضر 

عارؾ هللا ٌسٌم
دار الكتب و الوثابق القومٌة إدارة الشإون الفنٌة، القاهرة 

2016، 1ط
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2007، 1أمانة عمان الكبرى ،األردن طعمر أبو الهٌجاءأمشً،و ٌتبعنً الكبلم 28209

2011دارنٌنوي للدراسات و للنشر و التوزٌع ،سورٌة،محمد صابر عبٌدالتشكٌل الشعري الصبؽة و الرإٌا 28210

28211
فضول فً السٌمٌابٌات

نصر الدٌن بن ؼنٌسة
2011 1عالم الكتب الحدٌث للنشر و التوزٌع ، االردن ،ط

28212
فً ممارسة الترجمة 

محمد جدٌر,د
 1دار الفرق للطباعة و النشر و التوزٌع ،سورٌة ،ط

،2013

2016 1القاهرة ط- المركز القومً للترجمة علً أحمد محمودطرٌقة جدٌدة لسد الدٌون القدٌمة 28213

28214
الشخصٌة فً األدب و الفن رإى متقاطعة 

تؤلٌؾ جماعً
مراكش - مإسسة البشٌر للتعلٌم المدرسً الخصوصً 

2015 1ط

2012القاهرة - الرواق للنشر و التوزٌع الحسٌنً الحسٌنً معدى" فٌكتور هٌقو" البإساء لؤلدٌب العالمً 28215

2014القاهرة - الرواق للنشر و التوزٌع لٌون تولستويالسٌد و الخادم 28216

2012القاهرة - الرواق للنشر و التوزٌع الحسٌنً الحسٌنً معدىأحدب نوتردام 28217

2014المٌزان للنشر و التوزٌع ،امٌلً برونتًمرتفعات وذرٌنج 28218

28219
فً شوارع فٌٌنا 

كمال شاهٌن
2014 - 1القاهرة، ط- دار الفكر العربً للنشر و التوزٌع

28220
انجلٌزي /  عربHAMLETًهاملت 

علً الجوهري
 2القاهرة ط* مكتبة ابن سٌنا للطبع و النشر و التوزٌع 

2007

2014 2القاهرة ط- دار الكتاب الحدٌث عزت جادنظرٌة المصطلح النقدي28221

2013 1مكتبة اآلداب ، القاهرة طعبد العزٌز سرٌعالمجاز العقلً فً الببلؼة العربٌة 28222

2013، 1دار الكتب العلمٌة ، لبنان ، طالجٌبللً الؽرابًدراسات فً الثقافة الشعبٌة 28223

28224
شعرٌة الخطاب الصوفً

عبد هللا خضر حمد
2016 1عالم الكتب الحدٌث للنشر و التوزٌع ، االردن ،ط

2016، 1دار الكتاب الحدٌث ،القاهرة ،طوحٌد عبد المقصودالدراسات اللؽوٌة و القرآنٌة  28225

2008 2دار توبقال للنشر ، المؽرب طجمال الدٌن بن الشٌخالشعرٌة العربٌة 28226

2005 1األردن ، ط- جهٌنة للنشر و التوزٌع فٌصل حسٌن ؼوادرهالتمرد فً شعر العصر العباسً األول 28227

2013دا الخلود للنشر و التوزٌع ، القاهرة ، محمود سبلمةفن االعراب 28228

2018 1دار و مكتبة الكندي للنشر و التوزٌع األردن طفراس الرٌمونًالطقوس البدابٌة و المسرح 28229

2014دار المعرفة الجامعٌة ، القاهرة ، شرؾ الدٌن الراجحًمآخذ النحاة على الشعراء حتى القرن الرابع الهجري 28230

2009، 1الصحوت للنشر و التوزٌع ، القاهرة طمصطفى صبلح قطباألصوات وتصحٌح عٌوب النطق و الكبلم 28231

2013 3دار الفكر العربً ، القاهرة، طأحمد نجٌبأدب األطفال علم وقت 28232

2014 ، 1دار الثقافة للنشر و التوزٌع، األردن،طعبد الرحمان عبد الهاشمًأدب الطفل و ثقافته 28233

28234
عشاق النهر 

ألٌس فالٌٌر
م للطباعة و النشر و التوزٌع ،لبنان ، ,م,دار الحكاٌات ش

2007
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2016، 1دار الفكر العربً ، القاهرة ، طعمر سامً صبحًالدوالب 28235

فاروس للنشر و التوزٌع ، القاهرةالحسٌنً الحسٌنً" فٌكتور هٌقو" أحدب نوتردام 28236

2014 1مكتبة اآلداب ، القاهرة ، طالحسٌنً الحسٌنً" فٌكتور هٌقو" اللهب " مبلبكة بٌن 28237

2014 1مكتبة اآلداب ، القاهرة ، طعبد هللا جاد الكرٌمالتداولٌة فً الدراسات النحوٌة 28238

1996، 1دار الفكر العربً ، القاهرة ، طقسم الببلؼة و النقد األدبًمحمد ؼنٌمً هبلل ناقدا ورابدا 28239

2014، 1دار الكتاب الحدٌث ،القاهرة ،طعلً عبد الوهاب مطاوعالمشهد النقدي ، المنهج ، التنظٌر ، التطبٌق28240

2014 ، 2مركز الكتاب األكادٌمً ، األردن ، طالمستوى المتقدم فً اللؽة العربٌة لطبلب شهادة الثقافة البرٌطانٌة رمضان كفافً 28241

2015، 1دار الفكر العربً ، القاهرة ، طسمٌرة بٌطاممساءلة ضمٌر 28242

28243
الصرؾ و النحو برنامج السنة األولى الجامعٌة 

صالح بلعٌد
الجزابر د ط - دار هومة للطباعة و النشر و التوزٌع 

2011

28244
فً أصول النحو 

صالح بلعٌد
الجزابر د ط - دار هومة للطباعة و النشر و التوزٌع 

2012

28245
النقداألدبً المقارن فً الوطن العربً 

بومدٌن جبللً
- سٌدي بلعباس-دار الحمراء للنشر و التوزٌع و االعبلم 

2012 1الجزابر ط

28246
فً السٌمٌابٌات العربٌة قراءة فً المنجر التراثً 

قادة عقاق
- سٌدي بلعباس-مكتبة الرشاد للطباعة و النشر و التوزٌع 

الجزابر

الجزابر- دٌوان المطبوعات الجامعٌةموالي علً بوخاتمالدرس السٌمٌابً المؽاربً 28247

 االردن2012 1الوراق للنشر و التوزٌع طمحمد الشنطً-هادي نهر التذوق االدبً 28248

28249
الخطاب بٌن فعل التثنٌت و ألٌات القراءة

عمٌش عبد القادر
الجزابر- تٌزي وزو- دار االمل للطباعة و النشر و التوزٌع

األهمٌة للنشر والتوزٌععمٌش عبد القادرسردٌة الخبر- شعرٌة الخطاب السردي28250

28251
" معلقة مدٌنة البٌض " عٌن المهبولة 

بومدٌن جبللً
- سٌدي بلعباس-دار الحمراء للنشر و التوزٌع و االعبلم 

2012 1الجزابر ط

28252
جلسات شمس رواٌة 

بومدٌن جبللً
- سٌدي بلعباس-دار الحمراء للنشر و التوزٌع و االعبلم 

2013 1الجزابر ط

28253
المعجم فً المؽرب العربً إلى بداٌة القرن الرابع عشر الهجري

عبد العلً الودؼٌري
 1ط- المؽرب - الدار البٌضاء - مطبعة النجاح الجدٌدة 

2008

2006 2وهران ط- دار األدٌب للنشر و التوزٌعمكً درارالمجمل فً المباحث الصوتٌة من االثار العربٌة 28254

الجزابر- دار هومة للطباعة و النشر و التوزٌع صالح بلعٌدفً المناهج اللؽوٌة و اعداد األبحاث 28255

2004الجزابر - حٌدرة - دار القصبة للنشر مورٌس أنجرسمنهجٌة البحث العلمً فً العلوم االنسانٌة 28256

2008 1جمٌع الحقوق محفوظة للمإلؾ طعبد القادر عٌساويالمتنبً 28257

دار األمل للطباعة و النشر و التوزٌععمٌش عبد القادرعفوا سؤحمل قدري و أسٌر شعر 28258

 سطٌؾ2016منشورات الوطن الٌوم األخضر بركةال أحد ٌربً الرٌح فً األقفاص 28259
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 سطٌؾ2016منشورات الوطن الٌوم األخضر بركةال أحد ٌربً الرٌح فً األقفاص 28260
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