
دار النشرالمؤلؼالكتابالرقـ
(بدكف سنة)د مشؽ : دار كىراف محمد حسيف االعربي/ د(الجزء األكؿ)مقاالت في الشعر العربي المعاصر1

1981-13ط–دار العكدة بيركت الطيب الصالحمكسـ اليجرة إلى الشماؿ /األعماؿ الكاممة2

1981-13ط–دار العكدة بيركت   إسماعيؿ فيد إسماعيؿخطكة الحمـ3

بدكف سنة- لبناف-دار األندلس بيركتأميؿ حبشي األشقرخػيانة كغػدر4

5
حػكاء الػخالػدة

مػحمػكد تػيػمكر
بدكف سنة- صيدا بيركت:منشكرات المكتبة العصرية 

6
ترجمة مركاف       " مالؾ بف نبيالطػفػؿ:مذكػرات شػاىد القػرف 

"القنكاتي
1ط -بدكف سنة– دار الفكر بيركت 

-بدكف سنة–بيركت :دار بيركت  عبد المطيؼ شراكهالشػاعر القػركم7

8
خميؿ "     غاستكف باشبل ر ترجمةجػدلية الػزمف

"أحػمد خميؿ
ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر

بدكف سنة– بيركت : دار كمكتبة اليبلؿ خميؿ شرؼ الديف/إبف الركمي المكسكعة األدبية الميسرة9

10
محمد الحبيب / نجية درباؿ معالـ لقاءا ت مع مجمكعة مف الشخصيات الفكرية في العالـ العربي/ ساعة صفاء

إسبلمي
الشركة التكنسية لمتكزيع

11
القاضي الجرجاني الدكتكر أحػمد أحػمد  الطبعة الثانية                                        33           نكابغ الفكر العربي

بدكم
دار المعارؼ

-بدكف سنة - دار المعارؼ القاىرةد محمد زغمكؿ سبلـ/ إبف قػتيبة 18نكابغ الفكر العربي 12

المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر بيركت بدكف سنةىاشـ سياغي/ دبيف النظر كالتطبيؽ الطبعة األكلى: الشعر الحديث13

طبع في إنجمترازكي نجيب محمكد/ دىػذا العصػر ك ثػقػافػتو 14

'1987'3- 2-دار الشركؽ القاىرة بيركت طزكي نجيب محمكد/ دمػكقػؼ في المػيثاقػيزيػقػيا 15
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طبع في إنجمترازكي نجيب محمكد/ دقػشكر كلػباب 16

طبع في إنجمترا  حػنا نمػر(1982)' الطبعة األكلى'/     داركيف 17

-بدكف سنة – لبناف : دار الحداثة عبد الممؾ مرتاضى/ددراسة تشريحية لقصيدة أشجاف يمنية: بنية الخطاب الشعرم18

=منشكرات المكتبة العصرية صيدا بيركت عباس محمكد العقادفػي بػيتي19

=المستقبؿ الفجالة اإلسكندرية المعارؼ بيركت أحمد حسيف الباقػكرمصػفكة السػيرة المحمػديػة20

21
أضكاء عمى الدراسات المغكية المعاصرة

نايػؼ خػرما/د
=المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف ك اآلداب الككيت 

1936- مطبعة مصرمحػمد أحػمد العػدكمالتكحيد أك العقائػد اإلسػبلمية22

بػيركت:الرسػالة- الجػزائر: شػيابفتػحي يػكفاإلسػتػيعاب في حػياة الدعػكة كالداعػية23

24
كالرد عمى مف يدعػي أف النص القرآني ال يحرمو                                                              - تحػريـ الػخمر

عثماف بف عبد القادر الصافي
دمشؽ الطبعة األكلى  - المكتب اإلسبلمي  بيركت 

(1985 )

1980– ق 1400دمشؽ :دار الفكر محمد المبارؾبيف الثقافتيف الغربية كاإلسبلمية25

دار الشياب الجزائرأبك األعمى المػدكدمتذكرة دعاة اإلسبلـ26

27
/مكرياؾ / بيار ىنرم سيمكف 

عفيؼ دمشؽ/ د
 édition du service parisالمنشكرات العربية 

1953

28
إبراىيـ /إبراىيـ الثاني /مصطفى محمكد راحػتي مػف الشػؾ إلػى اإليمػاف

عبد القادر المازني
1975/ 1395دار العكدة بيركت دار الشركؽ بيركت 

1978-مؤسسة الرسالة بيركت أبػك األعمى المدكدممػبادئ اإلسػبلـ29

(بدكف سنة)المكتبة الكاثكليكية بيركت ميشاؿ أبي صعبالصػاعقة30

=المكتب العالمي بيركت محمد كامؿ حسف المحاميالفمسفة كالطب كعمـ النفس كالشعر كالمكسيقى/ ابف سينا عبقرم31

=المطبعة الكاثكليكية بيركت بقمـ مشاؿ أبي صعب/إدكار ليتكف سػاحػرة الكػيػؼ32
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=لبناف  (بيركت)المكتبة العممية الجديدة جبراف خميؿ جبرافعػرائػس الػمركج33

=لبناف – دار العمـ لممبلييف بيركت طػو حسيفتقمػيد كتػجديد34

القاىرة:مكتبة النيضة المصريةتشارلز ليكناردكلػماذا ينػحرؼ األطػفاؿ35

الجزائر:المطبكعات الكطنية الجزائريةمالؾ حدادال يجيب: رصيؼ األزىار36

دار الحكار سكرية                  ميشيؿ زيرا فػااألسطكرة كالركاية37

كزارة الثقافة                مخمكؼ بككركحفنكف-مبلمح عف المسرح الجزائرم38

39
القدرات العقمية عند األطفاؿ

تمما جكيف ثريستكف إلي تريف ماف بيرف
القاىرة:مكتبة النيضة المصرية

40
عركسة الػنالكم

صالح القرمادم/      البعد الخامس 
تكنس-الدار العربية لمكتاب ليبيا 

(1977-1897)تكنس– الدار العربية لمكتاب ليبيا                  أحمد الطكيميقسمة كطرح41

القاىرة: دار المعارؼجماؿ الديف الشياؿ/            درفاعة رافع الطيطاكم42

لبناف-بيركت :دار األندلس              السيد إبراىيـ محمددراسة أسمكبية/الضركرة الشعرية 43

دار المعارؼ القاىرةأحمد أحمد بدكم/             دالبحترم44

الجزائر:ديكاف المطبكعات الجامعية فايز الدايو/              دالنظرية كالتطبيؽ دراسة تاريخية :عمـ الداللة العربي45

الجزائر:ديكاف المطبكعات الجامعية ببلشير-ر / د(الجزء األكؿ):تاريخ األدب العربي 46

بيركت: دار النقائصىرمف بكميرانز/              دالضغط الدمكم ككيؼ نتعايش معو47

دار الفكر دمشؽ    شكقي أبك خميؿاالرؿ بقيادة يعقكب المنصكر المكحدم48

دار المعارؼ مصر:قصص بكليسية لؤلكالد                 محمكد سالـلغز الرجؿ الذم طػار49

دار المعارؼ مصر:قصص بكليسية لؤلكالد  الشييد عبد القادر عكدهاإلسبلـ بيف جيؿ أبنائو كعجز عممائو50

مصر:دار المعارؼ       تكفيؽ الحكيـعصفكر مف الشرؽ51
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52
الرؤيا االبداعية في أدب يكسؼ السباعي

رجاء شعير/عبد العزيز شرؼ /     د
دار اليبلؿ

قسنطينة الجزائر:مطبعة النشر               حميدة عميراكمفي منيجية البحث العممي53

صيدا– منشكرات المكتبة العصرية بيركت         أحمد عبد الجكاد الركميعبد اهلل بف ركاحة رضي اهلل عنو54

دار العمـ لممبلييف بيركت             فيكتكر ىيجك البؤساء551981

بيركت–مؤسسة الرسالة                محمد شديدمنيج القرآف في التربية56

لبناف- بيركت :مؤسسة نكفؿ              ميخائيؿ نعيمةنجكل الغركب57

مطبعة المغاتحكايات مف البحيرة الغربية58

بيركت- مكتبة المعارؼ              مكسيـ غكركياألـ59

الحياة بيركت:دار مكتبة                 ألبير كامكأعػراس60

دار الفكر بيركت           أبك األعمى المركدمالحجػاب61

لبناف- بيركت – دار المشرؽ                     الفػرابيفبلسفة العرب62

63
لمحات في تفسير القراف  الكريـ

عبد الحميد محمد الياشمي/        د
الجزائر:مكتبة رحاب 

مصر:دار المعارؼ حسيف المؤنس/          دك قصص أخرل'الزير '       إدارة عمـك 64

بيركت- المطبعة الكاثكليكية              ميشيؿ أبي صعبرسكؿ األمير65

طبع في إنجمترا               أياف ادكارد(الجزء األكؿ)سر كبار المكسيقيكف 66

المؤسسة العصرية لمدراسات كالنشر بيركت              إعداد راجي عنايةمؤرخ اليستغنى عف تاريخو:الجنرتي  67

بيركت- المطبعة الكاثكليكية                ميشيؿ أبي صعبكلتر سككت/جزاء الشرؼ 68

بيركت- المطبعة الكاثكليكية ميشيؿ أبي صعب/            بقمـالفتى الثػائر69

بيركت- المطبعة الكاثكليكية يكحنا قمبر/         ابف طفيؿ فبلسفة العرب70
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بيركت- المطبعة الكاثكليكية ميشيؿ أبي صعب/        بقمـ جزاء الغػدر71

القاىرة بيركت:دار الشركؽ             تكفيؽ الحكيـالحمػير72

المجمس الكطني لمثقافة كاآلداب الككيتجكف بكستيجيت/            د الميكركبات كاإلنساف73

(بدكف سنة)مطبعة فضالة المحمدية                  محمد غياتي1- كيفية تسيير الدرس مف كحي التربية كعمـ النفس ج74

بيركت:دار إحياء العمـك              عبد المطيؼ شرارةالتغمب عمى الخجؿ: المكسكعة النفسية 75

الجزائر:مكتبة رحاب                 عمي الطنطاكم(طبعة منقحة )تعريؼ عاـ بديف اإلسبلـ 76

(=)الجزائر:دار الشياب                  محمد محدةمختصر عاـ أصكؿ الفقو اإلسبلمي77

الجزائر:دار الشيابإسحاؽ احمد فرحاف/            دالتربية اإلسبلمية بيف األصالة كالمعاصرة78

لبناف– بيركت :دار العمـ لممبلييف                  إليميا أبك ماضيالجػداكؿ79

لبناف– بيركت :دار العمـ لممبلييف                  إليميا أبك ماضيالخػمائؿ80

81
بقمـ مصطفى لطفي       /الفكنسك كار تحت ظبلؿ الزيزفكف: ماجدكليف

              المنفمكطي
بيركت لبناف:المكتبة العصرية الحديثة

دار الفكرمحمد عبد العزيز الخكليإصبلح الكعظ الديني82

تكنس:الدار التكنسية لمنشرعبد األمير األعسر/ دالمصطمح الفرنسي عند العرب83

1983الجزائر :ديكاف المطبكعات الجامعيةحامد حنفي داكد/ دالمنيج العممي في البحث األدبي84

-بيركت لبناف- منشكزات غادة السمافغادة السماف/دال بحر في بيركت 85

بيركت:دار الشركؽإبراىيـ عبد القادر المازنيإبراىيـ الثاني86

بيركت:دار الشركؽأبك عثماف الجاحظالبياف كالتبييف كأىـ الرسائؿ87

بيركت:دار الشركؽزكي نجيب محمكد/ دتجديد الفكر العربي88

بيركت:دار الشركؽزكي نجيب محمكد/ دتجديد الفكر العربي89

القاىرة:دار المعارؼمحمد حسف عبد اهلل/دالصكرة كالبناء الشعرم90
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بيركت:دار النيضة العربيةمحمد ثابت األفندم/ دمع الفيمسكؼ91

1981بيركت :دار العكدة احساف عباسالشعر العربي المعاصر قضاياه كظكاىره الفنية كالمعنية92

دار العمـ لممبلييف بيركتطو حسيفمف أدب التمثيؿ الغربي93

94
أبي عبد اهلل محمد بف مالؾ الذيؿ كالتكممة

المراكشي, األكسي ,األنصارم
لبناف–دار الثقافة بيركت 

دار الشركؽمحمكد شتمكفاإلسبلـ عقيدة كشريعة95

دار الشياب لمطباعة كالنشر باتنةمحمد الغزالي/ دعقيدة المسمـ96

بيركت- صيدا: منشكرات المكتبة العصريةعبد الخالؽ النكاكم/ دجرائـ السرقة في الشريعة اإلسبلمية كالقانكف الكضعي97

1982الناشر عالـ الكتب القاىرة سعيد إسماعيؿ عمي/ ددراسات في التربية اإلسبلمية98

دار النعماف لمطباعة كالنشرعبد الحسيف شرؼ الديف المكسكمالفصكؿ الميمة في تأليؼ اإلماـ99

1984-دار الشركؽ لمنشر ك التكزيع اإلماـ األكبر محمكد شتمكتالفػتاكل100

3/المكتب اإلسبلمي بيركتعبد الحي فخر الديف الحسنيتػيذيب األخػبلؽ101

102
المفضاؿ خطيب كرببل ء لشيخ عبد الحسػيف عمػيو السػبلـ قػتيػؿ العػبرة

الزىراء الكعبي الزىراء الكعبي
مف منشكرات رابطة النشر اإلسبلمي العراؽ

1981دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت بديع محمد جمعة/ دفيػنكس كأدكنػيس103

1961دار العمـ لممبلييف بيركت ط األكلى سيد أمير عميركح اإلسػبلـ104

ممتـز الطبع كالنشرمكتبة األدب كمطبعتياتكفبؽ الحكيـفػف األدب105

المكتب اإلسبلمي بيركت كمكتب أسامة الرياضعبد الرحمف النجبلكمالتربية اإلسبلمية كالمشكبلت المعاصرة106

بيركت– دار العمـ لممبلييف ميخائيؿ شكلكخكؼالدكف اليادئ107

ىدية مف مجمة منبر اإلسبلـالمفتي الشيخ محمد خاطرشير رمضاف الذم أنزؿ فيو القرآف108

منشكرات مف كزارة الشؤكف الدينية الجزائرالممتقى الرابع عشر لمفكر اإلسبلمي109
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منشكرات دار األدب بيركتجكدت فخر الديف/دشكؿ القصيدل العربية في النقد العربي 110

1983دار إبف خمدكف بيركت ط الثانية شكقي عبد الحكيـمدخؿ لدراسة الفكلكمكر كاألساطير العربية111

1984إصدار لمطباعة كالنشر دار بيركتجبراف خميؿ جبرافالمجمكعة الكاممة لمؤلفات جبراف خميؿ جبراف112

113
عبد اهلل عبد الغني خياط إماـ كخطيب حكـ كأحكاـ مف السيرة النبكية

المسجد الحراـ
دار الرفاعي لمنشر كالطباعة كالتكزيع

دار الكتاب العربي بيركتعبد الرزاؽ نكفؿالمسممكف كالعمـ الحديث114

1984دار الشركؽ القاىرة ط الثانية يكسؼ القرضاكم/ دالصحكة اإلسبلمية بيف الجحكد كالتطرؼ115

دار الثقافة بيركتمصطفى لطفي المنفمكطيماجدك ليف أك تحت ظبلؿ الزيزفكف116

1986دار العمـ لممبلييف بيركت أرمشت ىمنغكامعبر النير نحك األشجار117

دار الكتاب العربي بيركتعائشة عبد الرحمف/ دجديد في رسالة الغفراف118

1985مكتبة المعارؼ بيركت الزكزنيشرح المعمقات السبع119

 بيركت1985دار الشركؽ ط األكلى مصطفى عبد الغنيشيرزاد في الفكر العربي  الحديث120

دار األندلس لمطباعة كالنشر كالتكزيع بيركتالشيخ أحمد الشنقيطيشرح المعمقات العشر كأخبار شعرائيا121

المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر بيركتميشاؿ زكريا/  داأللسنة التكليدية كالتحكيمية كقكاعد المغة العربية122

الييئة المصرية العامة لمتأليؼ كالنشر(1ج)دكستكيقسكي الجريمة كالعقاب123

الييئة المصرية العامة لمتأليؼ كالنشر(2ج)دكستكيقسكيالجريمة كالعقاب124

مكتبة األدب كطبعتياتكفيؽ الحكيـسجػف العػمر125

دار الشركؽ بيركتسػيد قطػبالتصكير الفني في القرآف126

1960دار النشر لمتربية الحديثة دمشؽ معركؼ زريؽ"درسا"كيؼ تمقي 127

1979دار المعرفة  الجامعية اإلسكندرية محمد عمي محمد/ دعمـ اجتماع التنظيـ128

دار العكدة بيركتمحمد غنيمي ىبلؿ/ داألدب المقارف129
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دار العمـ لممبلييف بيركتأرنست ىمنغكامالشيخ كالبحر130

1980 1دار الكتب الشعبية بيركت لبناف ط أغاثا كريستيالرسائؿ السكداء131

1983لجنة مف األساتذة دار ماركف عبكد لجنة مف األساتذةالمرشد في الفمسفة العربية132

1980 5دار الفكر لمطباعة كالنشر بيركت ط محمد مبارؾالمجتمع اإلسبل مي المعاصر133

1981الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع الجزائر مرزاؽ    بقطاشطيكر في الظييرة134

1981-5-دار النيضة العربية بيركت طج بكز-تتاريخ الفمسفة في اإلسبلـ135

دار المعارؼ القاىرةشكقي ضيؼ/ دالفف كمذاىبو في النثراألدبي136

دار المعارؼ القاىرةشكقي ضيؼ/ دالفف كمذاىبو في الشعر العربي137

1979 مارس 2-دار العمـ لممبلييف بيركت ط فميب حتي/ داإلسبلـ منيج الحياة138

1983المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر أحمد رضا حكحكغادة أـ القرل139

دار المعارؼ مصرنعمات أحمد فؤاد/ دالجماؿ كالحرية كالشخصية اإلنسانية في أدب العقاد140

141
محاكرات مع النثر العربي

مصطفى ناصؼ
  1997المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاألدب          

الككيت

142
محاكرات مع النثر العربي

مصطفى نا صيؼ
  1997المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاألدب          

الككيت

143
محاكرات مع النثر العربي

مصطفى نا صيؼ
  1997المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاألدب          

الككيت

144
محاكرات مع النثر العربي

مصطفى نا صيؼ
  1997المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاألدب          

الككيت

145
محاكرات مع النثر العربي

مصطفى نا صيؼ
  1997المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاألدب          

الككيت
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1999مجمس الكطني لمثقافة كالفنكف الككيت كىب أحمد ركصة/           دشعرنا القديـ كالنقد الجديد146

1999مجمس الكطني لمثقافة كالفنكف الككيت كىب أحمد ركصة/           دشعرنا القديـ كالنقد الجديد147

1999مجمس الكطني لمثقافة كالفنكف الككيت كىب أحمد ركصة/           دشعرنا القديـ كالنقد الجديد148

1999مجمس الكطني لمثقافة كالفنكف الككيت كىب أحمد ركصة/           دشعرنا القديـ كالنقد الجديد149

دار المعارؼ بمصرالسيد أبك النجا/             دكممات إلى العقؿ150

الشركة التكنسية لمتكزيع                 أحمد خالدإبف الركمي151

 بيركت1978دار العمـ لممبلييف ط الثانية             محمد جكاد مغنيةاإلسبلـ بنظرة عصرية152

دار األحياء  التراث العربي بيركتمحمد لخضرم بؾ/        الشيخنكر اليقيف في سيرة سيد المرسميف153

154
أبي عثماف عمر بف بحر الجاحظ البياف كالتبييف

2.3.4
مؤسسة الخانجي  القاىرة

1983دار الغرب اإلسبلمي بيركت ط الثانية عبد العزيز بف عبد اهللالفمسفة كاألخبلؽ عند إبف الخطيب155

1984منشكرات دار النصر دمشؽ  محمد أحمد جاد المكلىقصص القرآف156

بجامعة دمشؽحافظ الجماليأبحاث في عمـ نفس الطفؿ كالمراىؽ157

دار المعارؼ  بمصر ط السابعةطو حسيفتجػديػد ذكرل أبي العبل ء158

دار القمـ  بيركت ط األكلىنجيب محفكظالجػريػمة159

2منشكرات دار المكتبة الحياة بيركت ط أبك القاسـ محمد ك عبد اهلل شريطشخصيات أدبية مف المشرؽ كالمغرب160

دار الفكر الطبع في لبنافمحمد العربي القركمالخبلصة الفقيية عمى مذىب السادة المالكية161

162
أثر التراث الشعبي في الركاية العراقية الحديثة

صبرم مسمـ حمادم
1980 1المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر بيركت ط 

مؤسسة الرسالة بيركت ط الثانيةنكر الديف عترالحػج كالعمرة163

منشكرات دار مكتبة الحياة بيركتالرجػكلة كالزكاج164
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دار الثقافة بيركت لبناف             إد مكف رستكفالشػاعر165

1979دار مكتبة الحياة بيركت أديب عكفعدالة عمر بف الخطاب166

مكتبة الشركة الجزائرية مرازقو بك داكد كشركائيماعبد الحميد بف باديػسالعػقائػد اإلسبلمية167

دار اليبل ؿعباس محمكد العقادالمػرأة في القرآف168

الشركة الكطنية لمتكزيع الجزائرعبد المالؾ مرتا ضنيضة األدب العربي المعاصر في الجزائر169

دار الشياب لمطباعة كالنشر الجزائرمحمد متكلي الشعراكمشبيات كأباطيؿ خصـك اإلسبلـ كالرد عمييا170

مكتبة غريبع محمكد العقا ددراسات في المذا ىب األدبية كاإلجتماعية171

1981الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع الجزائر محمد مصايؼفصكؿ في النقد األدبي الحديث172

مؤسسة مناىؿ العرفاف بيركتمحمد عمي الصابكنيتفسير جزء قد سمع الجزء الثامف كالعشػركف173

174
مقاصػد الػقرآف

محمد صالح الصديؽ
1982-2-دار البعث لمطباعة كالنشر قسنطينة الجزائر 

1983- 1- دار الشركؽ بيركت طأحمد بيجتحػراس الحقيقة175

دار المعارؼ القاىرةممدكح حقيالفػرزدؽ176

الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع الجزائرعبد اهلل شريطمف أجؿ سعادة اإلنساف177

تكنس- دار العربية لمكتب ليبيااليادم كركأصػكؿ التشريع اإلسبلمي178

أصحاب دار إحياء الكتب العربيةعثماف أميفـ ع/ أعػبلـ اإلسبلـ179

13- دار المعارؼ مصر ططػو حسيفدعػاء الكػركاف180

1985- 1- دار الشركؽ بيركت طمصطفى عبد الغنيشيرزاد في الفكر الػعربي الحديث181

182
كاصؼ / د-  إبراىيـ عصمت مطاكع /دالتربية العممية أسس كطرؽ التدريس

عزيز كاصؼ
1982دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت 

1983-3المكتب اإلسبلمي بػيركت طيكسؼ القرضاكمشريػعػة اإلسبلـ183
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الطبع كالنشر مكتبة األدب كمطبعتياتكفػيؽ الحكيـمحػمػد184

ىدية مكتب رابطة النشر اإلسبلمي العػراؽمحمد كاظـ القزكنيرسائؿ- حكـ –  خطب 3شرح نيج الببلغة ج 185

1982- ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرخير اهلل عػصارمقدمة لعمـ النفس األدبي186

187
مػأسػاة مكػبث

كلياـ شكسبير
المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر بناية برج الكارلتكف

188
الركاية العربية الجزائرية الحديثة بيف الكاقعية كااللتزاـ

محمد مصايؼ/ د
1983دار العربية لمكتاب الشركة الكطنية لمنشر الجزائر 

معيد البحكث كالدراسات العربية بغدادكماؿ نشأت/ دالنقد األدبي الحديث في مصر189

190
ىمسات كصرخات

محمد األخضر السائحي
2- ط 1981الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع الجزائر 

-1982 -3-دار الشركؽ بيركت طزكي نجيب محمكد/ دمف زاكية فمسفية191

شركة الشياب–مكتبة الرسالة الحديثة األردف محمكد ا لخالدمالػتفػكير192

1990- 4-مكتبة رحاب طمحمد عمي الصابكنيركائع البياف تفسير آيات األحكاـ عف القرآف193

دار األفاؽ األبيارمصطفى حركاتأكزاف الشعر194

دار بكسبلمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع تكنسمحمد اليادم العا مرمالقػصة التكنسية القصيرة195

1979مؤسسة الرسالة بيركت عمر رضا كثا لةالزنا كمكافحتو196

ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر/أعماؿ الممتقى الدكلي حكؿ األدب المقارف عند العرب197

1983المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر أبك القاسـ سعد اهللتجارب في األدب كالرحمة198

1978دار مكتبة الحياة بيركت جاف بكؿ سارترالكجكدية مذىب إنساني199

دار مكتبة الحياة بيركتجاف بكؿ سارترمعنى الكجكدية200

1986المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر إسماعيؿ العربينمادج مف ركائع األدب العالمي ج الثاني201
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1969دار الكتاب العربي بيركتس رابكبرت.امبادئ الفمسفة202

82-الشركة الكطنية لمتكزيع الجزائر الربيع ميمكفمشكمة الدكر الديكارتي203

دار الشياب باتنة الجزائرند ؿ جبر/ دكآثاره, نتائجو ,ك دكافعو , أسبابو ,تحريمو :الزنا 204

1974دار الكتاب العربي بيركت أحمد أميفكتاب األخبلؽ205

1984المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر /ديكاف أبك الحسف عمي بف صالح شعراء الجزائر206

دار المعارؼ القاىرةحنا الفاخكرمالفخر كالحماسة207

دار التكنسية لمنشرأبك القاسـ الشابيمذكرات الشابي208

2-دار المعارؼ القاىرة طشكقي ضيؼالعصر العباسي الثاني209

1982دار العكدة بيركت محمد متكلي الشعراكمعمى مائدة الفكر اإلسبلمي210

1984الشركة الكطنية لمنشر الجزائر محمد مصايؼ/ ددراسات في النقد كاألدب211

1986- 2-دار المشرؽ بيركت ط أبك عثماف الجاحظالبياف كالتبييف كأىـ الرسائؿ212

1981-3-دار النيضة العربية لمنشر بيركت طمحمد لبيب النجحيمقدمة في فمسفة التربية213

دار القرآف الكريـ بيركتمحمد عمي الصابكنيصفكة الػتفػاسػير214

1982ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر حامد حفني داكد/ دتاريخ األدب العربي في العصر العباسي األكؿ215

الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع الجزائرعبد اهلل قيا ر/ماكسيـ غكركي المختار مف القصة السكفباتية216

1980-2-المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر طكلياـ شكسبيرمأسات عطيؿ مغربي البندقية217

منشكرات دار األدب بيركتككلف كلسفحػنايا الحػياة218

1980-2-المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر طجبرا إبراىيـ جبرااألسطكرة كالرمز219

1980-6-دار العمـ لممبلييف بيركت طمكالنا محمد عميحػياة محػمػد كرسالػتو220

1981-6-دار العكدة بيركت طمحمدغنيمي ىبلؿ/ دالركمػانتػكية221

1984المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر  الصحافة العربية في الجزائر222
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دار الفكر دمشؽشاكر الفحاـ/ دالفػرزدؽ223

1984المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر عبد اهلل شريطنظرية حكؿ سياسة التعميـ كالتعريب224

3-دار المعارؼ القاىرة طمحمكد رزؽ سميـصفي الديف الحمي225

1980-8-دار المعارؼ لممبلييف بيركت ططو حسيفمػف بعػيد226

1986المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر العربي عميشمقابسات العربي بف العربي227

228
الفػف كالجػماؿ

عمي شمؽ/ د
1983-1-المؤسسة الجامعية لمكتاب كالنشر كالتكزيع ط

 -1-عكيدات بيركت ط1973- دار منشكرات بيار الركؾالطػبقات االجػتماعية229

2-عكيدات بيركت ط1977- دار منشكرات حنفياف ركد يس لكيسديػكارت كالعقػبلنػية230

231
األكؿ- ج - في الرقص الشعبي في الجزائر 

إبراىيـ بيمكؿ
l office des publications universitaire 

Alger

1985المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر صالح الخرفيحػمكد رمػضػاف 232

1984المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائرمحمد حيدارخػمؼ األشػعة233

1986المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائرصبايحية بف كمةالتػناسخ الػزمػني234

دار الشياب لمطباعة كالنشر باتنة الجزائرخالد أحمد أبك جندمالجانب الفني في القصة القرآنية منيجا كأسس بنائيا235

1984-2- دار الرائد العربي بيركت طعبد الرضا عمياألسطكرة في شعر السياب236

1980-2-المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر طعبد الرحمف بدكم/ دحػيتو الديكاف الشرقي لممؤلؼ الغربي237

دار الحكار لمنشر كالتكزيع سػكريةنبيؿ سميمافكعي الذات كالعالـ دراسات في الركاية العربية238

المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر/غابلاير غارسيا ماركيز رائد الكاقعية السحرية 239

شركة الشياب الجزائرفخرم أبك صفية/ دطرؽ اإلثبات في القضاء اإلسبلمي 240

1986المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائرالطاىر الخمؼإبف الشييد أك البد أف تكرؽ الجماجـ 241

13



الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع الجزائرعبد اهلل الشريطالػرماد242

1981الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع الجزائر عبد العزيز بك شفيراتنجػمة الساحؿ243

1983المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر تشيخكؼ– بكشكيف قصػص مػف األدب العا لمي244

245
الزلزاؿ ركاية مف الجزائر

الطاىر كطا ر
دار العمـ لممبلييف بيركت الشركة الكطنية لمنشر الجزائر

1983دار العربية لكتاب عبد اهلل الركيبيتطكر النثر الجزائرم الحديث246

247
األلسنة التكليدية كالتحكيمية كقكاعد المغة العربية

ميشاؿ زكريا/ د
المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع بيركت 

1983-2ط–

1985المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر عبد اهلل حمادم/ دمدخؿ إلى الشعر اإلسباني المعاصر248

1983- 1- دار الحداثة لبناف طغالب ممساالجيؿ في معركة الحضارة249

دار بكسبلمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع تكنسأنكر الجندمىؿ غير الدكتكر طو حسيف آراءه في سنكاتو األخيرة 250

1982الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع الجزائر أحمد حمدمإنفجارات شعر251

دار بكسبلمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع تكنسأنكر الجندمطو حسيف حياتو كفكره في ميزاف اإلسبلـ252

دار بكسبلمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع تكنسأنكر الجندمطو حسيف حياتو كفكره في ميزاف اإلسبلـ253

1997منشكرات المكتبة العصرية صيدا بيركت سعاد محمد خضر/ داألدب الجزائرم ا لمعاصر254

1997منشكرات المكتبة العصرية صيدا بيركت سعاد محمد خضر/ داألدب الجزائرم ا لمعاصر255

1985المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر مصطفى فاسيالبطؿ في القصة التكنسية حتى اإلستقبلؿ256

1986المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر مصطفى فاسيالبطؿ في القصة التكنسية حتى اإلستقبلؿ257

1986المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر عمر بف قينة/ دأشكاؿ التعبير في القصة الميبية القصيرة258

1986المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر عمر بف قينة/ دأشكاؿ التعبير في القصة الميبية القصيرة259

منشكرات مكتبة سمير بيركتحنا الفاخكرم5األصكؿ الكاضحة في الصرؼ كالنحك ج260
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منشكرات مكتبة سمير بيركتحنا الفاخكرم                                             6   األصكؿ الكاضحة في الصرؼ كالنحك ج261

منشكرات مكتبة سمير بيركتحنا الفاخكرم                                             7   األصكؿ الكاضحة في الصرؼ كالنحك ج262

منشكرات مكتبة سمير بيركتحنا الفاخكرم                                             8   األصكؿ الكاضحة في الصرؼ كالنحك ج263

منشكرات المكتبة البكليسية بيركتمف أساتذة المغة العربية2المشكؽ في المطالعة كاألدب ج264

منشكرات المكتبة البكليسية بيركتمف أساتذة المغة العربية4المشكؽ في المطالعة كاألدب ج265

منشكرات المكتبة لبكليسية بيركتمف أساتذة المغة العربية4المشكؽ في المطالعة كاألدب ج266

1961-2-منشكرات مكتبة المدرسة بيركت طحنا فاخكرم        الجديد في البحث  األدبي                              267

منشكرات مكتبةحنا فاخكرم1الجديد في األدب العربي ج268

1957 -3مدرسة بيركت ط حنا فاخكرم3الجديد في األدب العربي ج269

1986 2-منشكرات مكتبة المدرسة بيركت  طحنا فاخكرم2  الجديد في األدب العربي ج270

1986 2-منشكرات مكتبة المدرسة بيركت  طحنا فاخكرم                         3الجديد في األدب العربي ج271

1986 2-منشكرات مكتبة المدرسة بيركت  طحنا فاخكرم4الجديد في األدب العربي ج272

1986 2-منشكرات مكتبة المدرسة بيركت  طحنا فاخكرم5الجديد في األدب العربي ج273

دار الثقافة بيركت لبنافمصطفى لطفي المنفمكطيالعػبرات274

دار الثقافة بيركت لبنافمصطفى لطفي المنفمكطيالعػبرات275

1982الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع الجزائر  عبد اهلل ركيبياألكراس في الشعر العربي كدراسات أخرل276

1982الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع الجزائر  عبد اهلل ركيبياألكراس في الشعر العربي كدراسات أخرل277

المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرمحمد العربي/ دقضايا فكرية في ليمة عربية                                                   278

المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرمحمد العربي/ دقضايا فكرية في ليمة عربية                                                   279

1982-8-دار الكتاب العربي بيركت طمصطفى صادؽ الرافعي  حػديث القػمر                                                 280

1982-8-دار الكتاب العربي بيركت طمصطفى صادؽ الرافعي  حػديث القػمر                                                 281
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1986-المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر عبد الحميد بكرابك بف الطاىر=القصص الشعبي فػي منطػقة بسكرة                    282

1986-المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر عبد الحميد بكرابك بف الطاىر=القصص الشعبي فػي منطػقة بسكرة                    283

1986-المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر عبد الحميد بكرابك بف الطاىر=القصص الشعبي فػي منطػقة بسكرة                    284

1981الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع الجزائر عبد اإللو ميسـك/ دتأثير المكشحات في التركبادكر285

1981الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع الجزائر عبد اإللو ميسـك/ دتأثير المكشحات في التركبادكر286

1982مؤسسة األبحاث العربية بيركت الياس خكرمالذاكرة المفقكدة دراسات نقدية287

1987دار المعرفة الجامعية عباس محمكد عكضالتقييـ الكمنيكي الذاتي في ضكء إطار لمشخصية288

1987دار المعرفة الجامعية عباس محمكد عكضالتقييـ الكمنيكي الذاتي في ضكء إطار لمشخصية289

1983المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر محمد أبك القاسـ الخمار                                        (شػعر)ربػيعي الجػريح  290

2- ط1985المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر محمد األخضر عبد القادر السائحيكاحػة الػيكل                                          291

1986المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر عبد اليا دم عبد الرحما ف/ دركاية          .الزمف المػر 292

1986المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر صالح الخرفي/ دمحمد العيد آؿ خميفة                                     293

1980-1-دار الطميعة لمطباعة كالنشر بيركت طناجي عمكشحكار حكؿ األمة ك القكمية ك الكحدة           294

1986-المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر صا لح  رضاألحػاف كمكاقؼ 295

مجمة أدبية ثقافية تصدرىا كزارة الثقافةأحمد دكغافالصكت النسائي في األدب الجزائرم المعاصر296

1980-3-دار الثقافة بيركت طجكرج غريبمف التراث العربي297

1983-4-دار الثقافة بيركت طجكرج غريبالعصػر العػباسػي298

1982مكتبة اليبلؿ بيركت مصطفى غالب/ داإلنيػيار العصػبي 299

1983مكتبة اليبلؿ بيركتمصطفى/ دأصػكؿ عمػـ الػنفػس300

دار اليجرة لمنشر بسكرة الجزائرند ير مصمكدمالحب بيف ىكل اإلنساف ك ىدل اإلسبلـ 301

1982الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع الجزائر جيبللي خبلصالكتاب كالخبز كاإلسمنت302
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1988المؤسسة الطنية لكتاب الجزائر محمد األخضر عبد القادر السائحيمحمد األميف العمكدم303

دار الكتاب المبناني بيركتتكفيؽ الحكيـمع الزمػف304

دار الكتاب المبناني بيركتتكفيؽ الحكيـالربػاط المقػد س305

1975-3-دار الثقافة بيركت طجكرج غريبالغػزؿ تػاريػخو كأعبل مو306

1973-1-دار الكتاب المبناني بيركت طتكفيؽ الحكيـحػمارم كحػزب النساء307

1979-2-دار الثقافة بيركت طجكرج غريبدراسات أدبػية308

1962-دار المعارؼ مصر طمحمكد محمد حمزةالثبلثكف - ج–تفسير القرآف الكريـ 309

1975-دار الثقافة بيركت جكرج غريبأبك فراس الحمداني دراسة في الشعر ك التاريخ310

المكتبة العممية الجديدة بيركتجبراف خميؿ جبرافاألجنحة المتكسرة311

دار الشياب باتنة الجزائرمحمد بف عبد السبلـ المنيرتسمية المصاب عند فقد األحباب312

1986-2-دار إحياء العمـك بيركت طكليـ كالشف-ىاريسكف ايميكف المكسكعة النفسية كيؼ تحؿ مشاكمؾ ذلؾ الشعكر بالنقص 313

1989الشركة الكطنية لمنشر الجزائر عبد الحميد بف ىدكقواألركاح الشاغرة 314

1989الشركة الكطنية لمنشر الجزائر عبد الحميد بف ىدكقواألركاح الشاغرة 315

1989الشركة الكطنية لمنشر الجزائر عبد الحميد بف ىدكقواألركاح الشاغرة 316

1989الشركة الكطنية لمنشر الجزائر عبد الحميد بف ىدكقواألركاح الشاغرة 317

1989الشركة الكطنية لمنشر الجزائر عبد الحميد بف ىدكقواألركاح الشاغرة 318

1989الشركة الكطنية لمنشر الجزائر عبد الحميد بف ىدكقواألركاح الشاغرة 319

سمسمة المكتبة الشرقية بيركتفؤاد أفراـ البتاني1سميماف البستاني مقدمة اإلليادة  ج320

سمسمة المكتبة الشرقية بيركتفؤاد أفراـ البتاني2سميماف البستاني في مقدمة االليادة ج321

1982-4-دار المشرؽ بيركت طفؤاد أفراـ البتاني1سميماف البستاني إليادة ىكميركس ج322

1982-4-دار المشرؽ بيركت طفؤاد أفراـ البتاني2سميماف البستاني إليادة ىكميركس ج323
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1968-5-دار المشرؽ بيركت طفؤاد أفراـ البتانيالخػنػساء منتخبات شعرية 324

1981-7-دار المشرؽ بيركت طفؤاد أفراـ البتانيالخػنػساء منتخبات شعرية 325

1981-5-دار المشرؽ بيركت طفؤاد أفراـ البتانيالفرزدؽ مدائػح منتػخبة326

1983-6-دار المشرؽ بيركت طفؤاد أفراـ البتانياألعشى األكبر منتخبات شعرية327

1983-5-دار المشرؽ بيركت طفؤاد أفراـ البتانيالشيخ ناصيؼ اليازجي منتخبات شعرية328

1977-4-دار المشرؽ بيركت طفؤاد أفراـ البتانيإبف زيدكف منتخبات شعرية329

1975-3-دار المشرؽ بيركت طفؤاد أفراـ البتانيأحمد شكقي شاىد تمثيمية كأمثاؿ330

1980-8-دار المشرؽ بيركت طفؤاد أفراـ البتانيالجاحظ كتاب الحيكاف331

1983- 2-دار المشرؽ بيركت ط فؤاد أفراـ البتانيابف حمديس منتخبات شعرية332

1992األنيس مكفر لمنشر أحمد أميفالنقد األدبي333

1976-1-المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر طلكؾ د يككفبػكد لػير334

المؤسسة العربية لمدراسات كالنشرأريت أصبلفطػاغػكر335

الشركة الكطنية لمنشر الجزائرمظفر النكابالمػاكرة أمػاـ البػاب الثػاني336

الشركة الكطنية لمنشر الجزائرمظفر النكابالمػاكرة أمػاـ البػاب الثػاني337

الشركة الكطنية لمنشر الجزائرمظفر النكابالمػاكرة أمػاـ البػاب الثػاني338

الجزائر تكنس- ديكاف المطبكعات الجزائريةأبي عبد اهلل محمدا بف األبارديػكاف ابػف األبػار339

-1977-الدار التكنسية لمنشر تكنس محمد فاضؿنحك تربية مؤمنة  فمسفة تربكية تكاممية لتحقيؽ مجتمع سبلمي ناىض340

الشركة الكطنية لمنشر الجزائرمحمد سعيدمالمختار مف القصة السكفياتية341

1981شركة الشياب لمنشر الجزائر صبلح عبد الفتاح الخالدمنظريةالتصكير الفني عند السيدقطب342

1982الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع الجزائر مرزاؽ بقطاسجػراد البحػر قصص343

دار الثقافة بيركت بدكف طبعةمصطفى لطفي المنفمكطيركايػة فػي سبػيؿ الػتاج344

18



1986المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر كاسيني األعرجإتػجاىػات الركايػة العػربية في الجزائر345
1985المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر 

1985المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر شمتاغ عبكد شرادحركة الشعر الحرفي الجزائر347

المكتبة التجارية الكبرل بمصر دار الثقافة بيركتمصطفى لطفي المنفمكطيالنػظرات348

1961-مكتبة النيضة المصرية ط كلياـ شانرالطريؽ إلى التفكير المنطقي349

ط/دار المعارؼ بمصر صبرم جرجسمشكبلتػؾ النفػسية لػيا حمػكؿ350

المؤسسة الجزائرية  لمطباعةفرد يناف ده سكسرمحػاضرات في األلػسنية العامة351

المؤسسة الكطنية لمطباعةفرد يناف ده سكسرمحػاضرات في األلػسنية العامة352

1981األىمية لمنشر كالتكزيع بيركت عبد اهلل العبليميالمعرم ذلؾ المجيكؿ353

1974-1-دار الكتاب المبناني بيركت طتكفيؽ الحكيـحػياتي  354

إيميا الحاكمالركمانسية في الشعر الغربي كالعربي355
إيميا الحاكمالكبلسيكية في الشعر الغربي ك العربي356
3- دار المعارؼ مصر ط شكقي ضيؼ/ دابف زيػدكف 357

الدار التكنسية لمنشر تكنسمحمكد السعدممكلد النسياف تأمبلت أخرل358

1986المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر سعدكني بشيرالػأزؽ المحػير قصػص359

1985-المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرأحمد حمدمتحػرير مػاال يػحرر360

1988- ديكاف المطبكعات الجامعيةعبد الحميد بك زكينةبناء األسمكب في المقالة عند اإلبراىيمي361

1974-دار الكتاب المبنانيتكفيؽ الحكيـعػكدة الػركح 0362

1985المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر محمد بمقاسـ خماركالحػب...الجزائر ممحمة البطكلة 0363

1979دار العمـ لممبلييف الطبعة الثامنة طو حسيفبيػف بيػف 0364

346
حركة الشعر الحرفي الجزائر

شمتاغ عبكد شراد
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 بيركت1979الثالثة  - ط-دار العمـ لممبلييفطو حسيفرحمة الربيع كالصيؼ0365

بيركت1979دار العمـ لممبلييف بيف ط الثامنة طو حسيفكمػمات 0366

1981دار العمـ لممبلييف بيركت ط السابعة طو حسيفاألحاديػث 0367

1979دار العمـ لممبلييف بيركت ط الثالثة طو حسيفمف لػغك الصيؼ إلى جػد الشتاء0368

1970   دار العمـ لممبلييف بيركت ط الرابعة طو حسيفخػكاطػر0369

1965طو حسيفمرآة الضمير الحديث370

1974دار الشركؽ بيركت ط الثانية تكفيؽ الحكيـعػكدة الكعػي371

1975دار الثقافة بيركت ط الثالثة   جكرج غريبعبد الػمو بف المقػفع 372

1986المؤسسة الكطنية الكتاب الجزائر محمد مفبلحبيػت الحػمراء 373

1983الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع الجزائرمرزاؽ بقطاشالبػزاة374

1983المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر عبد العزيز بكشفيراتالطيكر كمعزكفة األرض كالسماء 375

1982الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع  الجزائر عرعار محمد العاليقصػة – ما ال تذركه الريػاح 376

1983الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع  الجزائر زينب األعرجيا أنػت مػف مػنا يكػره الشمس377

1984 1-دار البعث لمطباعة كالنشر قسنطينة طأزرج عمراألحاديث في الفكر كاألدب378

1973-1-كزارة التعميـ اإلبتدائي كالثانكم طتكفيؽ حداد–محمد سبلمة آدـ عمػـ نفػس الطػفػؿ 379

1982مؤسسة شباب الجامعة لمطباعة كالنشر بدراف أبك العينيف بدرافالشريعة اإلسبلمية تاريخيا كنظرية الممكية كالعقكد 380

381
  20/ دليؿ المسمـ الحزيف إلى مقتضى السمكؾ في ؽ

حسيف أحمد أميف
84-جائزة أحسف كتاب –سمسمة صاد معرض القاىرة 

دار المعارؼ مصر بدكف  طفاضؿ السباعيرحػمػة حػنػاف382

383
إبػف ىانػئ 

أحػمػد خالػد
الشركة التكنسية لمتكزيع الشركة الكطنية لمتكزيع الجزائر 

1976
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1980-1-دار آسيا لمطباعة كالنشر بيركت طعمي مرتضى األميفصادؽ حمزة الفاعكر 384

ط–الشركة الكطنية لمنشر الجزائر بدكف زىكر كنيسيعمى الشاطئ اآلخر385

=الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع الجزائر عبد الحميد بف ىدكقةالكاتب كقصص أخرل 386

1977- ط–يصدر عف مؤسسة أخبار اليـك القاىرة حسيف بيكارصػكر ناطػقة 387

83-3-الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع الجزائر طالطاىر كطاردخػاف مػف قمػبي 388

1983-ديكاف المطبكعات الجامعية  الجزائر طبكرم عبد كريـإبف مضاء كمكقفو مف أصكؿ النحك العربي 389

-3-دار المعارؼ القاىرة طشكقي ضيؼالرثػاء 390

1984المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر عمار بمحسفاألدب كاإلديػكلػكجية 391

بدكف طبعة–المكتبة العممية الجديدة بيركت جبراف خميؿ حبرافمػكاكػب 392

1982الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع الجزائر محمد أبك القاسـ خمارأكرا ؽ393

394
نخبة مف أساتذة كميات الطب كالعمماء قامػكس العائمة الطػبي 

في مصر
 بيركت1987- 1-دار كمكتبة اليبلؿ الطبعة 

58-ط-دار المعارؼ بمصرطو حسيف1ج–األياـ 395

29-ط-دار المعارؼ بمصرطو حسيف1ج–األياـ 396

1978األكلى - دار العمـ لممبلييف بيركت ططو حسيف2ج–األياـ 0397

1978األكلى - دار العمـ لممبلييف بيركت ططو حسيف2ج–األياـ 0398

1979-2- دار الثقافة بيركت ططو حسيف2-1تقمػيد كتجػديػد 0399

1979-2- دار الثقافة بيركت طجكرج غريبإلػياس أبػك شبػكة 0400

1980الثانية - دالر الكتاب المبناني بيركت طجكرج غريبإلػياس أبػك شبػكة0401

1980الثانية - دالر الكتاب المبناني بيركت طإيميا الحاكم4بدر شػاكر السياف ج0402

1986ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر إيميا الحاكم4بدر شػاكر السياف ج0403
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عثماف حشبلؼالثراث كالتجديد في الشعر السياب0404
1986ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر عثماف حشبلؼالثراث كالتجديد في الشعر السياب0405

1964- 2-دار المعارؼ مصر طشكقي ضيؼ. دالمػقامػة 0406

-5-دار المعارؼ مصرط شكقي ضيؼ. دالمػقامػة 407

1981الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع أحمد منصكرقراءات في القصة الجزائرية 408

1981الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع أحمد منصكرقراءات في القصة الجزائرية 409

1984المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر محمد األخضر عبد القادر السائحيأمػدغ قػصص 410

1984المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر محمد األخضر عبد القادر السائحيأمػدغ قػصص 411

1969الثالثة - ط–دار الكتاب العربي بيركت أحمد أميفإلػى كلػدم412

1969الثالثة - ط–دار الكتاب العربي بيركت أحمد أميفإلى كلػدم413

/1986المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر صالح الخرفي. دمػحمد السػعيد الزا ىػرم 414

1982/الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع الجزائرأحمد رضا حكحكحػمار الحكػيـ – األعماؿ الكامػمة 415

1988ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر 1980-1945تطكر الشعر الجزائرم مػنذ 416

1983ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر باسا غانا. دمبادئ فػي عمـ النفػس اإلجتماعي 417

1981-9- دار العمـ لممبلييف بيركت ططو حسيفمرآة الضمير الحديث 418

1981-9- دار العمـ لممبلييف بيركت ططو حسيفمرآة الضمير الحديث419

منشكرات مكتبة الحياة بيركت بدكف طبعةإسماعيؿ مظيرفي النقد األدبي 420

منشكرات المكتبة العصرية بيركتزكي مبارؾ. د1التصكؼ اإلسبلمي في األدب كاألخبلؽ ج421

1983 1-دار الفتح لمطباعة كالنشر بيركت طعز الديف بميؽمكازيف القرآف كالسنة 422

1982دار العكدة بيركتديكاف عمي محمكد طو423

1983دار العكدة بيركتأحمد شكقيالشكقيات شعر المرحـك المجمد األكؿ424
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الجزائر1981الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع أحمد شكقيالشكقيات شعر المرحـك المجمد األكؿ425

الجزائر1981الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع 3آثار محمد البشير اإلبراىيمي ج0426

1970- 1-دار المعارؼ بمصر طالطاىر أحمد مكيممحمة السيد0427

1979-1-دار العكدة بيركت طديكاف عبد اهلل البردكني المجمد الثاني0428

1979دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع محمد محي الديف عبد الحميدشرح إبف عقيؿ عمى ألفية إبف مالؾ المجمد الثاني0429

منثكرات دار مكتبة الحياة بيركت بدكف طأبك عبلء المعرمديكاف سقط الزند 0430

86 .1-ط–دار الكتب العممية بيركت شرح ديكاف جرير 0431

1980- 2مكتبة اإلسبلمي بيركت ط أنكر الجندممعممة اإلسبلـ المجمكعة األكلى 0432

1982- 2مكتبة اإلسبلمي بيركت ط أنكر الجندممعممة اإلسبلـ المجمكعة الثانية0433

1982- 2مكتبة اإلسبلمي بيركت ط أنكر الجندممعممة االسبلـ المجمكعة الثالثة        0434

1982- 2مكتبة اإلسبلمي بيركت ط أنكر الجندممعممة االسبلـ المجمكعة الرابعة        0435

/منشكرات دار مكتبة الحياة بيركت شرح ديكاف أبي فراس الحمداني0436

/دار الثقافة بيركت مصطفى لطفي المنفمكطيالنظػرات 0437

9-دار المعارؼ بمصر ططو حسيففي األدب الجاىػمي  0438

1985-7-دار الثقافة بيركت طإحساف عباس. دتاريػخ األدب األندلػسي0439

0440
د أحمد مختار / عبد العاؿ سالـ مكـر  7معجـ القراءات القرآنية ج

عمر
1985-1-مطبكعات جامعية الككيت ط

0441
د أحمد مختار / عبد العاؿ سالـ مكـر 8معجـ القراءات القرآنية ج

عمر
1985-1-مطبكعات جامعية الككيت ط

دار اليبلؿ مصر بدكف طمحمد محمكد رضكافمػأسػاة شػاعػر الػبؤس0442

دار اليبل ؿ بدكف  طتكفػيؽ الحكيـعػصا الحكػيـ فػي الدنػيا ك اآلخرة0443
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1979دار الفرابي بيركت الياس البكارم1تاريخ الحركة العمالية ك النقابية في لبناف ج 0444

دار اليبل ؿ بدكف طبعةأميف سعيدالكطػف العػربػي 0445

1/1971دار الحقيقة لمطباعة ك النشر بيركت طسافيريك  تيتينكتػاريخ الثكرة الككبية0446

1979دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية غريب محمد سيرؾ محمد/ دمدخؿ في دراسة الجماعات اإلجتماعية 0447

( القاىرة79) 3دار الكتاب لمتكزيع ط عمياء شكرم/محمد الجكىرم دراسات في عمـ اال جتماع الريفي ك الحضرم0448

دار الفرابي بيركت  بدكف طبعةسعيد يكنسالسياسة اإلقتصادية في الصيف الشعبية بيف األمس ك اليـك0449

دار الشياب الجزائرية  بدكف طأسامة عكنافإعػصػار الخمػيج0450

(1985)  6دار النفائس بيركت ط  بساـ العسميأبك عبػيدة بف الجػراح 0451

0452
إبف خمدكف بطؿ عمػـ التاريخ 

,صبلح عبد الصبكر/عز الديف اسماعيؿ
دار العكدة بيركت

82-جمعية أكؿ نكفمبر لتخميد طعبد اهلل ركيبي/د-89-في الممتقى األكؿ بباتنة سنة - 54-معالـ بارزة في ثكرة نكفمبر 0453

82-1-دار البعث لمطباعة قسنطينة  طمحمد الطاىر فضبلءالتحريؼ كالتزييؼ في الكتاب 0454

ط-شركة الشياب الجزائر بدكف شيخ اإلسبلـ إبف تيميةالخبلفة كالممؾ0455

64-1-المكتبة العصرية بيركت طمحي الديف محمدثكرة عمى الفكر العربي المعاصر0456

77-2-منشكرات المكتب العالمي طمحمد كامؿ حسف المحاميإبػف خمدكف 0457

81-2-دار الشركؽ بيركت طزكي نجيب محمكد:دمجتمع جديد أك الكارثة 0458

84-1-دار الشركؽ بيركت طزكي نجيب محمكد:دقػيـ مػف التراث0459

85-4-دار النفائس بيركت طبساـ العسميالمظػػفر قطػز كمعػركة عػيف جػالكت0460

85-5-دار النفائس بيركت طبساـ العسميالمظػػفر قطػز كمعػركة عػيف جػالكت461

-80- الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع الجزائركلياـ سبنسرالجزائر في عػيد ريػاس البػحر 462

-86-المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر أبك بكر بف عمي الصنياجيكػتاب أخػبار الميػدم بف تكمرت463
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-85-منشكرات ديكاف مطبكعات الجامعية الجزائر عبد الجميؿ التميمي/دبحكث ككثائؽ في التاريخ المغربي464

-84-ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر أبي عمي الحسف بف أحمد الفارسيالتكممة كىي الجزء الثاني مف اإليضاح العصرم 465

-83-ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرأبي عبد اهلل الشريؼ اإلديسيالقارة اإلفريقية كجزيرة األندلس 466

المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر بيركتغرسي كارلتكفإنجػمػيز 467

دار اليبلؿ مصر بدكف طالشيخ محمد عبدهالثائر اإلسبلمي جماؿ الديف األفغاني 468

-ط–دار المعارؼ مصر بدكف مصطفى الديكانيقراءات كرحبلت 469

/مؤسسة أخبار اليـك القاىرة عبده مباشررجػاؿ أكػتكبر 470

75-1-دار الشركؽ بيركت طتكفيؽ الحكيـكثائؽ في طريؽ عكدة الكعي471

1990فصمية فكرية ثقافية سعدم يكسؼالفكر الديمقراطي 472

73-الثالثة - ط-دار الفكرمحػمد أحمػد باشػميػؿصػمػح الحديػبػيػة 473

85-6-دار النفائس طبسػاـ العسػميقتيبة بف مسمـ الباىمي474

1973الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع الجزائر محمد العربي الزبيدممذكػرات أحمػد بػام475

81-3- ط–مؤسسة الرسالة بيركت محػمد محػمػكد الصػكاؼبيف الرعاة كالدعاة476

86-6-دار النفائس بيركت بسػاـ العسػمػيخػالػد بػف الػكليػد477

4-دارا المعارؼ القاىرة طمصطفى سػكنػي: داألسس النفسية لمتكامؿ اإلجتماعي 478

 بيركت79-1-دار المسيرة طمكسى المكسكم: دمف السمركردم إلى الشيرازم 479

ط-دار التقدـ مكسكك بدكف الياس شاىيف/دلػينػيػف حػؽ األمػـ فػي تقػدير نفسيا480

ط-دار التقدـ مكسكك بدكف الياس شاىيف/دلينػيف في البركلػيػتالػية0481

71/المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر بيركتمحػمػد عػمػارة:دالجامعة اإلسبلمية كالفكرة القكمية عند مصطفى كامؿ 0482

1984-1-دار الحداثة لمطباعة كالنشر بيركت طعبػد القػادر جػغمػكؿ: داإلستعمار كالصراعات الثقافية في الجزائر 0483

79-4-ط –سمسمة اعبلـ الفكر العالمي أندكر سنػكػمػيػرغػيفػارا 0484
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80-1-دار النفائس بيركت طبػسػاـ العػسػميالجزائر كالحمبلت الصمػيػبػيػة0485

87-1-ط–دار الحداثة عمػار بمػحػسف: دإنتػمجػانسيػا اـ مثقفكف في الجزائر0486

60-2-دار الفكر دمشؽ طبعة مػالػؾ بػف نػبيفكرة كامنكيمت إسبلمي0487

ط/ دار الفكر دمشؽ محمد سعيد رمضاف البكطي: دمنيج الحضارة اإلنسانية في القرآف 0488

85-4-ديكاف المطبكعات الجامعية طؿ تاتمية.أالغػارة عمى العػالػـ اإلسػبلمػي0489

82الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع الجزائر أبػك القاسػـ سػعد الػمػو: دمحػاضرات في تػاريخ الجػزائر الحػديث0490

2.منشكرات دار مكتبة الحياة بيركت طكػـر مػمػحػـ كػـر(قصة كتاريخ)صػقػر قػريػش 0491

منشكرات دارمكتبة الحياة بدكف طيكسؼ الحكرانياإلنساف ك الحضارة مدخؿ دراسة0492

1986-مركز دراسات الكحدة العربية بيركت أبك خمدكف ساطع الحصرمآراء ك أحاديث في العمـ كاألخبلؽ كالثػقػافة0493

مركز دراسات الكحدة العربية بيركت طدمحمد عزت حجازمنحك عمـ اجتماع عربي0494

/دار النيضة العربية لمطباعة بيركت مػحػمػد عػاطؼ غػيث:ددراسات في عمـ االجتماع القركم0495

1980منشكرات دار األفاؽ الجديدة ط الرابعة لكرنس. أ.تأعمدة الحكمة السبعة0496

1981دار الكتاب المبناني بيركت ط الثانية سميح عاطؼ الزيفاإلسبلـ ك ثقافة اإلنساف 0497

1975دار الفارابي بيركت مكتبة الزىراء الحديثة ماركس إنجمز لينيفالمادية التاريخية 0498

1979الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع الجزائر عبد المطيؼ بف آشنيك: دتككف التخمؼ في الجزائر0499

1980-1-مؤسسة الرسالة بيركت ط عمر عكدة الخطيبالمسألة االجتماعية بيف اإلسبلـ كالنظـ البشرية 0500

1987- 2- دار المشرؽ بيركت طد ألبير نصرم نادرمف مقدمة إبف خمدكف 0501

ط/ دار المرصاد بيركت سمير عبد الكريـ2-أضكاء عمى الحركة الشيكعية في العراؽ ج0502

ط/ دار المرصاد بيركت سمير عبد الكريـ2-أضكاء عمى الحركة الشيكعية في العراؽ ج0503

1983-1-المؤسسة العربية لمدراسات طعزيز الحاج: دالغػزك الثقػافي كمقػاكمتػو0504

1986المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر عبد اهلل الرحيػبػيعػركبة الفػكر كالثقافة أكال0505
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يطاليا ك سكيسرا0506 1984-1-ط–دار الحداثة جكزيؼ رنػيػكالفتكحات اإلسبلمية في فرنسا كا 

ط/ دار القكمية لمطباعة كالنشر أحمد الشرباصيشكيب أرسبلف مف ركاد الكحدة العربية  0507

1980-2-دار الشركؽ بيركت طمحمد عبد اهلل عنافالمذاىب اإلجتماعية الحديثة 0508

1966-4-دار العمـ لممبلييف بيركت طكماؿ اليازجي: دمعالـ الفكر العربي في العصر الكسيط 0509

/دار القمـ بيركت لبناف يكسؼ كـرتاريخ الفمسفة األكركبية في العصر الكسيط 0510

1973-6-دار الفكر طبعة محمد البييالفكر اإلسبلمي الحديث كصمتو باإلستعمار الغربي0511

82-1-مركز الدراسات الكحدة العربية بيركت طسعد الديف إبراىيـ محمد رضا محـرمصر كالعركبة كثكرة يكليك 0512

1986المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر أحمد الخطيب1ج–حزب الشعب الجزائرم 0513

2-دار المعارؼ بمصر طمحمد مظير سعيد/نضمة الحكيـ جػمػيكريػة أفػبلطػكف  0514

79 -1-الطبع كالنشر مكتبة القاىرة الحديثة  طمحػمكد حممي مصطفى: دالعالـ اإلسبلمي كمؤثمراث السبلـ 0515

1979دار المعرفة الجامعية  اإلسكندرية غريب محمد سيد أحمد: دمدخؿ في الجماعات اإلجتماعية 0516

1984الييئة المصرية العامة لكتاب ىنرم برحسكفتطكر الخمؽ 0517

1984الييئة المصرية العامة لكتاب ىنرم برحسكفتطكر الخمؽ 0518

90-4-دار ابف األرقـ لمنشر كالتكزيع طمحمد سركر بف نايؼ زيف العابديفدراسات في السيرة النبكية 0519

/مكتبة الكحدة العربية دار البيضاء كىيب سطاسي جرجسالفكر الفمسفي اإلجتماعي 0520

80-2-دار الكتاب المبناني بيركت طأنكر الجندماإلسبلـ كالعالـ المعاصر 0521

80-1-دار الكتاب المبناني بيركت كمصر طأنكر الجندماإلسػبلـ كحػركػة التػاريػخ0522

1979أنكر الجندمالعالـ اإلسبلمي523

80-1-منشكرات دار صكت الطميعة طأبك ذرثػكرة فػي رحػاب مػكػة524

83-ديكاف المطبكع الجامعية الجزائر عدم قصكر: دمشكبلت التنمية كمعكقات التكامؿ االقتصادم العربي 525

77- تكنس – مؤسسة عبد الكريـ بف عبد اهلل محمد صالح الجابرمأبػعػد المػسػافػات 526
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527
كػشػؼ أسػرار الػباطػنػية 

لمشيخ محمد بف مالؾ بف أبي الفضائؿ
1991-دار اليدل لمطباعة كالنشر الجزائر 

1993المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر مػحػمػد أركػكفالفػكػر اإلسػبلمػي 528

529
نمكذج الزماف في شعر القيركاف 

حسف بف رشيد القيركاني
86-دار التكنسية لمنشر كالمؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر 

1984-مكتبة النيضة الشرؽ القاىرة نكاؿ محػمػد عصر: ددكر اإلعػبلـ الديػنػي 530

73-2-دار العمـ لممبلييف بيركت طقػسطػنطػيػف زريػؽفي مػعػركػة الػحػضػارة531

بدكف طبعة- منشكرات مكتبة المنار بغدادكنستكف تشرشؿ2-ج–مػذكػرات تػشػرشػؿ 532

1985-المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر عمار بكحكش: ددليؿ الباحث في منيجية ككتابة الرسائؿ الجامعية 533

73-دار الكتاب العربي بيركت إبف حياف القرطبيالمقتبس مف أنباء أىؿ األندلس534

1975-2-دار الثقافة بيركت لبناف طإجاف عباس: دالعػرب فػي صػقػمػيػة 535

1980-1-ط–دار القمـ بيركت لبناف أليكس ىيميجذكر قصة الزنكج في أمريكا 536

بدكف طبعة/ دار الكتاب العربي بيركتأحمد أميفزعماء اإلصبلح في العصر الحديث537

1981-دار النيضة العربية بيركت نػبػيػؿ السمالكطي:دعمـ اإلجتماع التنمية538

بدكف طبعة/ منشكرات دار مكتبة الحياة بيركتعمي عبد الرازؽاإلسبلـ كأصكؿ الحكـ539

1963-دار المعارؼ بمصر طػو حسيفالفػتػنة الكػبػرل عمي كبنػكه 540

1909-1-منشكرات دار مكتبة الحياة طمجمكعة مف األساتذة3-ج–الصحيح في التاريخ 541

1978-2-دار العمـك لمطباعة القاىرة طأنكر الجندمالمؤامرة عمى اإلسبلـ 542

1967-3-دار الكتاب العربي بيركت طمحمد فريد كجدماإلسبلـ في عصر العمـ543

1982-دار الكتاب المبناني بيركت أنكر الجندمأخطاء المنيج الغربي الكافد544

1983-2-ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر طمحمد عبد الرحمف: دأصالة الفكر العربي545
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1984محمد اليادم العركؼمدينة قسنطينة 546

مجمة المثقفيف العربأحمد عباس صالحمجمة المثقفيف العرب /الكاتب 547

548
سػرتا مجمة تاريخية

عبد الباقي عمي محمد/العيد مسعكد 
1981-مطبعة البعث قسنطينة الجزائر 

معيد العمـك االجتماعية بجامعة قسنطينةمحمد الصالح مرمكؿسػرتا مجمة تاريخية549

1981دار النيضة العربية لمطباعة بيركت عمي فؤاد أحمدعمـ اإلجتماع الريػفي550

1988-2-مكتبة الرحاب الجزائر طمحمد الغزاليفػقػو السػيرة551

1984-1-دار الشركؽ بيركت طمحمد عمارة: دجمػاؿ الػديف األفػغػانػي المفترل عميو 552

القاىرة الييئة العامة لشؤكف المطابع األميريةمحمكد أبك الفيض المػنػكفياإلسبلـ كالحضارة العالمية 553

554
العػبقػرية تػاريخ الفػػكرة 

بػػنيمكبي مػرم
-المجمس الكطني لمثقافة ك الفنكف ك األدب الككيت 

1992

/الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع الجزائر ادكارد كاردؿالجذكر التاريخية لعدـ اإلنحياز555

28-دار المعارؼ مصر ططػو حػسػيفالكعػد الػحػؽ 556

15-دار المعارؼ مصر ططػو حػسػيفعمى ىػامػش السػيرة557

1964- 1-دار الطميعة بيركت طصػبػرم زايػدالسػعػدم: دنحك تخطيط اإلقتصاد العراقي 558

/دار الكتاب العربي بيركت أحػمد أمػيفزعماء اإلصبلح في العصر الحديث559

1966-1-دار الطميعة بيركت طإلػياس مػرقػصنػقػد الفػكر الػقػكمػي560

2-ط-1986المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر أبك بكر بف عمي الصنياجيكتاب أخبار الميدم بف تكمرت561

1957القاىرة مطبعة لجنة التأليؼ كالترجمة آدـ مػز1ج–الحضارة اإلسبلمية في القرف الرابع اليجرم 562

ط/دار الفكر العربي صبلح الفػكاؿالبػناء االجتماعي 563

ط/دار الفكر العربي أنػكر الرفػاعػيالنػظػـ اإلسػبلمػية 564
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565
األزمة االقتصادية العالمية الراىنة 

رمزم زكي: د
86-1-المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر بيركت ط

566
مشكمة الغذاء في الكطف العربي كاألزمة االقتصادية 

مػحمػد عمػي الفػرا: د
86-1-المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر بيركت ط

1984-المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر محػمد بف عػمػارةدكر الزناتة في الحركة المذىبية بالمغرب اإلسبلمي567

1984-المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر محػمد بف عػمػارةدكر الزناتة في الحركة المذىبية بالمغرب اإلسبلمي568

1984-المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر جكدة عبد الكريـ يكسؼالعبلقة الخارجية لمدكلة الرستمية 569

1984-المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر جكدة عبد الكريـ يكسؼالعبلقة الخارجية لمدكلة الرستمية 570

1984-المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر عبد المطيؼ عبادةإجتماعية المعرفة الفمسفية 571

572
البػتاف في ذكر األكلياء كالعمماء بتممساف

أبي عبد اهلل محمد بف محمد إبف أحمد
1986ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر

1984نشر المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر محمد المػيػمػيمػكاقػؼ جػزائػريػة573

83-1-دار الشركؽ بيركت طجماؿ حمداف: دإستراتيجية اإلستعمار كالتحرير 574

1982-1-ط–الزىراء لئلعبلـ العربي سمػيماف الخطػيبأسس مفيـك الحضارة في اإلسبلـ575

1985-2-دار بكسبلمة لمطباعة كنشر تكنس طأنػكر الجػندماليقظة اإلسبلمية 576

1982ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر إسمػاعػيؿ العػربيدكلػة بػني زيػرم577

1969/ منشأة المعارؼ إسكندريةجبل ؿ يػحػيمػصػر الػحديػثة 578

1983-الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع الجزائر محػمػد الطػمارالركابػط الثػقافػية بػيف الجػزائر كالخػارج579

1984المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر أبك عبد اهلل التػنػسيتاريخ دكلة األدراسػة580

1980الشركة الكطنية لمنشر ك التكزيع الجزائر أحمد تكفيؽ المدنيذخائر المغرب العربي مذكرات الحاج أحمد الشريؼ الزىار581

1988أحمد تكفيؽ المدني2-حياة الكفاح مذكرات ج582
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1995/ سػمػسمة صػادبػرىػاف غزليكفإغتياؿ عػقػؿ583

1980-1-ط–دار المسيرة لمصحافة حسيف أبك الحسفمػعالـ االشتراكية584

1968-دار العمـ لممبلييف ططػو حػسيفتقػميد كتجػديد585

1984-1- دار الفكر دمشؽ طمحمد سعيد رمضاف البكطياإلسبلـ مبلذ كؿ المجتمعات اإلنسانية 586

دار الشياب الجزائر بدكف طبعةعبد الرزاؽ الصامرانيفي التفسير اإلسبلمي لمتاريخ587

1984دار التكنسية لمنشر ممتقى الندكة اإلسبلميةالمسممكف في عالـ اليـك 588

1974-الشركة التكنسية لمتكزيع طمحمد اليادم العامرمتاريخ المغرب العربي في سبعة قركف589

590
التنػبؤ العػالمي

عبد المحسف صالح
كتب ثقافية يصدرىا مجمس الثقافة كالفنكف –عالـ المعرفة 

2-ط– الككيت – كاألدب 

591
القيـ كالعادات اإلجتماعية 

فكزية دياب
1980.بيركت – دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر 

1985ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر أبي الربيع الكسانيسػير مػشايخ الػمغرب592

1984المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر حػسف عػبد الػرحػمفعبد الحميد بف باديس مفسرا 593

1984المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر عبد الرحػمف ماضكميػكغػرطػو594

1978الشركة التكنسية لمتكزيع مػحػمد السػنكسػيالرحػمػة الحػجػازيػة 595

1978الشركة التكنسية لمتكزيع أحمد ابف أبي الضياؼ2إتحػاؼ أىػؿ  الزمػاف ج596

597
ألبي الحسف عمي بف مكسى بف سعيد كػتاب الجػغرافػيا 

المغربي
1982ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر 

1984ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر أحػمد بف الميػدم الغػزاؿنػتػيجػة اإلجػتيػاد 598

599
الضريح المػمكي الػمكريػتانػي 

منير بكشناقي/كزارة اإلعبلـ كالثقافة 
1979مديرية اآلثػار كالمػتاحػؼ الجزائر 
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1989مكػتبة الػرحاب الجزائراألمير كشيب أرسمنالماذا تأخر المسممكف لماذا تقدـ غيرىـ 600

1983المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر عبػد الػرزاؽ  بػف حػمادكشرسالة إبف حػمادكش الجػزائػرم  601

1971 2دار المعارؼ مصر ط بيػير نكغػافتػاريػخ العبل قػات الػدكلػية 602

1972-1-دار الشكرل بيركت طصبحي الصالح: داإلسػبلـ كمسػتقػبؿ الحضػارة603

1966-دار المعارؼ مصر جػبل ؿ يحػيىالعػالـ العػربػي الحػديػث 604

1966-دار المعارؼ مصر جػبل ؿ يحػيىالعػالـ العػربػي الحػديػث 605

1966-دار المعارؼ مصر جػبل ؿ يحػيىالعػالـ العػربػي الحػديػث 606

1986- 2-دار التكنسية لمنشر طخػير الديػف التػكنػسيأقكاؿ المسالؾ في معرفة أحكاؿ الممالؾ 607

1973-الشركة القكمية لمنشر الجزائر أحػمد طػالػب اإلبػراىيػميرسػائػؿ مػف الػسجػف608

/دار القمـ بيركت محمكد إسماعيؿ. دالحركات السػريػة فػي اإلسػبلـ 609

/دار الرشيد دمشؽ مػحمد حػسف الػحمػصيمػيػد البػطػكالت610

1986-7-دار اقرأ بيركت طسيؼ الديف الكاتبشػرحػبيؿ بػف حسػنة 611

1976الييئة المصرية العامة لمكتاب ـ جكنر.ق.أالػديمػقراطػية اإلثنػينػية612

منػشكرات رابطػة النشػراإلسػبل مي العراؽعػبد الػمػو السػبتيسػػممػػاف الفػارسػػي613

1981-دار الػنيػضة العربيػة بػيركت أحػمد الخػشابالػتػفكػير اإلجػتمػاعي614

1985-المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر إسمػاعيػؿ العػربػيالصػحػراء الكػبػرل كشػكاطػئػيا615

=المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر عػبد الػمػو الركػيػبي:د(1958-1954)ذكريات مف الثكرة الجزائرية 616

المنشكرات العربية بدكف طبعةرينػيو حػبشيبػدايػات الخػمػيفة 617

سػمسػمػة عػالـ المعػرفػةركبػف1-ج–الصػينػيكف المعػاصػركف 618

1985الككيت / تايمكر. ج.جكف عػقػكؿ المسػتػقػبؿ619

دار الحرية لمطباعة بغداد بدكف طبعةصػداـ حسػيفالكػياف الصػيػيكنػي620
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1978-1-منشكرات عكيدات بيركت طركجػو غػاركدمحػكار الحػضػارات621

1982جكزؼ ىكرسقػػػيمػة الػػتػاريػخ622

/إقرأ دار المعارؼ بمصرالسيد فرجالقػيادة كالػحرب عند العػرب623

دار المعارؼ بدكف طمحمد عبد الغني حسيفالػتاريخ عػند المػسممػيف 624

1937فػتحي رضكافمػصػطػفى كػامػؿ625

1980-2-دار الفكر دمشؽ طشكقي أبك خميؿبػبلط الشػػيػداء626

1985-6-دار إقرأ طسيؼ الديف الكاتبأبػك عػبيدة بػف الجػراح627

1981-2-دار الفكر دمشؽ طشكقي أبك خميؿمصػرع غرنػاطػة628

/دار المعارؼ مصر حػممػي مػرادمػصػطػفى كػمػاؿ أتػاتػكرؾ629

1989-1-منشكرات مكتبة سمير بيركت طبػديػف.أ-7ج–الكجيز الكاضح في الجغرافية 630

631
1.أصكؿ الفمسفية الماركسية ج

مكرس كافيف/ كحي بيف/ جكرج بكليزر
/منشكرات المكتبة العصرية بيركت 

632
1.أصكؿ الفمسفية الماركسية ج

مكرس كافيف/ كحي بيف/ جكرج بكليزر
/منشكرات المكتبة العصرية بيركت 

1967-4-دار الكتاب العربي بيركت طآدـ متزالحضارة اإلسبلمية المجمد األكؿ 633

1967-4-دار الكتاب العربي بيركت طآدـ متزالحضارة اإلسبلمية المجمد األكؿ 634

1990-سمسمة صاد مكقـ برىاف غميكفإغػتيػاؿ العػقؿ635

1991 محمد حافظ ديابسػيد قػطػب الخػطػاب كاإليديكلكجيا636

1991-1-المؤسسة العربية لمنشر بيركت طميشاؿ أبي الفاضؿ– مكريس شربؿ ركسك حياتو كمؤلفاتو كأثره 637

1980دار الرشيد لمنشر دارالحرية لمطباعةبػغداد محمد بف شاكر الكتبيعيػكف التػكاريخ الجزء العػشركف638

1981-3-دار الكتاب المبناني بيركت طمصطفى الرا  فعي: دحػضػارة الػعرب639
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/لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر جرجي زيدافإسػتبػداد المػمالػيؾ640

1988-3ط–دار الطميعة بيركت محمد عابد الجابرم/ دالخطػاب العػربػي المعػاصػر 641

1980- منثكرات المعيد المكريتاني لمبحث العمميأبك بكر خالدصػكر مػف كفاح المسمميف في إفريقػيا642

1-دار إبف الجكزم طسميـ بف عيد اليبلليصفحات مطكية مف حياة سمطاف العمماء العز بف 643

1981الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع الجزائر عبد اهلل شػريػطمػعػركػة الػمػفػاىػيـ 644

1982-1-دار الطميعة بيركت ططػريػؼ الخػالػدم/ دبػحػث فػي مفػيػـك الػتاريػخ كمنيجو645

646
نظرية الثكرة مف إبف خمدكف إلى ماركس

الطػاىر عػبد الػمػو
1979-1المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر بيركت ط

1987-3-مكتب اإلسبلمي بيركت طمحػمػكد شاكر2-الػتاريػخ اإلسػبلمػي ج647

دار الكتب الحديثة مطبعة حسافأبي القاسـ الكمبي الغرناطي2-كتاب التسييؿ لعمـك التنزيؿ ج648

دار الكتب الحديثة مطبعة حسافأبي القاسـ الكمبي الغرناطي2-كتاب التسييؿ لعمـك التنزيؿ ج649

دار الكتب الحديثة مطبعة حسافأبي القاسـ الكمبي الغرناطي2-كتاب التسييؿ لعمـك التنزيؿ ج650

1983- 10-دار الشركؽ بيركت طلئلماـ األكبر محمكد شمتكتتفسير القرآف الكريـ651

652
الشيخ محمد األميف بف المختار مػذكػرة أصػكؿ الفػقػو

الشنقيطي
ط/دار السمسمة لمنشر كالتكزيع الجزائر 

1990-1-دار الجيؿ بيركت طشمػس الديف الذىػبيكػتػاب الكػبائػر653

654
صدر الديف أبي عمي الحسف بف محمد كػتاب األربػعػيف حػديػثا

البكرم
1983-2-دار الغرب اإلسبلمي بيركت ط

1983-1-دار الفكر لمطباعة كالنشر بيركت طأحػمدمحمػد شػاكػرالباعث الحثيث شرح إختصار عمـك الحديث 655

ط/منشكرات دار مكتبة الحياة بيركت محمد مرتضى الزبيدم-1-تاج العركس مف جكا ىر القامكس المجمد 656

ط/منشكرات دار مكتبة الحياة بيركت محمد مرتضى الزبيدم-2-تاج العركس مف جكاىر القامكس المجمد0657
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ط/منشكرات دار مكتبة الحياة بيركت محمد مرتضى الزبيدم-3-تاج العركس مف جكاىر القامكس المجمد0658

ط/منشكرات دار مكتبة الحياة بيركت محمد مرتضى الزبيدم-4-تاج العركس مف جكاىر القامكس المجمد0659

ط/منشكرات دار مكتبة الحياة بيركت محمد مرتضى الزبيدم-5-تاج العركس مف جكاىر القامكس المجمد0660

ط/منشكرات دار مكتبة الحياة بيركت محمد مرتضى الزبيدم-6-تاج العركس مف جكاىر القامكس المجمد0661

ط/منشكرات دار مكتبة الحياة بيركت محمد مرتضى الزبيدم-7-تاج العركس مف جكاىر القامكس المجمد0662

ط/منشكرات دار مكتبة الحياة بيركت محمد مرتضى الزبيدم-8-تاج العركس مف جكاىر القامكس المجمد0663

ط/منشكرات دار مكتبة الحياة بيركت محمد مرتضى الزبيدم-9-تاج العركس مف جكاىر القامكس المجمد0664

ط/منشكرات دار مكتبة الحياة بيركت محمد مرتضى الزبيدم-10-تاج العركس مف جكاىر القامكس المجمد0665

0666
المجػتمػع كالعػنػؼ

فػريػؽ مػف اإلخػتصػاصػييف
1975-منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ

0667
المجػتمػع كالعػنػؼ

فػريػؽ مػف اإلخػتصػاصػييف
1975-منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ

0668
المجػتمػع كالعػنػؼ

فػريػؽ مػف اإلخػتصػاصػييف
1975-منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ

0669
المجػتمػع كالعػنػؼ

فػريػؽ مػف اإلخػتصػاصػييف
1975-منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ

0670
المجػتمػع كالعػنػؼ

فػريػؽ مػف اإلخػتصػاصػييف
1975-منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ

0671
عمـ اإلجػتماع عػند مػاكػس قػيػبر

جػكلػياف فػركنػد
1972-منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ
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0672
عمـ اإلجػتماع عػند مػاكػس قػيػبر

جػكلػياف فػركنػد
1972-منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ

1965-2-مديرية الكتب كالمطبكعات الجامعية طمحػسف شػيشػكػمي-2ج–دراسػات في المجػتمع العػربي 0673

1965-2-مديرية الكتب كالمطبكعات الجامعية طمحػسف شػيشػكػمي-2ج–دراسػات في المجػتمع العػربي 0674

1965-2-مديرية الكتب كالمطبكعات الجامعية طمحػسف شػيشػكػمي-2ج–دراسػات في المجػتمع العػربي 0675

1965-2-مديرية الكتب كالمطبكعات الجامعية طمحػسف شػيشػكػمي-2ج–دراسػات في المجػتمع العػربي 0676

1965-2-مديرية الكتب كالمطبكعات الجامعية طمحػسف شػيشػكػمي-2ج–دراسػات في المجػتمع العػربي 0677

1973-مطبعة جامعة دمشؽع السكرية كزارة التعميـ العالي.ج-1-اإلتجاىات الرئيسية لمبحث في العمـك اإلجتماعية كاإلنسانية مجمد 0678

1973-مطبعة جامعة دمشؽع السكرية كزارة التعميـ العالي.ج-1-اإلتجاىات الرئيسية لمبحث في العمـك اإلجتماعية كاإلنسانية مجمد 0679

1973-مطبعة جامعة دمشؽع السكرية كزارة التعميـ العالي.ج-1-اإلتجاىات الرئيسية لمبحث في العمـك اإلجتماعية كاإلنسانية مجمد 0680

1973-مطبعة جامعة دمشؽع السكرية كزارة التعميـ العالي.ج-1-اإلتجاىات الرئيسية لمبحث في العمـك اإلجتماعية كاإلنسانية مجمد 0681

1973-مطبعة جامعة دمشؽع السكرية كزارة التعميـ العالي.ج-1-اإلتجاىات الرئيسية لمبحث في العمـك اإلجتماعية كاإلنسانية مجمد 0682

1973-مطبعة جامعة دمشؽع السكرية كزارة التعميـ العالي.ج-1-اإلتجاىات الرئيسية لمبحث في العمـك اإلجتماعية كاإلنسانية مجمد 0683

1973-مطبعة جامعة دمشؽع السكرية كزارة التعميـ العالي.ج-1-اإلتجاىات الرئيسية لمبحث في العمـك اإلجتماعية كاإلنسانية مجمد 0684

1973-مطبعة جامعة دمشؽع السكرية كزارة التعميـ العالي.ج-1-اإلتجاىات الرئيسية لمبحث في العمـك اإلجتماعية كاإلنسانية مجمد 0685

1973-مطبعة جامعة دمشؽع السكرية كزارة التعميـ العالي.ج-1-اإلتجاىات الرئيسية لمبحث في العمـك اإلجتماعية كاإلنسانية مجمد 0686

1973-مطبعة جامعة دمشؽع السكرية كزارة التعميـ العالي.ج-1-اإلتجاىات الرئيسية لمبحث في العمـك اإلجتماعية كاإلنسانية مجمد 0687

1973-مطبعة جامعة دمشؽع السكرية كزارة التعميـ العالي.ج-1-اإلتجاىات الرئيسية لمبحث في العمـك اإلجتماعية كاإلنسانية مجمد 0688

1973-مطبعة جامعة دمشؽع السكرية كزارة التعميـ العالي.ج-1-اإلتجاىات الرئيسية لمبحث في العمـك اإلجتماعية كاإلنسانية مجمد 0689

1973-مطبعة جامعة دمشؽع السكرية كزارة التعميـ العالي.ج-1-اإلتجاىات الرئيسية لمبحث في العمـك اإلجتماعية كاإلنسانية مجمد 0690

1973-مطبعة جامعة دمشؽع السكرية كزارة التعميـ العالي.ج-1-اإلتجاىات الرئيسية لمبحث في العمـك اإلجتماعية كاإلنسانية مجمد 0691
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1973-مطبعة جامعة دمشؽع السكرية كزارة التعميـ العالي.ج-1-اإلتجاىات الرئيسية لمبحث في العمـك اإلجتماعية كاإلنسانية مجمد 0692

1973-مطبعة جامعة دمشؽع السكرية كزارة التعميـ العالي.ج-1-اإلتجاىات الرئيسية لمبحث في العمـك اإلجتماعية كاإلنسانية مجمد 0693

1973-مطبعة جامعة دمشؽع السكرية كزارة التعميـ العالي.ج-1-اإلتجاىات الرئيسية لمبحث في العمـك اإلجتماعية كاإلنسانية مجمد 0694

1973-مطبعة جامعة دمشؽع السكرية كزارة التعميـ العالي.ج-1-اإلتجاىات الرئيسية لمبحث في العمـك اإلجتماعية كاإلنسانية مجمد 0695

1973-مطبعة جامعة دمشؽع السكرية كزارة التعميـ العالي.ج-1-اإلتجاىات الرئيسية لمبحث في العمـك اإلجتماعية كاإلنسانية مجمد 0696

1973-مطبعة جامعة دمشؽع السكرية كزارة التعميـ العالي.ج-1-اإلتجاىات الرئيسية لمبحث في العمـك اإلجتماعية كاإلنسانية مجمد 0697

1973-مطبعة جامعة دمشؽع السكرية كزارة التعميـ العالي.ج-1-اإلتجاىات الرئيسية لمبحث في العمـك اإلجتماعية كاإلنسانية مجمد 0698

1973-مطبعة جامعة دمشؽع السكرية كزارة التعميـ العالي.ج-1-اإلتجاىات الرئيسية لمبحث في العمـك اإلجتماعية كاإلنسانية مجمد 0699

1973-مطبعة جامعة دمشؽع السكرية كزارة التعميـ العالي.ج-1-اإلتجاىات الرئيسية لمبحث في العمـك اإلجتماعية كاإلنسانية مجمد 0700

1973-مطبعة جامعة دمشؽع السكرية كزارة التعميـ العالي.ج-1-اإلتجاىات الرئيسية لمبحث في العمـك اإلجتماعية كاإلنسانية مجمد 0701

1973-مطبعة جامعة دمشؽع السكرية كزارة التعميـ العالي.ج-1-اإلتجاىات الرئيسية لمبحث في العمـك اإلجتماعية كاإلنسانية مجمد 0702

1972مطبعة الجامعة دمشؽ ع السكرية كزارة التعميـ العالي.ج-1-اإلتجاىات الرئيسية لمبحث في العمـك اإلجتماعية كاإلنسانية مجمد 0703

1972مطبعة الجامعة دمشؽ ع السكرية كزارة التعميـ العالي.ج-1-اإلتجاىات الرئيسية لمبحث في العمـك اإلجتماعية كاإلنسانية مجمد 0704

1972مطبعة الجامعة دمشؽ ع السكرية كزارة التعميـ العالي.ج-1-اإلتجاىات الرئيسية لمبحث في العمـك اإلجتماعية كاإلنسانية مجمد 0705

1972مطبعة الجامعة دمشؽ ع السكرية كزارة التعميـ العالي.ج-1-اإلتجاىات الرئيسية لمبحث في العمـك اإلجتماعية كاإلنسانية مجمد 0706

1972مطبعة الجامعة دمشؽ ع السكرية كزارة التعميـ العالي.ج-1-اإلتجاىات الرئيسية لمبحث في العمـك اإلجتماعية كاإلنسانية مجمد 0707

1972منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي أالف تكريفإنػتاج المجػتمع0708

1972منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي أالف تكريفإنػتاج المجػتمع0709

1972منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي أالف تكريفإنػتاج المجػتمع0710

1972منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي أالف تكريفإنػتاج المجػتمع0711

1972منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي أالف تكريفإنػتاج المجػتمع0712
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خػفاقػو0713 1974منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي جػكف بػير جػيرنػجاح بيكاسك كا 

خػفاقػو0714 1974منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي جػكف بػير جػيرنػجاح بيكاسك كا 

خػفاقػو0715 1974منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي جػكف بػير جػيرنػجاح بيكاسك كا 

خػفاقػو0716 1974منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي جػكف بػير جػيرنػجاح بيكاسك كا 

خػفاقػو0717 1974منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي جػكف بػير جػيرنػجاح بيكاسك كا 

خػفاقػو0718 1974منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي جػكف بػير جػيرنػجاح بيكاسك كا 

خػفاقػو0719 1974منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي جػكف بػير جػيرنػجاح بيكاسك كا 

0720
مؤلفات الفرابي

جعفر آالياسيف:حسيف عمي محفكظ د: د
1975-الجميكرية العربية العراقية كزارة اإلعبلـ

0721
مؤلفات الفرابي

جعفر آالياسيف:حسيف عمي محفكظ د: د
1975-الجميكرية العربية العراقية كزارة اإلعبلـ

1975-منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد نبيمة لرزازمشاركة المرأة في الحياة العامة في سكرية0722

1975-منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد نبيمة لرزازمشاركة المرأة في الحياة العامة في سكرية0723

1975-منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد نبيمة لرزازمشاركة المرأة في الحياة العامة في سكرية0724

1975-منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد نبيمة لرزازمشاركة المرأة في الحياة العامة في سكرية0725

0726
-1-مدخؿ إلى الركاية اإلنجميزية مجمد 

آرنكلد كيتؿ
1977منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ 

0727
-1-مدخؿ إلى الركاية اإلنجميزية مجمد 

آرنكلد كيتؿ
1977منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ 

0728
مػقػاالت فػي الشػعر الجػاىػمي

يكسؼ اليكسؼ
1975منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ 
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0729
حػركػة التػألػيؼ بػالمػغة العػربػية

جػمػيػؿ أحػمد
1977منشكرات كزارة الثقافة  كاإلرشاد  القكمي دمشؽ 

1975-مديرية الكتب الجامعية مطبعة طربػيف حساـ الخطيب: دمحػاضػرات فػي تػطػكر األدب األركبػي0730

1975-مديرية الكتب الجامعية مطبعة طربػيف حساـ الخطيب: دمحػاضػرات فػي تػطػكر األدب األركبػي0731

1975-مديرية الكتب الجامعية مطبعة طربػيف حساـ الخطيب: دمحػاضػرات فػي تػطػكر األدب األركبػي0732

1975-مديرية الكتب الجامعية مطبعة طربػيف حساـ الخطيب: دمحػاضػرات فػي تػطػكر األدب األركبػي0733

1975-مديرية الكتب الجامعية مطبعة طربػيف حساـ الخطيب: دمحػاضػرات فػي تػطػكر األدب األركبػي0734

1972كزارة اإلعبلـ مطبعة الزىراء بغداد نػكرم جػػعفػر: داألصػالػة في شػعر أبػي الطػيب المػتػنبي0735

1972كزارة اإلعبلـ مطبعة الزىراء بغداد نػكرم جػػعفػر: داألصػالػة في شػعر أبػي الطػيب المػتػنبي0736

0737
مػبلمػح األدب كالػثقػافة كالػمغة 

حػساـ الخػطػيب
1977منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ 

0738
مػبلمػح األدب كالػثقػافة كالػمغة 

حػساـ الخػطػيب
1977منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ 

0739
مػبلمػح األدب كالػثقػافة كالػمغة 

حػساـ الخػطػيب
1977منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ 

0740
مػبلمػح األدب كالػثقػافة كالػمغة 

حػساـ الخػطػيب
1977منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ 

0741
فنكف-دراسػات في األدب كالمػسػرح

مجػمكعػة مػف المػؤلفػيف
1972منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ 

0742
فنكف-دراسػات في األدب كالمػسػرح

مجػمكعػة مػف المػؤلفػيف
1972منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ 
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0743
دراسػات في األدب كالمػسػرح

مجػمكعػة مػف المػؤلفػيف
1972منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ 

0744
دراسػات في األدب كالمػسػرح

مجػمكعػة مػف المػؤلفػيف
1972منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ 

0745
فنكف-دراسػات في األدب كالمػسػرح

مجػمكعػة مػف المػؤلفػيف
1972منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ 

0746
االرض الغػير المقػدسػة

آسػي فػكرسػت
1975منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ 

0747
االرض الغػير المقػدسػة

آسػي فػكرسػت
1975منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ 

0748
دكر العمـ كالتكنكلكجية في البمداف النامية

غراىاـ جكنس
1975منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ 

0749
دكر العمـ كالتكنكلكجية في البمداف النامية

غراىاـ جكنس
1975منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ 

0750
دكر العمـ كالتكنكلكجية في البمداف النامية

غراىاـ جكنس
1975منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ 

0751
شعر أبي حية النميرم

يحيى الجبكرم
1975منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ 

0752
شعر أبي حية النميرم

يحيى الجبكرم
1975منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ 
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0753
ألبي البقاء أيكب بف مكسى الحسيف الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية 

الكفكم القسـ األكؿ
1975منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ 

0754
ألبي البقاء أيكب بف مكسى الحسيف الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية 

الكفكم القسـ األكؿ
1975منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ 

0755
ألبي البقاء أيكب بف مكسى الحسيف الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية 

الكفكم القسـ األكؿ
1975منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ 

0756
ألبي البقاء أيكب بف مكسى الحسيف الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية 

الكفكم القسـ األكؿ
1975منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ 

0757
ألبي البقاء أيكب بف مكسى الحسيف الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية 

الكفكم القسـ األكؿ
1975منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ 

0758
ألبي البقاء أيكب بف مكسى الحسف الكميات معجـ في المصطمحات في الفركؽ المغكم 

الكفكم
1975منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ 

0759
ألبي البقاء أيكب بف مكسى الحسف الكميات معجـ في المصطمحات في الفركؽ المغكم 

الكفكم
1975منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ 

0760
ألبي البقاء أيكب بف مكسى الحسف الكميات معجـ في المصطمحات في الفركؽ المغكم 

الكفكم
1975منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ 

0761
ألبي البقاء أيكب بف مكسى الحسف الكميات معجـ في المصطمحات في الفركؽ المغكم 

الكفكم
1975منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ 

0762
ألبي البقاء أيكب بف مكسى الحسف الكميات معجـ في المصطمحات في الفركؽ المغكم 

الكفكم
1975منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ 
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0763
أبك الطيب المتنبي دراسة في التاريخ األدبي 

ر ببل شير.د
1975منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ 

0764
أبك الطيب المتنبي دراسة في التاريخ األدبي 

ر ببل شير.د
1975منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ 

0765
أبك الطيب المتنبي دراسة في التاريخ األدبي 

ر ببل شير.د
1975منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ 

0766
أبك الطيب المتنبي دراسة في التاريخ األدبي 

ر ببل شير.د
1975منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ 

0767
دراسػات أدبيػة كفكرية 

ألكػسنػدر ربػمكؾ
1975منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ 

0768
دراسػات أدبيػة كفكرية 

ألكػسنػدر ربػمكؾ
1975منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ 

0769
دراسػات أدبيػة كفكرية 

ألكػسنػدر ربػمكؾ
1975منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ 

0770
دراسػات أدبيػة كفكرية 

ألكػسنػدر ربػمكؾ
1975منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ 

0771
دراسػات أدبيػة كفكرية 

ألكػسنػدر ربػمكؾ
1975منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ 

1972-كزارة اإلعبلـ العراؽ نيػدا/يػكجػيف نحػك عمػـ الػترجػمة 0772

1972-كزارة اإلعبلـ العراؽ نيػدا/يػكجػيف نحػك عمػـ الػترجػمة 0773

1972-كزارة اإلعبلـ العراؽ نيػدا/يػكجػيف نحػك عمػـ الػترجػمة 0774

42



1972-كزارة اإلعبلـ العراؽ نيػدا/يػكجػيف نحػك عمػـ الػترجػمة 0775

1976ج العراقية كزارة اإلعبلـ محػمد ميػدم الجػكاىػرم1ديػػػكاف الجػػكىػػرم ج0776

1976ج العراقية كزارة اإلعبلـ محػمد ميػدم الجػكاىػرم1ديػػػكاف الجػػكىػػرم ج0777

1976ج العراقية كزارة اإلعبلـ محػمد ميػدم الجػكاىػرم1ديػػػكاف الجػػكىػػرم ج0778

1976ج العراقية كزارة اإلعبلـ محػمد ميػدم الجػكاىػرم2ديػػػكاف الجػػكىػػرم ج0779

1976ج العراقية كزارة اإلعبلـ محػمد ميػدم الجػكاىػرم2ديػػػكاف الجػػكىػػرم ج0780

1976ج العراقية كزارة اإلعبلـ محػمد ميػدم الجػكاىػرم2ديػػػكاف الجػػكىػػرم ج0781

1976ج العراقية كزارة اإلعبلـ محػمد ميػدم الجػكاىػرم3ديػػػكاف الجػػكىػػرم ج0782

1976ج العراقية كزارة اإلعبلـ محػمد ميػدم الجػكاىػرم3ديػػػكاف الجػػكىػػرم ج0783

1976ج العراقية كزارة اإلعبلـ محػمد ميػدم الجػكاىػرم3ديػػػكاف الجػػكىػػرم ج0784

1976ج العراقية كزارة اإلعبلـ محػمد ميػدم الجػكاىػرم3ديػػػكاف الجػػكىػػرم ج0785

1976ج العراقية كزارة اإلعبلـ محػمد ميػدم الجػكاىػرم4ديػػػكاف الجػػكىػػرم ج0786

1976ج العراقية كزارة اإلعبلـ محػمد ميػدم الجػكاىػرم4ديػػػكاف الجػػكىػػرم ج0787

1976ج العراقية كزارة اإلعبلـ محػمد ميػدم الجػكاىػرم5ديػػػكاف الجػػكىػػرم ج0788

1976ج العراقية كزارة اإلعبلـ محػمد ميػدم الجػكاىػرم5ديػػػكاف الجػػكىػػرم ج0789

1976ج العراقية كزارة اإلعبلـ محػمد ميػدم الجػكاىػرم5ديػػػكاف الجػػكىػػرم ج0790

1976ج العراقية كزارة اإلعبلـ محػمد ميػدم الجػكاىػرم5ديػػػكاف الجػػكىػػرم ج0791

1976ج العراقية كزارة اإلعبلـ محػمد ميػدم الجػكاىػرم6ديػػػكاف الجػػكىػػرم ج0792

1976ج العراقية كزارة اإلعبلـ محػمد ميػدم الجػكاىػرم6ديػػػكاف الجػػكىػػرم ج0793

1976ج العراقية كزارة اإلعبلـ محػمد ميػدم الجػكاىػرم6ديػػػكاف الجػػكىػػرم ج0794

1977-جػامػعة بغػداد مطػبعة الػشعػب مكفػؽ الديف عبد المطيؼ البغدادم1المجػرد الػمغة الحػديػثػة ج0795
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1977-جػامػعة بغػداد مطػبعة الػشعػب مكفػؽ الديف عبد المطيؼ البغدادم1المجػرد الػمغة الحػديػثػة ج0796

1977-جػامػعة بغػداد مطػبعة الػشعػب مكفػؽ الديف عبد المطيؼ البغدادم1المجػرد الػمغة الحػديػثػة ج0797

1977-جػامػعة بغػداد مطػبعة الػشعػب مكفػؽ الديف عبد المطيؼ البغدادم1المجػرد الػمغة الحػديػثػة ج0798

1977-جػامػعة بغػداد مطػبعة الػشعػب مكفػؽ الديف عبد المطيؼ البغدادم1المجػرد الػمغة الحػديػثػة ج0799

0800
فنكف-التكامؿ الفني في العرض المسرحي

الكسي بكبكؼ
1976-منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ

0801
التكامؿ الفني في العرض المسرحي

الكسي بكبكؼ
1976-منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ

1975عمي عباس عمكاف: دتطكر الشعر العربي الحديث في العراؽ802

1975عمي عباس عمكاف: دتطكر الشعر العربي الحديث في العراؽ803

1975عمي عباس عمكاف: دتطكر الشعر العربي الحديث في العراؽ804

805
البطؿ المعاصر في الركاية المصرية

أحمػد إبػراىػيـ ىػكارم
1976-منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ

806
البطؿ المعاصر في الركاية المصرية

أحمػد إبػراىػيـ ىػكارم
1976-منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ

1977دار الحرية لمطباعة بغداد خػير اهلل طػمفػاح6حضارة العرب في األندلس ج807

1977دار الحرية لمطباعة بغداد خػير اهلل طػمفػاح6حضارة العرب في األندلس ج808

1977دار الحرية لمطباعة بغداد خػير اهلل طػمفػاح6حضارة العرب في األندلس ج809

1977دار الحرية لمطباعة بغداد خػير اهلل طػمفػاح6حضارة العرب في األندلس ج810

1977دار الحرية لمطباعة بغداد خػير اهلل طػمفػاح6حضارة العرب في األندلس ج811

1977دار الحرية لمطباعة بغداد خػير اهلل طػمفػاح6حضارة العرب في األندلس ج812
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813
البحػث عػف الزمػف المفػقػكد

مارسيؿ بركست
1977-منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ

814
البحػث عػف الزمػف المفػقػكد

مارسيؿ بركست
1977-منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ

815
ظػيػكر الكػتاب 

لػكسػيانػة فػاقػر
1977-منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ

816
ظػيػكر الكػتاب 

لػكسػيانػة فػاقػر
1977-منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ

817
ظػيػكر الكػتاب 

لػكسػيانػة فػاقػر
1977-منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ

818
الرمزية كاألدب األمريكي 

تشارلزقيدلسكف اإلبف
1976-منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ

819
الرمزية كاألدب األمريكي 

تشارلزقيدلسكف اإلبف
1976-منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ

820
الفناف في عصر العمـ

الجميكرية العراقية كزارة اإلعبلـ
1976-منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ

821
فنكف-الفناف في عصر العمـ

الجميكرية العراقية كزارة اإلعبلـ
1976-منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ

822
فنكف-سيػػنمػا األمػس كالػيـك

رينػيو كػمير
1976-منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ
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822
سيػػنمػا األمػس كالػيـك

رينػيو كػمير
1976-منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ

824
تركػيب العػائمػة الػعربػية ككظائػفيا

محػمد صفكح األخرس
1976-منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ

825
تركػيب العػائمػة الػعربػية ككظائػفيا

محػمد صفكح األخرس
1976-منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ

826
فنكف-الفػف فػي القػرف العػشريػف

جػكزيػؼ أمػيؿ مػكلػر
1976-منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ

827
الفف في القرف العشريف

جػكزيػؼ أمػيؿ مػكلػر
1976-منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ

828
الفف في القرف العشريف

جػكزيػؼ أمػيؿ مػكلػر
1976-منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ

829
نصػكص مخػتارة

بػابػكؼ
1977-منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ

830
نصػكص مخػتارة

بػابػكؼ
1974-منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ

831===

الجميكرية العراقية كزارة اإلعبلـأنطكف مكرتكاتالفف في العراؽ القديـ832

833
أرض المػيعػاد

يكرم ككليسنيككؼ
1974-منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ
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834
أرض المػيعػاد 

يكرم ككليسنيككؼ
1974-منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ

=خالد محي الديف البرادعيالغػناء األبػدم 835

=خالد محي الديف البرادعيالغػناء األبػدم 836

مطبعة كزارة الثقافةأندريو مالركمرآت ظبلؿ الشعكر أليعازر837

مطبعة كزارة الثقافةأندريو مالركمرآت ظبلؿ الشعكر أليعازر838

839
قضايا الركاية الحديثة

جػاف ريػكاردك
1974-منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ

840
قضايا الركاية الحديثة

جػاف ريػكاردك
1974-منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ

841
الكتابػة عمػى أعػمػدة الشػمػس 

نجيػب جمػاؿ الػديػف
1976-منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ

842
الكتابػة عمػى أعػمػدة الشػمػس 

نجيػب جمػاؿ الػديػف
1976-منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ

منشكرات كزارة الثقافة ك اإلرشادنجاح العػطار/حػنا مػيػنو أدب الحػػػرب843

منشكرات كزارة الثقافة ك اإلرشادنجاح العػطار/حػنا مػيػنو أدب الحػػػرب844

=سيغمكند فركيدعػػسػر الحػضػارة845

=سيغمكند فركيدعػػسػر الحػضػارة846

-دمشؽ- مطبعة كزارة الثقافةمكرتف كايتعصر التحمػيؿ فبلسفة القػرف العشػريف847

-دمشؽ- مطبعة كزارة الثقافةمكرتف كايتعصر التحمػيؿ فبلسفة القػرف العشػريف848

مطبعة كزارة الثقافةكيميمـ رايشاإلنسػاف كالحػضػارة 849
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مطبعة كزارة الثقافةكيميمـ رايشاإلنسػاف كالحػضػارة 850

مطبعة كزارة الثقافةكيميمـ رايشاإلنسػاف كالحػضػارة 851

=مػارغػريت ميػدالثقافة كاإللتزاـ852

853
إكتشاؼ كمعرفة الطبيعة

ىنرم الكميرؾ
1976-منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ

854===

=أفبلطكفالػبرمنػيذس855

856===

= عمػي عقػمة عرسػافرضػػا قػيصػر857

858===

=لػيكنيػد بػتر سػككاإلعػػػػػيػػػػػاء859

860===

=جػاؾ تكػػػسيوغػػػػرامػػػػػػشي861

862===

=جػكزيػؼ بػريػنافثػبلثػة ركائػيػيف فػمػسفيػيػف863

864===

=درسدف. سالحػركػة اإلنسػانػية كالػنيػضػة 865

=إبراىيـ مصطػفى المحمكدفػي الحػرب عػنػد الػعػرب866

867===

=/المبدأ األساسي لمقصيدة العربية في الشكؿ  المكسيقى=

=نغف بمو نك.داألغػانػي الشػعبػية السػكريػة868
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=سعد مسعكد بف عمر التفتازمشػػرح العػقػائػد الػنفػسػية869

870===

871
اإلنسػػػاف كالمدينػة في العػالـ المعػاصػر

محاضريف كمفكريف فرنسييف
1976-منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ

=فرحاف بمبؿالمػمػثمػكف يػتراشػقػكف الػحجػارة872

873===

=تقي الديف أبك بكر بف حجوبمػكغ األمػؿ فػي فػف الػزجػؿ874

875
بمػكغ األمػؿ فػي فػف الػزجػؿ

تقي الديف أبك بكر بف حجو
1976-منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ

=عبػد السػبلـ العػجػيميأزاىػير تشػريػف المػدمػاة876

877===

=عدناف دركيش: د2فػيػرس المػخػطػكطػات العػربػية ج878

879===

=سػاف سيػمكفنصػػكص مخػتػارة 880

881===

1977جػامعػة بػغػداد بشرل محمد عمي الخطيبالػرثػاء فػي الشػعػر الجاىمي كصدر اإلسبلـ885-882

=عبد الرحمف عبد الكريـ العاليعػماف فػي العصػكر اإلسبلميػة األكلى887-886

1976- الجميكرية العراقية كزارة األكقاؼ بغدادسالـ عبد الرزاؽ أحمر3فيرس مخطكطات مكتبة األكقاؼ العامة في المكصؿ 888

890-889
المغػامػرة المػعػقػدة

محمد كامؿ الخطيب
1976-منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ 

=فرنػانػدك مػكفاإليػديػكلػكجيػات891
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1976جػامػعػة دمشػؽ حسػيػف فيػصػؿ الغػربػيعمـ نػفػس الطػفػكلػة كالػمرا ىػقة894-892

896-895
ىيػجػؿ الطػبعػة الػثانيػة

فرانػسػكا شػاتمػيو
1976-منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ 

=سيتكارت ىامبشوعػصػر العػقػؿ898-897

=كارؿ ماركس كفريدريؾاألسػػػػػػرة المقػػػدسػػػة900-899

=نػاجػي معػركؼ1عػػػركبػة العممػػػػػاء ج901

kjiuhuyyjmالزبير بف بكاراألخبػار المػكفػقػػػيات903-902

905-904
األنػتػربػكلػكجػيا البػنيػكيػة

ستركس-كمكدليفي 
1977-منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ 

906
المبدأ األساسي لمقصيدة العربية في الشكؿ  المكسيقى

نغف بمو نك.د
1977-منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ 

=سػػػاف جػػكف بػيرسمػػػػنػػػػارات907

=لمفيركز بادمالػبمغػة فػي تػاريػخ أئمػة الػمػػغػة909-908

1977-دار الحرية لمطباعة بغدادخير المػو طمفاح6حضارة العرب األندلس ج910

ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائربيػار أليركفالنشاطػػػات الفكريػػػػػة930-911

ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائركزارة التعمػػيـ العػػػالػػيالػػػثقػافػة كالثػػكرة943-931

=ىػػنػرم كالػكافمصػػادر شخصػػػية الطػفػػؿ953-944

=عبد الجبار داكد البصرممكانة الفارابي في تاريخ نظرية المحاكاة954

=إحياء الثرات العربيشعػر ىدبو بف الخػثـر العػذرم955

956
لبلبف قتيبة عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة مػف كػػتػاب عػػيػكف األخػبػار

الدينكرم
=
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1977-1منشكرات جامعة حمب طعارؼ دليمة/إسماعيؿ سفر تاريخ األفكار اإلقتصادية 957

962-958
-2-االتجاىات الرئيسية لمبحث في العمـك اإلجتماعية كاإلنسانية المجمد 

/
الجميكرية العربية السكرية كزارة التعميـ العالي دمشؽ 

1976

1981ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر أنػكر العػقػاددراسػات فػي المجػتمع العػربػي 970-963

=ىنرم مندارسمبادئ عمـ اإلجتماع982-971

الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع الجزائرمحمد جيجميالمغػة العربيػة فػي البيئػة المصرفػية986-983

دار الحداثة لمطباعة كالنشر بيركتعبد القادر جغمكؿاإلشكاليػػػػات التاريخػػػػية 994-987

1982-ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرعايدة أديب باميتتػطػكر األدب القػصػصػي الػجػزائػرم 999-995

سمسمة عمـ اإلجتماع المعاصرعمياء شكرمقػراءات معػاصػرة فػي عمػـ اإلجتمػاع1001-1000

مركز الدراسات الفمسطينية جامعة بػغدادحساـ السامكؾفمسػطيف في مؤلفػات العراقػية1006-1002

=ؼ بارتكلد.ؼدراسػػات في تاريػػخ فمسطيػف1011-1007

1977مطػػػبعة فػتػػى العػػرب يكسؼ العش:دمحاضػرات في تاريػخ الخبلفػة العبػاسػية1012

كزارة التعميػػـ العػػالػػيصالح جكاد الطعمةمشكػبلت تدريػػس المغػػة العربػية1018-1013

1976المطبكعات الجامعية أنكر العقادأسػس الجغرافػية اإلقتصاديػة1019

1967مطبعة جامعة دمشؽ الجميكرية العربية السكرية3اإلتجاىات الرئيسية لمبحث في العمـك اإلجتماعية المجمد 1028-1020

1977مطبعة فتى العرب يكسؼ العشمحػاضػرات فػي تػاريػخ الخػبلفة العباسية1030-1029

1979منشكرات جامعة حمب مصطفى جطػؿنظػاـ الجمػمة عنػد المغػكييػف1035-1031

مركز الدراسات الفمسطينية جامعة بغدادأحمد سكسةمبلمػح مػف الػتاريػخ القػديـ1041-1036

1978نشر الجامعة دمشؽ نعيػـ فرح:د 1تاريخ بيزنطة ج1046-1042

1973الجميكرية العربية السكرية دمشؽ جكرج مكنػيفتػػػػاريخ عػػػمـ المػغػة1052-1047

1979مركز الدراسات الفمسطينية جامعة بغداد سػػامي سعيد األحمدتاريػػخ فمسطػػيف القػديـ 1057-1053
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1972منشكرات جامعة حمب كمية الزراعة محمكد األشـرمحاضػػػرات فػي المجتمػع الريػفػي 1064-1058

1978دمشػػػؽ مفيد رائؼ العابد: دالمػػدخػؿ إلػى المغػة اليكنانػية  1067-1065

1976مطبعة أبي العبلء نبيػو عػاقػؿ:دتػػػػػاريخ عصر الرسكؿ كالخمفاء الراشديف1070- 1068

1979كمية األدب البصرة ألبي حاتـ السحستانيفػعمػت كأ فػعمػت 1075-1071

جامعة حمب بدكف طبعةالمدخػؿ إلى المغػػة السريانػػية1082-1076

1978منشكرات إتحاد الكتاب العرب دمشؽ عمر الدقاؽ: دنقػػد الشعػػػر القػػكمػي1091-1083

==مبلمػح الشػػعػر الميػجػرم 1098-1092

1973دار الحرية لمطباعةبغداد الكسندر ديففنكف-العناصر األساسية إلخراج المسرحية1106-1099

1975  -  5منشكرات جامعة حمب طعمػػر الدقػػاؽمصػادر التػراث العػػربي1113-1107

1978منشكرات إتحاد الكتاب العرب دمشؽ فريد جحػػاكػتػػب أنصفػػت حضارتػػنا1121-1114

1974كزارة التعميـ العالي دمشؽ جػنيفػػيؼ سيركفنكف-تاريػػخ المسػػرح الحديػػػث1128-1122

1975جامعة بغداد قسـ الفنكف المسرحية محمد حامد عميفنكف-اإلضػػاءة المسػػػرحػية1133-1129

1974منشكرات إتحاد الكتاب العرب دمشؽ فارس زرزكرالمػػػػذنبػػػكف 1138-1134

1978-   1-جامعة حمب طمحمػػد التػكنجيالمخػػػتار مف األدب االلجاىػػمي1143-1139

1979جامعة بغداد قاسـ حسف حسيفاألسس النظرية كالعممية في فعاليات ألعاب الساحة كالميداف1147-1144

1979منشكرات إتحاد الكتاب العرب دمشؽ محي الديف صبحيالبطػػػػؿ في مػػػػأزؽ1155-1148

1975منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽليمى الصباغ: دالمرأة في التاريػػخ العربػػػػي1157-1156

1978-مطبعة طربيف نعيـ فرح: دتاريػخ أركبػا في العصػكر الكسػطى 1162-1158

1978-الجميكرية العربية السكرية دمشؽ ؿ مالؾ الستر.اتاريػػػػػػخ الحيػػػػػاة 1167-1163

1973-1-دار الطباعة الحديثة بصرة العراؽ طعبد الجبار عبد الرحمفالمكػػتبة كمنيػػػج البػحػػث1169-1168

1973كزارة التعميـ العالي جامعة بغداد مكفؽ الحمداني: دالكتب القراءة العػربية في المرحػمة اإلبتػدائية1172-1170
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1979جامعة البصرة عمي حسيف الشمشالكسػػائؿ المساعػػدة في تدريػػس الجغرافية1174-1173

1972جامعة بغداد مطبعة الشعب بغداد سامي عبد الحميد/ أسعد عبد الرزاؽفنكف-دركس فػي أصػػكؿ التمثيػػػؿ1179-1175

1975-2-منشكرات جامعة حمب طعمػػػػػر الدقػػػاؽمبلمػػح الشعػػر األندلسػػي1181-1180

1973جامعة بػغداد مركز البحكث التربكية ىرماف فرناندردراسة في كفاءة التعميـ الثانكم في العراؽ1187-1182

1978منشكرات إتحاد الكتاب العرب دمشؽ منػػير صبلحي األصبػحيالحقيػػػػقة كالركايػػػة 1189-1188

1979جامعة البصرة عمى نشر ألبي حػػػػاتـ السحستػػػانيفعػػػمػػت كأفػػعػػمت1191-1190

1977دار العربية لمطباعة بغداد نجـ الديف السيركردمممحمػػػة جمجامػػش كالفكػر الرياضػي1197-1192

1978جامعة حمب دكىيب طنكسنصكص مختارة مف األدب اإلسبلمي األمكم1199-1198

1979-2-دار الفكر دمشؽ طمازف الميارؾالمكجػػػز في تاريػػػخ الببلغػػػتة1200

1967منشكرات إتحاد الكتاب العرب دمشؽ أديب عزتأدب عػػػربي معػػاصػػػر1202-1201

=سعػػػد صػػائبشعػػراء كأدبػػاء مػف الشػرؽ كالغػرب1207-1204

1973جامعة دمشؽ إدغار فػػػكرفمسفػػػة اإلصػػبلح الجامػػعػػي 1211-1208

1216-1212
الشخصيػة الصييكنػية فػي الركاية اإلنجميػزية

ىػػانػي الػراىػب
1974-منظمة التحرير الفمسطينية مركز األبحاث بيركت 

1978اليكنسكك كاإلتحاد العالمػي لمجامعات باريسنػكرمػاف ماكػنزمفػف التعميػػػـ كفػف التعمػػػـ1218-1217

1222-1219
دراسػػات فػي تاريػخ فمسطيػػف

ؼ بارتكلد.ؼ
1973-1-مركز الدراسات الفمسطينية جامعة بغداد ط

1978جامعة حمب فخر الديف قباكةتصريػػػؼ األفعػػػػػاؿ كاألسمػػػػاء1224-1223

1978جامعة حمب جكزيؼ عبكد كبمحاضػػػرات في عمـ النفس التجػػارم1225
1972-جامعة بغداد مركز البحكث التربكية كالنفسيةىرماف فرناند س/صباح باقر تحميػػػؿ التفاعػػؿ المفظػػػي

1977جامعة دمشؽ مفيد رائؼ العابدالمدخػػؿ إلى المغػػػة اليكنانػػػػية1232-1231
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1974- منشكرات قسـ فنكف المسرحية جامعة بغدادسامي عبد الحميدتربيػػة الصػػكت كفػػف اإللقػػاء1237-1233

4-دار النيضة مصر لمطبع كالنشر طعمػػر الدسكقػػيالفتػػػػػكة عنػػػد العػػرب1241-1238

1977دار العربية لمطباعة بغداد نجـ الديف السيركرمرأم في فمسفة المعب1247-1242

1976منشكرات إتحاد الكتاب العرب دمشؽعادؿ أبػك شنػػبكردة الصػػػػػبػػػػػػاح 1252-1248

==فنكف-بكاكير التألػيؼ المسػرحي في سػكريا1257-1253

1979منشكرات إتحاد الكتاب العرب دمشؽعبد اهلل أبك ىيؼفنكف-التأسيػس مقاالت في المسرح السكرم1262-1258

=عمي عقمة عرساففنكف-سيػػػػاسػػة فػي المسػػرح1264-1263

=عبػػد النبػػي حجػػازمحصػػػػار األلسػػػف1266-1265

=عبػػد النبػػي حجػػازمالصػػخػػرة1274-1270

=عمي عقمػػة عرسػافاألقػػػػنػعػػػة1279-1275

=جبل ؿ فاركؽ الشريؼالشعػػر العػػربي الحػػػديث 1285-1280

=جبل ؿ فاركؽ الشريؼإف األدب كػػا ف مسػػؤكال1290-1286

=جكرج سػػالـحكػػاية الظمػػأ القػػديـ1295-1291

=فايز خضكركتػػاب اإلنتظػػار1300-1296

=نصر الديف البحرةأغنػػػية المعػػػكؿ1304-1301

=قػػػمر كيبلنيبستػػػاف الكػػرز1307-1305

=فايز خضكرغبػػار الشتػػػاء1312-1308

=خالد أبك خالدجػػدؿ فػي منتػػػصػؼ المػيؿ1317-1313

=محمد عفيفي مطرالجػػكع كالقػػػمر1319-1318

=جػكرج سػالـالمغامػػػرات الركائػػية1320-321

=خمدكف الشػػمعةالنقػػػد كالحريػػػة1323-1322
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1979منشكرات إتحاد الكتاب العرب دمشؽصفػػػكاف قدسيالكجػػػو كالقػػػناع1325-1324

=قمػػركيبلنػياليػػكدج1326

=حسيب كياليالحضػػكر في أكثػػر مف مكػػاف1328-1327

=فاركؽ مرعكشالخػركج مف الكػابكس1330-1329

=عمي عقمة عرسافعػراضػة الخصػػػـك1331

=عمي سميمافالحصػػػػار 1333-1332

=آلفة األدلبيعصػػي الػػػػدمع1335-1334

=أحمػػد  محمد عطيةفػػف الرجؿ الصغيػػػػر1337-1336

=طػػػالب عمرافكػككػب األحػػبلـ 1338

=قمػػػر الكيبلنيبسػػػتػػػاف الكػػػرز1340-1339

=محي الديف صبحيمطػػػارحػػات فػي فػف العقػػكؿ1342-1341

=كليد خبلصيالصػػػػراط 1344-1343

=شػكقي  بغػدادمبيف الكسػػادة كالعػػػنؽ1346-1345

=فػػاضؿ العزا كمالقمػػػػعػة الخػػػامسػة1348-1347

=عبد العزيز ىبل ؿمػػػف يحػػب الفقػػػر1350-1349

=عبد العزيز ىبل ؿالقطػػػػػػار1351-1352

=عمػػر بف سػػػالـيػػـك الػػبل ت1353-1354

=خالد محي الديف البرادعيتداعيػػػات المتػنبي بيف يدم سػيؼ الدكلػة1355-1356

=سميماف العيسىإبػػػف األييػػػـ1357-1358

1979منشكرات إتحاد الكتاب العرب دمشؽنصػػػر الديف البحػػرةأحاديث كتجارب مسرحية1359

=خالد محي الديف البرادعيدمػػر عػػػاشػػػقػػا1360-1361
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=عمي الجندمالػػنػزؼ تحػت الجمػػد1362-1363

=محمػػػد جبل ؿلعػػػػػبػػة القػػػػريػػة1364-1365

=عبد الرحمف مجيد الربيعيعيػػػػكف فػػي حػػمـ1366-1367

=أحمد سميماف األحمدأركاد كحػػػمـ آخػػر في العيػػكف 1368-1369

=زكريا شريفيالضػػػكء مػػػف البػػػػاب1370-1371

=سعػػػد صػػائبمػػػرايػػػا أدبيػػػػة 1372-1374

=سمماف قطايانصػػػكص مف خػػػياؿ الظػػؿ1375-1376

=صػػػبلح الدىنػػيحيػػف تمػػػكت المػػدف1377

=سالـ حسيف/عػػادؿ البكرم قػيػاسػات النغػػـ عنػػد الفارابي1378-1379

1976ديكاف المطبكعات الجامعية الممتقى األكؿ حكؿ األدب كالثكرةالػثػػػقػافػػػػة كالثػػػػكرة 1380

1978جػامعة  دمشؽ طبعة طربيفنعيـ الفرحتػاريخ أكركبا فػي العصػكر الكسػطى1381

1981جػامعة  دمشؽ مطبعة خالد بف الكليدمحمد رضكاف الدابراألدب األندلسػػي كالمػغػػربي1382

1982ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر خير اهلل عصارمحاضرات في منيجية البحث اإلجتماعي1383-1384

1980-2المؤسسةالعربية لمدراسات كالنشر طمحمد عمارةاإلسػػبلـ كالثػػػكرة1385-1394

1395-1396
السػػيؼ الخشػػبي

عادؿ أبك شنب
1975منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي دمشؽ 

1397-1401
دكر كػػػيػـ

جػػاف دكفينيك
1978بيركت -1المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ط

1977-8-المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر طجػػاف الكركاأكغسػػػػت كػػػكنت1402-1406

1977-1المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر طأنطكنيك بكزكلينيغػػػػػرا مػشػػػػي1407-1411

1980محمد عمػػا رةاإلسػػػػبلـ كالمػػػرأة1412-1415
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1981محمد أحمد خمؼ الػػمػوالقػػرآف كالدكلػػػة1416-1425

1979-2-دار العكدة بيركت طعفت محمد الشرقاكمالفكػر الدينػي فػي مػكاجيػة العصػر1426-1430

=ببلؿ جنيدم– محمد سعيد إسير معػػػجػـ الشػػامػؿ1431-1433

1978الييئة المصرية العامة لمكتاب قػبارم محمػد إسماعيػؿأصكؿ عمـ اإلجتماع كمصادره1434-1441

1977-1-دار الفكر دمشؽ طماتيك أندرسكفتػػاريخ القرف الثػامف عشػر فػي أكركبػػا1442-1446

1980محمد كامؿ عياد:د1-تػػػاريػخ اليػػكنػاف ج1447-1456

1971جماعة مف المؤلفيف الغربييفتػػاريخ عصػػػرنػػا1457-1466

=مازف المبارؾ: دالمػكجػز فػي تػاريخ الببلغػػة1467-1475

1981-2ط–دار الفكر دمشؽ شػػكقي أبك خميػػؿاليػػػجػػرة1476-1479

?NOM#=اإلسػػبلـ فػي قػفػص اإلتيػػاـ1480-1482

=نػكر الديف عػترمػػػاذا عػػف المػػرأة1481-1486

=نػكر الديف حػاطـكتػػاريخ عصػر النػيػػضػة األركبػػية1487-1491

?NOM#مالؾ بف نبيبيػػف الرثػا دكالية1492-1495

?NOM#=تػػأمبلت  1496-1504

?NOM#أ نػػكر الرفػػاعيتػػاريخ الفػف عند العػرب كالمسممػػيف1505-1513

=كػػارؿ يسبرزنػػيػػج الػػفمػػسفػػة1514-1523

=شػكقػي أبػك خمػيؿاإلسػبلـ كحػركػات التحػرر العربػيػة1524-1528

1981- 3-دار الفػػكر دمشػػؽ طشػػكقي أبػػك خميػؿىػػاركف الرشيػد1529-1532

=جمػاعة مف المؤلفيف الغربييفقضػػا يػػا عصػػػرنػػا1533-1537

=أحمد عمػػي المػػبلأثػر العمػػماء المسػممػيف في الحضارة الغربية1538-1546

=بسيررك نكففتػػاريخ القػػرف العشػريػػف1547-1551
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=شػػكقي أبػػك خميػؿعػػكامػؿ النصػػر كاليػػزيمػػة1552-1555

=محمد أحػػمد دىػػمػافكالة دمشػػؽ فػي عيػػد الممػالػيؾ1556-1560

=صفػػكح األخػػرس: دالعػػػمػـك اإلجتمػػاعية1561-1565

=سيػػيؿ زكػػارمػدخػؿ إلى تػاريخ الحػركب الصميبػػية1566-1570

=مػػالؾ بف نبػػيشػػركط النػيػضػة1571-1578

1579-1583
الصاكم عمي /محمد حسف األعظمي فمسػػػػفػػة إقبػػػاؿ

شعبلف
=

=شػػكقي أبػػك خميػؿجػرجػي زيػػداف فػي الميػداف 1584-1588

=خالد عبد الرحمف العؾتػػاريخ تػكثيؽ القػرآف الكػػريـ1589-1591

=نػػكر الديف حػاطـك:دتػػاريخ العصر الكسيػػط في أكركبػػا1592-1601

1982ديػكاف المطبكعات الجامعية الجزائر مصطفػى أبك ضيؼ أحمد عمر:دالقػػبػػائؿ العػػربػػية فػي المغػرب1602-1605

2دار النػػيضة العربية لمطبػاعة كالنشر بيركت طأرنست باكرالػحػػركب الصػمػيػبػيػة1606-1610

=عػػز الديف إسمػػاعيؿالمصػادر األدبية كالمغكية في الػتراث العػربي1611-1613

=حػػممي عمي مػرزكؽشػػكقػي كقضػػايا العصػػر كالحضػػارة1614-1618

=عمػر عبد العزيز عمػردراسات في تاريخ العرب الحديث كالمعاصر1619-1622

1979دار النػػيضة العربية لمطبػاعة كالنشر بيركت محمد زكي العشمػػاكمقضايا النقد األدبي بيف القديـ كالحديث1623-1626

1979دار النػػيضة العربية لمطبػاعة كالنشر بيركت محمد بدرم عبد الجميؿالمجػاز كأثػره فػي الػدرس المػغػكم1627-1631

=عػز الديف إسماعيؿ: دفي األدب العبػػاسي1632-1634

=محمد ثابت الفندممػع الفيػمسػػكؼ1635-639

1640-1644
تاريخ البحرية اإلسبلمية في المغرب كاألندلس

أحمد مختار العبادم:د/عبد العزيز سالـ 
=
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=ركبرت كدكرثمػػدارس عمػـ النفػس المعػاصرة 1645-1649

=يحػي أحمد الكػعكيمعػالـ النظػػاـ اإلجتماعي فػي اإلسػبلـ1650-1654

=عمر عبد العزيز عمر: ددراسػػات فػي تػاريخ العرب الحديػث1655-1659

=السيد عبد العزيز سػالـ:دتػاريخ العػرب فػي عصػر الجاىمػيػة1660-1663

=نبيمػػة إبراىيػػـ: دسيػػرة األميػػرة ذات  اليػمػة1664-1667

=عبد العزيز عػتػيػؽ: دفػي النقػػػد األدبػػػي1668-1670

=فػؤاد عبػد المعػطي الصػياد: دالمغػػكؿ فػػي الػػتػاريػخ1671-1675

=عبد الرحمف محمد عيسكمالقػياس كالتجػريب في عػـ النفػس كالتربػية1676-1680

=حسػػف السػػاعػػاتيعػػمـ اإلجػػتمػػاع الصنػػاعػػي1681-1685

=إبػػراىيـ بيػضكفالدكلػػة العػربيػة فػي إسبػانيػػا1686-1690

=محمد عػػاطؼ غػػيثعمػػـ اإلجتمػػاع دراسػة تطبيػػقػية1691-1695

=محمكد سعيد عمرافتػػاريخ اإلمبراطػكرية البيزنطػية1696-1700

1701-1703
عبد المجيد :د/عبد العزيز سميماف نكار التػػاريخ المعػػاصر أكركبػػا

نعنعي
=

1975دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت ربحي كماؿ: دالتضػػاد فػي ضػكء المغػػات السامػػية1704-1708

=طػػو نػػدااألدب المػػقػػػارف1709-713

=محمد عبد الػػسبلـ كفػافػػي:دفػػي األدب المقػػارف1714-1717

=كػػمػاؿ الدسيكقي: دالنمػػك التربػػكم لمطػفؿ كالػمراىػػؽ1718-1722

=مصطفى العبادم: دالعػػصر اليػػمنػػسػتي1723-1728

=السيد يعقكب بكػر: دنصػػكص فػي النحػػك العػػربػي1729-1732

=محمد زكي العشماكم: داألدب كقيػػـ الحيػػاة المعػػاصرة1733-1735
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=مصطفى العبادم: داإلمبػػراطكريػة الركمػػانيػػة1736-1740

=رشيد الناظكرم:دالمدخػؿ فػي التطػكر التػاريخي لمفكر الديني1741-1745

=عبد المطيػػؼ أحمد عمي:دمصػادر التػػاريخ الركمػاني1746-1750

=سعيد عبد الفتاح عاشكر:دمصػر كالشػاـ فػي عصر األيػكبييف كالمماليؾ1751-1755

=عبد القػادر القظ:دنصػػكص إنجميزيػة فػي األدب العربي الحديث1756-1759

=عبده الراجحي: دفقػو المغػة فػي الكتػب العربية1760-1764

=جػػكدة حسنيف جػكدةالعصػػر الجميػػدم1765-1769

=محمد أبػػك المحاسف عصفكرمعػالـ حضػارات الشػرؽ األدنػى القػديـ1770-1774

=بديػع محمػد جمػعة: دفيػػػػػنكس كأدكنػػيػػس1775-1779

=لطفي عبد الكىاب يحي: داليػػػػكنػػػاف1780-1784

1785-1789
عبد العزيز :د/أحمد مخطار العبادم : دتػػاريػخ البػػحريػة اإلسػبلميػػة 

سالـ
=

1975دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت محمد بف سبلـ الجمحي:دطبػػقػػات الشعػػراء1790-1794

=عبده الراجحي:ددركس فػي اإلعػػراب1795-1797

=كػػماؿ الدسػػكقي:دعػػمـ األمػػراض النفػػػسيػة1798-1802

=محمد عػػاطؼ غيػػثدراسات في تاريخ التفكير كاإلتجاىات النظرية في عمـ اإلجتماع1803-1807

=عبد العزيز عتيؽعػػمـ البديػػع1808-1812

=عبد المجيد نعنعيأكركبا فػي بعػض األزمنػة الحديثػة كالمعاصرة1813-1817

=محمكد فيػػمي زيػػدافالمػػنػػطػػؽ الػػرمػػػزم1818-1822

=زاىية قدكره:دتػػاريػخ العػػرب الحػػديػػث1823-1827

=أحمد عزت عبد الكريـ:ددراسػػات فػي تػػاريخ العػرب الحػديث1828-1831
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=السيد يعقكب بكر: د(2الجزء )/    نصكص في فقو المغة العربية  1832-1840

=السيد عبد العزيز سالـ: دتػػاريػػخ الدكلػػة العػػربػػية1841-1844

=السيد البػازالعربي: دتػاريخ أكركبػػا العصػػكر الكسطػػى1845-1849

=فكزية ديػػاب:دالقػػيـ كالعػػػادات اإلجتػػماعية1850-1854

=عبد العزيز سميماف نكار: د(التاريخ الحديث)الشػعػكب اإلسبلمػية 1856-1859

=محمد أبك المحاسف عصفكر:دتػاريخ الشػرؽ األدنػى القػػديـ1860-1863

=عبده الراجحي: دالنحػك العػربي كالػدرس الحػديث1864-1866

=عبده الراجحي: ددركس فػي كتػب النػحػك1867-1871

=عبد المطيؼمصر مف اإلسكندر األكبر إلى الفتح العربي1872-1876

1975دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت حسػف السػػاعاتيالتػصنػػيع كالعػػمػػراف1877-1881

1966دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت محمد أحمد أبك الفرج:دمقػػدمة لدراسػػة فقػػو المغػػة1882-1885

1980دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت بديع محمد جمعػة:ددراسػػات فػي األدب المقػػارف1886-1890

1976دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت حسف ظاظا: دكػػػبلـ العػػػرب1891-1893

1970دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت محمد عبد السبلـ كفافيالحضػػارة العػػربػػية1894-1897

1979دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت عبده الػػراجحي:دالتطػػبػػيؽ الصػػرفػي1898-1900

1981دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت أحمد كماؿ زكي: دالنػقػد األدبػي الحػديػث1901-1903

1970دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت أمانكيؿ كانطأسػس ميػتػافػيزيقػا األخػػبل ؽ1904-1905

1976دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت محمد عمي أبك رياف: د(1الفمسفة اليكنانيةج)تػػاريخ الفكر الفمسفي 1906-1910

1980دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت بديع محمد جمعة: دالشػػاه عبػػاس الكبػيػر1911-1915

دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركتعبده الػػراجحي: دالتػطبػػيؽ النػػحكم1916-1919

1971دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت أحمد مختػار العبػادمفػي التػػاريخ العػػباسي كالفػاطمي1920-1924
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1972دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت =فػي التػػاريخ العػػباسي كاألندلػسي1925-1927

1980دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركتحممي مرزكؽالنػزعة الػركمػانػتكية كالكاقػعية فػي األدب1928-1932

1980دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركتمحمكد فيمي زيداففػي النػػفس كالجػسػد1933-1937

1980دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركتمحمد زكي العشماكمفنكف-دراسػػػات فػي النػقد المسػرحػػي1938-1941

1976دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت عبد الرحمف محمد عيسكم: ددراسػات فػي عمػـ النفػس االجتماعي 1942-1946

1978دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت عبد العػزيز عػتػيؽاألدب العػربػي فػي األندلػس1947-1950

1970دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت ربحي كماؿ:ددركس المػػغة العبػػريػة1951-1955

1973دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت كمقف ىاؿأصػكؿ عمػـ النفػس الفػركيػدم1956-1960

1970دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت عبد المطيؼ أحمد عميالتػاريخ الػركمػاني عصػر الثػكرة1961-1965

1973دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت السيد يعقكب بكر:دنصػكص فػي النحػك العػربي1966-1969

1970دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت بدراف أبك العنيف بدرافالعبلقات اإلجتماعية بيف المسمميف كغير المسمميف1970-1974

1980دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت أحمد مختار العبادمفػي تػاريػخ المغػػرب كاألنػػدلػس1975-1979

1979دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت لطفي عبد الكىاب يحيالعػػرب فػي العػصػػكر القديػػمة1980-1984

1972دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت سعيد عبد الفتاح عاشكر: دتاريػخ أكركبػا فػي العصػكر الكسػطى 1985-1988

دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت دتالسيد عبد الباز العريني: دالشػرؽ األدنػى فػي العصػكر الكسػطى1989-1993

1980دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت بديع محمد جمعػة: دمػف ركائػع األدب الفػػػارسػي1994-1998

1981دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت السيد عبد الباز العريني: دالػػمػػػغػػػػكؿ999-2003

1982دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت عػاطؼ كصفي:داألنثػػركبكلكجيػا الثقػػافػػية2004-2008

1983دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت عبد الرحمف محمد العيسكم: دعػمػـ النػفػس الفسػيكلػكجػي2009-2013

1984دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت محمد ريػاضاإلنسػاف دراسػة فػي النػكع كالحضػارة 2014-2018
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2019-2022
عبد العزيز :د/عبد الحميد البطريؽ : دالتػاريػخ األكركبػػي الحػػديث

نكار
1985دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت 

1986دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت عبد المطيؼ أحمد عمي(1)التػاريخ اليكنػانػي 2023-2032

1987دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت عبد العزيز نكارتػاريخ العػرب المعػاصر مػصر كالعػراؽ2033-2036

1988دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت بديع محمد جمعػة: دقػػكاعػد المػػغػة الفػارسيػة 2037-2041

1989دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت عػمػـ اإلجػػتمػػاع الخمػػدكني2042-2046

1981دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت محمػد طػو الحاجرمإبف خمػدكف بيػف حػياة العمػـ كدنيا السياسة2047-2051

1982دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت محمد زكي العشماكممػكقػؼ الشػعر مػف الفػف كالحيػػاة2052-2056

1983دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت عبده الػراجػحي:ددركس فػي شػركح األلفيػة2057-2061

1984دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت أحمد أبػكزيد:دمحاضرات األنتركبكلكجػيا الثقافية2062-2066

1985دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت سعيد عبد الفتاح: دحضارة كنظـ أكركبا في العصكر الكسطى2067-2070

1986دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت عبد القادر قػط: دفنكف-مػف فػنػكف األدب 2071-2075

1987دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت السيد عبد العزيز سالـ: دقػرطبػة حػاضػرة الخػبلفػة فػي األندلس2076-2080

1988دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت كماؿ دسكقي: دعػمػـ النفػس كدراسػة التػكافػػؽ2081-2082

1989دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت السيد عبد العزيز سالـ: دقػرطبػة حػاضػرة الخػبلفػة فػي األندلس2086-2090

1990دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت محمد شػرؼ: دكػػتػػاب الػػػزىػػػد2092-2095

1991دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت حممي مرزكؽ:دمقػػدمػة فػي دراسػة األدب الحػديػث2092-2100

1992دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت عمر عبد العزيز عمر:ددراسة لمصادر عربية عف تػػاريخ مػػصر العػػثمػانيػة2102-2105

1993دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت قسطنطيف ستانسبلفسكيإعػػداد المػػمثػػػؿ2106-2110

1994دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت أميف عبد المجيد بدكم:دالقػصة فػي األدب الفػارسػي2111-2115

1995دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت حممي المميجي:دعػػػمـ النػػفػس المػعػػػاصػر2116-2120
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1996دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت عفت الشرقاكم: دقضػايػػا األدب الجػػاىمػي2121-2124

1997دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت بديع محمد جمعػة: دمػف قضػايػا الشػعرالفػارسي2125-2129

1998دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت إبراىيـ صقر أبك عمشةالػثػقػافػة كالتغيػر اإلجػػتمػاعػي2130-2133

1999دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت عبد العزيز عتيؽ:دتػاريخ النػقد األدبػي عػند العػرب2134-2138

2000دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت محمد زكي العشماكمالػنابػغة الػػذ بػيػػانػي2139-2143

2001دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت محمد زكي العشماكمفػمسػػفػػة الجػػمػػاؿ في الفكر المعاصر2144-2147

2002دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت أحمد الخشاب:دالتػػػفكيػر اإلجتػػماعػي2148-2151

2003دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت عفت الشرقاكم: دقضػايػا إنػسػانػية فػي أعمػاؿ المفسػريف2152-2155

2004دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت محمد أحمد أبك الفػرجالػمػعاجػـ الػمػغػكيػة2156-2158

2005دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت السيد عبد العزيز سالـ: دالػتػاريػخ كالمػؤرخكف الػعرب2159-2161

2006دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت عبد المجيد نعنعي: دأ الحػديػث.تػاريػخ الك ـ2162-2165

2007دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت عباس محمكد عكض:دفػي عمػـ النفػس اإلجتػماعػي2166-2170

2008دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت محمكد سعيد عمرافنػيقكال مستيقكف كعبلقة اإلمبراطكرية البيزنطية2171-2175

2009دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت محمد أبك المحاسف عصفكر:دالمػػدف الفػنػيػقػيػة2176-2180

2010دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت محمد محمد حسيف:دأسػػالػيب الصنػػاعػة2181-2185

2011دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت محمد محمد حسيف:د-1-اإلتجػاىػات الكطنية في األدب المعاصر ج2186-2190

2012دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت رينيارت دكزم5تػكمػمػة المػعػاجػػـ العػربيػة ج2191

2013دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت محمد عبد الرحمف مرحبا:دأصػالػة الفػكػرالعػػربػي2192-2194

2014دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت محمد عمارة-1-التمػدف كالحضػػارة كالعمػػراف ج2195-2199

=المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر بيركت =-2-السػياسة كالكطنػية كالتربػية ج2200-2204

==سػيرة الرسػكؿ تأسيس الدكلػة اإلسبلمية2205-2209
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=محمد عمارة-5ج-فػي الػديػف كالػمػغػة كاألدب2210-2213

1979-2-دار الرائد العربي بيركت طأسعد محمد عػميمعػرفػة الػمو كالمػكزكف السنجػارم2214-2215

1979-2-دار العربية لمكتاب ليبيا تكنس طعبد الرحمف بدكممؤلػفػات إبػف خػمػدكف2216-2219

=الػقػاسـ بف يػكسؼ الجيبي السبتيمػسػتػفػادا الػرحمػة كاإلغػتراب2220-2222

=محمكد عبد المكلى:دمػقػدمػات كأبػحػاث2223-2227

1983-2-ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر طضيؼ اهلل محمد األخضرمػحػاضرات فػي الحضػارة العربػية2228-2231

=محمد أرككفالػفػكػر الػعػربػي2232

1974دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت محمد عاطؼ غيث:دعػمػـ اإلجػتػمػاع2233-2237

=محمد عاطؼ غيثتاريخ التفكير كاإلتجاىات النظرية في عمـ اإلجتماع2238-2247

1987دمػشػؽخالد عبد الرحمف العؾتػاريػخ تكثيػؽ نػص القػرآف الكػريـ2248-2252

1986طبعة المجمع العممي العراقي محمكد شيت خطابمجػمة المػجػمػع العمػمػي الػعػراقػي2253-2255

=فرانؾ ردستككتكفمخػتارات مػف القصػص القصػيرة 2256

2257
أبي منصكر عبد الممؾ بف محمد كتػاب التػكفػيؽ لمتػخميػؽ

إسماعيؿ
=

=أحمد مطمكب2معػجـ المصطػمحات الببلغػية كتطػكرىا ج2258

=محمد شيت ردستكتكفمجػمة المػجمػع العػممػي العراقػي2259

1982-2-منشكرات دار السبلـ الككيت طسعيد عبد الفتاح عاشكردراسات في تاريخ الحضارة اإلسبلمية العربية2260

1981-4-دار الطميعة بيركت طناصؼ مصارنػحػك المػجػتػمػع الجػديػد2261-2263

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر عبد الحميد الخطابالػغػزالػي بيف الػديف كالػفػمسػفػة2264-2266

=مػكسى لقػبػاؿ:دالػمػػغػرب اإلسػػبلمػػي2267-2271

1985-1-ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر طجاف الببلشالتػحػمػيػؿ الػنػفػسػي2272
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1980منشأة المعارؼ باإلسكندرية قبارم محمد إسماعيؿ: دعػمػـ اإلجػتػمػاع السػيػاسػي2273-2277

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر جماؿ الديف بكقمي حسفاإلماـ إبف يكسؼ السنكسي كعمـ التكحيد 2278-2283

1983-2-ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر طمحمد أرككفالػفػكػر الػعػربػي2280

1987دار المعرفة الجامعية اإلسكندريةمحمد عمي محمد:د-1.3ج-أصػكؿ اإلجتػماع السػيػاسي2284-2292

=محمد عاطؼ غيثعػمػـ اإلجتػمػا ع الحػضػرم2293-2295

=نكيؿ تايمزعمـ اإلجتماع كدراسة المشكبلت اإلجتماعية2296-2297

1985منشكرات ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر عبد الجميؿ التميميبحػكث ككثػائؽ فػي التاريػخ المغػربي2298

دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركتسناء الخكلي:دالػزكاج كالػعبل قػة األسرية 2299

1986-2-دار النفائس طأبي نعيـ األصفيانيدالئػؿ النػػبػػػكة2300

1988-2-دار الطميعة لمطباعة كالنشر بيركت ط-األسػس النظريػة لعمػـ اإلجتماع السياسػي2301

=تػـك بػكتػكمػكرعػمػـ اإلجتػمػاع الػسػياسي2302-2305

دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركتعبد العػزيز عتػيػؽفػي تػاريػخ الببلغػة الػعػربػيػة2306

تجاىات النظرية في عمـ اإلجتماع 2307-2309 =محمد عاطؼدراسات في تػاريخ كا 

1983-1-عالـ المعرفة جدة طعبد اهلل مبشر الطرازم1.2مكسكعة التاريخ اإلسبلمي كالحضارة اإلسبلمية 2310-2311

دار الكتاب المػصرم القاىرة-18...1مػكسػكعة الفػقو اإلسػبلمي المجمػد2312-2329

1988المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرأحمد بف نعماف:دسمات الشخصية الجزائرية مف منظكر اإلنتكبكلكجياالنفسية2330-2331

نشر كمية األدب الجزائريةمحمد العبدكم البمنسيالػرحػمػة الػمػغػربػيػة2332

1966دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر إسماعيؿ محمكد ىاشـ:دالمقػكمات الثقػافية لممجتػمع العػربػي2333

1985المجمع العممي العراقي بغداد محمكد شيت خطاب-4-3-مجمة المجمع العممي العراقي ج2334-2235

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرمحمد تكمي:دالمجتػمع اإلنسػاني فػي القػرآف الكػريـ2336

المؤسسة الكطنية لمفنكف الجزائرمحمد عجاج الخطابالكجيػز فػي عمػـك الحػديث كنصػكصػو2337-2339
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1991ديكاف المطبكعات الجامعية عمي إبف جابرمنيػج الدعػكة النبكيػة فػي المرحمة المكيػة2340-2344

1988نشر كتكزيع مكتبة رحاب الجزائرعبد الحميـ محمكد:دالقػرآف فػي شػيػر القػرآف2345-2349

1991ديكاف المطبكعات الجامعية كػتػاب الشعبالفػقػو عمى المػذاىػب األربػعػة العبػادات2350-2357

الدار مخصص لمدارس أبناء الشيداءنخبة مف األساتذة المختصيفتػاريػخ األدب الغػربػي 2358-2361

1991ديكاف المطبكعات الجامعية سمير المرزكقي جميؿ شاكرمػدخػؿ إلػى نظػرية القػصة2362-2366

دار طبلس لمدراسات كالترجمة كالنشريكسؼ الشاركليدراسػػات فػي القصػة القػصػيرة  2367-2368

=ركبرت شكلزعػنػاصػر القػصػة2370-2371

=بديع حػقيقػمػـ فػي األدب الػعػالػمػي2372-2373

=جكرج طرابيشيالرجػكلػة كأديكلكجيا الرجكلة في الركاية العربية2374-2375

=أحمد الخميؿظػاىػرة القػمػؽ فػي الشػعر الجاىمػي 2376-2377

=عػمي أبك ممحـ: درسػائػؿ الػجػاحػظ2378-2386

1989مػكفػـ لمنشر أبك القاسـ محمد القاسـ الحريرمج الثاني–المقامات الجزء األكؿ 2387-2395

1991ديكاف المطبكعات الجامعية رابح العربيفػف السخريػة فػي األدب الجػاحػظ2396-2397

1991ديكاف المطبكعات الجامعية إبراىيـ رمانيالػغمػكض فػي الشعػر العربػي الحديػث2398-2399

1988-1-دار طبل س لمدراسات كالترجمة كالنشر طمػازف الكعػرقضػايػا أساسػية فػي عمػـ المسانػيات2400-2401

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرمػفدم زكريػاإلػيػاذة الجػزائػر2402

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرمػفدم زكريػاالػمػيػب المػقػد س2403

1984-2-الشركة التكنسية لمتكزيع طمحمد مزاليدراسػػػػات2405

1985دار الثػقافػة لمنشر القاىرةمحمد حمدم إبراىيـ:داألدب الػسػكػنػدرم2406

2407
مػػرايػػا جػػديػػدة

عبد الجبار عباس
1988منشكرات كزارة الثقافة كاإلعبلـ دار الرشيد لمنشر 
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1988-2-شػركة الشياب الجزائر طسعيد حكماإلسػػػػػبلـ2408

1992-2-ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر طالصديؽ سعدمإنجميزية عربية– دركس في الترجمة عربية إنجميزية 2409-2412

1988-2-دار الطميعة بيركت طمحمد فايز عبد سعيداألسس النظرية لعمـ اإلجتماع السياسي2413

1988-2-دار الطميعة بيركت طعمي بك ممحـ:دالمػنػاجػي الفمسػفة عنػد الجاحػظ2414-2415

1988-2-دار الطميعة بيركت طمصطفى بكتفنكشتالػعػائػمػة الػجػزائػريػة2416-2417

1988-2-دار الطميعة بيركت طالبركفسكر دينكفمػعػجػـ عػمػـ اإلجػتػمػاع2418-2419

1985دار الكتاب المصرم القاىرة أحمد زكي بدكم:دمػعػجػـ مػصطػمحػات اإلعػبلـ2420

ديكاف المطبكعات الجامعيةمصطفى أميف– عمي الجاـر البػبلغػة الكاضػحة مػع دليميػا2421-2425

طبل س لمدراسات كالترجمة كالنشر دمشؽجبراف خميؿ جبرافالػعػػكاصػػؼ2426-2427

طبل س لمدراسات كالترجمة كالنشر دمشؽجبراف خميؿ جبرافالػمػػجػنػػكف2428-2429

طبل س لمدراسات كالترجمة كالنشر دمشؽجبراف خميؿ جبرافالػبػدائػع كالػطػرائػؼ2430-2431

طبل س لمدراسات كالترجمة كالنشر دمشؽجبراف خميؿ جبرافالػتػػػائػو2432-2433

طبل س لمدراسات كالترجمة كالنشر دمشؽجبراف خميؿ جبرافعػػرائػس الػمػركج2434-2435

1985-1-دار طبل س لمدراسات كالترجمة كالنشر طجبراف خميؿ جبرافإمػرؤ الػقػيػس عاشػؽ كبطػؿ درامػي2436

1985-1-دار طبل س لمدراسات كالترجمة كالنشر طجبراف خميؿ جبرافالػػنػػػبػػي2437

1985-1-دار طبل س لمدراسات كالترجمة كالنشر طدافيدكؼ.لنداؿ مػػدخػػؿ إلػى عمػـ النفػس2438

1985-1-دار طبل س لمدراسات كالترجمة كالنشر طمػازف الػكعػردراسػات لػسػانػية تػطػبػيػقػية2439-2440

1984دار الطميعة بيركت حساـ محي الديف األلكسي:دفػمػسػفػة الػكػنػدم2441-2442

1988-1-دار طبل س لمدراسات كالترجمة كالنشر طعمر مكسى بػاشا:دغػػفػػراف أبػي الػعبلء2443-2444

1988-1-دار طبل س لمدراسات كالترجمة كالنشر طرنػا قبانيأسػاطػيػر أكركبػا عػف الػشرؽ2445-2446

1993-2-ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر طزكريا الصياـ:ددراسػػة فػي الػشػعػر الػجػاىػمػي2447-2449
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1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرمحمد مصايؼالنػقػد األدبػي الحػديػث فػي المغرب العربي2450-2452

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائراألب رفاييؿ نخمو الياسكعيقػامػكس المتػرادفػات كالمتػجانسػات2453-2454

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرمحمد عزاـقضػية اإللػزاـ فػي الشػعر العػربي 2455-2456

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرأحمد زكي بدكممعػجـ مصػطمػحات اإلعػبلـ2457-2458

شركة الشياب لمنشر كالتكزيعسيد الجميمي:دلػمػاذا يمػحػدكف2459-2460

1974دار النيضة العربية بيركت فتحي أبك عيانو:دالسػكػاف كالعػمػراف الػحضػرم2461-2468

1989-1-دار طبل س لمدراسات كالترجمة كالنشر طمحي الديف الكافيحيشػرح قػكاعػد اإلعراب إلبػف ىشػاـ2469

1992منشكرات األندلس الجزائر عبد الحسيف بف ىدكقوغػدا يػـك جػديػد 2470-2474

1983ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر الطاىر محمدتكاتأدب الرسػائػؿ فػي المػغػرب العػربػي2475-2484

1983ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر عبد الرحمف طالبمنػيػجػيػة اإلسػتػفػادة2485-2494

1983ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر شكقي رياض:دشػعػر السػيػرة النػبػكيػة2495-2497

1993ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر عبد الجميؿ مرتاضالعػربػيػة بيف الطبػع كالتطبػع2498-2507

1993ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر سالـ شاكرمػدخػؿ إلػى عػمػـ الػداللػة2508-2513

1993ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر شايؼ عكاشة2نظرية اإلدب في النقد الكاقعي الغربي المعاصر ج2514-2519

1993ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر شايؼ عكاشةمقدمة في نظرية األدب الجزء األكؿ2520-2525

1993ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر أرنكؼ كيتييجمقدمة في عمـ النفس2526-2539

1993ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر حسيف محمد سميماف:دالتػراث العػربػي اإلسػبلمػي2540-2549

1993ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر حامد حفني داكد:دتػاريػخ األدب الحػديػث2550-2556

1988دار ماكجر كىيؿ لمنشرالنداؿ دافيدكؼمػدخػؿ إلػى عػمػـ الػنفػس2557-2558

1993ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر الطاىػر قطبيالتػكجػيػو النحػكم لمقراءات القرآنػية2559-2568

دار المنصكرم لمنشر قسنطينةمحمد حسيف فضؿ اهلل1الػحػكار فػي الػقرآف ج2569-2580
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1985ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرجاف الببلش كج ب بكنتاليسمعػجـ مصػطمػحات التحمػيؿ النفػسي2581-2582

1993مطبعة دحمب الجزائر حسف ممحـ:دالتفكػير العمػمػي كالمنيػجػية2583-2591

1993مطبعة دحمب الجزائر أحمد حػانيمػباحػث فػي المسػانيػات2592-2598

1985ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرعمر بف أبي حفصفتح المطيؼ في التصريؼ عمى البسط كالتعريؼ2599-2608

1985ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائربغدادم بمقاسـالػمػعػجػزة الػقػرآنػية2609-2613

1985ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرمحمد يحياتفالبحػث المغػكم فػي المغػرب العػربػي2614-2620

1985ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرمصطفى عشكممػدخػؿ إلػى عػمػـ النػفػس2621-2630

1985ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرالعربي دحكبعض النماذج الكطنية في الشعر الشعبي2631

1985ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرأبك العيد دكدكدراسػات أدبيػة مقػارنػة 2632-2637

1985ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرمحمد عبد الرحيـ الزينيمشػكمة الػفػيػض عنػد فبلسػفة اإلسػبلـ2638-2647

1985ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرطػاىر الجزائرمالجكاىر الكبلمية في إيضاح العقيدة اإلسبلمية2648-2657

1985ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرصبرم خدمتميالعقػيدة كالفػرؽ اإلسػبلمػية 2658-2665

1995شركة الشياب لمنشر كالتكزيع محمد عمي الصابكني1.2.3صػفػكة الػتػفػاسػير ج 2666-2668

1995شركة الشياب لمنشر كالتكزيع محمد عمي الصابكني1.2.3مػخػتػصػر تػفػسير بػف كثػير2669-2671

1993ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرمحمد مرتاضالمكضػكعانػية فػي شعػر الطفػكلة الجزائػرم2672-2681

1993ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرمحمكد يعقكبيدركس المنػطػؽ الصػػكرم2682-2691

2692-2694
فػي إشػكالػيػةالػمػقػد س

نكر الديف طكالبي: د
1994منشكرات عكيدات بيكت ديكاف المطبكعات الجامعية 

1993ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرمحمد مرتاضمػف قضػايػا أدب الػطػفػؿ2695-2704

=محمد عثماف نجاتياإلدراؾ الحسػػي عنػد إبػف سيػػنا2705-2712

=عبد الجبار تكابةزمف الػفػعػؿ فػي الػمػغػة الػعربػية2713-2722
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=قطبي الطاىربػحكث فػي المغة االستفياـ الببلغي لقسـ الثاني2723-2732

=شايؼ عكاشة1نظرية األدب في النقد التأثيرم العربي المعاصر ج2733-2739

==3نظرية النقديف التأثيرم العربي المعاصرج2740-2744

دار الثقافة لمنشر كالتكزيعإماـ عبد الفتاح إماـ:دمحاضػرات فػي المنػطػؽ الجػزء األكؿ2745-2751

1988ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائررزؽ الحجرإبف الكزير اليمني كمنيجو الكبلمي2752

1986مكافقة كزارة الشؤكف الدينية إبراىيـ إبف أحمد المارغنيدليؿ الحيراف عمى مردكد الظماف2753

1993ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرحمداف حجاجيإبػف زمػرؾ حػيػاة كأثػار2754-2763

=عبد المجيد حنكفصكرة الفرنسي في الركاية المغربية2764-2765

1994ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرصالح بمعيدالنػحػك الػكظػيفي2766-2780

==مػػصػػادر الػمػغػػة2781-2786

=عبد الجميؿ مرتاضالبنية الزمنية في القص الركائي2787-2796

=زبير دراقيمحػاضػرات فػي فػقػو المػػغة2797-2803

=نكر الديف طكالبي:دالػديػف كالػطػقػكس كالمػتغػيرات2804-2808

=طكؿ محمدالبنية السردية في القصص القرآني 2809-2818

=عبد الرزاؽ نكفؿاإلعجاز العددم في القرآف الكريـ2819-2828

=عمي بف محمدالشػكاىػد النػقػديػة2829-2838

=عمر بف قينة:دأدب المػغػرب العػربػي قػديمػا2839-2848

=رابح بكحكشالبنية الػمغكية لبردة البكصيرم2849-2855

=دحماني محمدتغريب العالـ الثالث الخرافات كالحقائؽ2856-2865

=زبير دراقيمحاضرات في األدب األجنبي2866-2869

=جماؿ قنافمظاىر مف تطكر أكركبا في القرف الثامف عشر 2870-2874
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=أحمد حمدمالثػكرة الجزائرية كاإلعبلـ 2875-2880

=زبير دراقيمحاضرات في األدب 2881-2890

=فػراد محمد أرزقػيالقكل المغربية في األندلس2891

=عبد الحميد بكرايكمنػطػؽ السػردم2892-2894

=صكرة الفرنسي في الركاية المغربيةاإلحػاطػة فػي النػحػك2895-2897

=عبد المجيد حنكفصكرة الفرنسي في الركاية المغربية2898-2900

1994ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرعبد الممؾ مرتاض: دبنػية الخطػاب الشػعرم2901-2902

=حامد حفني داكدتػاريػخ األدب الحػديػث2903-2904

=حكاس برمشػػعػر مػفػدم زكػريػا2905

=حنفي بف عيسىمحاضرات في عمـ النفس المغكم 2906-2908

=بمعيد صالحمػصػادر المػغػة 2909-2911

=زبير دراقيالمفيد الغالي في األدب الجاىمي2912-2913

=طاىر سعد اهللعبلقة القدرة عمى التفكير االبتكارم2914-2915

=رابح بكحكشالبنية المغكية لبردة بكصيرم2916-2917

=عبد القادر فيدكحدالئمية النص األدبي2918-2919

1992المؤسسة الكطنية لمكتاب بدر الديف بف تريدمالفعؿ زمنو كاعرابو كتصريفو2920-2922

1994ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرحسيف مؤنسدراسات في السيرة النبكية2923-2926

=أحمد حسانيمباحث في الميسانيات2927-2929

=سالـ شاكرمدخؿ إلى عمـ الداللة2930-2931

=زبير دراقيمحاظرات في فقو المغة2932-2933

=شايؼ عكاشة1مقدمة في نظرية األدب ج2934-2935
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==نظرية األدب في النقد التأثيرم العربي المعاصر2936-2937

==2نظرية األدب في النقد الكاقعي العربي المعاصر ج2938-2939

==3نظرية األدب في النقديف الجمالي كالبنيكم في الكطف العربي ج2940-2941

1994ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرزبير دراقيمحػاضرات فػي األدب المقػارف 2942-2944

=يكسؼ خميؼ:دتػاريخ الشػعػر العربػي2445-2946

=زكريا صياـ:ددراسة في الشعر الجاىمي 2947-2949

=بكعبلـ بف حمكدة: دمفاتػيح المػغة العربػية2950-2951

=عمي الجاـر كمصطفى أميفالببلغة الكاضحة مع دليميا2952-2954

=حامد حفني داككدتػاريخ األدب الحديث2955

=عبد القادر فيدكحالػرؤيػاك التػأكيؿ2956-2958

=صبرم خدمتميالعقيػدة كالفػرؽ اإلسبلمية2959-2960

=عبد الحميد بكرايكمػنػطؽ الػسػرد2961-2970

عرابػو كتصػريفػو2971-2972 1992المؤسسة الكطنية لمكتاب بدر الديف بف تريدمالفعؿ زمػنو كا 

=سميماف الخطيبأسػس مفػيـك الحضػارة فػي اإلسػبلـ2973

سرائو كمعراجو2974-2983 =محمد الصالح الصديؽمع الرسكؿ في ببلغتو كىجرتو كا 

=صالح بمعيدالتراكيب النحكية كسياقاتيا المختمفة عند اإلماـ عبد القيار الجرجاني2984-2993

=عبد الممؾ مرتاضفػي األمػثاؿ الػزراعػية 2994-3003

==ألػؼ ليػمػة كليػمػة3004-3008

=العربي دحك: دإبف خمكؼ كديكانو جني الجنتيف في مدح خير الفرقتيف3009-3018

=محمكد يعقكبي: دمسػالؾ العمػة كقكاعد اإلستػقرار3019-3028

1994ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرعبد القادر فيدكحالػرؤيػاك التػأكيؿ3029-3038
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=شايؼ عكاشةالحضارة العربية اإلسبلمية بيف التطكر كالتخمؼ3039-3048

=عمر بف قينة: دصكت الجزائر في الفكر العربي الحديث3049-3056

=بكعبلـ بف حمكدة: دمفػاتيػح المػغة العػربػية3057-3064

=حكاس برمشعػر مفػدم زكػريا3065-3071

=زكريادراسة فػي الشعر الجاىمي 3072-3077

=عمي الجاـر كمصطفى أميفالبػبلغة الكاضحة مع دليميا3078-3084

=محمد الصالح الصديؽمػف مػنػاىػؿ النػبػكة3085-3091

=عبد الحميد بف ىدكقوأمػػثػاؿ جػزائػريػة3092-3101

1991دار الفكر دمسؽ محمد سعيد رمضاف البكطيفػقػو السػيػرة النػػبكيػة3102-3110

1994ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرعبد الممؾ مرتاض: دبنػية الخطػاب الشػعرم3111-3118

=حنفي بف عيسى: دمحاضرات في عمـ النفس المغكم3119-3124

=حسيف مؤنسدراسات في السيرة النبكية 3125-3129

1993مطبعة دحمب الجزائر حسف ممحـ: دالتفكير العممي كالمنيجية 3130-3139

دار المنصكرم لمنشر قسنطينةمحمد حسيف فضؿ اهلل(2-1ج)الحكار في القرآف 3131-3159

1994ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرعمر مييبؿالبنيكية في الفكر الفمسفي المعاصر3160-3165

=حكاس برمشػعػر مفػدم زكػريا3166

=أبك األعمى المكدكدمنحػف كالحػضػارة الغػربػية3167-3169

1985-2-دار النيضة العربية الطباعة كالنشر طمحمد لبيب النجيجي: ددكر التربية في التنمية اإلجتماعية اإلقتصادية3170

1994ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرفراد محمد أرزقيالقػكل المغػربيػة فػي األنػدلػس3171-3172

1983المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر محمد عمارة: دقػاسػـ أمػيف كتحريػر الػمرأة3173

1989منشأة المعارؼ باإلسكندرية نبيؿ رشاد نكفؿاألدب المقارف3174-3175
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دار القمـ بيركت/ديػكاف عػمػر بػف أبػي ربيػعة3176-3177

دار الجيؿ بيركت/ديػكاف المتػنبػي 3178

1919دار المعرفة الجامعية إسكندرية عباس بيكمي عجبلفمػف أدب الػرافػعػي كمػعػاركػو 3179

1975دار المعارؼ مصر يكسؼ خميؼ: دذك الرمػة شػاعػر الحػب كالصػحػراء3180

1985-1-مؤسسة عز الديف لمطباعة كالنشر طدؾ شفيؽ البقاعيأنكاع األدبية مذاىب كمدارس في األدب المقارف3181-3182

1985دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر عبد العزيز عتيؽ: دعػمػـ البػديػع 3183-3184

==عػمػـ البػيػاف3185-3186

1981دار الياني لمطباعة عبد الفتاح عثماففػي عػمػـ الػمػعػانػي3187-3188

دار الفكر العربي القاىرةمحمد أبك الفضؿ إبراىيـمػراتػب النحكيػيف3189-3190

=عز الديف إسماعيؿ: داألدب كفػنػكنػو3191-3192

1988القاىرة الطبعة األكلى ديفيد أبركركميمبػادئ عػمػـ األصكات العػاـ3193-3195

3196
الشيخ اإلماـ أبي بكر عبد القاىر بف أسػرار البػبلغػة 

عبد الرحمف
1991-1-دار المدني بجدة ط

1981منشأة المعارؼ اإلسكندرية محمد زغمكؿ سبلمة: دالنقػد األدبػي الحػديث3197

1993دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية شرؼ الديف الراجحيفػي المػغة عنػد الككفيػيف 3198-3199

=جكف ليكنيزنظػرية تشكمسكمي المػغػكيػة3200-3201

1985-1-دار النيضة مصر لمطباعة كالنشر طعدناف رشيد: ددراسػػات فػي عمػـ الجمػاؿ3202

=جاف برتميميبػحث فػي عمػـ الجمػاؿ3203

1994دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية سامية محمد جابر: داإلنحػراؼ كالمجتمع3204-3205

1993دار المعارؼ القاىرة طػو حسيف2حػديػث األربعػاء ج3206-3213

دار األندلساإلشبيميضػرائػر الػشػعػر3214-3218
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1992-1-دار صادر ط/ديػكاف عػنتػرة3219-3222

1992دار إقرأ بيركت صبلح عبد الصبكرحػيػاتػي فػي الشػعر3223-3225

1995-4-دار العرب اإلسبلمي طالشيخ محمد بف أبي شنبتحػفة األدب فػي مػيزاف أشػعػارالعػرب3226-3229

=صالح الخرفي: دأحمػد رضػا حػكحػك3230-3232

=إحػسػاف عباسفػف السػػيرة 3233-3238

==فػف الػشػعػر3239-3242

==إتػجاىػات الشػعر العػربػي المعػاصػر3243-3244

1983-8-دار الكتاب العربي بيركت طمصطفى صادؽ الرا فعيتػحػت رايػة الػقرآف3245-3247

=مصطفى صادؽ الرافعيإعػجاز القػرآف كالبػبلغة النبػكية3248-3249

3250
فػي النػقػد األدبػي 

عبد العزيز عتيؽ
1973-2-دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت ط

==عػمػـ الػبديػع3251-3256

==عػمػـ البػيػاف3257-3261

==عػمػـ الػمػعػانػي3262-3263

==عمػـ العػركض كالقػافػية 3264-3268

=يكسؼ حسيف بكارقػراءات نػقػديػة3269-3272

1984-1-دار األندلس لمطباعة كالنشر بيركت طعمي شمؽالػمػمػس فػي الػشػعػر العػربػي3273-3277

==الػطػعػـ فػي الشػعر العػربػي 3278-3282

==السجػاع فػي الشػعر العػربػي3283-3287

==القػبمػة فػي الشػعر العػربػي3288-3292

=إبراىيـ السمرائي: دالتطػكر المغػكم التػاريخي3293-3297
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=محمد زكي العشماكمفمسفة الجماؿ فػي  الفكر المعاصر3298-3302

1983دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر حممي مرزكؽ: دالػركمػانتػيكية كالكاقػعية فػي األدب3303-3307

1984-1-دار األندلس لمطباعة كالنشر بيركت طمحمد زكي العشماكمنظرية المعنى في النقد المسرحي كاألدب المقارف3308-3312

دار النيضة العربية لمطباعة ك النشر بيرركتمحمد زكي العشماكمدراسات في النقد المسرحي ك األدب المقارف3313-3317

1983دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت حممي مرزكؽتطكر النقد ك التفكير االدبي الحديث3318-3322

==مقدمة في دراسة األدب الحديث3323-3327

1984-1-دار األندلس لمطباعة كالنشر بيركت طلئلبف العصفكر األشبيميضػرائػر الػشػعػر3328-3332

1983دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر محمد مصطفى ىدارة: دالشعر في صدر اإلسبلـ كالعصر األمكم3333

1991-1-دار الشركؽ طغالي شكرم: دأزمػة الػجػنػس فػي القصة العربػية3334-3338

1991دار الشركؽ طبعة األكلى غالي شكرم: دشعرنا الحديث إلى أيف 3339-3342

دار األندلس لمطباعة كالنشر بيركتالشيخ أحمد الشنقيطيشػرح الػمعمػقػات الػعػشػر3343-3347

1991دار الشركؽ طبعة األكلى غالي شكرم: دشعرنا الحديث إلى أيف3348

1983دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر غالي عبد المعطي محمد: دفمسػفة الفػف رؤيػة جديػدة3349-3353

دار األندلس لمطباعة كالنشر بيركتعزيز السيد جاسـتأمػبلت فػي الحػضػارة كاإلغتػراب3354-3357

1980دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية ماىر عبد القادر محمد عميالمنػطػؽ كمنػاىػج الػبحػث3358-3361

1993-9-دار الشركؽ طبعة طزكي نجيب محفكظ: دتجػديػد الفػكر العػربػي3362-3366

=فػاركؽ خكرشيدىػجػـك كػاتب الػعػصػر3367-3371

دار األندلس لمطباعة كالنشر بيركتأبي حامد الغزاليالػمنػقػذ مػف الضػبلؿ3372-3376

1995-3-دار الشركؽ بيركت طأحمد بيجتقصػص الحيػكاف فػي القػرآف3377-3379

1991ديكاف المطبكعات الجامعية الطاىر سعد اهلل: دعبلقػة القػدرة عمى التفػكير اإلبػتكارم3380-3383

=أحمد حسانيالمككف الداللي لمػفعػؿ فػي لػساف العرب3384-3387
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=معيد المغات كاآلدابأعماؿ الممتقى الدكلي حكؿ األدب الػمقارف3388-3391

=عثماف حشبلؼالتراث كالتجديد3392-3394

=عبد الممؾ مرتاضتحمػيؿ الخطػاب السػردم3395-3396

=عمي زيكيفكرة الحمية فػي فمسفة الغزالي3397-3400

=مصطفى عشكممػدخػؿ إلػى عمػـ النفػس المعػاصر3401-3404

=ضيؼ اهلل محمد األخضر: داألفػعػاؿ الػمػعػتػمػة3405-3408

=بػمػعػيد صالحمػصػادر الػمػغػػة3409-3412

=سعد بكفبلقػةالػشػعػر الػنػسػكم األندلػسي3413-3414

=محمد يعقكبي: دمسالؾ العمة كقكاعد اإلستقراء عند األصكلييف3415-3418

=شايؼ عكاشةالصراع الحضارم فػي العالـ اإلسبلمي3419-3422

=مصطفى بيطاـ: دمظاىر المجتمػع كمبلمػح التجديػد3423-3426

=زكريا صياـ:ددراسػة فػي الشػعر الجاىمػي3427-3430

=مصطفى عشكممػدخػؿ إلى سيككلكجية الشخصية3431-3434

1991ديكاف المطبكعات الجامعية عبد الممؾ مرتاض: دألػؼ ليػمػة كليػمػة3435-3438

=صالح بمعيداإلحاطػة فػي النحػك 3439-3442

=فضيؿ دليك: ددراسػة فػي المنػيػجيػة3443-3444

=محمد إبف سمينةمحػمػد العػيػد آؿ خمػيػفة3446 -3445

=صالح بمعيدألػفػية إبػف مػالػؾ فػي المػيػزاف3447-3450

=محمد مرتاض:دمػف قػضػايػا أدب األطػفاؿ3451-3454

=عبد اهلل حمادم:دمػسػاءالت فػي الفكر كاألدب3455-3456

=نكر الديف السدالػشػعريػة العػربػيػة3457-3458
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=عبد اهلل الركيبيالشػعػر فػي زمػف الحػريػة3459-3466

=حسيف محمد سسميماف:دالتػراث العػربػي اإلسػبلمػي3467-3469

=حامد حفني داكدتاريخ األدب العربي في العصر العباسي األكؿ3470-3473

=بشير كحيؿمبػػاحػث لػغػكيػة 3474-3477

=شايؼ عكاشةالحضارة العربية اإلسبلمية بيف التطكر كالتخمؼ3478-3481

=دؾ عبد القادر فيدكحشػعػريػة الػقػص3482-3485

=فرحات عياشياإلشػتػقػاؽ كدكره فػي نػمػك المػغػة3486

=أحمد شاميةخصائػص العربيػة كاإلعجػاز القرآنػي3487-3488

=محمكد يعقكبيأصػكؿ الخػطػاب الفمػسفػي3489-3490

=حسيف محمد سسميماف:دالتػراث العربػي اإلسػبلمػي 3491

=محمد الصغير بنانيالنظريات المسانية كالببلغية كاألدبية عند الجاحظ3492-3493

1991ديكاف المطبكعات الجامعية حسف ممحـالتفػكػير العمػمػي كالمنيػجػية3494-3498

=رابح بكحكشالبنػية المغػكية لػبردة البصػيرم3499-3502

=آمنة بمعميتجميات مشركع البحث كاإلنكسار في الشعر العربي3503-3506

=عبد القادر ىنيدراسات في النقد األدبي عند العرب3507-3510

=حمداف حجاجيإبف زمرؾ حياة كآثار3511-3514

=جػكؿ تػريككالػمنػطػؽ الػصػكرم3515-3518

=أحمد حسانيالسمات التفريعية لمفعؿ في البنية التركيبية3519-3522

=زبير دراقيالمػتقػصي فػي األدب اإلسبلمػي 3523-3526

=صالح بمعيدالمغة العربية آلياتيا األساسية كقضاياىا الراىنة3527-3530

=حنفي بف عيسى:دمحاضرات فػي عمـ النفس المغكم3531-3533
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=عايدة أديب باميةتطػكر األدب القصػصػي الجػزائػرم3534-3537

=أرنكؼ كيتيجمػقػدمػة عػمػـ الػنفػس3538-3541

=شايؼ عكاشة2القسـ -1-مقدمة في نظرية األدب ج3542-3545

=الطاىرقطبيأسمكب اإلستفياـ في ديكاف عمر بف أبي ربيعة3546-3549

=زبير دراقيمحاضرات فػي األدب المقارف3550-3553

=محمد يحياتفالبحث المغكم في المغرب العربي3554-3557

=قطبي الطاىربػحػكث فػي الػمػغػة3558-3561

=عبد الجميؿ مرتاضالعربية بيف الطبع كالتطبيع3562-3565

=أحمد حسانيمبػاحث فػي المػسانػيػات3566-3567

1991ديكاف المطبكعات الجامعية جبللي دالشمػدخػؿ إلػى المسانػيات التداكليػة3568-3571

=شايؼ عكاشةنظرية األدب في النقد التأثيرم العربي المعاصر3572-3579

=عبد العزيز رأس ماؿ: دكػيػؼ يتػحػرؾ المجتػمػع3580

=صالح بمعيدفػي قضايػا فػقػو المػغة العػربػية3581-3582

=عمػر بف قيػنةفػي األدب الجزائرم الحػديػث3583

=محمد محمكد/عمار يكحكش : دمػنػاىػج الػبحػث الػعمػمػي3584

=ركالف كايركؿالصحافة المكتكبة كالسمعية كالبصرية3585-3587

=نايؼ معركؼ:دخصػائػص العػربػية3588

=حنفي بف عيسى:دمحػاضػرات فػي عمػـ النفس المغػكم3589

1986-8-منشكرات دار المشرؽ بيركت طفؤاد فراح البستانيكالي الديف يكف 3590

==عػمػرك بف كمػثػـك 3591

==إبػف بطػكطػة تحػفة النػظار3592
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==الجػاحػظ كتػاب الحيػكاف 3593

==الػفػرزدؽ3594

==أبػك فػراس الحمدانػي 3595

==إبػف حػـز3596

==سميػمػاف البػستػانػي3597-3599

==الشيخ إبراىيـ اليازجي3600

==إبػف حػـز األخبلؽ كالػسيػر3601

1986-8-منشكرات دار المشرؽ بيركت طفؤاد فراح البستانياألعػشػبػي االكػبػر3602

==سميػمػاف البػستػانػي3603

==إبػف خػمػدكف3604

==أبػك العتػاىػية3605

==(العقد الفريد)إبف عبد ربو 3606-3607

==إبػف بػطػكطػة3608

==الشيخ إبراىيـ اليازجي3609-3610

==جػريػر3611

==أبػك عبلء الػمعػرم3612

==الػخػنػسػػػاء3613

==الػخػطػيػئػػة3614

==الػنػابػغػة الػذبػيػانػي3615

==كػعػب بػف زىػيػر3616

==حػسػاف بػف ثػابت3617
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==األخػػػطػػؿ3618-3619

==جػريػػر3620

==طػرفػة كلػبػيػد3621

==الشيخ إبراىيـ اليازجي3622

1982الشركة الكطنية لشر كالتكزيع  إبف رشدفػصػؿ المقػاؿ3623

3624
التصػريػؼ العػربػي

الطيب البككش: د
1987-2نشر كتكزيع مؤسسات عبد الكريـ تكنس ط

1988دار الشياب لمطباعة كالنشر باتنة أبي سعيد السيرافيإدغػػػػاـ القػػػػراء3625

1980-2-دار المسيرة لمطباعة بيركت طكـر البستانيديػكاف حػاتػـ الطػائػي3626

1980-2-منشكرات عكيدات بيركت طجػاف بياجيوالػبنػيػكيػة3627

1988مرقـ لمنشر طبع المؤسسة الكطنية سميـ بابا عمر/محمد بمقايدإبػف جػبػير 3628

1989-6-مكتبة رحاب الجزائر طفتحي الخكليدليػؿ اإلمبل ء3629

1983-2-دار إبف خمدكف بيركت طشكقي عبد الكريـالػفمػكػمػكر كاألسػاطيػر العربيػة3630

1986-2-دار المشرؽ  بيركت طلكيس شيخك  2مجػانػي األدب فػي حػدائػؽ العػرب ج3631

3632
ديػكاف إبػف اآلبػار

أبي عبد اهلل محمد إبف األبار  القطاعي
1985دار التكنسية لمنشر 

1919دار المشرؽ بيركت لكيس شيخك 6.1مجػانػي األدب فػي حػدائػؽ العػرب ج3633-3637

1986منشكرات دار المشرؽ بيركت =شػعػراء الػنصػرانيػة   3638

1985دار التكنسية لمنشر رضا حبيب سكيس: دديػكاف المػعتػمػد إبف عػباد3639

1978دار المسيرة بيركت 1.2رشيد سميـ الخكرم مجمدديػكاف الػشاعػر3640-3641

1987دار الشياب لمطباعة كالنشر محمد نعيـ ياسيف: دكػتػاب اإليػمػاف 3642
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1986دار التكنسية لمنشرخير الديف التكنسيأقػـك المسالؾ فػي مػعرفة أحػكاؿ المماليؾ 3643

1980الشركة الكطنية لمطباعة كالنشر الجزائر مػيػرمشعراء الجزائر ديكاف إبف العقكز 3644

1991ديكاف المطبكعات الجامعية عبد الممؾ مرتاضالنػص األدبػي مػف أيػف إلػى أيػف 3645

1984الشركة التكنسية لمتكزيع تكنس عبد السبلـ المسرم: دقراءات مع الشابي كالمتنبي كالجاحظ كابف خمدكف3646

1986-2-دار التكنسية لمنشر طأبك القاسـ عبد اهلل بف عبد الرحمفالكاضػح فػي مشكبلت شعر المػتػنػبي 3647

1984ديكاف المطبكعات الجامعية محمد الطيب عقاباألكانػي الػفػخػاريػة اإلسبلمػيػة3648-3649

1985-1-دار السبلسؿ لمطباعة كالنشر الككيت طزىير المنصكرفنكف-مقػدمػة فػي منػيػج اإلبػداع3650

1979-1-دار القمـ بيركت طيكسؼ نكر عكض: دفػف المقػامػات بيػف المشػرؽ كالمغػرب3651

3652
محمد /أحمد الحكفي /عمر الدسكقيمعػالػـ الحضػارة اإلسػبلميػة 

المرغي
1969-2-دار الفكر لمطباعة كالنشر بيركت ط

1996منشكرات دار السبلسؿ الككيت محمد العفيفيمقػدمة فػي تفسػير الرسػكؿ لمقرآف الكريـ3653

1991منشكرات كزارة الثقافة دمشؽ صبلح الديف خميؿ بف إبيؾ الصفدمتحػفػة ذكم األلبػاب3654

1985دار الفكر لمنشر كالتكزيع األردف عبد الرحمف ياغي: درأم فػي الػمقامػات3654

1981-1-المؤسػسة العربية لمدراسات كالنشر طىاشـ ياغي: دالشعر الحديث بيف النظر كالتطبيؽ3655

1974منشكرات دار مكتبة الحياة بيركت سميـ الحمكتػاريػخ المػكسػيػقػى الشػرقػيػة3656

1982- 2-دار المريخ لمنشر طعبد اهلل بف عبد الرحيـ عسيبلف: دمعػجػـ شػعػراء الحمػاسػة3657

1986نشر كتكزيع مكتب رحاب زيغريد ىكنكوشػمػس اهلل عػمى الػغػرب 3658

=الشيخ محمد عمي الصابكنيالػمػكاريػث فػي الشػريعة اإلسبلمػية  3659

1985المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر عمار بكحكش: ددليػؿ البػاحػث فػي المنيػجية كالكتػابة3660

1967-3-منشكرات دارالمشرؽ بيركت طلكيس شيخكشعراء النصرانية قمب اإلسبلـ3661

1978المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك عبد العزيز السيد: دمعجـ المكحد مصطمحات عمـ النبات3662
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3663
اإلنساف الحائر بيف العمـ كالخرافػة

عبد المحسف صالح: د
سمسمة كتب الثقافة يصدرىا المجمس الكطني الككيت 

1978

=نايؼ خرما: دأضكاء عمى الدراسات المغكية المعاصرة 3664

1977الييئة العامة المصرية لمكتاب أحمد يكسؼ الشيفمشيكتاب أزىار األفكار في جكاىر الحجاب3665

1971أكتكبر أبك الفرج محمد بف أبي يعقكبكتاب الفيرست لمنديـ 3666

1987دار بيركت لمطباعة كالنشر بيركت حسػاف بف تػابػث األنصارم3667

1985-1-مؤسسة الرسالة دار الفرقاف لمنشر طمحمد سمير نجيب البدم: دمعجـ المصطمحات النحكية كالصرفية 3668

منشكرات المستشارية الثقافية لدمشؽمحمد التكنجي:دديكاف األميػر أبي فراس الحمداني3669

1990-2-دار البعث قسنطينة الجزائر طصبيح التميمي: د-2-ىداية السالؾ إلى ألفية إبف مالؾ ج3670

1979دار المشرؽ بيركت المنػجػد الفػرنسػي عػربػي3671

1971دار السابؽ لمنشر بيركت جركاف السابؽكػنػز الكسيط قامكس فرنسي عربي3672

1989المنظمة العربية لمثقافات كالعمـك جماعة مف كبار المغكييف العربالمعجـ العربػي األساسي3673

1990ديكاف المطبكعات الجامعيةأدكار غالبالمكسكعة فػي العمـك الطبيعية 3674-3678

1990-2-دار البعث قسنطينة طصبيح التميمي: د1ىداية السالؾ إلى ألفية إبف مالؾ ج3679

1987شركة الشياب لمنشر كالتكزيع صفي الرحمف المباركفكرمالرحػيػؽ الػمػخػتػـك 3680

1983ديكاف المطبكعات الجامعية أحمد سميماف ياقكت:دظاىرة اإلعراب فػي النحك العربي3681

1982الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع الجزائر حمداف حجاجيحيػاة كآثار الشاعر األندلسي إبف خفاجة 3682

-1-مكتبة سمية مؤسسة حبيب درغاـ كأكالده طسييؿ حسيب سماحومػعػجػمػي الحػي 3683

نتػاجػو كتحػميػمػو3684 1984مطبكعات الجامعية جامعة الككيت عبد الرحمف أيكبالكػبلـ كا 

1990ديكاف المطبكعات الجامعيةعبد اهلل عبد الرازؽ السعيدالػرطػب كالػنػخػمػة3685

1984مديرية المكتبات كالكثائؽ الكطنية نمر سرحافمعجـ قكاعد المغة العربية 3686
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1981-3-دار القمـ بيركت طعمي شمؽ: درسػالػة الغػفػراف ألبػي عػبلء الػمعػرم3687

1979عالـ الكتب القاىرة حامد محمد أميف شعبافأسػرار النػظػاـ المػغػكم 3688

دار الشريفة لمنشر كالطباعة الجزائرعبد المتعاؿ الصعيدمالقػضػايػا الػكبرل فػي اإلسػبلـ3689

1983- 4-الشركة التكنسية لمتكزيع طبمحف البميش/عمي بف ىادية الػقػامػكس الجػديػد3690

1981-4-دار العمـ لممبلييف بيركت ططػو حػسػيػف(1.2.3 )مف تاريخ األدب العربي المجمد3691-3693

كىراف-5-دار الكتاب العربي بيركت طسيؼ الديف الكاتب-10-ج-الكامؿ في التاريخ 3694

ديكاف المطبكعات الجامعية كىرافمحمد عباسالبشػير اإلبػراىيػمػي أديػبػا3695-3700

!VALEUR#محمد بف سعيدالػتػرجػمػة األدبػيػة3701-3706

1986-جديدة -مكتبة لبناف بيركت طكجدم رزؽ غالي– مجدم كىبة :د(عربي.فرنسي.إنجميزم)معجـ العبارات السياسية الحديثة 3707

=جماؿ بركات(عربي- إنجميزم)قامكس المصطمحات الدبمكماسية 3708

=سمكحي فكؽ العادةمعجـ الدبمكماسية كالشؤكف الدكلية3709

=األمير مصطفى التيامي(عربي– فرنسي )معجـ األلفاظ الزراعية 3710

دار الكتاب المبناني بيركت/(7.......1)تاريخ العبلمة إبف خمدكف المجمد3711-3724

1984دار بيركت لمطباعة كالنشر كـر البستانيديػػػػػكاف الػخػنػسػػػػاء3725

==ديػػػػػكاف إبػف زيػدكف3726

==ديػكاف عػمػر بػف أبػي ربيػعػة 3727

==ديػػػػػكاف األعػشػبػي3728

1983-3-دار الكتاب المصرم كالمبناني ططػو حسيفأعػبلـ األدب المػعػاصػر فػي مػصػر3729

1985-1-دار الشركؽ بيركت طسبط إبف الجكزممػرآة الػزمػاف فػي تػاريػخ األعػيػاف3730

3731
ستخراج المعنى عند العرب عمـ التنمية كا 

-محمد حسف الطياف .محمد مراياني:د
دار طبلس لمدراسات كالترجمة كالنشر
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3732-3733
(4-1)شػرح ديػكاف الحػمػاسػة 

اإلماـ أبي زكريا يحي بف عمي التبريزم
عالـ الكتب بيركت

1976الشركة التكنسية لمنشر كالتكزيع الشيخ محمد الطاىر إبف عاشكرديػكاف الػنػابػغػة الػذبيػانػي3734

1987-4-دار الشياب لمطباعة كالنشر طأبكبكر بف السنيعػمػؿ اليػـك كالميػمػة3735

1984دار بيركت لمطباعة كالنشر كـر البستانيديػكاف الػنػابػغػة الػذبيػانػي3736

دار الشياب لمطباعة كالنشرالشيخ خميؿ بف إسحاؽ المالكيمخػتػصر العػبلمػة خمػيػؿ3737

1989شركة الشياب الجزائرإماـ أبي عبد الرحمف أحمد بف شعير(كفاة الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ)كػتػاب الػكفػاة 3738

1988دار البعث لمطباعة كالنشر قسنطينة النذير مصمكدمسػبػحػانػؾ3739

1982 ديكاف المطبكعات الجامعية بكرم عبد الكريـمكقفو مف أصكلو النحك العربي:إبف مضاء3740

=منى إلياس: دالػقػيػاس فػي النػحػك3741

=عبد الحميد مشعؿمػكسػيػقػى الػغػنػاء الػعػربػي 3742

1991-1-دار اليدل لمطباعة كالنشر طعبد المجيد الشرنكبيشػرح الحػكػـ الػعػطائػية 3743

1986ديكاف المطبكعات الجامعية خالد قطيشالخط العربي كآفاؽ تطكره3744

1933-1-دار الكتب المصرية القاىرة طأحمد نسيـديكاف النابغة بني شيػباف 3745

1986-6-مكتبة لبناف طأحمد شفيؽ الخطيب(عربي- إنجميزم)معجـ المصطمحات العممية كالفنية كاليندسية 3746

3747
كتشافات  إختراعات كا 

/
1986-8-ترادكسيـ شركة مساىمة سكيسرية جنيؼ ط

1986دار التكنسية لمنشر آدـ مػتػز:د(2-1)الحضارة اإلسبلمية الجزء3748-3751

دار إحياء التراث العربي بيركتأبي سعيد السكرم محمد بف حبيبشػعػر األخػطػؿ3752

منشكرات دار مكتبة الحياة بيركتمحمد إسماعيؿ عبد اهلل الصاكمشػرح ديػكاف جػريػر3753
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3754-3755
أبي حسف عمي بف الحسيف بف عمي البياف كالتبييف ك

المسعكدم
1983- 1-درا الكتاب المبناني طباعة كنشر كتكزيع ط

1986-2-مطبكعات مجمع المغة العربية بدمشؽ طجماؿ بف نباتة المصرممطمع الفكائد ك مجمع الفرائد3756

1986المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشرنعيـ عمكيةالؼ ليمو كليمو3757

1989مرقـ لمنشر محمد الرباحيالمكف3758

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر محمد األخضر حسيف الجزائرمالقياس في المغة العربية3759

1988مكفـ لمنشر إبف حـز األندلسيطكؽ الحمامة في األلفة كاألالؼ3760

3761
محمد الديف الدركيش كعبد المعيف ديكاف ديؾ الحسف الحمصي

المككني
1984طبلس لمدراسات كالترجمة دمشؽ 

1988مكفـ لمنشر عبد الرازؽاإلسبلـ كأصكؿ الحكـ3762

1983ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرمحمد الصغير بنانيالنظريات المسانية كالببلغية كاألدبية عند الجاحظ3763

=محمد بف محمد زيادةأئمة اليمف بالقرف الرابع عشر لميجرة3764

1986دار بيركت لمطباعة كالنشر كـر البستانيديػكاف جػريػر3765

=بطرس البستانيديكاف جميؿ بثينة3766

المؤسسة العربية لمنشر كالطباعة بيركتإبراىيـ جزيني=3767

سمسمة كتب ثقافيةكىب أحمد ركمية: دشعػرنػا القػديػـ كالػنػقد الجػديػد3768

3769
شرح المككدم

البي زيد عبد الرحمف بف صالح المككدم
دار الرحاب لمطباعة كالنشر كالتكزيع

دار الكتاب المبناني بيركتأنكر الجندمخصائص األدب العربي 3770

1985-6-منشكرات الكتاب المبناني بيركت طاإلماـ الخطيب القزكينياإليضاح في عمـك الببلغة 3771

1985-1-دار إقرأ لمنشر كالتكزيع كالطباعة طسالـ يعقكباإلسبلـ كتاريخو مف كجية نظر إباظية 3772
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3773
نػزىػة النػظػر

شيخ اإلسبلـ الحافظ إبف حجرالعسقبلني
شركة الشياب الجزائر

منتخبات مف التراث الشعرمىادم العمكمالػيػجػاء الػعػربػي3774

1980مكتبات الكميات األزىرية القاىرة محمكد السيد شيخكف: دالببلغػة الػكافيػة3775

1974دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر طو ندا:دالنصكص الفارسية 3776

3777
تحفة ذكم األلباب

صبلح الديف خميؿ إبف أبيؾ الصفدم
1993منشكرات كزارة الثقافة دمشؽ

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر الشيخ محمد بف يكسؼ أطفيشكتاب الرسـ فػي تعميـ الخط3778

1982جامعة دمشؽ فاطمة جيكشيفمسفة التربية 3779

1983-2-دار األندلس لمطباعة كالنشر بيركت طإلبف عصفكر اإلشبيميضرائر الشعر3780

1989مكقـ لمنشر أحمد أميففجر اإلسػبلـ 3781

1980-3-مؤسسة نكفؿ بيركت طميشاؿ عاصي: دالػفػف كاألدب3782

1972دار النيضة العربية لمطباعة كالنشرمحمد محمد حسيفأساليب الصناعة 3783

1986-2-دار المشرؽ بيركت طىزم فميشالػعربػية الػفصػحى3784

1980-1-المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر طجعفر مؤيد شيرازم: دسعدم الشيرازم أشعاره العربية 3785

1983-4-دار الطميعة بيركت طعبد العزيز الدكرم: دمقدمة في التاريخ اإل قػتصادم العربي3786

منشكرات كزارة الثقافة كاإلعبلـ العراؽىند حسيف طوالنظرية النقدية عند العرب3787

دارالمسيرةمحمد أبك القاسـ حاج محمدالعالمية اإلسبلمية الثانية 3788

1989مكقـ لمنشر ناصيؼ اليازجيمجمع البحريف 3789

1987-1-دار الحكار لمنشر كالتكزيع طتامر سمـكنظرية المغة كالجماؿ في النقد العربي 3790

1987ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر عبد اهلل بكخمخاؿالتعبير الزمني عند النحاة العرب3791
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3792
محي الديف الدركيش كعبد المعيف  ديكاف ديؾ الجف الحمصي

الممكحي
1984دار الطبلس لمنشر كالطباعة دمشؽ 

3793-794
أبي محمد زكي الديف عبد العظيـ بف الترغيب كالترىيب

عبد القكم
دار الشياب باتنة الجزائر

1981عالـ الكتب صبرم متكليمنيج بف تيمية فػي تفسير القرآف3795

مكتبة السمفية دار البيطارمحمد إقباؿ عركمجماليات األدب اإلسبلمي 3796

1986دار بيركت لمطباعة كالنشر ديػكاف أبػي نػكا س3797

=كـر البستانيديكاف عامر بف الطفيؿ 3798

1975-1-منشكرات عكيدات بيركت طمحسف فياضشعر أبي ىبلؿ العسكرم3799

3800
كتػاب المممع

أبي عبد اهلل الحسيف بف عمي النمرم
1976مطبكعات مجمع المغة العربية دمشؽ 

3801
أبي الطيب عبد الكاحد بف عمي المغكم كتػاب اإلتبػاع 

الحمبي
=

1987دار الكتب الجزائر إلبف جزمالقكانيف الفقيية3802

3803
شمس الديف محمد بف عفيؼ الديف ديػكاف الشػاب الظػريػؼ

سميماف
دار مكتبة الحياة بيركت

1976دار الكتاب دمشؽ مجمة المجمع العممي العربي3804

مطبكعات المجمع العممي العربي دمشؽأحمد الفتيحتاريخ المجمع  العممي العربي 3805

1982-2-دار المعرفة الجامعية طمحمد زكريا عنانيديكاف المكشحات األندلسية 3806

منشأة المعارؼ اإلسكندريةمحمد زغمكؿ سبلـ: دديػكاف الػصبابة3807

1979دار بيركت لمطباعة كالنشر كـر البستانيديكاف عبيد بف األبرص 3808
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1987المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر مفدم زكرياإليػاذة الجػزائػر 3809

1985ديكاف المطبكعات الجامعية /أعماؿ الممتقى الدكلي حكؿ األدب المقارف عند العرب 3810

1983-1-دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ط(إنجميزم.فرنسي.عربي)قامكس مصطمحات الكثائؽ كاألرشيؼ3811

1979-1-مكتبة األقصى عماف طحسيف عطكافشعر الكليد بف يزيد3812

1981دار بيركت لمطباعة كالنشر محي الديف بف العربيترجماف األشكاؽ3813

=3815عبد العزيز سيد األىؿمف الشعر المنسكب إلى اإلماـ الكصي عمي بف أبي طالب3814

3815

شمس الديف أبي عبد اهلل محمد بف تفسير القرطبي 
أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم 

القرطبي

1990-4-مكتبة رحاب الجزائرط

1982-2-ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر طشارؿ ركبير احبيركفتاريخ الجزائر المعاصر 3816

دارشريفةإميؿ بديع يعقكبمعجـ اإلعراب كاإلمبلء3817

1977دار الثقافة بيركت محمد حسف األعظميديكاف تميـ المعز الديف اهلل الفاطمي3818-3819

3820-3821
أحمد بف عمي بف ثابت أبي الخطيب 1.2كتاب تمخيص المتشابو في الرسـ ج

البغدادم
1985-1-طبلس لمترجمة كالنشر ط

منشكرات دار مكتبة الحياة بيركتمحمد مرتاض(10-1مجمد )تػاج العركس مف جكا ىر القامكس 3822-3831

1984-3-دار مكتبة الحياة طجكرج فرحمبادئ العمـك المكسيقية 3832

1976مطبكعات مجمع المغة العربية دمشؽ أبي العباس محمد بف يزيد المبردكتاب التعازم كالمراثي 3833-3835

1986-5-دار الكتاب المبناني بيركت طإيميا الحاكم(5-1)في النقد كاألدب الجزء 3836-3840

1978كتب ثقافية شيرية الككيت شاخت كبكزكت(3ؽ-1ؽ)تراث اإلسبلـ 3841-3843

1981سمسمة عالـ المعرفة عبده بدكم: دالشعر في السكداف 3844-3845

1984مكتبة لبناف مصطفى ىنيمعجـ المصطمحات اإلقتصادية كالتجارية 3846
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1983مطبكعات المجمع المغة العربية دمشؽ حنا جميؿ حدادشعر إبف ميادة 3847

3848
محمد المرزكقي كالجيبلني بف الحاج أبك الحسف الحصرم القيركاني 

يحي
مكتبة المنار تكنس

1962دار الثقافة بيركت لبناف محمد يكسؼ نجـ: دديكاف دعبؿ بف عمي الخزاعي3849

1983دار بيركت لمطباعة كالنشرديكاف صػفػي الديف الجمي 3850

1973دار التكنسية لمنشر محمد اليادم الطاىر المطكمديكاف عمي الغراب الصفاقسي 3851

1983دار بيركت لمطباعة كالنشركـر البستانيديكاف إبف خفاجة3852

=زكريا بف محمد بف محمكد القزكينيآثػار الببلد كأخبار العباد 3853

مجمة تاريخ العرب المممكة العربية السعكديةحمد الجاسرالتعميقات كالنػكادر3854-3855

1984-2-دار األندلس لمطباعة كالنشر طيكسؼ حسيف بكار: دربيعة الرقي 3856

1983المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر محمد بف إبراىيـحكاية العشاؽ3857

1983-2-دار الكتاب المبناني بيركت طريمكف طحافاألدب المقارف كاألدب العاـ 3858

1985-2-مكتبة رحاب الجزائر طأحمد قطافالمرأة فػي اإلسبلـ 3859

سمسمة أعماؿ غساف الكنفانيغساف كنفانياألدب الفمسطيني المقاـك 3860

1985-2-دار المشرؽ بيركت طيكحنا القميرفبلسفة العرب أبك عبلء المعرم3861

1980الشركة التكنسية لمتكزيع عبد الجبار الشريؼمف تراثنا الشعرم 3862

1985-1-نشر دار البعث قسنطينة طأبك الماجد أحمداإلجتياد الديني المعاصر3863

1985منشكرات المكتب العالمي لمطباعة كالنشر محمد كامؿ حسف المحاميإبف بطكطة 3864

1991دار السمفية لمنشر الجزائر صبحي البدرم السامرائيمجمكعة رسائؿ في الحديث 3865

دار العكدة بيركتأبي محمد الحسف اليمدانياألكميؿ3866

1971منشكرات المكتب العالمي بيركت محمد كامؿ حسف المحاميالخػػػنسػاء3867
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3868
حسف صالح /أحمد عبد الجكاد الدكمي الزبير بف العكاـ 

العناني
1980-3-منشكرات المكتبة العصرية بيركت ط

1983دار بيركت لمطباعة كالنشر كـر البستانيديكاف حاتـ الطائي 3869

1986-5-دار المعرفة بيركت لبناف طمحمد رفعتكيؼ تتعمميف تريكك 3870

1981-1-منشكرات عكيدات بيركت باريس طىنرم بياراألدب الرمزم 3871

1980-1-دار السؤاؿ لمطباعة كالنشر دمشؽ طأسعد عمي: دأساسيات النحك العربي 3872

1983منشكرات دار الجاحظ لمنشر بغداد عمي جكاد الطاىر: دالخبلصة في مذاىب األدب العربي 3873

1971-1-منشكرات عكيدات بيركت باريس طماريكس فرنسكا غكياراألدب المقارف 3874

دار الفكر لمطباعة كالنشر دمشؽشكقي أبكخميؿفػتػح صقمية 3875

1984-2-دار الحداثة لمطباعة كالنشر بيركت طمحمد عطية األبراشياألدب السامية 3876

3877
كعب بف مالؾ الصحابي األديب 

عبد العزيز الرفاعي
1983-4-منشكرات دار الرفاعي لمنشر كالطباعة ط

دار الثقافة بيركتمحمد يكسؼ نجـ: دفػػف المػقالة 3878

1983دار الفكر لمطباعة كالنشر دمشؽ شكقي أبك خميؿصمح الحديبية الفتح المبيف 3879

1981منشكرات دار الرفاعي لمنشر محمد محمد حسف: دالمتػنبي كالقرامطة 3880-3881

دار الثقافة بيركتإحساف عباسفػف الشعػر 3882-3884

1989مكفـ لمنشر أبك حياف التكحيدم(3-1)اإلمتاع كالمؤانسة 3885-3887

=أبك محمد القاسـ الحريرم(2-1)المقامات الجزء 3888-889

1988ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر إبف الجكزمعجائب عمـك القرآف 3890

دار كمكتبة اليبلؿ لمطباعةالشيخ خميؿ ياسيفأضكاء عمى متشابيات القرآف 3891-892

1984ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرصبلح عبد الصبكرنبض الفكر 3893
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=الكناس شعباني1980-1945تطكر الشعر الجزائرم منذ سنة 3894

1987منشكرات كزارة الثقافة دمشؽ عبد السبلـ بف رغبافديكاف ديؾ الجف الحمصي 3895

1983دار بيركت لمطباعة كالنشر كـر البستانيديكاف طرفة بف العبد 3896

==ديكاف إبف الفارض3897

1984دار النيضة العربية بيركت دؾ عبده الزاجحيالتطبيؽ الصرفي3898

=ديكاف أبي فرا س3899

1989-1-دار النفائس لمطباعة كالنشر طالشيخ سعيد فايز الدخيؿعػائػشػة أـ المػؤمنػيػف3900

3901
جار اهلل أبي القاسـ محمكد بف عمر أساس الببلغة 

الزمخشرم
دار المعرفة بيركت لبناف

3902
الشعر كالشعراء

أبي محمد عبد اهلل بف مسمـ إبف قتيبة
1987-3-دار االحياء العمـك بيركت ط

1987دار بيركت لمطباعة كالنشر كـر البستاني(2-1)ديكاف البحترم المجمد 3903-904

دار الشركؽإحساف عباسديكاف شعر الخكارج3905

تكزيع مكتبة األطبلؿ دمشؽعبد الحفيظ السطمي: د(2ج-1ج)ديكاف العجاج 3906-907

1979دار بيركت لمطباعة كالنشركـر البستانيديكاف زىير بف أبي سممى 3908

1983دار العكدة بيركت أحمد شكقي(2ج-1ج)الشكقيات 3909-910

=كـر البستانيديكاف النابغة الذبياني 3911-912

=ديكاف بياء الديف زىير 3913

1984ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر زكريا صياـ: ددراسة في الشعر الجاىمي 3914

3915
ديكاف إبف األبار

أبي عبد اهلل محمد إبف األبار القطاعي
1986دار  التكنسية لمنشر
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1984ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائركاتريف فكؾ بيارليمبادئ قضايا المسانيات المعاصرة 3916

=أحمد بف ميدم الغزالينتيجة اإلجتياد 3917

3918
الثقافة العربية بيف  الجزائرييف التأثير كالتأثر 

عبد الممؾ مرتاض: د
1983-1-دار الحداثة كديكاف المطبكعات الجامعية ط

1988دار العربية لمكتاب ليبيا تكنس محمد فريد كجدم(3-2-1ج)المصحؼ المفسر 3919-921

==المصحؼ المفسر مقدمة 3922

1984-1-دار الحداثة لمطباعة كالنشر طحسف عبد اهلل شرؼ: دالنقد في العصر الكسيط 3923

Edition populairs de l'annee 1983أبي محمد عبد اهلل إبف زيد القيركانيالػرسػالػة3924

1983منشكرات دار الرفاعي لمنشر كالطباعة محمد عبد الغني حسفاألمير الشاعر تميـ بف المعز 3925

دار طاالس لمدراسات كالترجمة كالنشرقمر الكيبلنيإمرؤ القيس3926

دمشؽ-1980دار الفكر لمطباعة كالنشر شكقي أبك خميؿالزالقة بقيادة يكسؼ بف تاشفيف 3927

3928
الرحمة األندلسية 

عمي بف سالـ الكرداني
1984المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر دار تكنس لمنشر 

1988منشكرات المكتب العالمي لمطباعة كالنشر محمد كامؿ حسف المحاميسيؼ بف ذم يزف 3929

1982-7-دار الشركؽ بيركت طسيد قطبالتصكير الفني في القرآف 3930

1983مؤسسة عز الديف لمطباعة كالنشر حسف مغنيةغزكات العرب 3931

سماعيؿ كلكط 3932 1986-3-دار الكتاب المبناني بيركت طسميح عاطؼ الزيفإبراىيـ كا 

==مكسى كىاركف3933

==داككد كسميماف كيكنس3934

==الدعػكة فػي مكػة3935

==نقطة االبتداء نقطة اإلنطبلؽ3936
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1991 -2-1-المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر طمكلكد قاسـ نايت بمقاسـ(2-1ج)أصالية أـ إنػفصالية 3937-938

1985دار الشياب صبيح التميميالفصيح ألبي العباس ثعمب 3939

1989ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرصفي الديف الحميشرح الكافية البديعية 3940

=حسيف مؤنس: دالربا كخراب الدنيا 3941

1983-1-المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر طميشاؿ زكريا: د(الجممة البسيطة.النظرية األلسنية )األلسنة التكليدية كالتحكيمية 3942-943

1985دار النيضة العربية لمطباعة عبد العزيز عتيؽ: دعمـ البياف 3944

==عمـ البديع 3945

عالـ الكتب بيركتمحجمد بف خمؼ بف حياف(3-2-1-ج)أخبار القضاة 3946-948

1990مكتبة رحاب الجزائرمحمد عمي الصابكني(2-1ج)ركائع البياف تفسير آيات األحكاـ 3949-950

1979مكتبة أسامة بف زيد حمب أبي الفتح ناصر المطرزم(2-1ج)المغرب معجـ لغكم 3951-952

1990مكتبة رحاب الجزائرإبف أبي زيد القيركانيالشمرالدني3953

1989المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر بمحيا الطاىرتأمبلت في إليادة الجزائر لػمفدم زكريا 3954

دار الفيحاء عمافإبف أبي حجمة التممسانيسمكة الحزيف في مكت البنيف3955

3956
تأكيؿ مختمؼ الحديث 

أبي محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة
1985-1-دار الكتب العممية بيركت ط

1985-1-عالـ الكتب طالعقيمي اليمدانيمختصر شرح إبف عقيؿ عمى الفية إبف مالؾ في النحك 3957

3958
المجازات النبكية 

مركاف العطير كمحمد رضكاف الداية
منشكرات الثقافية الجميكرية اإلسبلمية اإليرانية دمشؽ

1984-2-دار الرائد العربي بيركت طعفيفي بينسي: دمعجـ مصطمحات الفنكف 3959

1984-1-دار إقرأ لمنشر كالتكزيع طعبد األمير شمس الديف: دمكسكعة التربية كالتعميـ اإلسبلمية 3960

1983-1-منشكرات دار اآلفاؽ الجديدة بيركت عمي محمد ىاشـاألندية األدبية في العصر العباسي 3961
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1982-2-دار الكتاب المبناني بيركت طريمكف طحافاأللسنة العربية 3962-96

1989عالـ المعرفة أحمد عثمافاألدب البل تيني  3964

1984-2-دار الكتاب المبناني بيركت طدنيز بيطار طحافالمغة العربية كتحديات العصر ريمكف طحاف 3965

1988المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائر أبك القاسـ سعد اهللأشعار جزائرية  3966

1990شركة الشياب الجزائر محمد محدهالتركات كالمكاريث 3967

1985المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائرمحمد القباطياإلنساف خميفة اهلل في األرض3968

1990شركة الشياب الجزائر محمد الطاىر يحياكمأحاديث في األدب كالنقد 3969

1985-2-دار العكدة لمنشر كالتكزيع طمحمد فتحي عثمافالقيـ الحضارية في رسالة اإلسبلـ 3970

دار الشرؽ العربي بيركتبدر الديف الحاضرم-عمي رضازنكبيا ممكة تدمر 3971

==عبد الممؾ بف مركاف 3972

1980دار التكنسية لمنشر حسف الكراكميإبف السيدة المرسي حياتو كآثاره3973

1985-1-دار الطميعة بيركت طأحمد المديني: دأسئمة اإلبداع في األدب العربي المعاصر3974

1983-4-منشكرات دار الرفاعي طعبد العزيز الرفاعيكعب بف مالؾ 3975

دار  التكنسية لمنشرالطاىر اليماميكيؼ نعتبر الشابي مجددا 3976

1994مكفـ لمنشر أحمد أميففجر الئلسبلـ 3977

1979-1-دار طبلس لمترجمة كالنشر طنديـ مرعشميالبحترم عصره حياتو شعره3978

1983ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرمحمد أرككفالفكر العربي 3979

1984شركة جميؿ لمطباعة سمية أبك ليؿالشكؿ الظاىرم كتشريح النبات 3980

1985-1-ككاكب اإلسبلـ دار السيرة بيركت طعمي شمؽ: دعبد الرحمف الداخؿ 3981

-3-دار المعارؼ طمحمد سامي الدىافاليػجػاء3982

1983منشكرات مكتب العالمي بيركت لمطباعة المكتب العالمي لمبحكثاألدب كالمغة3983
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1985الييئة المصرية العامة لمكتاب سمير رمزم المنزالكماإلبداع العربي شعاع ىرب مف الشمس3984

1985-2-دار النفائس بيركت طزىدم الفاتحلكرنس العرب 3985

1984دار التكنسية لمنشر البشير بف سبلمةنظرية التضعيـ اإليقاعي في الفصحى 3986

1985-2-دار الطميعة بيركت طكماؿ بكراش: دمدخؿ إلى مياديف عمـ النفس كمناىجو 3987

1984عالـ المعرفة جاؾ شكركفالمكت في الفكر الغربي 3988

-4-دار المعارؼ طحنا الفاخكرمالفخر كالحماسة 3989

1980عالـ المعارؼ عمي الراعي: دالمسرح في الكطف العربي 3990

1983-دار الثقافة طجكرج غريبلحظات جمالية 3991

-4-دار المعارؼ طبيي الديف زيافالشعر الجاىمي 3992

1983-1-المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر طعمي شمؽ: دالفف كالجماؿ 3993

1983-2-دار الشركؽ طزكي نجيب محمكدفي فمسفة النقد 3994

1990شركة الشياب الجزائر محمد بف عبد الكريـ الجزائرمالحكـ الشرعي لرؤية اليبلؿ باإلبصار3995

1983-1-دار الحداثة لمطباعة كالنشر طمحمد عمي الخطيبالصراع األدبي مع الشعكبية 3996

1980دار المعارؼ شكقي ضيؼ: دالمػقػامػة 3997

1982دار الفكر لمطباعة كالنشر دمشؽ شكقي أب خميؿ: دالخندؽ غزكة األحزاب 3998

==غزكة أحد عاقبة المخالفة 3999

==بػدر الكػبػرل 4000

1985منشكرات المكتب العالمي لمطباعة كالنشر محمد كامؿ حسف المحاميالػمػتػنػبػي4001

1985دار مكتبة اليبلؿ مصطفى الغالب: دأرسػطػك 4002

1980-3-دار المعارؼ طمحمد عبد الغني حسفالتراجـ كالسير 4003

1981-1-دار الحداثة لمطبع كالنشر طـ دركبيشيفا.ؿالسكسيكلكجيا كالتاريخ 4004
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1988-4-دار العمـ لممبلييف طإيميا أبك ماضيتبر كتراب 4005

منشكرات المكتبة العممية بيركتجبراف خميؿ جبرافاألجنحة المتكسرة 4006

دار طبلسسعد الشيرازمركضة الكد 4007

1984-3-دار الرفاعي الرياض طعبد العزيز الرفاعيضرار بف األزكر 4008

1978مجمة الثقافة تصدر بدمشؽىبلؿ ناجيالحسف بف أسد الفارقي4009

1984-5-دار العمـ لممبلييف طعمر فركخ(6...1)تاريخ األدب العربي الجزء4010-15

1985-2-دار الرائد العربي بيركت طأحمد الشرباصي(5-3-1ج)مكسكعة أخبل ؽ القرآف 4016-18

دار إحياء التراث العربي بيركتمصطفى محمد عمارةجكاىر الببلغة 4019

1980ط-4دار المعارؼ نجيب العقيقي(3-2-1ج)المستشرقكف 4020-22

1990دار اليدل الجزائر إماـ محمد بف أبي بكر الرازممختار الصحاح 4023

1993-1-مجمة العرب طحمد الجاسرالتعميقات كالنكادر4024-4025

1981دار الكتاب المبناني بيركت يكسؼ شاختأصكؿ الفقو4026

1983منشكرات مكتبة اليبلؿ بيركت خميؿ شرؼ الديفإبف الركمي4027

1980الشركة التكنسية لفنكف الرسـ أندرم ميكاؿاألدب العربي4028

1987عالـ المعرفة إحساف عباس: داتجاىات الشعر العربي المعاصر4029

1984-1-مؤسسة الرسالة بيركت دار عماف ططمعت ىماـسيف كجيـ عف مناىج البحث العممي4030

1981-2-الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع طأحمد فركخيالتجكيد الكاضح 4031

1973نشر كتكزيع دار الثقافة بيركت جكرج غريبأبك الفضؿ الكليد 4032

1981-1-المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر طسعيد فرحاتمقاالت نقدية في األدب الككيتي الحديث4033

1983الييئة المصرية العامة لمكتاب بكؿ غميكنجي: دإبف النفيس4034

1984-1-مؤسسة الرسالة دار عماد ططمعت ىماـسيف جيـ عف عمـ النفس التطكرم4035

98



1985منشكرات المكتب العالمي بيركت محمد كامؿ حسف المحاميلكيس باستكر4036

1985الييئة المصرية العامة لمكتاب عبد الستار خميؼأبناء العصير المر4037

1976الشركة التكنسية لمنشر أحمد خالدإبف ىانئ4038

1980-4-دار الفكر طشكقي أبك خميؿالقاد سية4039

==ذات الصكارم4040

1984-1-مؤسسة الرسالة دار عماد ططمعت ىماـسيف كجيـ عف عمـ اإلجتماع4041

1980-4-دار الفكر طشكقي أبك خميؿنياكند4042

==اليرمكؾ4043

==فتح األند لس4044

1983-2-دار الشركؽ طمحمد صبيحبحث جد يد عف القرآف الكريـ4045

1980-2-دار الفكرلمطباعة كالنشر طشكقي أبك خميؿببل ط الشيداء 4046

دار طبل س  د مشؽجبراف خميؿ جبرافالػتػػائػػػػػػو4047

1983-1-دار الفكر لمطباعة كالتكزيع دمشؽ طشكقي أبك خميؿغزكة خيبر4048

==حركب الردة4049

1983-1- دار الفكر لمطباعة كالتكزيع دمشؽ طشكقي أبك خميؿغزكة مؤتة 4050

==فتح مكة 4051

==حنيف كالطائؼ 4052

==تبػػػػػػكؾ4053

==مصرع غرناطة4054

==العػػػػػػػقاب4055

==الد رؾ4056
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1988-1-دار الشركؽ طأبي زيد األ نصا رمكتاب النكاد ر في المغة4057

مطبكعات مجمع المغة العربية دمشؽمطاع الطرابيشيسؤاالت الحافظ السمفي4058

1985دار إقرأ لمنشر كالتكزيع بيركت عبد األمير شمس الد يف  المذىب التربكم عند أبي جماعة 4059

1985األىمية لمنشر كالتكزيع بيركت أرنكلد تكينيتاريخ البشرية 4060

1983دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر حسف الساعاتيتصميـ البحكث اإلجتماعػية 4061

1978منشكرات كزارة الثقافة د مشؽ صديؽ بف حسف القنكجي(1.2.3ج)أبجد العمـك 4062

1982مطبكعات مجمع المغة العربية دمشؽ الرم بف أحمد الرفاء(1.2.3.4ج)المحب كالمحبكب كالمشمـك كالمشركب4063-4068

1982-1-الزىراء كاإلعبلـ العربي قسـ النشر طأحمد عادؿ كماؿطميحة بف خكيمد األسدم4069

دار إبف تيمية البميدةمصطفى بف العدكمتيسير مصطمح الحد يث في سؤاؿ كجكاب   4070

1989المؤسسة الكطنية لمفنكف الجزائر محمد عجاج الخطيبالكجيز في عمـك الحد يث4071

منشكرات دار مكتبة الحياة بيركت/دراسات في األدب العربي4072

1985مطبعة الخالدم رضكاف محمد حسيف النجارحيد بف ثكر اليبللي 4073

1980دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر محمد زكي العشماكم: ددراسات في النقد المسرحي4074

1985دار إحياء العمـك بيركت بشير عبد الرحيـ الكمكبالكسائؿ التعميمية التعميمية 4075

دار القمـ بيركتأحمد مصطفى المراغيعمـك الببلغة 4076

1980-4-المطبكعات الككيتية دار القمـ بيركت طعبد الرحمف بد كمالتراث اليكناني في الحضارة اإلسبلمية 4077

4078
إحساف عباس أبي عبد اهلل محمد بف كتاب التشػبػيػيػات 

كتاني الطبيب
دار الشركؽ بيركت

1984-1-مركز الدراسات الكحدة العربية طسمد كف حمادمالمغة العربية كالكعي القكمي4079

دار األندلس لمطباعة كالنشرعبد الرحمف السرقكقيشرح ديكاف حساف بف تابث 4080

1987-1-دار الجيؿ بيركت طمحمكد شمبيحياة حمزة عبد المطمب4081
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1974-1-دار الكتاب المبناني بيركت طعزيز أباضةتسابيح قمب 4082

ككالة المطبكعات بيركتميرم عبكدم فتكحيتقكيـ المراجع العربية كاألجنبية 4083

مطبكعات مجمع المغة العربية د مشؽمطاع الطرابيشيشعرعمربف ميدم كرب الزبيدم4084

1968منشكرات دار مكتبة الحياة بيركت محمد بديع شرؼالمية العرب4085

1983-1-دارالحداثة طبيمنسكيالممارسة النقد ية 4086

1969-1-دار العمـ لممبلييف طجرجس عيسى األسمرقامكس اإلعراب4087

1981الييئة المصرية العامة لمكتاب سيد عمي: دمصطمحات السينمائية في خمس لغات 4088

1983-3-دار األندلس لمطباعة كالنشر طالسيد إبراىيـ محمدالضركرة الشعرية 4089

1983-1-دار الفرابي بيركت طد برناؿ.جمكجز العمـ في التاريخ 4090

1994مكفـ لمنشر الجاحظالبخبلء 4091

1983الشركة التكنسية لمتكزيع احمد الطكيميأبك عثماف الجاحظ4092

1981-1-دار الكتاب المبناني بيركت طكبعمـ التاريخ 4093

4094
ألفية إبف مالؾ 

محمد بف عبد اهلل بف مالؾ األندلسي
1985-1-دار الكتب العممية بيركت ط

1977شركة تراد كسيـركبرتالتاريخ 4095

1984-3-مكتبة المعارؼ بيركت طييرؾ بارؾاألرض الطيبة 4096

1985الييئة المصرية العامة لمكتاب عزت األميرمحاكمة شيرزاد4097

=رينيو د يكارتمقاؿ عف المنيج 4098

1982-2-دار الطميعة بيركت طميدم فضؿ اهللفمسفة د يكارت كمنيجو4099

1984-1-دار طبلس لمدراسات كالترجمة طأحمد الجندمرباعيات عمر الخياـ4100

1982دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر محمد طو الحاجرم: دإبف حـز صكرة أند لسية 4101
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4102

جبلؿ الديف محمد بف أحمد بف أحمد القرآف الكريـ تفسير اإلماميف الجميميف 
جبلؿ الديف بف عبد الرحمف بف /المحمي 

أبي بكر السيكطي

شركة الشياب لمنشر كالتكزيع الجزائر

1986-2-دار الكتاب المبناني كالمصرم طحساف عمي الحبلؽتعريب النقكد كالدكاكيف4103

دار النيضة العربية لمطباعة كالنشرعبد العزيز عتيؽتاريخ النقد األدبي عند العرب4104

1986-4دار النفائس بيركت طفريؽ مف العمماءخمؽ ال تطكر4105

1989دار المشرؽ بيركت /الفارابي رسالة في العقؿ4106

1983مكتبة الركسي دانياؿ ريغ: دكتاب التصريؼ4107

1987-14-دار الشركؽ طمحمكد شمتكتالػػفػػػػػػػػػػػػتػػػػػػػػػػاكل4108

1977نشأة المعارؼ  M/ l'abbe vincentنظرية أنكاع األ د بية4109

1976دار الكتاب الجد يد أنكر محمكد عبد الكاحدمكسكعة الثقافية العممية4110

1983-6-دار المعارؼ القاىرة طناصر الد يف األسد: دمصادر الشعر الجاىمي4111

1989-3-دار العمـ لممبلييف طفاخر عاقؿ: دمعجـ عمـ النفس4112

4113
حسيف بف عمي بف حسيف الكزير أد ب الخكاص  

المغربي
1980دار البحث كالترجمة كالنشر 

1988-2-دار الجيؿ لمطباعة طجرجي زيدافالمغة العربية كائف حي4114

1984-1-دار إقرأ لمنشر كالطباعة طشفيؽ محمد زيعكدالمذىب التربكم عند السمعاني4115

1983منشاة المعارؼ القاىرة رجاء عيدالتراث النقدم4116

دار القمـ بيركتسامح كريـ: دمعارؾ طو حسيف األدبية الفكرية4117

1974الييئة المصرية العامة لمكتاب القاىرة محمد بيجت األ ثرممبلحـ كأزىار4118

1984دار النيضة العربية لمطباعة بيركت بررم عبد الجميؿ/ داالسفراييني كمنيجو في درس النحك4119
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1981دار الشركؽ القاىرةطاىر أبك فاشاالذ يف أد ركتيـ حرفة األ د ب4120

1986دار الشركؽ بيركتأبي منصكر عبد القاىر إبف الطاىركتاب الممؿ كالنحؿ4121

1983-2-مؤسسة الرسالة طصالح أحمد العمي: دإمتداد العرب في صد ر اإلسبل ـ4122

دار صادر بيركتأحمد بف يحي بف المرتضىباب ذكر المعتزلة 4123

1972دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر عبد العزيز عتيؽفي النقد األ د بي4124

1985المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرعبد المطيؼ عبادةإجتماعية المعرفة  الفمسفية4125

1979عالـ الكتب دار الثقافة محمد عيد: دالممكة المسانية في نظر إبف خمد كف 4126

1983مؤسسة الكحدة صالح صنقرالمناىج التربكية 4127

1983- 1-دار الكتاب المبناني بيركت طفكتكر الكؾ: دإبف المقفع 4128

1975دار النيضة العربية لمطباعة بيركت طو ندا: داأل د ب المقارف 4129

1984-1-دار الحداثة لمطباعة بيركت طحسف فتح الباب: درؤية جديدة لشعرنا القد يـ4130

منشكرات المكتبة العصرية بيركتزكي مبارؾمدامع العشاؽ4131

1987-2-دار الجيؿ لمنشر كالدراسات طميسكف العطاكنة الكحيدمالمرأة الفمسطينية كاإلحتبلؿ اإلسرائيمي4132

دار النيضة العربية لمطباعة بيركتمحمد بف سبلـ الجمحيطبقات الشعراء4133

1987-1-تراد كسيـ شركة مساىمة طيكسؼ فرحاتعمماء العرب4134

1983-1-دار الفكر دمشؽ طمحمد عمي السراجالمباب في قكاعد المغة 4135

1975دار الحرية لمطباعة بغداد يصدرىا إتحاد المؤلفيف العراقييفالكتاب عدد خاص مجمة شيرية 4136

1985-1-عالـ المعرفة لمنشر كالتكزيع طحكمت بشير ياسيفمركيات الصحابي سممة بف األككع4137

1985-1-دار الفكر لمطباعة كالنشر دمشؽ طمنى إلياس: دالقياس في النحك4138

4139
عطر نسيـ الصبا

شياب الديف أحمد بف محمد بف محسف
1985-2-دار آزاؿ لمطباعة كالنشر كالتكزيع ط
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1983معيد البحكث كالدراسات العربية بغدادكماؿ نشأةالنقد األ د بي الحديث في مصر4140

1970دار النيضة العربية لمطباعة القاىرةأبي قيد مؤرج بف عمرك الدكسيكتاب األمثاؿ 4141

1983-1-دار الشركؽ القاىرة طمحمكد شيت خطابالعسكرية العربية اإلسبلمية 4142

1983-1-دار النيضة العربية لمطباعة طحممي مرزكؽالنقد كالدراسة األ د بية4143

دار الشياب لمطباعة كالنشرصبيح التميميما ذكره الككفيكف مف  اإلدغاـ4144

4145
الحافظ أبي سميماف حمد بف محمد العػػػػزلػػػػػة

الخضالي البسؽ
1970-2-دار إبف كثير لمطباعة  ط

دار الجيؿ بيركتأحمد مرسي سالـقصص القرآف 4146

1984-3-مؤسسة الرسالة بيركت طيكسؼ القرضاكمالصبر في القرآف الكريـ 4147

شركة الشياب الجزائرحماد سبلمةالػػػغػػػيبػػػػػػػػػػػػة4148

1986مكتبة المعارؼ بيركت محمد عمي قاسـكتاب مجمع األمثاؿ4149

1983دار التكنسية لمنشرعبد الفتاح الزيتكنيديكاف الباجي المعكدم4150

1989دار اليدل لمطباعة كالنشر محمد عبد المنعـ خفاجي: دديكاف اإلماـ عمي 4151

1985مديرية المكتبات كالكثائؽ الكطنية سميح عبد اهلل/ىشاـ عامر عمياف المرجع السيؿ في قكاعد النحك العربي4152

1.1979ط-المؤسسة العربية لمدراسات كالنشرصالح أبك اصبع: د دراسة نقدية1975 حتى 1948الحركة الشعرية في فمسطيف المحتمة منذ عاـ 4153

نشأة المعارؼ اإلسكندريةمحمد إبراىيـ عبادةالجممة العربية 4154

1980دار النيضة العربية لمطباعة كالنشرحممي مرزكؽ: دمقد مة في دراسة األ د ب الحديث4155

1967دار الكتاب العربي لمطباعة كالنشر القاىرة مارجريت ىايدىذا الكككب المزد حـ4156

منشكرات المكتبة العصرية بيركتزكي مبارؾجناية أحمد أميف 4157

1983دار الكتاب المبناني بيركت عبد اهلل أنيس الطباععمـ المكتبات 4158

1985دار التكنسية لمنشر تكنس إبف حـز األند لسيطكؽ الحمامة4159
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1987-6-مؤسسة الرسالة بيركت طمحمد ماىر حمادةالمصادر العربية كالمعربة4160

1981-1-دار العربية لمكتاب طمحي الديف صبحينظرية الشعر العربي4161

1982-2-مركز الدراسات الكحدة العربية طمحمد المنجي الصيادم:دتعريب كتنسيقو في الكطف العربي4162

1982-7-الزىراء لئلعبلـ العربي قسـ النشر طأنيس منصكرالخالد كف مائة محمد رسكؿ اهلل 4163

1983-2-دار الكتاب الجديد بيركت طعمرك بف بحر الجاحظكتاب التبصر بالتبصر4164

1970دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت إمانكيؿ كانطأسس ميتافيزيقيا األخبلؽ4165

1990المؤسسة الكطنية لمفنكف الجزائر أبي بكر محمد بف عزيز السحتانيغريب القرآف 4166

4167
الرسالة الفقيية 

أبي محمد عبد اهلل بف أبي زيد القيركاني
1985-1-دار الغرب اإلسبلمي بيركت ط

1985دار الغرب اإلسبلمي بيركت محمد اليعبلكمإبف ىاني المغربي االند لسي4168

1979دار النيضة العربية لطفي عبد الكىاب يحيالعرب في العصكر القديمة4169

1975منشكرات األىمية لمنشر كالتكزيع بيركتزىدم جاز اهللأصكؿ عمـ النفس في األدب العربي4170

1987-2-مكتبة الفبلح الككيت طفتحي عبد الفتاح الد جنيالجممة النحكية4171

مكتبة مصر لمطباعة كالنشرحسيف نصار: دقيس كلبنى شعر كد راسة4172

1983-2-دار لبناف لمطباعة كالنشرطعمر فركخحكيـ المعػػػرة 4173

دار األند لس بيركتمصطفى ناصؼقراءة ثانية لشعرنا القد يـ4174

4175
مجمة يصدرىا معيد المسانيات المسانيات

كالصكتيات
1972معيد العمـك المسانية كالصكتية 

1983-2-دار الكتاب المبناني بيركت طثريا عبد الفتاح ممحفمنيج البحكث العممية 4176

1983-4-دار النفائس لمطباعة طأبي أمية محمد بف إبراىيـمسند عبد اهلل بف عمر4177

1983-2-مؤسسة الرسالة طحاتـ صالح الضامف:دناسخ القرآف الكريـ كمنسكخو4178
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1980-1-دار الثقافة دار البيضاء طأحمد بف شعيب النسائي المتكفيفي فضائؿ القرآف4179

1982-2-مركز الدراسات الكحدة العربية طسمد كف حمادمدكر األدب في الكعي القكمي4180

1982دار الرقي بيركتىاركف.مارؾ أ: دالشتاء النككم4181

1983دار التكنسية لمنشر حسف حسني عبد الكىابخبلصة تاريخ تكنس4182

1983-2-دار المريخ لمنشر الرياض طعبد الفتاح الشيف: دالفاصمة القرآنية4183

=محمد حمدم البكرمأصكؿ نقد النصكص كنشر الكتب4184

1982-2-دار الطميعة بيركت طديتكف ميتشؿمعجـ عمـ اإلجتماع 4185

1991منشكرات كزارة الثقافة د مشؽ محمد العباسيالراثي4186

1990-1-المكتبة السمفية دار البيضاء طمحمد اإلبراىيميكتاب المحجة في تجكيد القرآف4187

1983دار الجامعة لمطباعة كالنشرمصطفى عبد الشافي الشكرمشعر الرثاء في العصر الجاىمي4188

المستشارية الثقافية لمجميكرية اإلسبلمية اإليرانيةنكر الد يف بف نعمة اهللفركؽ المغات4189

1988دار مكتبة اليبلؿ بيركتمحمد رفعتقامكس المرأة الطبي4190

مكتبة المعارؼ بيركتأليكس كاريؿاإل نساف ذ لؾ المجيكؿ4191

4192
مكسى محمد بف الممياني األحمد م المتكسط الكافي

نكيرات
المؤسسة الكطنية لمكتاب

1986المكتب الجامعي الحد يث حسيف عبد المجيد أحمد رشكافمياديف عمـ اإلجتماع كمناىج البحث العممي4193

دار الجيؿ بيركت مكتبة المعارؼ بيركتعبد الرحمف عميدةأضكاء عمى البحث كالمصادر4194

مكتبة المعارؼ بيركتالزكزنيشرح المعمقات السبع4195

دار األندلس منشكرات المكتبة العصرية بيركتمصطفى ناصؼنظرية المعنى في النقد العربي4196

منشكرات المكتبة العصرية بيركتعباد محمكد العقادإبراىيـ أبك األنبياء4197

دار الكتاب المبناني بيركتىند قكاصفنكف-المدخؿ إلى المسرح العربي4198
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منشكرات دار مكتبة اليبلؿ بيركتمصطفى غالبالغػػػزالػػػي4199

1978-1-مطبعة السمفية القاىرة طمحمد بف حسيف الزيرالقصص في الحديث النبكم4200

ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرالمنصؼ عاشكرالتركيب عند إبف المقفع4201

محمد الحبيب إبف الخكجةمحمد الحبيب إبف الخكجةالسنف األبيف4202

مطبعة جامعة دمشؽعادؿ خمكنيعمـ الطفيميات4203

1988دار الفكر لمطباعة دمشؽبازيار العزيز باهلل القاضيالبيزرة4204

دار المعارؼأحمد سيد محمدنقائض4205

4206
منظمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمـ اإلسبلـ كالفمسفة كالعمـك

4825
1982اليكنسكك

1984المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائرصالح خرفيالشعر الجزائرم الحديث4207

1985الييئة المصرية العامة لمكتابأحمد أميف مصطفىأبك بكر الخكارزمي4208

4209
األمثاؿ كالحكـ

محمد بف أبي بكر بف عبد القادرالرازم
1987منشكرات الثقافية الجميكرية اإلسبلمية دمشؽ 

1986-1-منشكرات عكيدات بيركت باريس طمكريس ىالبكاؾالمكرفمكجيا اإلجتماعية4210

1987-2-مكتبة رحاب الجزائر طمحمد عمي الصابكنيقبس مف نكر القرآف الكريـ4211

1983ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرعبد الرحمف بف أحمد التجانيالكتاتيب القرآنية بندركمة4212

1979-2-المؤسسة العربية لمدراسات كالنشرطعبد الرزاؽ محي الديفأبك حياف التكحيدم4213

1987-1-مركز الثقافي العربي طسعيد عمكشمدارس األدب المقارف4214

1983ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرفتح اهلل صالح المصرمأدكات المفيدة لمتنبيو في عمـ العرب4215

دار الشريفة لمطباعة كالنشر الجزائرالشيخ محمد خضرم بؾتاريخ التشريع اإلسبلمي4216

1981-1-منشكرات دار الكتاب المبناني طدنيز الطحاف-ريمكف طحاففنكف التقعيد كعمـك األلسنة4217-4218
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دار النيضة العربية لمطباعة كالنشرالسيد الباز العريني: دالشرؽ األدنى في العصكر الكسطى4219

دار التكنسية لمنشر كالطباعةمحمد التكميالمجتمع اإلنساني في القرآف الكريـ4220

1974-4-مكتبة الفبلح الككيت طمحمد الزفزاؼالتعريؼ بالقرآف كالحديث4221

1978-4-دار القمـ الككيت طأبك الحسف عمي الحسني الندكم(الصبلة الزكاة الصـك الحج)األركاف األربعة 4222

4223
أمير أبي الكليد إسماعيؿ بف يكسؼ إبف مشاىير الشعراء كالكتاب

األحمر
1984-1-عالـ الكتب ط

دار الفكر العربي القاىرةإماـ محمد أبك زىرةتنظيـ األسرة كتنظيـ النسؿ4224

4225
الحافظ جماؿ الديف أبي الفرج عبد عمر بف عبد العزيز

الرحمف
1984-1-دار الكتب العممية بيركت ط

=أبي جعفر محمد بف جرير الطبرمإختبلؼ الفقياء4226

1987دار بيركت لمطباعة كالنشرأبك عبلء المعرمسقط الزند 4227

دار الكتب العممية بيركتأحمد الياشميالقكاعد األساسية لمغة العربية  4228

1988-1-المؤسسة العربية لمدراسات طأبك العباس أحمد بف يكسؼسركر النفس بمدارؾ الحكاس الخمس4229

1989مكتبة المعارؼ الحديثةحسيف العركسياألطمس النباتي4230

1982-1-ترادكسيـ شركة مساىمة طيكسؼ فرحاتالفمسفة اإلسبلمية كأعبلميا4231

1984ديكاف المطبكعات الجامعيةالجزائرأبي عمي الحسيف بف أحمد الفارسيالتكممة4232

1982-1-دار البعثة لمطباعة كالنشر قسنطينة طمحمد الطاىر فضبلكالتحريؼ كالتزييؼ في كتاب 4233

1985-1-المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشرطحسف نمر د نمد شيأضكاء عمى الشاعر عبد الكىاب سارم4234

1981-1-دار الطميعة بيركت طمصطفى الجكزكنظريات الشعر عند العرب4235

1983-1-منشكرات دار اآلفاؽ الجد يدة طجبرائيؿ سميماف جبكر: دكيؼ أفيـ النقد 4236

1985-4-مؤسسة الرسالة بيركت طعمي المنتصر الكتانيرحمة إبف بطكطة4237
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1984-1-مؤسسة المعارؼ بيركت طعز الديف منصكرنظرات في شعر مصطفى بف د كرم 4238

1983-4-دار الشرؽ طحممي محمد عكدةالمرشد في كتابة األبحاث4239

1984-1-منشكرات دار األدب بيركت طجكدة فخر الديف: دشكؿ القصيدة العربية 4240

1982دار الفكر دمشؽ مالؾ بف نبيشركط النيضة4241

1984-1-دار الحداثة طإفراـ البعمبكي: دمد خؿ إلى تاريخ الفكر العربي4242

دار الكتاب المبناني بيركتإيميا الحاكمنػػػػزار القػػػباني4243

دار الكتاب المبنانية بيركت الييئة المصرية العامةفكرم بطرسأعبلـ المكسيقى كالغناء العربي4244

1973طبعة األصيؿ حمب أحمد فبلشتيسير الببلغة4245

1983-1-دار الحداثة طجكاد عمي: دتاريخ العرب في اإلسبلـ4246

1988منشكرات كزارة الثقافة دمشؽمحمد بف القاسـ الميرمشعر ماني المسكس4247

معيد البحكث كالدراسات العربيةعبد الرحمف التكرسيدراسات في المثؿ العربي المقارف4248

1985- 1-مؤسسة األبحاث العربية طحسيف مركدتراثنا كيؼ تعرفو4249

مؤسسة نكفؿ بيركتسممى الحفار الكزبدممي زيادة كأعبلـ عصرىا4250

المنشكرات العربيةأالف فكرقيتأفاؽ الصبا4251

1983-1-منشكرات دار السبلسؿ الككيت طعبد العاؿ سالـ مكـرنحك فف الصرؼ4252

1985الييئة المصرية العامة لمكتابأحمد القصيرمنيجية عمـ اإلجتماع4253

1982-1-دار الغرب اإلسبلمي طداكد عمي الفاضؿمناىج الصكاب في فف استكتاب أىؿ الكتاب4254

1981-1-دار العكدة بيركت طأحمد شكقيأسكاؽ الذىب4255

1983-3-دار المريخ طحسف مبل عثمافالطفكلة في اإلسبلـ4256

1991منشكرات المعارؼ مؤسسة النشرعبد الحميد بف باديستفسير إبف باد يس4257

1974دار التقدـ مكسككسيرجي باركدزيفنافع البكقي الخالد4258
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1978منشكرات دار مكتبة الحياة بيركت محمد المنتصر الزيتكنيالشعر النسكم في األندلس4259

1987-2-المؤسسة العربية لمدراسات طإبراىيـ بد رافمكسكعة العمماء كالمخترعيف4260

1977دار الشركؽ بيركت سيد قطبمشاىد القيامة في القرآف 4261

1984-1-عالـ المعرفة لمنشر كالتكزيع طخميؿ أحمد عمايرة: دفي نحك المغة كتراكيبيا 4262

مطبكعات مجمع المغة العربية د مشؽأبي العباس شياب الديف أحمدنجـك الزكاىر في معرفة األكاخر4263

=ظيير الديف البييقيتاريخ حكماء اإلسبلـ 4264

4265
ألبي الحسف عمي بف مكسى بف سعيد كتاب الجغرافيا

المغربي
1983ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر 

=عكض حمد الفكزمالمصطمح النحكم4266

1988دار الشياب باتنة صبلح عبد الفتاح الخالدمنظرية التصكير الفني عند السيد قطب4267

منشكرات إتحاد الكتاب العرب د مشؽعمي عقمة عرساففنكف-الظكاىر المسرحية عند العرب4268

المطبعة الكاثكليكية بيركتظافر القاسميصكر كذ كريات مف حياتنا الثقافية4269

1987دار الشياب لمطباعة كالنشر باتنة إبف حجر الييثميكتاب اإلفصاح عف أحاديث النكاح4270

1983دار المعارؼ القاىرة عبد المحسف طو بدر: دتطكر الركاية العربية الحد يثة4271

مطبكعات مجمع المغة العربية د مشؽنكر الديف عترمعجـ المصطمحات الحد يثة4272

4273-4275
سفرة السعادة كسفير اإلفادة 

عمـ الد يف أبي الحسف عمي بف محمد
=

=األخفش األصغركتاب اإلختياريف 4276

1985-2-المؤسسة العربية لمدراسات دار النشر طعبد الرحمف البدكمالديكاف الشرقي لممؤلؼ الغربي4277

1983-1دار النيضة العربية لمطباعة طأيمف محمد زكي العشماكمقصيدة المد يح عند المتنبي4278

1986-1-دار الكتب العممية بيركت طمحمد رضاتاريخ اإلنسانية إبطاليا4279
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1985-1-عالـ الكتب طعبد األمير محمد أميف الكردمعاني القرآف لؤلخفش4280-4281

1976-1-مؤسسة المعارؼ بيركت طأبك ليمى الميميؿ بف ربيعةالزيد4282

المؤسسة الكطنية لمكتابأبك الحسف عمي بف صالحشعراء الجزائر4283

4284
د يكاف 

سعيد بف عبد اهلل التممساني المنداسي
1986الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع 

1986دار التكنسية لمنشر جيس ببلشير(2ج-1ج)تاريخ األدب العربي4285-4288

1982-2-دار الشركؽ طمحمد أميف البنياكمالتصنيؼ العممي لممكتبات4289

1986-1-منشكرات عكيدات بيركت طعبد القادر الفاسي الفيرم: دالمسانيات كالمغة العربية4290

منشكرات دار مكتبة الحياةىنرم جكرج فارغرتاريخ المكسيقى العربية4291

1978-1-دار الكندم بيركت طمكريس بككامالتكراة كاإلنجيؿ كالقرآف كالعمـ 4292

دار القمـ بيركتفاطمة محمد محجكبدائرة معارؼ الناشئيف4293

1983-1-دار الفكر طأبي الفداء إسماعيؿ بف كثيرقصص األنبياء4294

منشكرات دار مكتبة الحياةأبي منصكر الثعالبيكتاب فقو المغة4295

1986-1-الشركة التكنسية لمتكزيع طأبك الحسف عمي القابسيالرسالة المفصمة 4296

1984دار العربية لمكتاب ليبيا تكنس محي الديف صبحينظرية النقد العربي4297

1978-2-مؤسسة الرسالة طمحمد أبك األجفاف: داإل فادات كاإل نشادات4298

1981-2-دار الرائد العربي بيركت طأحمد عيسى: دمعاجـ أسماء النبات4299

1985-4-مؤسسة الرسالة طعمي المنتصر الكتانيرحمة إبف بطكطة4300

1986المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائرتركي رابح: دالشيخ عبد الحميد بف باديس4301

1987دار الكتب الجزائر أنكر الجندممفاىيـ العمـك اإلجتماعية4302

دار الرحاب لمطباعة كالنشرمحمد محي الديف عبد الحميدشرح قطر الندل كبؿ الصدل4303
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1986المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائرصالح بف قربةالمسكككا ت المغربية4304

=الشريؼ قصارمعاني الحركؼ في القرآف الكريـ4305

=فتيحة محمكد الباسعكداع مع األصيؿ4306

=فؤاد صالح السيداألمير عبد القادر متصكفا كشاعرا4307

=بف عزكز زبدةدراسة المشتقات العربية 4308

1987ديكاف المطبكعات الجامعية قادة بكتاكفاألمثاؿ الشعبية الجزائرية4309

1986المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائرأحمد سيد محمدالمصدر األد بي4310

1979-1-عالـ الكتب القاىرة طاحمد ىطاؿ التممسانيرحمة محمد الكبير4311

1984-1-السمسمة التراثية طأبي محمد الحسف بف عمي ككيعكتاب المنصؼ4312

1982-2-دار الجيؿ بيركت طراغب األصبيانيمحاضرات األد باء4313

1977مطبكعات مجمع المغة العربية د مشؽ أبي محمد يكسؼ بف أبي سعيدشرح أبيات سيبكيو4314

1983-1-المؤسسة الكطنية لمنشر طزىدم جار اهللالفريد في مصطمحات األعماؿ كاالقتصاد 4315

=محمد مصايؼالنقد األد بي الحد يث4316

1984-5-دار الغرب اإلسبلمي بيركت طالشيخ محمد الشاذلي النيفرمكطأ اإلماـ مالؾ4317

1987ديكاف المطبكعات الجامعية رابح بكحكشالبنية المغكية لبردة البكصيرم4318

=تركي رابحالنظريات التربكية 4319

1988دارالشياب باتنة أبي سعيد السيرافيإدغاـ القرآف4320

=جبر محمكد الفضيبلتالقضاء في صدر اإلسبلـ4321

1990ديكاف المطبكعات الجامعيةأحمد حيدكشاإلتجاه النفي في النقد األدبي الحديث4322

دار الشياب باتنة الجزائريكسؼ القرضاكممشكمة الفقر ككيؼ عالجيا القرآف4323

1984دار البعث قسنطينة شكرم عزيز الماضيمحاضرات في نظرية األدب4324
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=محمكد أميف العالـأحاديث في الفكر كاألدب4325

1988مكتبة الكميات األزىرية محمكد السيد شيخكفالببلغة الكافية4326

الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع الجزائرأحمد سحنكفشعراء الجزائر4327

1993منشكرات كزارة الثقافة دمشؽ أبي بكر محمد بف الحسف بف دريدكتاب المبلحف4328

1984-1-مؤسسة األبحاث العربية طإدكاردك سعيداإلستشراؽ4329

الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع الجزائرديكاف محمد العيد آؿ خميفةشعراء الجزائر4330

1987دار التكنسية لمنشر محمد رثاء الحمزاكمالمصطمحات المغكية الحديثة 4331

مكتبة اإلسبلمية بيركتمحمد أبك زىرةاإلماـ زيد 4332

1974مطبكعات مجمع المغة العربية دمشؽ األخفش األصغركتاب اإلختياريف 4333

=نكر الديف عترمعجـ المصطمحات الحد يثة 4334

1983-1-دار الشركؽ بيركت طإحساف عباسرسائؿ أبي العبلء المعرم4335

1984-1-دار الكتاب المبناني طمصطفى الشكعةاإلماـ أحمد بف حنبؿ4336

1985-9-دار الثقافة بيركت طأحمد حسف الزياتتاريخ األدب العربي4337

1988ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرعبد الحميد بكزكينةبناء األسمكب في المقالة عند اإلبراىيمي4338

مكتبة رحاب الجزائرمحمكد عباس العقادالفمسفة القرآنية 4339

1988ديكاف المطبكعات الجامعيةعبد العزيز جكيشاإلسبلـ ديف الفطرة4340

1989دار الطاسيمي أبي عبد اهلل محمد بف إدريسمسند اإلماـ الشافعي4341

شركة الشياب الجزائرالحافظ بف حجر العسقبلنينزىة النظر4342

1983-1-مركز الدراسات الكحدة العربية طمركاف بحيرم/ركجر أكيفالحياة الفكرية في المشرؽ العربي4343

دار الشياب لمطباعة كالنشرخالد أحمد أبك جندمالجانب الفني في القصة القرآنية4344

1985-2-دار التكنسية لمنشر طأبك العرب محمد بف أحمد بف قصيرطبقات عمماء إفريقيا كتكنس4345
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1981-1-مكتبة الرسالة الحديثة طعبد الجميؿ عبد الكريـلغة القرآف الكريـ 4346

1982دار الكتاب المبناني بيركت دم السي أكليرمالفكر العربي4347

1984 2دار العمـ لممبلييف طعفيؼ عبد الفتاح طبارهتفسير جزء األحقاؼ4348

1974-3-قصر الكتاب البميدة الجزائر طاإلماـ حامد الغزالي الطكسيجكاىر القرآف 4349

1983-2-المؤسسة الكطنية لمكتاب طعبد الدايـ الشكافي األدب المقارف 4350

1985ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر عبد الحميد محمد الياشميالمرشد في عمـ النفس اإلجتماعي 4351

1985دار التكنسية لمنشر مصطفى الشكيحيالفيرست4352-4353

1973-4-دار الكتاب المبناني بيركت طلكماؿ اليازجيفي الشعر العربي القديـ النكازع االخمقية  4354-4355

1992-1-ديكاف المطبكعات الجامعية طعمر بف أبي حفصفتح المطيؼ في التصريؼ4356

1991دار اليدل عيف مميمة سبط الماردينيالرحبية في عمـ الفرائض4357

1979دار المعارؼ القاىرة شكقي ضيؼ: دالػػػػرثػػػاء4358-4359

1977ديكاف المطبكعات الجامعية عبد الممؾ مرتاضفي األمثاؿ الزراعية 4360-4361

1982دار الطميعة بيركت طو عبد الرحمفالمنطؽ كالنحك الصكرم4362-4363

1987كزارة الثقافة كاإلعبلـ بغداد مالكـ برادبرم كجيمس ماكافارلفالػػػحداثػػة4364-4365

1986دار البعثة لمطباعة كالنشر قسنطينةعبد اهلل حمادم: ددراسات في األدب المغربي القديـ 4366

1988-2-دار العربية لمعمـك طبيؿ كاريسإكتشؼ بيسؾ أتارم4367

1986دار التكنسية لمنشر عبد السبلـ المسدمالمسانيات كأسسيا المعرفية4368

1979-1-الجامعة األردنية طمحمد عمي ألك حمدهالنقد األدبي التطبيقي4369

1980-1-المؤسسة العربية لمدراسات طإسحاؽ مكسى الحسيني: دإبف قتيبة 4370

ديكاف المطبكعات الجامعيةالسيد محمد رشيد رضاتفسير الفاتحة4371

1988قصر الكتابجماؿ الديف القاسميالفتكل في اإلسبلـ 4372
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1981-4-دار المغارؼ طأبي محمد عبد اهلل بف مسمـالمعارؼ إبف قتيبة 4373

-1-ط-المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشرىنزاؾ: جمكسكعة الطيكر4374

1982-1-مكتبة النيضة العربية طباقر أميف الكردمعجـ العمماء العرب4375

دار احياء التراث العربيعثماف بف حسف بف احمد الشاكردرة الناصحيف 4376

دار الكتاب المبناني بيركتجبلؿ محمد عبد الحميد مكسى: دمنيج البحث العممي عند العرب4377

1985دار بيركت لمطباعة كالنشرعيسى سابامقامات الحريرم4378

4379
تاج المكمؾ

أبي الطيب صديؽ بف حسف بف عمي
1983-2-دار إقرأ ط

1987المكتبة العصرية بيركت محمد بف قاسـ األنبارمكتاب األصداء4380

1987مطبكعات مجمع المغة العربية دمشؽيحي الشيابيمعجـ المصطمحات األثرية 4381-4382

=جماؿ الديف عمي بف يكسؼ القفطيالمحمدكف مف الشعراء كأشعارىـ4383-4385

1985دار الشياب لمطباعة كالنشر طو جابر الفياض العمكاني: دأدب اإل ختبل ؼ في اإلسبلـ4386

1988عالـ المعرفة الككيت سيزار فيرناندس مكرينكأدب أمريكا البلتينية4387

1990ديكاف المطبكعات الجامعيةقطبي الطاىربحكث في المغة4388

=مصطفى عشكممدخؿ إلى عمـ النفس4389-4390

=سالـ شاكرمدخؿ إلى عمـ الداللة4391

=الجيبللي دالشمدخؿ إلى المسانيات التداكلية 4392

=ضيؼ اهلل محمد األخضر: دمحاضرات في النيضة العربية الحديثة4393-4396

=أبك العباس شيابالسعي الحثيث إلى جمع فكائد عمـ الحد يث4397

=رشيد بكريبةالدكلة الحماد ية4398

1993دار الفكر الجزائرمالؾ بف نجيفكرة إفريقيا االسيكية4399
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1985-2-منشكرات دار الفكر العربي طحسيف عبد العزيز الدرنيمدخؿ إلى عمـ النفس4400

1990ديكاف المطبكعات الجامعيةعبد الرزاؽ نكفؿاإلعجاز العد دم لمقرآف الكريـ4401

1978الشركة التكنسية لمتكزيع محمد السنكسيالرحمة الحجازية4402

1991-1-قصر الكتاب البميدة طعبد السبلـ محمد سبلمينظاـ الحكـ في اإلسبلـ 4403

1984يكليك أحمد محمد جماؿالقرآف4404

1986المؤسسة الكطنية لكتاب الجزائرسعيداني.قالحاجز 4405

1994ديكاف المطبكعات الجامعيةشايؼ عكاشةالحضارة العربية اإلسبلمية 4406

1985-1-منشكرات عكيدات بيركت طجكرج فريد مافرسالة في سكسيكلكجي العمؿ4407-4408

1985المؤسسة الكطنية لمكتابصالح الخرفيحمكد رمضاف4409

1982طاالس لمدراسات كالترجمة د مشؽ  عبد المطيؼ الصكفي: دالمغة كمعاجميا في المكتبة العربية 4410-4411

=نديـ المرعشميالبحترم 4412

1994ديكاف المطبكعات الجامعيةحنفي بف عيسىمحاضرات في عمـ النفس 4413

1980-2-الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع ط=محاضرات في عمـ النفس المغكم4414

1989-1-طاالس لمدراسات كالترجمة د مشؽ  طمازف الكعردراسات لسانية تطبيقية4415-4416

بف خمدكف4417 1984الشركة التكنسية لمتكزيع عبد السبلـ المسرمقراءات مع الشابي كالمتنبي كالجاحظ كا 

1989مرقـ لمنشرناصيؼ اليازجيمجمع البحريف 4418-4419

=أبك حياف التكحيدماإلمتاع كالمؤانسة 4420

=أبك الحسيف إبف عمي المسعكدممركج الذىب كمعادف الجكىر4421-4422

=أبك محمد القاسـ الحريرمالمقامات4423

1983مؤسسة شباب الجامعة ج ككلكستكف/جعالـ العصكر الكسطى 4424

1981دار النيضة العربيةجكزيؼ نسيـ يكسؼ: دالعدكاف الصميبي عمى ببلد الشاـ4425-4426
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1989ديكاف المطبكعات الجامعية عبد الممؾ مرتاضفنكف النشر األدبي في الجزائر4427

1983اليكنسكك ب سرجنت.رالمدينة اإلسبلمية 4428

1986دار التكنسية لمنشر آدـ ميتز1-الحضارة اإلسبلمية ج4429

1986دار المشرؽ بيركت عبد العزيز الدكرم: دبحث في نشأة عمـ التاريخ عند العرب 4430

1971دار الثقافة لمنشر كالتكزيعإماـ عبد الفتاح إماـ: دمدخؿ إلى الفمسفة4431

1971دار النيضة العربية بيركت أحمد مختار العبادمفي التاريخ العباسي كالفاطمي4432-4433

1984المؤسسة الكطنية لمكتاب خدكسي رابحالضحية4434

=عبد الحميد خطابالغزالي بيف الديف كالفمسفة4435

طاالس لمدراسات كالترجمةىيفاء فكزم الكبرةالمرأة كالتحكالت اإلقتصادية4436

=نخبة مف األساتذة المختصيفتاريخ األدب العربي4437

1969دار النيضة العربية لمطباعة كالنشرمحمكد سبلـ زناتياإلسبلـ كالتقاليد القبمية في إفريقيا4438

دار الثقافة لمنشر كالتكزيع القاىرةإماـ عبد الفتاح إماـ: د1-محاضرات في المنطؽ ج4439

1984دار الطميعة بيركتحساـ محي الديف األلكسي: دفمسفة الكندم4440

=عبد الفتاح إبراىيـاإلجتماع كالماركسية4441

1980-2-دار الجامعية لمطباعة كالنشر طحساف عمي حبلؽمكقؼ الدكلة العثمانية مف الحركة الصييكنية4442

1986دار التكنسية لمنشر محمد تكميالمجتمع اإلنساني في القرآف الكريـ4443

1989-1-دار طاالس لمدراسات كالترجمة طعمر مكسى باشا: دغفراف أبي العبلء4444-4445

1993ديكاف المطبكعات الجامعية رابح بكحكشالبنية المغكية لبردة البكصيرم4446

=عبد العزيز زاكيشاإلسبلـ ديف الفطرة4447-4448

مكتبة رحاب لمنشر كالتكزيععبد الحميد محمد الياشمي:دلمحات نفسية في القرآف الكريـ4449

1983-1-دار البعث لمطباعة كالنشر طجماؿ أالحتالقكاكه ال تخالفكا4450
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شركة شياب الجزائرعبد الرحمف عمي الحجينظرات في التاريخ اإلسبلمي4451-4452

1988ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر محمد بف محمد زبادةأئمة اليمف4453

1984-1-دار البعث لمطباعة كالنشر طمحمد صالح الصديؽكمضاة مف سكرة الفاتحة4454

1980-1-دار الطميعة بيركت طسامي خرطبيؿالكجكد كالقيمة4455-4456

قصر الكتاب البميدةمحمد خميفة التكنسيالخطر الصييكني4457-4458

1986-1-دار الطميعة بيركت طمحمد حمكب فرحافالقدر كاإلنساف4459-4460

1993مطبعة د حمب حسيف دامحسف ممحـالتفكير العممي كالمنيجية4461

1992ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرعبد الرحمف عمر الماحيالدعكة اإلسبلمية في إفريقيا4462-4464

=قادة عبلبعناصر مف التحميؿ الرياضي4465

1986-1-دار الطميعة بيركت طتـك بكتكمكرعمـ اإلجتماع السياسي4466-4468

1993-1-دار الكتب العممية بيركت طحسيف عاصي: داليعقكبي4470

==خميفة بف خياط4471

=حسف الشميساني: دالحافظ شمس الديف الذىبي4472

1985دار البعث لمطباعة كالنشر غازم عناية: دمنيجية البحث العممي عند المسمميف4473-4474

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر محمد العربي: دقضايا فكرية في ليمة عربية4475

1992-1-دار الطميعة بيركت طالمحامي ىزم أبك خاطرفمسطيف كالخطر المصيرم4476-4477

1992-2-المؤسسة الكطنية لمكتاب ططيارم محمدمفيـك اإلصبلح4478

1971-1-دار الطميعة بيركت طالجبية الشعبية فمسطيفحممة أيمكؿ كالمقاكمة الفمسطينية 4479-4481

1985-2-مركز الدراسات الكحدة العربية طأبك خمدكف ساطع الحصرمالعركبة بيف دعاتيا كمعارضييا 4482

1983منشكرات مجمة التاريخ المغربية تكنس لكبي كاردياؾ: دالمكريسكيكف األندلسيكف كالمسيحيكف4483-4484

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرأحمد تكفيؽ المدنيمحمد عثماف باشا دام الجزائر4485
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1985دار التكنسية لمنشر حسف نصرخبز األرض4486-4487

1982منشكرات مجمة التاريخية المغربية تكنس عبد الرحيـ عبد الرحمف عبد الرحيـالمغاربة في مصر في العصر العثماني4488

1992-1-دار الطميعة بيركت طسالـ حميش: دكتاب الجرح كالحكمة4489-4490

1981-1-دار المريخ طاحمد إبراىيـ دياب: دلمحات مف التاريخ اإلفريقي الحديث4491

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائركاشنطف إيرافينجسقكط غرناطة4492-4493

1988دار الثقافة لمنشر القاىرة رأفت غنيمي الشيخفمسفة التاريخ4494-4495

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرإسماعيؿ العربيالمد ف المغربية4496-4497

1986دار الثقافة لمنشر القاىرة إماـ عبد الفتاح إماـ: دكير كجكررائد الكجكدية 4498

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرعبد العزيز بكشفيراتالطيكر المعزكفة األرض كالسماء4499

1982الشركة الكطنية لمنشر الجزائر عثماف سعدمعركبة الجزائر عبر التاريخ 4500

-4-دار المشرؽ بيركت طأبك نصر الفارابيكتاب الجمع بيف رأيي الحكميف4501

1985مكتبة النيضة الشرؽ القاىرة صبلح الديف بسيكنيالفكر السياسي عند الماكردم 4502

1992ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرأبي الحسف عمي بف مكسىكتاب الجغرافيا4503

قصر الكتاب البميدة دار األماف لمطبع بيركتغساف حمدافالتطبيع4504-4505

1988-1-دار الطميعة بيركت طعبد الياد م عبد الرحمفجذكر القكة اإلسبلمية4506

1983ديكاف المطبكعات الجامعية باسا غانا: دمبادئ في عمـ النفس اإلجتماعي4507

=شايؼ عكاشةالصراع الحضارم في العمـ اإلسبلمي4508-4509

دار النيضة العربية لمطباعةالسيد الباز العرينيالحضارة كالنظـ األكركبية4510

ديكاف المطبكعات الجامعيةحسيف محمد سميماف: دالتراث العربي اإلسبلمي4511

1989المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر أبي بكر بف القكطيةتاريخ افتتاح األند لس4512

1980-1-المؤسسة العربية لمدراسات طعبد الستار الراكمالعقؿ كالحرية 4513
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دار الثقافة كالنشرصبرم المتكليمنيجية أىؿ السنة في تفسير القرآف4514

1987-1-دار طاالس لمدراسات كالترجمة طدار طاالسبداية حركة الصييكنية في مصر4515-4516

=أدكلؼ ىتمركفاحي4517-4518

=عجاج نكييضبركتكككالت حكماء الصييكف4519-4521

دار الثقافة لمنشر القاىرةمحمد الجكىرم: دمصادر دراسة الفمكمكر العربي4522-4524

1984جامعة القاىرة كالكتاب الجامعي عبد اهلل شحاتومفتاح السنة4525

1985-2-دار الطميعة بيركت طناصيؼ نصارالفكر الكاقعي 4526-4527

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب صالح الخرفي: دمحمد السعيد الزاىرم4528

1988-1-دار طاالس لمدراسات كالترجمة طالعماد مصطفى طبلسالتحدم كالتصدم4529-4531

1981الشركة الكطنية لمنشر الجزائرعبد اهلل شريطالفكر األخبلقي عند إبف خمدكف4532

1991د يكاف المطبكعات الجامعيةزبير دراقيمحاضرات في األدب األجنبي4533-4534

1985دار التكنسية لمنشرفتحي التريكي: دأفبلطكف كالد يالكتيكية4535

مؤسسة اإلشراؼ لمطباعة كالنشرقيصر مصطفى: دحكؿ األدب األند لسي4536

ككالة المطبكعات الجامعية دار القمـ بيركتعبد الرحمف بدكمأفبلطكف4537

1991د يكاف المطبكعات الجامعيةيكليك/ىكادر/مدنيؾ/سارنكالتعمـ 4538-4539

1984ديكاف المطبكعات الجامعية سميماف الخطيبأسس مفيـك الحضارة في اإلسبلـ4540-4541

=عبد الجميؿ مرتاضالبنية الزمنية في القص الركائي4542

=عكاشة شايؼالصراع الحضارم في العالـ اإلسبلمي4543

=قطبي الطاىربحكث في المغة كاالستفياـ النحكم4544-4547

4548
مدرسكف في المعيد الفرنسي لعمـ الحركب كالحضارات

الحركب
المؤسسة الفرنسية لمدراسات الدفاع الكطني

120



1985-1-دار طاالس كالترجمة كالنشر طإبراىيـ الكيبلني: درسائؿ أبي حياف التكحيدم  4549

1990ديكاف المطبكعات الجامعية عبد القادر محمكد محمكد رضكافسبع محاضرات حكؿ األسس العممية لمكتاب4550

= عبد العميـ عبد الحميـ خضرالمنيج اإليماني لمدراسات الككنية 4551

=محمد سحنكنيما قبؿ التاريخ 4552

=كيتيج.أرنكؼ مقدمة في عمـ النفس4553

1991-6-دار سبلس لمدراسات كالترجمة طمصطفى طبلسفطير صييكف 4554

=محي الديف الكافحيشرح قكاعد اإلعراب إل بف ىشاـ4555

1988-4-دار الطميعة بيركت ؿ فمكجؿ.جعمـ النفس في مائة عاـ4556

دار القمـ بيركتتاريخ الفمسفة األكركبية في العصر الكسيط4557

1982-4-دار الطميعة بيركت مريـ سميـ: د/ عمـ زيعكدحقكؿ عمـ النفس4558

1983-6-دار العمـ لممبلييف بيركت طفاخر عاقؿمدارس عمـ النفس 4559

1988-2-دار الطميعة بيركت طعمي بكممحـ: دالمناحي الفمسفية عند الجاحظ4560

1985-1-دار طبلس لمدراسات طمصطفى طبلسلجنة كاىاف الصييكنية حكؿ المذ بحة 4561

=مجمكعة مف الباحثيفالغزك اإلسرائيمي لمبناف 4562

1987المؤسسة الجزائرية لمطباعة طاىر بف جمكؿمحا المعتكه محا الحكيـ4563

=إبف رشدفصؿ المقاؿ 4564

دار السمفية الجزائرعبد المجيد الزندانياإليماف4565

منشكرات األندلس الجزائرعبد الحميد بف ىدكقةغدا يـك جديد4566

1992دار المطبكعات الجامعية جكؿ تريككالمنطؽ الصكرم4567

1988الزىراء لئلعبلـ العربيعبد الحميـ عكيس: دإبف حـز األندلسي4568

1914دار طبلس لمدراسات كالترجمة بديع حقيفي األدب العالمي 4569
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1981دار الفكر المعاصرجيمس ديزأزمة عمـ النفس المعاصر4570

دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركتعز الديف إسماعيؿفي األدب العباسي الرؤية كالفف4571

=محمد زكي العشماكم: ددراسات في النقد المسرحي4572

1977الجامعة المستنصرية عمى طبعو بغدادكاظـ فتحي الراكمأساليب القسـ في المغة العربية4573

1983منشكرات كزارة الثقافة كاإلعبلـ عبد القادر سمماف المعاظيدمكاسط في العصر العباسي4574

دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركتعبد العزيز عتيؽعمـ المعاني 4575-4576

=محمد محمد حسيفاليجاء كاليجاؤكف4577

1983دار العربية لمكتاب أحمد سميماف أحمد: دالشعر الحديث بيف التقميد كالتجديد4578

1984-1-دار طبلس طجبراف خميؿ جبرافالنبي4579

1978-2-منشكرات جامعة حمب طعمر الدقاؽ: دمبلمح الشعر األندلسي 4580

دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركتسيد يعقكب بكر: دنصكص في فقو المغة العربية4581

1988دار نظير عبكد خميؿ مطراف بؾمف ينابيع الحكمة4582-4585

1986-1-دار النفائس لمطباعة كالنشر طمحمد سييؿ طقكس: دتاريخ الدكلة العباسية4586-4588

==تاريخ الدكلة األمكية 4589-4590

1986-1-دار العمـ لممبلييف بيركت طفركخ/ عتاريخ صدر اإلسبلـ 4591

1983-1-دار الفرقاف لمنشر كالتكزيع طصبلح عبد الفتاح الخالدمنظرية التصكير الفني عند السيد قطب4592-4596

دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركتعمي عبد الرزاؽ جمبي: دقضايا عمـ اإلجتماع المعاصر4597-4598

1986-1-دار العمـ لممبلييف بيركت طفركخ/ عتاريخ صدر اإلسبلـ4599

1996-1-دار النفائس لمطباعة كالنشر طمحمد سييؿ طقكس: دتاريخ الدكلة األمكية 4600

1987-1-دار األندلس لمطباعة كالنشر طعزيز السيد جاسـتأمبلت في الحضارة كاإلغتراب4601

1990-9-مكتبة النيضة المصرية طأحمد شمبي: دمقارنة األدياف المسيحية 4602
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1986-1-دار العمـ لممبلييف بيركت طكارؿ برككمماف: دتاريخ الشعكب اإلسبلمية 4603

1999-1-المكتبة الكطنية الجزائرية طرضكاف محمد حسيف النجارالعركض العربي4604-4607

مركز الدراسات الفمسطينية جامعة بغدادنجدة فتحي صفكةبيركبيجاف 4608

1985-1-دار الحداثة لمطباعة طعبد السبلـ محمد الشاذلي: دشخصية المثقؼ في الركاية العربية الحديثة  4609

1988-2-مؤسسة الخميج العربي طحسف شحاتو: دأساسيات في تعميـ اإلمبلء4610

1988-1-دار الطميعة بيركت طعبد اليادم عبد الرحمفجذكر القكل اإلسبلمية4611

1975-2دار الثقافة بيركت طجكرج غريبأبك فراس الحمداني4612

1983-1-دار العالمية لمطباعة طحسيف أحمد شحاتونظرة إسبلمية لمتربية 4613

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر عبد الحفيظ بكالطيفالصداع المزمف4614

=عبد الرحمف سبلمةالتعريب في الجزائر 4615

1989ديكاف المطبكعات الجامعيةبيار جكرجالسكاف كاإلستطانة4616

المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرشمتاغ عبكد شرادحركة الشعر الحر في الجزائر4617

1989ديكاف المطبكعات الجامعيةضيؼ اهلل محمد األخضر: داألفعاؿ المعتمة4618

1985دار التكنسية لمنشر كالتكزيعمصطفى بف كيبلنيمف أحاديث المقص4619

1988-4-مؤسسة الرسالة بيركت طمحمد السيد محمد الزعببلكماألمكمة في القرآف الكريـ 4620

مركز الدراسات الفمسطينية جامعة بغدادنجدة فتحي صفكةبيركبيجاف4621

1979جامعة البصرة عمي حسيف الشمشبيالكرة األرضية مف الكسائؿ المساعدة في تدريس الجغرافيا4622-4624

الجزائر1990المؤسسة الكطنية لمكتاب محمد بف حمكدركس في النحك4625

دار الكتب العممية بيركتأبي جعفر قدامة بف جعفرنقد الشعر4626

منشكرات دار مكتبة الحياة بيركتالجنيدم خميفةنحك عربية أفضؿ4627

1989ديكاف المطبكعات الجامعيةبشير بكيجرة محمدالشخصية في الركاية الجزائرية 4628
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1990دار الكتب العممية بيركت أبي الفرج قدامة بف جعفر الكاتبكتاب نقد النثر4629

منشكرات دار مكتبة الحياة بيركتإبف القيـ الجكزيةالطب النبكم4630

1989ديكاف المطبكعات الجامعيةعبد العزيز جرادالعالـ العربي بيف ثقؿ الخطاب كصدمة الكاقع4631

1987-2-دار طبلس طجبراف خميؿ جبرافالػػػػسابؽ4632

==البدائع كالطرائؼ4633

1989-2-مؤسسة اإلسراء لمنشر دمشؽ طكىبة الرخيمي: دالضكابط الشرعية 4634-4639

1986دار صعب بيركت أبي الفتاح محمد بف عبد الكريـ بف2-الممؿ كالنحؿ ج4640-41

1991مكفـ لمنشر عبد الرحمف بف خمدكف(2ج-1ج)المقدمة 4642-4643

1990-2-دار الكتب العممية بيركت طاإلماـ أبي إسحاؽ إبراىيـ بف مكسى2ـ-1اإلعتصاـ ـ4644-4645

1990دار إحياء الكتب العربية =المكافقات في أصكؿ األحكاـ4646-4647

المكتبة العصرية صيدا بيركتاإلماـ بدر الديف محمد بف عبد اهلل(1.2.3.4.ج)البرىاف في عمـك القرآف 4648-4651

4652-4654
اإلتقاف في عمـك القرآف

شيخ اإلسبلـ جبلؿ الديف عبد الرحمف
1973المكتبة الثقافية بيركت 

1993دار المعرفة بيركت أبي جعفر محمد بف جرير الطبرمجامع البياف في تفسير القرآف4655-4662

دار االعتصاـ القاىرةطو عبد اهلل العفيفيمف كصايا الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ4663-4665

1993-1-دار المصرية المبنانية طمحمد فريد كجدمالسيرة المحمدية 4666

4667
أبي بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف بف كتاب أسرار الببلغة

محمد
1991-1-مطبعة المدني بالقاىرة ط

1986دار صعب أبي الفتح محمد بف عبد الكريـالممؿ كالنحؿ 4668

دار الفكر العربياإلماـ محمد أبك زىرةالمعجزة الكبرل القرآف 4669-4670

1983-3-دار الكتب العممية طمحمد رضاالفاركؽ عمر بف الخطاب4671
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4672-4679
(4.3.2.1ج)البرىاف في عمـك القرآف 

بدر الديف محمد بف عبد اهلل الزركشي
1988دار الجيؿ بيركت 

4680-4683
محمد بف عبلف الصديقي الشافعي (1.3.5.7)الفتكحات الربانية 

األشعرم
دار إحياء التراث العربي بيركت

1986دار صعب بيركتأبي الفتح محمد بف عبد الكريـ بف(1.2)الممؿ كالنحؿ 4684-88

مكتبة دار التراث القاىرةمحمد بف عمي إبف احمد السككانينيؿ لبلكطار4689

1980دار بيركت لمطباعة كالنشرأبك عبلء المعرمسقط الزند 4690

1979ديكاف المطبكعات الجامعيةبيار جكرجالسكاف كاإلستطانة4691-4692

1990شركة الشياب لمنشر السيد الجميمي: دلماذا يمحدكف4693

1971-1-مركز الدراسات الفمسطينية بغداد طنجدة فتحي صفكةبيركبيجاف4694-4695

1986دار الشريفة لمطباعة كالنشر الجزائرالشيخ محمد الخضرم بؾتاريخ التشريع اإلسبلمي4696

1984المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر مصطفى فاسيحداد النكارس البيضاء4697

1988-1-دار الطميعة بيركت طعبد اليادم عبد الرحمفجذكر القكة اإلسبلمية4698

1986الشركة الكطنية لمنشر الجزائرحسيف أبك النجاجسر بيف الكينا كالبرتقاؿ4699

1986مجمة الجزائر العيد بف عركسكالشمس...........أنا 4700

مؤسسة دار التعاكف لمطبعدنكرلي.ىاركلدب سياسة األرض الحضرية4701

1985-2منشكرات دار الرفاعي لمنشر طمحمد محمد حسيف: دالمتنبي كالقرامطة 4702

1985-7-مؤسسة نكفؿ بيركت طميخائيؿ نعيمةنجكل الغركب4703

1986منشكرات دار المشرؽ يكحنا قميرفبلسفة العرب4704

1985-7مؤسسة نكفؿ بيركت طميخائيؿ نعيمةكتاب مرداد منارة كميناء4705

1984المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر عمار بف زايدالنقد األدبي الجزائرم الحديث4706
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=عبد الممؾ مرتاضالميتكلكجيا عند العرب4707

1981-7مؤسسة نكفؿ بيركت طميخائيؿ نعيمةىمس الجفكف4708

1982-7مؤسسة نكفؿ بيركت طميخائيؿ نعيمةلقاء4709

1980-2-منشكرات المكتبة العصرية طعبد الحميـ محمكد: دذك النكف المصرم4710

المؤسسة العامة لمطباعة كالصحافةنجـ الديفرعاية الشباب بيف المبدأ كالتطبيؽ4711

1986المجمع العممي العراقي صالح أحمد العمي: دخطط البصرة كمنطقتيا4712

مجمة التربية الفصميةزغمكؿ مربيمستقبميات 4713

1979ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر بيار جكرجالسكاف كاإلستطانة 4714

1991المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر أحمد شبشكب: دعمـك التربية 4715-7416

=أـ سياـ عمارية ببلؿالرصيؼ البيركتي4717

كتابي القاىرةلكيس تكماسيكميات الطبيب4718

1983-8-مؤسسة نكفؿ بيركت طميخائيؿ نعيمةالمراحؿ4719

-3-دار االند لس لمطباعة كالنشر بيركت طجعفر آؿ ياسيف: دالمدخؿ إلى الفكر الفمسفي عند العرب4720

4721-7422
بيركبيجاف

نجدة فتحي صفكة
1973-1-مركز الدراسات الفمسطينية جامعة بغداد ط

1975دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت حسف سيد أحمد أبك العينيفكككب األرض7423-4724

=محمد محمد سطحيةالجغرافيا العممية4725-4729

دار الحرية لمطباعة بغدادقاسـ حسف حسيفالقكاعد األساسية لتعميـ ألعاب4730-4734

1975دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركت حسف سيد أحمد أبك العينيفكككب األرض4735

1991المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر عبد العزيز محمكد لعرجالزليج في العمارة اإلسبلمية بالجزائر4736-4739

1979-3-دار الفكر الجزائر طأحمد بف تيميةعمـ الحد يث4740
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دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركتالسيد الباز العرينيالمماليؾ4741-4743

=محمد رياضجغرافيا النقؿ4744-4746

=محمد تابث الفندمفمسفة الرياضة 4747-4750

4751-4755
الجغرافيا اإلقتصادية 

ككثر عبد الرسكؿ: د/محمد رياض : د
=

1981الشركة الكطنية لمنشر الجزائر محمد مصايؼفصكؿ في النقد األدبي الجزائرم الحديث 4756

دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر بيركتعبد المجيد نعنعي: دتاريخ الكاليات األمريكية المتحدةاالمريكية الحديث4757

1985مطبعة الخالدم عماف رضكاف محمد حسيف النجارحميد بف ثكر اليبللي  4758-4761

ديكاف المطبكعات الجامعيةبيير جكرجالكجيز في الجغرافيا اإلقتصادية4762

1979دار النيضة العربية لمطباعةالباز العريني: دالمماليؾ4763-4764

1977منشكرات كزارة الثقافة كاإلرشاد دمشؽمحي الديف صبحيالعربي الفمسطيني كالفمسطيني العربي4765-4769

1990المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر عمار بف زايدالنقد األدبي الجزائرم الحديث4770-4772

=أزغيدم محمد الحسفمؤتمر الصكماـ كتطكر الثكرة التحرير الكطني الجزائرم4773

1977منشكرات كزارة الثقافة سيدني ال ند زالمركب العسكرم الصناعي4774-4775

المكتبة الشعبية المؤسسة الكطنية لمكتاببكعبلـ رمضافالمسرح الجزائرم بيف الماضي كالحاضر4776

1979جامعة البصرة عمي حسيف شمشالكسائؿ المساعدة في تدريس الجغرافيا4777-4778

1979جامعة دمشؽ الثقافة القكمية اإلشتراكية4779

1979جامعة بغداد قاسـ حسف حسيفاألسس النظرية كالعممية في فعالية ألعاب الساحة4780

1981مكتبة غريب ككلز نكرمافالعمـ كالتكنكلكجية في الثمانينات4781

1982-9-دار الشركؽ بيركت طمحمد قطبمنيج التربية اإلسبلمية4782

مكتبة الرسالة دمشؽليمى حسف سعد الديفكميمة كدمنة في األدب العربي4783
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1992ديكاف المطبكعات الجامعية عبد الرحمف عمر المساحي: دالدعكة اإلسبلمية في أفريقيا4784

1979دار إبف خمدكف أحمد سريرنيركدا عاشؽ األرض كالحرية4785

دار الكتب العممية بيركتأبي الفرج قدامة بف جعفرنقد الشعر 4786-4787

1974دار النيضة العربية لمطباعة بيركت محمد رياضجغرافيا النقؿ 4788-4789

1979-1-دار القمـ بيركت طيكسؼ نكر عكضفف المقامات بيف المشرؽ كالمغرب4790

1992ديكاف المطبكعات الجامعية عبد الرحمف عمر الماحيالدعكة اإلسبلمية في إفريقيا4791-4799

1990المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر عمر بف قينة: دأسماء كعبد الخكؼ4800

1979-1-دار المسيرة بيركت طغساف رباحظاىرة اإلجراـ في حرب السنتيف4801-4810

1992ديكاف المطبكعات الجامعية عبد الممؾ مرتاضاألمثاؿ الشعبية الجزائرية 4811

1990المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر عبد اليادم عبد الرحمف: دالزمف المر4812

=مصطفى نطكرمف فيض الرحمة4813

1986الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع الجزائرعمر بف قينةجركح في ليؿ الشتاء4814

1982دار العكدة بيركت ممدكح عدكافال بد مف التفاصؿ4815

1981-1-مؤسسة نكفؿ بيركت طمطكؼ محمكد ياسيفقامكس مصطمحات عمـ النفس4816

1981دار التكنسية لمنشر الطاىر الخميرماألمثاؿ العالمية التكنسية 4817

1989دار الشياب باتنة محمد بف عبد الكريـ الجزائرملغة كؿ أمة ركح ثقافتيا4818

قصر الكتب البميدةعمر سميماف األشقر: دمعالـ الشخصية اإلسبلمية 4819

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر أبك القاسـ سعد اهللسعفة خضراء4820

1979-5-دار النيضة العربية لمطباعة طحسف سعيد أحمد أبك العينيفآسيا المكسمية كعالـ المحيط اليادم4821-4825

==كككب األرض4826-4827

1983-1-دار البعث لمطباعة قسنطينة طالشيخعبد الحميد بف باد يسمجالس الػتذ كػػػػير4828-4831
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1983-1-دار القمـ الككيت طعبد الجميؿ شمبيرد مفتريات عمى اإلسبلـ4832

دار الشياب لمطباعة كالنشر باتنة الجزائرمحمد الغزاليفقو السيرة 4833-4834

1983-9-دار الشركؽ بيركت طمحمكد شمتكتتفسير القرآف الكريـ 4835

دار الكتاب العربي  بيركتمحمد فريد كجدماإلسبلـ في عصر العمـ 4836

دار الشياب لمطباعة كالنشرمحمد سعيد رمضاف البكطي: دفقو السيرة4837-4838

1985المؤسسة الكطنية كحدة الرغاية اإلماـ نافعالقرآف الكريـ 4839-4841

1989-1-دار العربية لمعمـك طجفرم ىسكد ليؿ لغات الحاسكب4842

1984-1-دار الفتح  بيركت طحسف العشماكمىكذا نربي أكال د نا4843

1981-3-مؤسسة الرسالة طمحمد محمكد الصكاؼبيف الرعاة كالدعاة 4844

1980-3-دار الكتاب المبناني طعبد الحميـ محمكديػػػػػػػػػػػػػػػػارب4845

1985الشركة التكنسية لمتكزيع محمد الفاضؿ الجمالي: ددعكة إلى اإلسبلـ 4846

1992دا راليدل مميمة عبد الكىاب بكخامةعربي-القامكس العصرم إنجميزم4847-4848

1984المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر حسف عبد الرحمف سمكادمعبد الحميد مفسرا4849

1990ديكاف المطبكعات الجامعية صامكيؿ عبكد: داالقتصاد السياسي4850

منشكرات المكتبة العصرية بيركتعبد السبلـ محمكد الشافعيغزكة بدر الكبرل4851

=نياد الفادرممؤتمر الذركة اإلسبلمي لماذا4852

1952مطبعة الميد ية عبد السبلـ طكدكتاب التاريخ 4853

1949-2-مطابع دار الكشاؼ بيركت طعبد اهلل بف عباس الجرادمدركس التاريخ المغربي 4854

1988المطبعة الممكية الرباط عبد الكىاب إبف منصكرالتحفة السنية بالرحمة الممكية الحسنية إلى العاصمة الجزائرية 4855

1989مطبكعات القصر الممكي حسف الثاني ممؾ المغربإنبعاث األمة 4856

1957منشكرات مكتبة الطباعة كالنشرفيميكس قاراسبكرقيبة 4857
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دارية لمتعميـ4858 1951مكتبة معيد الدركس العميا اإلسبلمية إبف دالي عمرك كعبد الرحمفنصكص فقيية كا 

شركة الشياب الجزائرعكاشة عبد المناف الطيبيالتبرج4859

1955-1-دائرة المعارؼ كالعمـك الدكلية طالشريقي: دالجزائر في القرف العشريف4860

1964مجمة ثقافية شيرية بمقاسـ النعيمي/ محمكد عياطالعركبة4861

1948مطبكعات الركزليفي برفنساؿ. إنخبة تاريخية 4862

المقاكمة الجزائريةج ت الكطني1830الدكلة الجزائرية قبؿ 4863

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرحسف بكسامةدركب الكفاء4864

كزارة اإلرشاد القكميعبد الحميد عباد/ فتحي رضكافعظماء الشرؽ4865

1930المطبعة الكاثكليكية بيركت أب رفائيؿ نخمة اليسكعيالمختارات4866

منشكرات مكتبة سمير بيركتنضر.محديث المكمياء4867

1984الدار التكنسية لمنشرجبلؿ الديف السيكطيلباب النقكؿ في أسباب النزكؿ4868

1990-1-دار العربية لمعمـك طشركة سراب لممشاريعبرامج داؾ إيزم لممحاسبة 4869-4870

1963تطكاف دار كريما ديس لمطباعة أحمد المكناسمعجـ الكممات اإلسبانية 4871

دار األفاؽمحمد نبيؿ الغنايـشبيات حكؿ التشريع اإلسبلمي 4872

1985دار بكسبلمة لمطباعة كالنشر تكنس طو عبد اهلل العفيفيحؽ اهلل عمى العباد كحؽ العباد عمى اهلل4873

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرأحمد صالحيالحج كالعمرة4874

1983-1-دار الشركؽ بيركت طعز الديف عمر أحمد مكسىدراسات في تاريخ المغرب اإلسبلمي4875

1989ديكاف المطبكعات الجامعية معاشك عمارالنظاـ القانكني لمعقكد4876

=جاكميف بكجك قارنييالجغرافيا الحضرية4877

1979دار الكتاب العربي بيركت عائشة عبد الرحمفالسيدة سكينة بنت الحسيف 4878

1992المؤسسة الكطنية لمكتاب محمد الصالح الصديؽشخصيات كمكاقؼ4879
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التجمع الجزائرم البكمديني اإلسبلميلطفي الخكليعف الثكرة في الثكرة كالثكرة4880

1985دار الشياب لمطباعة كالنشرمحمد الغزاليعقيدة المسمـ4881-4882

1989ديكاف المطبكعات الجامعيةجاكميف بكجك قارنييالجغرافيا الحضرية 4883-4885

دار طبلس لمدراسات كالترجمةميندس مشيؿ خكرمجكائز نكبؿ 4886

1984مف مطبكعات كزارة الشؤكف الدينية مف تراثنا اإلسبلميآثار اإلماـ عبد الحميد بف باد يس4887-4888

قصر الكتاب البميدة الجزائرعمر سمماف األشقر: دالرسؿ كالرساالت4889-4892

1984مف مطبكعات كزارة الشؤكف الدينية مف تراثنا اإلسبلميآثار اإلماـ عبد الحميد بف باد يس4893-4896

1984المؤسسة الكطنية كحدة الرغاية اإلماـ نافعالقرآف الكريـ 4897-4900

1981-7-دار القرآف الكريـ بيركت طمحمد عمي الصابكني(1ـ.2ـ.3ـ)مختصر التفسير إبف كثير4901-4905

==(3ـ.2ـ)صفكة التفاسير 4906-4907

1990-2-دار األماـ مالؾ لمنشر طمشيكر حسف سممافالقكؿ المبيف في أخطاء المصميف4908-4909

1985مطبكعات كزارة الشؤكف الدينية مف تراثنا اإلسبلمي(3ج.4ج)آثار اإلماـ عبد الحميد بف باد يس 4910-11

دار صار بيركت/ديكاف إبف الفارض 4912-4914

=ديكاف لبيد بف ربيعة العامرم4915

1970كزارة األخبار كالثقافةالميرجاف الثقافي اإلفريقي األكؿ4916

1900مجمة إسبلمية جامعة مصطفى السباعيالمسممكف 4917-4919

=ىدم اإلسبلـ4920-4921

المجمس األعمى لمشؤكف اإلسبلميةمحمد محمد السباعياإلسراء كالمعراج 4922

1910مجمة مكتبة الشرؽ أبي عبادة الكليد بف عبد البحترمكتاب الحماسة4923

1968مركز اإلعبلـ العربي محمد الشعراكماإلسبلـ بيف اإل لزاـ ك اإل لتزاـ4924

1979مطبعة الممكية الرباط عبد الكىاب بف منصكر2أعبلـ المغرب العربي ج4925
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1997دار القكمية لمطباعة كالنشر عبد الرحمف البنامف معاني القرآف4926

1964-2-مكتبة النيضة المصرية طحسف إبراىيـ حسفإنتشار اإلسبلـ في القارة اإلفريقية4927

دار الطبع كالنشر بالمغات األجنبية مكتاكنقكالم ميخائيمكفنظرة إلى اإلتحاد السكفياتي4928

طبعة الممكية الرباطعبد الكىاب بف منصكرمشكمة حماية القنصمية بالمغرب4929

1983الرباط محمد بف القاسـ األنصارم السبتيإختصار األخبار4930

=إسماعيؿ بف األحمرركضة النسريف في دكلة بني مريف4931

4932-4933
دعكة الحؽ

محمد حمزة
مجمة تصدرىا كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية بالمممكة 

1974

1966مجمة الثقافة اإلسبلمية محمد تكفيؽ عكيضةمنبر اإلسبلـ 4934

مطابع القصيـ الرياضزيد بف عبد العزيز بف فياضصكر مف الجياد4935

المقاكمة الجزائريةج.ك/ت.ج1830الدكلة الجزائرية قبؿ 4936

4937
عمماء الدكلة

عبد الرحمف بف عبد المطيؼ بف عبد اهلل
1966مطبعة المد ني 

1987طبعة الممكية الرباط عبد الكىاب بف منصكرالرحمة الممكية إلى المممكة المتحدة البريطانية4938

4939
المفصؿ في تاريخ األدب العربي

أحمد اإلسكندرم أحمد أميف عمي الجاـر
1934شركة مساىمة مصرية 

الشؤكف اإلسبلمية كؿ شير عربيمجمة إسبلمية عممية أدبية إصبلحيةىدم اإلسبلـ4940

1963-1-مطبعة إبف خمدكف تممساف طعبد الكىاب بف منصكرأبي القاسـ القالمي4941

1963كزارة األكقاؼ بالجميكرية الجزائريةأحمد تكفيؽ المدنيالمعرفة 4942

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرإنجميزم/ عربي الفرائد الدرية لمطبلب4943-4945

=جركاف السابؽكنز الطالب قامكس فرنسي عربي4946-4947
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1986دار المشرؽ بيركت المنجد في المغة كاإلعبلـ4948

1983المؤسسة الكطنية لمكتاب الركس دانياؿ ريغالسبيؿ الكسيط معجـ عربي فرنسي4949-4950

1991-7-المؤسسة الكطنية لمكتاب طعمي بف ىاديةقامكس الجد يد4951-4953

1989المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك جماعة مف كبار المغكييف العربالمعجـ العربي األساسي4954-4955

1989-10-دار العمـ لممبلييف بيركت طسييؿ إدريس: د/جبكر عبد النكر: دالمنيؿ قامكس فرنسي عربي4956

1986دار المشرؽ بيركت فرنسي- منجد الجيب عربي 4957

=المنجد في المغة كاإلعبلـ4958

دار الجيؿ بيركتعبد الغني النابمسيديكاف الحقائؽ كمجمكع الرقائؽ4959-4961

=يكسؼ عيد: دديكاف العذرييف4962-4965

دار الجيؿ بيركتمحمد عبد المنعـ خفاجي: دإبف المعتز4966-4968

1973-2-دار النيضة العربية طعبد العزيز عتيؽ: دفي النقد األدبي4969

1986-1-دار الغرب اإلسبلمي طإبراىيـ بف مرادمختارات في الشعر المغربي األندلسي4970

دار الكتاب العربي بيركتاإلماـ بف مالؾ العربي المالكيصحيح الترميذم4971-4977

1995-4-دار الثقافة بيركت طإحساف عباستاريخ النقد األدبي عند العرب4978-4980

1-دار الجيؿ بيركت طأبي بشر عمرك بف عثماف بف قمبركتاب سيبكيو4981-4987

4988-4993
مجد الديف محمد بف يعقكب الفيركز القامكس المحيط

األبادم
=

=حنا الفاخكرم 4994-4997

1911دار النيضة العربية محمكد أحمد نحمةمدخؿ إلى دراسة الجممة العربية 4998-5002

=عز الديف إسماعيؿالمصادر األدبية كالمغكية في التراث العربي5003-5007

=محمد مصطفى ىرارةالشعر في صدر اإلسبلـ كالعصر األمكم5008-5011
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مؤسسة المعارؼ بيركتأبي العباس محمد بف زيدالكامؿ في المغة كاألدب5012-5016

1911دار الجيؿ بيركت بطرس البستافأدباء العرب في األندلس كعصر اإلنبعاث5017-5018

==منتقيات أدباء العرب في األعصر العباسية5019-5021

5022-5025
جميرة أشعار العرب

أبي زيد محمد بف أبي الخطاب القرشي
دار بيركت لمطباعة

1915-1-دار النيضة العربية طمحمد طو الحاجرمدراسات كصكر مف التاريخ الحياة األدبية في المغرب العربي5026-5029

1914-1-دار الجيؿ بيركت طأنكر أبك سكيمـ: ددراسات في الشعر الجاىمي5030-5032

1981-3-منشكرات دار اآلفاؽ الجديدة بيركت طفخر الديف قباكةإعراب الجمؿ كأشباه الجمؿ5033-5036

1996-6-دار النفائس طأبي القاسـ الزجاجياإليضاح في عػمؿ النحك5037-5040

5041-5048
مجمة دكرية يصدرىا المعيد الكطني المكافقات

العالي
المعيد الكطني العالي األصكؿ الديف الجزائر

مجمة العمـك اإلجتماعية كاإلنسانية الجزائرأساتذة العمـك اإلجتماعيةمجمة العمـك اإلجتماعية كاإلنسانية5049

1987دار الجيؿ بيركت أنكر أبك سكيمـ: ددراسات في الشعر الجاىمي5050

1993معيد الترجمة مجمة فصمية يصدرىا معيد الترجمةد فاتر الترجمة5051

1994تصدر عف الجاحظية التػبػيػيػف5052

=كطار. طالقصيدة 5053-5056

1994معيد المغة العربية كأدبيا الجزائر س محمد بك عيادالمغة كاألد ب مجمة عممية أكاد مية5057-5063

1993مجمة دكرية أكادمية تصدر عف أحمد شاميةالمبرز 5064-5065

مركز البحكث األنتركبكلكجيامجمة نصؼ سنكيةاإل نساف 5066

1985منشكرات مركز الدراسات كالبحكث عبد الجميؿ التميميبحكث ككثائؽ في التاريخ المغربي5067

1984معيد العمـك كاإلعبلـ كاإلتصاؿ مجمة فصميةدفاتر الترجمة 5068-69
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1988-2-دار النيضة العربية طعبده الراجحيدركس في المذاىب النحكية 5070-5071

دار الجيؿ بيركتالشيخ محمد عبدهنيج الببلغة 5072-5076

1986-1-دار الطميعة بيركت طكميض نظمي: دعمـ اإلجتماع السياسي5077

1993-2-ديكاف المطبكعات الجامعية طزبير دراقيمحاضرات في فقو المغة 5078

=زكريا صياـ: ددراسة في الشعر الجاىمي5079

1980-2-دار إحياء التراث العربي بيركت طأبي السعادات مبارؾجامع األصكؿ مف أحاديث الرسكؿ5080-5083

5084-5085
أبي الحسف عمي إسماعيؿ النحكم المػػػػػخصػػػص

المغكم األندلسي
منشكرات دار األفاؽ الجديدة بيركت

1980-2-دار إحياء التراث العربي بيركت طأبي السعادات مبارؾجامع األصكؿ مف أحاديث الرسكؿ5086-5088

5089-5091
أبي الحسف عمي إسماعيؿ النحكم المػػػػػخصػػػص

المغكم األندلسي
منشكرات دار األفاؽ الجديدة بيركت

1980-2-دار إحياء التراث العربي بيركت طأبي السعادات مبارؾجامع األصكؿ مف أحاديث الرسكؿ5092-5094

1980-2-دار إحياء التراث العربي بيركت طإبف ىشاـالسيرة النبكية5095-5098

1980-2-دار إحياء التراث العربي بيركت طأبي السعادات مبارؾجامع األصكؿ مف أحاديث الرسكؿ5099

1986-3-دار الرائد العربي بيركت طميدم المخزكمي: دعبقرم مف البصرة5100

1965-1-مكتبة النيضة المصرية طعبد المجيد عبد الرحيـمبادئ التربية كطرؽ التدريس5101

دار العكدة بيركتمحمد متكلي الشعراكمعمى مائدة الفكر اإلسبلمي5102

دار الرائد العربي بيركتمصطفى الشنكعة: دبديع الزماف اليمداني5103

1981منشكرات دار األفاؽ الجديدة بيركت فخر الديف قباكة: دإبف عصفكر كالتصريؼ5104

منشكرات المكتبة العصرية بيركتعباس محمكد العقادالمرأة في القرآف5105

2-دار النيضة العربية بيركت طعبد السبلـ عبد الغفار: دمقدمة في عمـ النفس العاـ5106
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1986المؤسسة الكطنية لمفنكف مصطفى حركاتكتاب العركض5107

1983-3-دار لبناف لمطباعة كالنشر بيركت طعمر فركخالحضارة اإلنسانية5108

1979الشركة الكطنية لمنشر الجزائرالسيد سابؽعناصر القكة في اإلسبلـ5109

=عامر صعباألدب السنغالي العربي5110

مؤسسة عبد الكريـ بف عبد اهلل تكنسمحمكد المسعدمتأصيبل لكياف5111

1966-3-دار الكتاب العربي بيركت طعباس محمكد العقادمطالعات في الكتب كالحياة5112

1990ديكاف المطبكعات الجامعية حنفي بف عيسى: دمحاضرات في عمـ النفس المغػكم5113

=المنصؼ عاشكرالتركيب عند إبف المقفع5114

1984-1-دار الثقافة طإيميا الحاكمخميؿ حاكم5115

ديكاف المطبكعات الجامعيةطكؿ محمدالبنية السردية في القصص القرآني5116

منشكرات المكتبة العصرية بيركتزكي مبارؾمدامع العشاؽ5117

1980-2-المؤسسة العربية لمدراسات طياف ككتشكسبير معاصرنا5118

1985-1-منشكرات بحسيف الثقافية طنككس.إالنظريات الجمالية5119

1980-2-دار الكتاب المبناني بيركت طتكفيؽ الحكيـزىرة العمر5120

=محمد عبد المنعـ خفاجيالحياة األدبية في عصر صدر اإلسبلـ 5121

1979-1-دار العمـ لممبلييف بيركت طخالد محمد خالدمحمد كالمسيح5122

=محمد جكاد مغنيةفمسفة األخبلؽ في اإلسبلـ 5123

1979-5-دار الكتاب العربي بيركت طأحمد أميفظير اإلسبلـ5124

1980-1-منشكرات دار األدب بيركت طجكدت فخر الديفأكىاـ ريفية5125

1985-2-منشكرات دار اآلفاؽ الجديدة بيركت طالحظ كالشخصية5126

1990المؤسسة الجزائرية لمطباعة عاطؼ محمد يكنسمغالطات في النقد األدبي5127
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مكتبة الرحابمحمد إبراىيـ سميـد نيا المرأة لمف أراد أف يد خميا5128

1979مؤسسة الرسالة بيركت نبيؿ شبيبتقييـ سياسي لمقررات مؤتمر كامب دايفد5129

1981الشركة الجزائرية لمنشر كالتكزيع الجزائرأثار محمد البشير اإلبراىيمي5130

دار الكتاب الدار البيضاءجماعة مف األساتذةقكاعد المغة العربية كالشكؿ5131

1988ديكاف المطبكعات الجامعية لكناس شعباني1980إلى 1945تطكر الشعر الجزائرم منذ 5132

1982شركة الشياب الجزائر مكسى إبراىيـ اإلبراىيميالمدخؿ إلى أصكؿ الفقو5133

1982الشركة الجزائرية لمنشر كالتكزيع إسماعيؿ العربيمف ركائع األدب العالمي5134

دار المعارؼ القاىرةمحمد إبراىيـ الجمعةجػػػػػػريػػػػػػػػر5135

1974الييئة المصرية العامة لمكتبإبراىيـ مد ككرفي األخبلؽ كاإلجتماع5136

1983-1-دار البعث لمطباعة طإبف القيـ الجكزيةالجنة في القرآف كالسنة5137

1983-1-دار الشركؽ بيركت طعبد العاؿ سالـ مكـر: دالفكر اإلسبلـ بيف العقؿ كالكحي5138

مؤسسة المعارؼ بيركتالسيد أحمد الياشميجكاىر األدب5139

المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشرحسيف الحاج حسف: دحضارة العرب في العصر الجاىمي5140

الديكاف الكطني لممطبكعات المدرسية الجزائردمرجيالدليؿ في التشريع المدرسي5141

1969الشركة التكنسية لمتكزيع عبد الكىاب بكيرالنحك العربي5142

1972دار التكنسية لمنشر احمد بف يكسؼبغية اآلماؿ في معرفة مستقببلت األفعاؿ5143

منشكرات المكتب العالمي لمطباعة بيركتمحمد كامؿ حسف المحاميذرية ابميس5144

1980دار النيضة العربية حممي مرزكؽ: دمقدمة في دراسة األدب الحديث5145

1970-2-دار العكدة بيركت طإبراىيـ عبد الرحمف محمدقضايا الشعر في النقد العربي5146

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب إسماعيؿ العربينماذج مف ركائع األدب العالمي5147

1972-1-منشكرات دار اآلفاؽ الجديدة بيركت طيحيى األمير الشامي: دالنجـك في الشعر العربي القديـ5148
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1984-2-دار الثقافة بيركت طبدكل طبانة 20أدب المرأة العراقية في القرف 5149

دارة األعماؿ 5150 منشكرات دار التراب الجامعيةعبد العزيز فيمي ىيكؿالكمبيكتر كا 

1982منشكرات عكيدات مكريس رككبلفتاريخ عمـ النفس5151

1972-2-دار إقرأ بيركت طعبد األمير شمس الديف: دالمذىب التربكم عند إبف جماعة5152

1989المؤسسة الكطنية لمفنكف نجيب محفكظزقاؽ المدؽ 5153

1983-2-دار الكتاب المبناني بيركت طتكفيؽ الحكيـفف األدب5154

1970المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر بيركت عبد الرحمف بدكم: دفي الشعر األكركبي المعاصر5155

دار القمـ بيركتنجيب محفكظخاف الخميمي5156

==ثرثرة فكؽ النيؿ5157

1971-2-المؤسسة العربية لمدراسات طكلياـ شكسبيرمأساة كريكال نس5158

1988دار العكدة بيركت محمد غنيمي ىبلؿالمكقؼ األدبي 5159-5160

1966دار المعارؼ بمصر افشر.ا.قتاريخ أكركبا في العصكر الكسطى5161-5162

1967-3-العالمية لمدراسات كالنشر طرياض الصمد: د20العبلقات الدكلية في القرف 5163

1993ديكاف المطبكعات الجامعية عمار ىبلؿ: د 1830/1962أبحاث كدراسات في تاريخ الجزائر المعاصرة5164

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر محمد بمقاسـ خمارإرىاصات سرابية5165

1991مكفـ لمنشر عبد القادر الجرجانيدالئؿ اإلعجاز 5166

1979اإلتحاد السكفياتي إلياس شاىيفلينيف في األممية البركليتالية 5167

دار التقدـ مكسككفبلدمير إليتش لينيفأبناء العاصفة الثكرية 5168

191982-1-منشكرات دار الرفاعي لمنشر طعبد اهلل حسف محمدكقفات ميمة في التاريخ اإلفريقي5169

1980-5-دار الثقافة بيركت طجكرج غريبالجاحظ دراسة عامة 5170

دار النيضة العربية لمطباعة بيركتحممي مرزكؽ: دمقدمة في دراسة األدب الحديث5171
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دار الشرؽ العربي بيركتعمي رضاالمختار في القكاعد كاإلعراب5172

دار القمـ بيركتنجيب محفكظالسماف كالخريؼ 5173

1980-1-دار المعارؼ طصبلح فضؿ: دتأثير الثقافة اإلسبلمية5174

منشكرات مكتبة المدرسة بيركتحنا الفاخكرمالجديد في األدب العربي5175-5177

1981-1-دار الفكر دمشؽ طعبد الكريـ الخطيبالحزب كالسبلـ في اإلسبلـ5178

مكتبة الرشاد بيركتمحمد اليمشرم–محمد السرغيني اإلنشاء التربكم5179

1982الشركة الكطنية لمنشر الجزائر عبد الحميد حاجياتكتاب الجكاىر الحساف5180

1990-4-دار اليدل عيف مميمة طاألماـ محمد بف أبي بكر الرازمقامكس عربي مختار الصحاح5181

1985ديكاف المطبكعات الجامعية جركلدام كمب: دالتصميـ التعميمي5182

1985المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر محمد حسنيف: دالكجيز في نظرية الحؽ بكجو عاـ5183

1982المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر خميؿ أحمد خميؿ: دالسارترية تيافت األخبلؽ كالسياسة5184-5186

5187
مجمس التذكير مف حديث البشير النذير

المصمح الشيخ عبد الحميد بف باديس
1983دار البعث لمطباعة قسنطينة 

1974-4-منشكرات مكتبة المدرسة بيركت طحنا الفاخكرمالجديد في األدب العربي5188

1984-4-دار اليدل لمطباعة كالنشر طمحمد بف أبي بكر الرازممختار الصحاح5189

1984مطبكعات كزارة الشؤكف الدينية مف تراثنا اإلسبلميأثار اإلماـ عبد الحميد بف باديس5190-5192

1984ديكاف المطبكعات الجامعية مصطفى بك تفنكشتالعائمية الجزائرية 5193

1979دار الجيؿ بيركت بطرس البستانيمعارؾ العرب في الشرؽ كالغرب5194

1977-1-دار العكدة بيركت طاحمد سعيد محمديةرحبل ت في الكطف العربي إلى السكداف5195

منشكرات المكتبة العممية بيركتجبراف خميؿ جبرافالمجنكف5196

1973-1-دار الكتاب المبناني بيركت طإيميا الحاكماألخطؿ الصغير شاعر الجماؿ كالجماؿ5197

139



1983-3-دار األندلس لمطباعة طمصطفى ناصيؼ: ددراسة األدب العربي5198

1984-2-المؤسسة الكطنية لمدراسات كالنشر طغاستكف بكتكؿإبف خمدكف فمسفة إجتماعية 5199

منشكرات دار مكتبة الحياة بيركتعمي عبد الرزاؽاإلسبلـ كأصكؿ الحكـ5200

دار الحماس لمطباعة مؤسسة ساحؿ العربج جرانت.أ 19/20أكركبا في القرنيف 5201

1984المؤسسة الكطنية لمدراسات كالنشر سعد الديف الشاذليالخيار العسكرم5202

1983منشكرات مجمة التاريخية التكنسية لكم كاردياؾ: دالمكريسكيكف األندلسيكف كالمسيحيكف5203

المؤسسة الكطنية لمكتابعزم بكخالفةالبػػػػػػػػػػػػػرؽ5204

1983-4-منشكرات دار المكتبة الحياة طأرنست ىمنغكاملمف تقرع األجراس5205

1979دار الجيؿ بيركت بطرس البستانيمعارؾ العرب في الشرؽ كالغرب5206

1981دار الفكر لمطباعة كالنشر د مشؽ مالؾ بف نبيفكرة اإلفريقية األسيكية5207

دار الكتاب العرب بيركتمصطفى الصادؽ الرافعيحديث القمر5208

1979-1-مؤسسة الرسالة بيركت طمحمكد شاكرإقتصاديات العالـ اإلسبلمي5209

fمجمة تاريخية دكريةالباحث5210

1972دار التكنسية لمنشرعبد العزيز القيزانيمقامات الكعي كرسائمو5211

1973الييئة العامة لمشؤكف القاىرة تكفيؽ محمد سبعكاقعية المنيج القرآني5212

1978دار التقدـ إلياس شاىيفماركس أصؿ رأس الماؿ5213

1978-3-نشر كتكزيع دار الثقافة بيركت طجكرج غريبالجاىمية أدب كفف كتاريخ5214

==أبك فراس الحمداني5215

==دراسة أدبية 5216

1979-3-دار الثقافة بيركت ط=الشعر الممحمي تاريخو كأعبلمو5217
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5218-5226
كتاب األغاني

أبي الفرج األصبياني عمي بف الحسيف
كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي المؤسسة المصرية

1986ديكاف المطبكعات الجامعية عثماف حشبلؼالتراث كالتجديد في شعر السياب-5227

1985-1-دار الكتاب العربي طناصيؼ يكسؼ حتي: دالنظرية في العبلقات الدكلية  5228

1961-2-طلجنة التأليؼ المدرسيالمطالعة التكجييية5229

1986-2-دار الكتاب المبناني بيركت طإيميا الحاكمفي النقد كاألدب5230-33

5234-5240
كتاب األغاني

أبي الفرج األصبياني عمي بف الحسيف
كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي المؤسسة المصرية

دار القمـ بيركت لبنافإميؿ زرؾجرميناؿ5241

دار الكتاب المبناني بيركتإيميا الحاكماألخطؿ الصغير5242

1981دار بيركت لمطباعة كالنشر ديكاف الشريؼ الرضى5243

دار الشركؽاإلماـ الطبرمالقرآف الكريـ 5244

دار النيضة العربية بيركتفكزية دياب: دالعادات كالقيـ اإلجتماعية5245

5246-5248
القامكس المحيط

محمد الديف محمد يعقكب الفيركزأبادم
دار الجيؿ مؤسسة العربية لمطباعة بيركت

دار الكتاب المبناني بيركتعبد الحميـ محمكدالمنقذ مف الضبلؿ 5249

1981مكتبة المعارؼ بيركت كارؿ ماركسرأس الماؿ مجمد األكؿ5250-5259

5260-5283
أبي السعادات مبارؾ بف محمد بف (12ج-1ج)جامع األصكؿ مف أحاديث الرسكؿ

األثيرالجزرم
1983-3-دار إحياء التراث العربي بيركت ط

1982دار البعث لمطباعة كالنشر الشيخ عبد الحميد بف باديسمجالس التذ كير5284

1980-2-دار التكنسية لمنشر طعبلؿ الياشمي الخيارمإيديكلكجيات الفكر المعاصر5285
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1987-1-مكتبة الفبلح الككيت طزغمكؿ راغب محمد النجارأزمة التعميـ المعاصر5286

دار الشياب الجزائرأبك بكر جابر الجزائرمالعمـ كالعمماء5287

1987-1-دار الطميعة بيركت كالنشر طميدم فضؿ اهلل: داإلجتياد كالمنطؽ الفقيي في اإلسبلـ 5288

=عبد المطيؼ شرارهإبراىيـ طكقاف 5289

1978إتحاد اإلسبلمي العالمي مصطفى السباعي: دمف ركائع حضارتنا5290

=مالؾ بف نبيالظاىرة القرآنية 5291

1984دار السعكدية لمنشر كالتكزيع أبك األعمى المدكدمنحف كالحضارة الغربية5292

1987دار طبلس لمدراسات كالترجمة كالنشر بديع حتيقمـ في األدب العالمي5293

دار الفكر بيركتمحمد فريد كجدمدائرة معارؼ القرف العشريف5294-03

دار البياف/(7-2المجمد )تاريخ إبف خمدكف مقدمة 5304-5310

1982دار الفكر العربي لمطبع صبلح الفكاؿ: دعمـ اإلجتماع المفيـك كالمكضكع كالمنيج5311

دار الثقافة بيركت لبنافإيميا الحاكمالركمانسية في الشعر الغربي كالعربي5312

منشكرات دار مكتبة الحياة بيركتجاؾ ماريتافالفرد كالدكلة5313

=كارلكنيتطكر النقد في العصر الحديث5314

1-دار العربية تكزيع المكتب اإلسبلمي طاإلماـ جبل الديف األسيكطيالدرر المنتثرة في األحاديث المشتيرة5315

دار الثقافة بيركتمصطفى لطفي المنفمكطيالنظرات 5316

1981دار النيضة العربية لمطباعة محمد زكي العشماكممكقؼ الشعر مف الفف كالحياة5317

1990-4-شركة الشياب الجزائر طمحمد محدةأصكؿ الفقو اإلسبلمي5318

1984دار التكنسية لمنشر جبلؿ الديف السيكطيلباب النقكؿ في أسباب النزكؿ5319

دار النيضة العربية لمطباعةعبده الراجحي: ددركس في اإلعراب5320

1980دار بكسبلمة لمطباعة كالنشر تكنس محمد اليادم العامرمالقصة التكنسية القصيرة 5321
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دار الثقافة بيركت لبنافمصطفى لطفي المنفمكطيالعػػػػػػػػػػبرات5322

10-دار المعارؼ بمصر ططو حسيفحديث األربعاء5323

1971-2-دار الكتاب العربي بيركت طأحمد أميفحياتي5324

5325
الكجيز في عمـك الحديث

محمد عجاج الخطيب: د
1989المؤسسة الكطنية لمفنكف كحدة الرغاية الجزائر 

1990قصر الكتاب البميدةعمر سميماف األشقر: دتاريخ الفقو اإلسبلمي5326

1987-1-شركة الشياب لنشر طصبلح عبد الفتاح الخالدمالشخصية الييكدية 5327

مكتبة الشركة الجزائريةمحمد الحضرم بؾنكر اليقيف5328

دار العمـ لممبلييفمحمد أسدالطريؽ إلى اإلسبلـ5329

المممكة العربية السعكدية مركز شؤكف الدعكةمحمد صالح العثيميفالقكاعد المثمى في صفات اهلل كأسمائو الحسنى5330

دار الشياب باتنة لمطباعة كالنشرفؤاد بفحقيقة الييكد5331

1982-1-دار الثقافة بيركت طجكرج غريبدراسة النصكص كأسئمة عامة 5332

دار المنصكرم لمنشرمحمد حسيف فضؿ اهلل3الحكار في القرآف ج5333

1984مرقـ صاد لمنشر حسيف أحمد األميفدليؿ المسمـ الحزيف 5334

شركة الشياب باتنةصبلح عبد الفتاح الخالدمنظرية التصكير الفني عند السيد قطب5335

1981-4-دار الفكر لمنشر طنكر الديف عترماذا عف المرآة 5336

منشكرات دار المكتبة العصرية بيركتعباس محمكد العقادمطمع النكر5337

1982-2-دار األندلس لمطباعة طيكسؼ بكارقراءات نقدية 5338

منشكرات دار المكتبة العصرية بيركتعباس محمكد العقادأبك الشيداء الحسيف بف عمي5339

دار القمـ بيركتمحمد العربي القركمالخبلصة الفقيية5340

1982منشكرات دار اآلفاؽ الجديدة بيركت عمي نجيب عطكم: دتطكر فف القصة المبنانية 5341
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دار المنصكرم لمنشر قسنطينةمحمد حسيف فضؿ اهلل8الحكار في القرآف ج5342

1984دار العربي لمكتاب أحمد ممكالدراسة الييكمية في قصة الصراع5343

سمسمة المكتب العالمي بيركتالمكتب العالمي لمبحكثاإلنساف كالديف 5344

شامخ مف تاريخ اإلسبلـخالد عبد الرحمف العؾتكثيؽ نص القرآف الكريـ5345

شركة الشياب الجزائر لمنشر كالتكزيعمحمد تكميالجدؿ في القرآف الكريـ5346

1982-2المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر طخميؿ أحمد خميؿالسارترية تيافت األخبلؽ كالسياسة5347

1989-2-دار الفكر دمشؽ طشكقي أبك خميؿأراء ييد ميا اإلسبلـ 5348

1982-2-دار إحياء العمـك طمحمد عبدهدركس في القراف 5349

1988-1-دار الكتاب المبناني بيركت طأحمد زكي تفاحةفمسفة التشريع اإلسبلمي 5350

5351
الشيخ عبد المطيؼ بف إبراىيـ آؿ عبد طريؽ الرشد

المطيؼ
مطبكعات الجامعة اإلسبلمية

1975دار النيضة العربية عز الديف إسماعيؿ: دنصكص قرآنية 5352

1982دار الكتب العممية بيركت أحمد مصطفى المراغيعمـك ببلغة البياف كالمعاني كالبديع5353

1986-4-دار المشرؽ بيركت طاألب فائيؿ نفمة الياسكعيغرائب المغة العربية5354

1989منشكرات عكيدات بيكت عبد العزيز الصبارمكسكعة النبات العاـ 5355

1994-1-دار الشؤكف الثقافية طعناد الغزكاف: دمستقبؿ الشعر كقضايا نقدية5356-5357

1998دار غريب لمطباعة كالنشر القاىرة كماؿ بشر: ددراسات في عمـ المغة5358-5359

دار المصرية المبنانيةعبد الرحمف شكرمدراسات في الشعر العربي5360-5361

5362
النقد العربي الحديث

محمد الناصر
1998-1-دار محمد عمي الحامي لمنشر كالتكزيع ط

دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع القاىرةمحمكد فيمي حجاز: دالبحث المغكم5363
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1989-2-منشكرات دار أمية طعبد السبلـ المسرم: دالنقد كالحداثة 5364-5366

1990دار غريب لمطباعة كالنشر القاىرةمي يكسؼ خميؼ: دالمكقؼ النفسي عند شعراء المعمقات 5367

1997-1-دار الحكار لمنشر طأمنة يكسؼتقنيات السرد في النظرية كالتطبيؽ5368-5369

2000-2-دار الحكار لمنشر طنبيؿ سميماففتنة السرد كالنقد 5370

دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع القاىرةمحمكد فيميعمـ المغة بيف التراث كالمناىج الحد يثة 5371-5372

1999مؤسسة حكرس الدكلية أبك الحسف سبلـمقدمة في نظرية المسرح الشعرم5373-5375

نيضة مصر لمطباعةمحمد غنيمي ىبلؿ: دالركمانتكية5376

1984-1-دار الحكار لمنشر سكرية طإبراىيـ الحيدرم: دأتنكلكجية الفنكف التقميدية5377-5378

1998الييئة المصرية العامة لمكتاب محي الديف البلنقانيأباء الحداثة العربية 5379

نيضة مصر لمطباعةمحمد منحكر: دالشعر المصرم بعد شكقي5380

دار الحصاد لمنشر دمشؽدكبركلكؼدراسات في األدب كالنقد 5381-5382

2000-1-دار الحكار لمنشر طنبيؿ سميماففتنة السرد كالنقد 5383

2000-3-منشكرات دار عبلء الديف طكاليس بدجالد يانة الفرعكنية 5384-5385

=جيمس فريزرأساطير في أصؿ النار5386-5388

نيضة مصر لمطباعة القاىرةبدكم طبانة: دالسرقات األد بية5389-5391

1997الييئة المصرية العامة لمكتاب لطفي عبد البديع: دميتافيزيقية المغة5392

نيضة مصر لمطباعة القاىرةمحمد مند كرالمسرح النثرم5393-5395

1997-1-دار الحكار لمنشر كالتكزيع طيكنغ.غ.ؾجد لية األ نا كالبل كعي 5396

1992مكتبة غريب خكسيو ماريا بكنككيمك فانككسنظرية المغة األدبية 5397

1999-1-دار المصرية المبنانية طمصطفى عبد الغني: دقضايا الركاية العربية 5398

=كماؿ الديف حسيفالتراث الشعبي في المسرح المصرم الحديث5399
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1991الييئة المصرية العامة لمكتاب عبد العزيز حمكدة: دالبناء الدرامي 5400-5401

يقاع الشعر العربي5402 =سيد البحراكم: دالعركض كا 

1999-1-الدار المصرية المبنانية طدريؼ خشبةأشير المذاىب المسرحية 5403

1999منشكرات دار عبلء الديف د مشؽ ماكس شابيركمعجـ األساطير5404-5405

1993-2-مؤسسة ع بف عبد اهلل تكنس طمحمد مندكرفي الميزاف الجديد5406-5407

1999دار المصرية المبنانية القاىرةكجداف عبد اإللو الصايغ: دالصكرة البيانية في النص النسائي اإلماراتي5408

1997-1-دار السحر لمنشر طمنصكر قيسكمة: دالركاية العربية اإلشكاؿ كالتشكؿ5409-5410

1998دار التكنسية لمنشر محمد لطفي اليكسفيلحظة المكاشفة الشعرية 5411-5412

1999-2-منشكرات دار عبلء الديف طبكؿ فريشاكرالجنس في العالـ القديـ5413-5414

1992دار سراس لمنشر محمد لطفي اليكسفيكتاب المتاىات كالتبلشي5415-5416

 بغداد1986-1-منشكرات مكتبة التحرير طمحسف جاسـ المكسكم: دالركاية العربية النشأة كالتحكؿ5417-5419

1996-1-تنكير النيضة كالطباعة طسميماف جريتانيالمتيتؾ الفاضؿ أبك نكاس5420-5421

1997-1-دار الحكار لمنشر كالتكزيع طغ يكنغ.ؾجد لية األنا كالبلكعي5422

1999الييئة المصرية العامة لمكتاب امجد ريافبيف الحداثة كما بعد الحداثة5423

1998دار المصرية المبنانية ريـ العيساكمفدكل طكقاف نقد الذات قراءة السيرة 5424

مكتبة غريبمي يكسؼ خميؼالقصيدة الجاىمية في المفضميات 5425

1999-1-ىبل لمنشر كالتكزيع طإبراىيـ حمادةكتاب أرسطك فف الشعر5426-5428

الييئة المصرية العامة لمكتابإبراىيـ عبد العزيزرسائؿ طو حسيف5429-5430

دار غريب لمطباعة كالنشر القاىرةيكسؼ خميؼدراسات في الشعر الجاىمي5431-5432

مكتبة غريب القاىرةخكسيو ماريا بكثكيمك إيفانككسنظرية المغة األدبية 5433

1997-1-دار النكف لمدراسات كالنشر طتكفيؽ سميطيف: دالزمف األبدم الشعر الصكفي5434-5435
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4-دار غريب لمطباعة القاىرة طعز الديف إسماعيؿ: دالتفسير النفسي لؤلدب5436-37

1997-1- مركز الحضارة العربية طأحمد عزت سميـضد ىدـ التاريخ كمكت الحضارة5438-5439

1996-3-سراس لمنشر طمحمد لطفي اليكسفيفي بنية الشعر العربي المعاصر5440

1996-3-دار عالـ الكتب الرياض طمحمد سعيد مكلكمديكاف عنترة 5441-5443

=مصطفى لطفي المنفمكطيالنػػػػظرات5444

عالـ الكتب بيركتأبي زكريا يحي بف عمي التبريزمشرح ديكاف الحماسة أبك تماـ 5445-5446

1981دار الفكر دمشؽ مالؾ بف نبيفي ميب المعركة إرىاصات الثكرة5447

1981-1-دار العكدة بيركت طإسماعيؿ فيد إسماعيؿالنيؿ يجرم شماال5448

1985المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر الطاىر حمدكنيمنيج أبي عمي المركقي في شرح الشعر5449

1975-11-مكتبة النيضة المصرية طالشركة الكطنية لمنشرفجر اإلسبلـ أحمد أميف5450

الشركة الكطنية لمنشرعبد اهلل شريطمعركة المفاىيـ5451

منشكرات المكتبة العصرية بيركتعبا س محمكد العقاداإلسبلـ دعكة عالمية5452

1986-2-جميكرية السكداف الديمقراطية طعبد القادر محمكدالفكر اإلسبلمي كالفمسفات المعارضة5453

دار الكتاب العربي بيركتمصطفى صادؽ الرافعي(3-2ج)كحي القمـ 5454-5455

دار التكنسية لمنشرجميؿ شاكر/سمير المرزكقي مدخؿ إلى نظرية القصة 5456

 دار الثقافة بيركتإحساف عباسفف السيرة 5457

1977ديكاف المطبكعات الجامعية رشيد بكريبةالدكلة الحمادية تاريخيا كحضارتيا5458

1983المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرمصطفى األشرؼالجزائر األمة كالمجتمع5459

1977-1-دار القمـ بيركت طيكسؼ كـرتاريخ الفمسفة اليكنانية 5460

2-دار األدب طأبك القاسـ سعد اهللدراسات في األدب الجزائرم الحديث5461

1977-1-دار القمـ بيركت طيكسؼ كـرتاريخ الفمسفة اليكنانية5462
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1982ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر خير اهلل عصارمحاضرات في منيجية البحث اإلجتماعي5463

1990شركة الشياب الجزائرأحمد الطيبصكر مف الكاقع العربي كاإلسبلمي في عيد النكبة5464

1978منشكرات إتحاد الكتاب العرب دمشؽ جبلؿ الشريؼ فاركؽإف األدب كاف مسؤكال5465

1985المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر أحمد الخطيب: دجمعية العمماء المسمميف الجزائرييف كأثرىا اإلصبلحي في الجزائر5466

1987-4-دار الكتاب العممية بيركت طإماـ شمس الديف بف أبي بكرالفػػػكائد5467

عالـ الكتب بيركتأبي الحسف عمي بف أحمد الكاحدمأسباب النزكؿ 5468

دار الكتاب العربي بيركتمصطفى صادؽ الرافعي1-كحي القمـ ج5469

1994-1-دار الشركؽ طمحمد زكي العشماكم: ددراسات في النقد العربي المعاصر5470

1973مؤسسة الرسالة محمد ماىر حمادةالمصادر العربية كالمعربة5471

1981-2-الشركة الكطنية لمنشر طمحمد مصايؼفصكؿ في النقد األدبي الجزائرم الحديث5472

1973-2-دار التكنسية لمنشر طمحمد عزيز جعيطمجالس العرفاف كمكاىب الرحمف5473

1983-1-دار الشركؽ لمنشر طحسف عبد اهلل األميفالكدائع المصرفية النقدية كاستثمارىا في اإلسبلـ 5474

1981-2-الشركة الكطنية لمنشر طمحمد بف ميمكف الجزائرمالتحفة المرضية في الدكلة البكداشية5475

1993 دمشؽ 2-دار عبلء الديف طكريمر. سطقكس الجنس المقدس عند السكمرييف 5476

7-دار المعارؼ طشكقي ضيؼ: دالتطكر كالتجديد في الشعر األمكم5477

1985دار النيضة العربية بيركت محمكد فيمي زيداف: دفي فمسفة المغة5478

الشركة الكطنية لمنشرعبد الحميد بف ىدكقةريح الجنكب5479

1992-3-المركز الثقافي العربي طجابر عصفكر: دالصكرة الفنية في التراث النقدم كالببلغي عند العرب5480-5481

1975-2-الشركة الكطنية لمنشر طدني ىكيسمافعمـ الجماؿ5482

1989-5-المؤسسة الكطنية لمكتاب طعبد الحميد بف ىدكقةريح الجنكب5483-5484

1993-2-دار عبلء الديف طكريمر. سطقكس الجنس المقدس عند السكمرييف5485
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1984ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر محمد الطيب عقاباألكاني الفخارية اإلسبلمية5486

1971دار المعارؼ مصر ك تيميارد.ـ.ا.داألدب في عصر شكسبير5487

دار القمـ بيركت لبنافنجيب محفكظالمص كالكبلب5488

1978دار بيركت لمطباعة كالنشرديكاف جرير5489

1997-2-دار الفكر لمطباعة كالنشر طمحمد بؾ الخضرمالدكلة األمكية5490

دار الفيحاء دمشؽأبك بكر جابر الجزائرممناىج المسمـ5491

1973-1-دار القمـ بيركت طنجيب محفكظالسماف كالخريؼ5492

==د نيػػػػػػػا اهلل5493

1998-1-دار الجيؿ بيركت طالشككانيتحفة الذاكريف 5494

5495
أبي عبد اهلل الحسيف بف احمد بف شرح المعمقات السبع

الحسيف
دار األفاؽ األبيار

دار الفكر دمشؽأبك العباس ثعمبشرح شعر زىير بف أبي سممى5496

=المجمكعة جبراف خميؿ جبراف العربية5497-5498

1979-6-دار العمـ لممبلييف بيركت طمحمد جكاد مغنيةالفقو عمى المذاىب الخمسة5499

1997-3-المركز الثقافي العربي بيركت طسعيد يقطيفالسرد التبئير–تحميؿ الخطاب الركائي الزمف 5500

1980-4-دار الثقافة دار ماركف عبكد طماركف عبكد/زكبعة الدىكرأبك العبلء المعرم5501

1980منشكرات دار مكتبة الحياة بيركتالمية العرب نشيد الصحراء الشاعر األزد الشنفرل 5502

1986-1-دار الحداثة لمطباعة طشكرم عزيز الماضي: دفي نظرية األدب5503

1986-3-دار الطميعة بيركت طخميؿ أحمد خميؿمضمكف األسطكرة في الفكر العربي5504

1990دار الفكر الجديد نديـ معبل محمد: دمقاالت نقدية في العرض المسرحي5505

1989-1-دار المخصص لصالح المدارس طكماؿ الديف محمد بف مكسى الدميرمحياة الحيكاف الكبرل5506-5507
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دار األفاؽ األبيارالحسيف بف أحمد بف الحسيفشرح المعمقات السبع 5508

منشكرات المكتبة العصرية بيركتمحمد أحمد المكلى بؾأياـ الحرب في الجاىمية5509

1974-2-دار األندلس لمطباعة كالنشر طيكسؼ حسيف بكارقراءات نقدية 5510

1975-7-مؤسسة نكفؿ بيركت طميخائيؿ نعيمةكتاب مرداد منارة كميناء5511

1987منشكرات دار مكتبة الحياة بيركتعبد الرؤكؼ مخمكؼالباقبلني5512

1984الييئة المصرية العامة لمكتاب جكليكس بكرتانكلالفيمسكؼ كفف المكسيقى5513

1983المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر أبك القاسـ سعد اهلل: دتجارب في األدب كالرحمة 5514

1991ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرعبد الممؾ مرتاض: دبنية الخطاب الشعرم5515-5516

1983-2-دار العمـ لممبلييف بيركت طإبراىيـ السامراني: دفقو المغة المقارف 5517

1981دار النيضة لمطباعة محمد زكي العشماكممكقؼ الشعر مف الفف كالحياة في العصر العباسي5518

1979-3-دار العمـ لممبلييف بيركت طفاخر عاقؿ(عربي–فرنسي – إنجميزم )معجـ عمـ النفس 5519

نعكاسات 5520 المؤسسة الكطنية لمدراسات كالنشرياسيف األيكبيمذاىب األدب معالـ كا 

1979-1-دار المعرفة الجامعية طقبارم محمد إسماعيؿ: د2عمـ اإلجتماع كالفمسفة ج5521

منشكرات المكتبة العصرية بيركتعباس محمكد العقادالمرأة في القرآف 5522

==مطمع النكر5524

دار الفكرأبك األعمى المدكدمنحف كالحضارة الغربية 5524

1985-1-المؤسسة الجامعية لمدراسات بيركت طأنطكاف معمكؼ: دالمدخؿ إلى المأساة كالفمسفة المأسكية5525

1985-5-مكتبة المعارؼ بيركت طالزكزنيشرح المعمقات السبع5526

1984الييئة المصرية العامة لمكتاب فؤاد كامؿمد خؿ إلى فمسفة الديف 5527

1982ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر إسماعيؿ العربيدكلة بني زيرم ممكؾ غرناطة5528

1991مكفـ لمنشر عبد الرحمف بف خمدكف(2ج-1ج)المقد مة 5529-5530

150



1980دار العكدة بيركت محمد غنيمي ىبلؿليمى كالمجنكف في األدبيف العربي كالفارسي5531

==األدب المقارف5532

1988المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر أحمد سفطيدراسات في المكسيقى الجزائرية5533

1988نيضة مصر لمطباعة القاىرةمحمد مندكر: دفي األدب كالنقد5534-5535

==النقد كالنقاد المعاصركف5536-5538

الييئة المصرية العامة لمكتابجاف بكؿ سارترمػا األ د ب5539-5541

1999-1-مركز الحضارة العربية طأمجد ريافالمغة كالشكؿ5542-5544

=نبيؿ سميمافالركاية العربية 5545-5547

=محمد مندكر: دالنقد المنيجي عند العرب5548-5550

دار غريب لمطباعة كالنشر القاىرةنبيمة إبراىيـ: دأشكاؿ التعبير في األدب الشعبي5551-5552

مكتبة غريب القاىرةمحمد عبد المنعـ خفاجياألدب في التراث الصكفي5553-5554

1993-1-مكتبة الجامعي الحديث إسكندرية طفتيحة عبد الفتاح النبراكم: دعمـ التاريخ دراسة في مناىج البحث5555

5556
اإلعجاز الفني في القرآف

عمر السبلمي
نشر كتكزيع مؤسسات عبد الكريـ بف عبد اهلل تكنس 

1980

دار غريب لمطباعة كالنشرمحمكد فيمي الحجازماألسس المغكية لعمـ المصطمح5557

1997عالـ الكتب القاىرة أحمد مختار: ددراسة الصكت المغكم5558

1968المنشكرات العربيةرينو حبشيبدايات الخمقية 5559

كتب ثقافية شيرية يصدرىا المجمس الكطنيىانس بيتر مارتففػػػخ العكلمة5560

1998نيضة عصر لمطباعة محمد مندكر: داألدب كمذاىبو5561-5563

1979المكتبة الكطنية ببغداد أحمد سكسوحضارة العرب ك مراحؿ تطكرىا عبر العصكر 5564
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5565
(العربية–األكركبية –اإلغريقية )في الجيكد المسرحية 

عبد الرحمف ياغي
1980-1-المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر بيركت ط

1993-1-دار الحصاد لمنشر طليؼ تكلستكمشكسبير كالدراما صكرة أدبية نقدية5566-5567

1975-1-دار القدس بيركت طجبرا إبراىيـ جبراالنار كالجكاىر دراسات في شعر5568-5570

2000-1-مؤسسة حكرس الدكلية طخالد الزكاكم: دتطكر الصكرة في الشعر الجاىمي5571-5572

1999مكتبة األ نجمك المصرية حسف البندارم: دجدلية األداء التبادلي في الشعر العربي المعاصر5573-5574

1993الدار العربية لمكتاب تكفيؽ الزيدمعمكد الشعر5575-5576

1990-1-المؤسسة الكطنية لمكتاب طعبد العزيز محمكد لعرجالزليج في العمارة اإلسبلمية5577-5580

1979-6-دار العمـ لممبلييف بيركت طكماؿ اليازجيمعالـ الفكر العربي 5581

1978-1-دار العكدة بيركت طعبد العزيز المقالحإضاءات نقدية 5582

1982-1-دار الحداثة بيركت طعبد الدايـ لشكافي األ د ب المقارف5583

1979-3-مكسكعة نكفؿ طميخائيؿ نعيمةيػاإبف آدـ5584

1982-7-مؤسسة نكفؿ بيركت ط=مذ كرات األرقش  5585

==النكر كالديجكر5586

==دركب5587

1991مكفـ لمنشرأبك القاسـ الحفناكمالحفناكم تعريؼ الخمؼ برجاؿ السمؼ5588

كتب ثقافية شيرية يصدرىا المجمس الكطنيعمي الراعي: د2-المسرح في الكطف العربي ط5589

1982-3-منشكرات عكيدات بيركت طكارلكني كفيميمكالنقد األدبي5590

1982-2-دار لبناف لمطباعة كالنشر طفركخ/ عإبف طفيؿ كقصة حي بف يقضاف 5591

1982-3-عالـ الكتب مصر طمصطفى الشكعة: دمصطفى صادؽ الرافعي5592

1983-3-دار الشركؽ بيركت طمحمد قطب2-منيج التربية اإلسبلمية ج5593
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1983-3-مؤسسة الرسالة بيركت طالمقرئ أحمد بف أبي عمر المعركؼقراءات القراء المعركفيف بركايات الركاة المشيكريف5594

 الجزائر1993-1-دار القمـ طبكر بف عبد اهلل أبك زيدفقو النكازؿ5595

1982الشركة الكطنية لمنشر الجزائر إسماعيؿ العربيمف ركائع األدب العالمي5596

دار األفاؽ الجزائرمصطفى حركاتالشعر الحر5597

1990المؤسسة الكطنية لمكتاب بمقاسـ بف عبد اهللمفدم زكريا5598

1960-4-دار إحياء التراث العربي طمحمد بف إسماعيؿ الكحبلني(2-1)سبؿ اإلسبلـ مجمد 5599-5600

1969-5-دار الكتاب العربي بيركت طأحمد أميف(2ـ-1ـ)ظير اإلسبلـ5601-5602

5603-5609
الفقيو أحمد بف محمد بف عبد ربو (7ج-1ج)العقد الفريد 

األندلسي
1987 -3-دار الكتب العالمية بيركت ط

=جماعة مف األساتذةفيارس العقد الفريد 5610

1دار الجيؿ بيركت طأبي بشر عمر بف عثماف بف قنبر(5ج-1ج)كتاب سيبكيو5611-5615

1987 -3-دار الكتب العالمية بيركت طأحمد أميف1.2.3ضحى اإلسبلـ ج5616-5619

1973دار النيضة العربية لمطباعة عبد العزيز عتيؽالنقد األدبي5620

1983قسـ البحكث كالدراسات األدبية كالمغكيةكماؿ نشأة: دالنقد األدبي الحديث في مصر5621

دار النيضة مصر لمطبع القاىرةمحمد غنيمي ىبلؿقضايا معاصرة في األدب كالنقد5622

منشكرات مكتب التجارم لمطباعة كالنشرميشاؿ عاصيالفف كاألدب5623

1990دكرية تصدر كؿ شيريف الككيترفعت بدراف احمد مشارمالثقافة العالمية5624-5625

1986-4-دار المشرؽ بيركت طأبك نصر الفرابيكتاب آراء أىؿ المدينة الفاضمة5626

1985المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرعمار بكحكش: ددليؿ الباحث في المنيجية كالكتابة5627

1981-1-دار العالمية لمطباعة بيركت طرضا سعادة: دمشكمة الصراع بيف الفمسفة كالديف5628

1961الشركة القكمية لمنشر تكنسأبك القاسـ الشابيالخياؿ الشعرم عند العرب5629
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دار الفكر العربيقاف تيجـاألدب المقارف5630

مكتبة المعارؼ في بيركتألف تيتدراسات في النقد5631

دار المعارؼ القاىرةبيي الديف زيافالشعر الجاىمي5632

1972دار التكنسية لمنشر أحمد بف يكسؼ األندلسيبغية اآلماؿ في معرفة مستقبؿ األفعاؿ 5633

1986ديكاف المطبكعات الجامعية عبد المجيد حنكفصكرة الفرسي في الركاية المغربية5634

2-دار المعارؼ بمصر طمصطفى غازماألخطؿ شاعر بني أمية 5635

5636-5645
2/(2.3.4.5.6ـ)معجـ مقاييس المغة 

أبي الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا
1995-1-دار الجيؿ بيركت ط

1988دار الغرب اإلسبلـ بيركت حسيف محمد نقشة(2ـ...1ـ)شرح ديكاف الحماسة أبي تماـ 5646-5651

1988-2دار الجيؿ بيركت طحمدم عبد المنعـديكاف المظالـ 5652-5655

5656-5660
عبد الحميد السيد عبد /إبف الناظـ شرح ألفية بف مالؾ 

الحميد محمد عبد الحميد
=

=يكسؼ شكرم فرحات: دديكاف األعشي5661-5662

1993-1-دار الجيؿ بيركت طيكسؼ عيد: دديكاف الخطيئة5663-5667

5668
أبي الحسيف احمد بف فارس بف زكريا الصاحبي في فقو المغة العربية أبي الحسيف 

الرازم
1981-1-مكتبة المعارؼ بيركت ط

1981-3-دار الثقافة بيركت طإحساف عباس: دتاريخ النقد األدبي عند العرب5669

1987المكتبة العصرية بيركت محمد بف القاسـ األنبارمكتاب األضداد5670

دار الجيؿ بيركتأبي ىبلؿ السكرم1ديكاف المعاني ج5671-5674

1988-1-دار الغرب اإلسبلمي طمحمد بف سيؿ بف المرزبافكتاب الشكؽ كالفػراؽ5675-5677
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5678-5679
معجـ مقاييس المغة 

أبي الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا
1991دار الجيؿ بيركت 

دار الجيؿ بيركتعبد الغني النابمسيديكاف الحقائؽ كمجمكع الرقائؽ5680

=يكسؼ عيد: دديكاف الفركسية 5681-5684

=يكسؼ شكرم فرحات: دديكاف المركءة5685-5688

==ديكاف عمر بف أبي ربيعة5689-5690

==ديكاف إبف خفاجة5691-5693

==ديكاف السفيريف5694

1994ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر مصطفى العشكم: دمدخؿ إلى عمـ النفس المعاصر5695-5699

 بيركت1986-4-دار المشرؽ طاألب رفائيؿ نخمة اليسكعيغرائب المغة العربية5700-5703

1984دار العمـ لممبلييف سارجنت: دعمـ النفس الحد يث5704-5707

1993ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر عبد الجميؿ مرتاضالبنية الزمنية في القص الركائي5708-5711

دار العرب اإلسبلميعمي بف محمد(2ج-1ج)5النثر األدبي األندلسي في القرف  5712-5719

مكتبة دار التراث القاىرةمحمد بف عمي بف محمد الشككاني(7.5.3.2.1.ج)نيؿ األ كطار 5720-5726

دار األندلس بيركتمحي الديف بف عربيتفسير القرآف الكريـ 5727-5730

1988-1-دار الكتب العممية بيركت طأبي بكر المعركؼ بابف العربيأحكاـ القرآف 5731-5734

=محمد رضاالفاركؽ عمر بف الخطا ب5735

1983عبد اهلل عكض الحباصالسيد قطب األديب الناقد5736

1993-2المؤسسة العربية لمنشرطبرىاف غميكفالكعي الذاتي5737

1995المكسسة العربية لمنشر ط الثانية برىاف غميكفالكعي الداتي 5737

1995المكسسة العربية لمنشر ط الثانية برىاف غميكفالكعي الداتي 5738
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1995المكسسة العربية لمنشر ط الثانية برىاف غميكفالكعي الداتي 5739

5740
االستقامة

أبي العباس تقي الديف أحمد عبد الحميـ
مكتبة السنة القاىرة ط الثانية

5741
االستقامة

أبي العباس تقي الديف أحمد عبد الحميـ
مكتبة السنة القاىرة ط الثانية

5742
االستقامة

أبي العباس تقي الديف أحمد عبد الحميـ
مكتبة السنة القاىرة ط الثانية

5743
االستقامة

أبي العباس تقي الديف أحمد عبد الحميـ
مكتبة السنة القاىرة ط الثانية

1991دار الجبؿ بيركت ط الثانية حنا الفانكرم1المكجزفي األدب العربي ك تاريخو ـ5744

1991دار الجبؿ بيركت ط الثانية حنا الفانكرم2المكجزفي األدب العربي ك تاريخو ـ5745

1991دار الجبؿ بيركت ط الثانية حنا الفانكرم3المكجزفي األدب العربي ك تاريخو ـ5746

1991دار الجبؿ بيركت ط الثانية حنا الفانكرم4المكجزفي األدب العربي ك تاريخو ـ5747

1919دار الكتب العممية بيركت ط الثانية أبي العباس محمد بف يزيد1الكامؿ في المغة ك األدب ج5748

1919دار الكتب العممية بيركت ط الثانية أبي العباس محمد بف يزيد2الكامؿ في المغة ك األدب ج5749
1910دار الفكر بيركت1معالـ تنزيؿ في تفسير التأكيؿ ـ

الفراء البغكم 
1910دار الفكر بيركت2معالـ تنزيؿ في تفسير التأكيؿ ـ

الفراء البغكم 
1910دار الفكر بيركت3معالـ تنزيؿ في تفسير التأكيؿ ـ

الفراء البغكم 
أبي محمد الحسيف بف مسعكد5752

أبي محمد الحسيف بف مسعكد5751

أبي محمد الحسيف بف مسعكد5750
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1910دار الفكر بيركت4معالـ تنزيؿ في تفسير التأكيؿ ـ
الفراء البغكم 

1910دار الفكر بيركت5معالـ تنزيؿ في تفسير التأكيؿ ـ
الفراء البغكم 

دار الجبؿ بيركتمحمد الزرقاني1شرح الزرقاني عمي مكطأ اإلماـ مالؾ ج5755

دار الجبؿ بيركتمحمد الزرقاني1شرح الزرقاني عمي مكطأ اإلماـ مالؾ ج5756

دار الجبؿ بيركتمحمد الزرقاني1شرح الزرقاني عمي مكطأ اإلماـ مالؾ ج5757

دار الجبؿ بيركتمحمد الزرقاني1شرح الزرقاني عمي مكطأ اإلماـ مالؾ ج5758

دار الجبؿ بيركتمحمد الزرقاني1شرح الزرقاني عمي مكطأ اإلماـ مالؾ ج5759

دار الجبؿ بيركتمحمد الزرقاني1شرح الزرقاني عمي مكطأ اإلماـ مالؾ ج5760

دار الجبؿ بيركتمحمد الزرقاني1شرح الزرقاني عمي مكطأ اإلماـ مالؾ ج5761

دار الجبؿ بيركتمحمد الزرقاني1شرح الزرقاني عمي مكطأ اإلماـ مالؾ ج5762

دار الجبؿ بيركتمحمد الزرقاني1شرح الزرقاني عمي مكطأ اإلماـ مالؾ ج5763

دار الجبؿ بيركتمحمد الزرقاني1شرح الزرقاني عمي مكطأ اإلماـ مالؾ ج5764

دار الجبؿ بيركتمحمد الزرقاني1شرح الزرقاني عمي مكطأ اإلماـ مالؾ ج5764

دار الجبؿ بيركتمحمد الزرقاني1شرح الزرقاني عمي مكطأ اإلماـ مالؾ ج5765

دار الجبؿ بيركتمحمد الزرقاني1شرح الزرقاني عمي مكطأ اإلماـ مالؾ ج5766

دار الجبؿ بيركتمحمد الزرقاني1شرح الزرقاني عمي مكطأ اإلماـ مالؾ ج5767

دار الجبؿ بيركتمحمد الزرقاني1شرح الزرقاني عمي مكطأ اإلماـ مالؾ ج5768

دار الجبؿ بيركتمحمد الزرقاني1شرح الزرقاني عمي مكطأ اإلماـ مالؾ ج5769

أبي محمد الحسيف بف مسعكد5753

أبي محمد الحسيف بف مسعكد5754
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دار الفكر العربي القاىرةاإلماـ محمد أبك زىرةمحاضرات النصرانية 5770

دار الفكر العربي القاىرةاإلماـ محمد أبك زىرةمحاضرات النصرانية 5771

دار الفكر العربي القاىرةاإلماـ محمد أبك زىرةمحاضرات النصرانية 5772

5773
أبي عبد اهلل محمد بني أبي بكر بف مداج السالكيف قيـ جكزية

أبكم ابف
1991دار الجبؿ بيركتط األكؿ

دار الفكر العربيابف حجز العسقبلنياالصابة في تميز الصحابة5774

دار الفكر العربيابف حجز العسقبلنياالصابة في تميز الصحابة5775

دار الفكر العربيابف حجز العسقبلنياالصابة في تميز الصحابة5776

دار الفكر العربيابف حجز العسقبلنياالصابة في تميز الصحابة5777

دار الفكر العربيابف حجز العسقبلنياالصابة في تميز الصحابة5778

1995دار المعرفة بيركتأبي جعفر محمد بف جرير الطبرم/ د7جامع البياف في تفسير القراف ـ5779

1995دار المعرفة بيركتأبي جعفر محمد بف جرير الطبرم/ د7جامع البياف في تفسير القراف ـ5780

1995دار المعرفة بيركتأبي جعفر محمد بف جرير الطبرم/ د5جامع البياف في تفسير القراف ـ5781

1995دار المعرفة بيركتأبي جعفر محمد بف جرير الطبرم/ د5جامع البياف في تفسير القراف ـ5782

1995دار المعرفة بيركتأبي جعفر محمد بف جرير الطبرم/ د4جامع البياف في تفسير القراف ـ5783

1995دار المعرفة بيركتأبي جعفر محمد بف جرير الطبرم/ دـ4جامع البياف في تفسير القراف 5784

1995دار المعرفة بيركتأبي جعفر محمد بف جرير الطبرم/ د3جامع البياف في تفسير القراف ـ5785

1995دار المعرفة بيركتأبي جعفر محمد بف جرير الطبرم/ د3جامع البياف في تفسير القراف ـ5786

1995دار المعرفة بيركتأبي جعفر محمد بف جرير الطبرم/ د2جامع البياف في تفسير القراف ـ5787

1995دار المعرفة بيركتأبي جعفر محمد بف جرير الطبرم/ د2جامع البياف في تفسير القراف ـ5788

1995دار المعرفة بيركتأبي جعفر محمد بف جرير الطبرم/ د1جامع البياف في تفسير القراف ـ5789
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1995دار المعرفة بيركتأبي جعفر محمد بف جرير الطبرم/ د1جامع البياف في تفسير القراف ـ5790

1995دار المعرفة بيركتأبي جعفر محمد بف جرير الطبرم/ د6جامع البياف في تفسير القراف ـ5791

1995دار المعرفة بيركتأبي جعفر محمد بف جرير الطبرم/ د6جامع البياف في تفسير القراف ـ5792

1995دار المعرفة بيركتأبي جعفر محمد بف جرير الطبرم/ د8جامع البياف في تفسير القراف ـ5793

1995دار المعرفة بيركتأبي جعفر محمد بف جرير الطبرم/ د8جامع البياف في تفسير القراف ـ5794
دار إحياء التراث العربي

.ط الثانية بيركت

5796
ياؾ نستعيف * مدارج السالكيف بيف منازؿ        أبي  عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف *إياؾ نعبد كا 

1أيكب بف إبف قسيـ الجكزية  ج 
1991دار الجبؿ بيركت ط األكلى  

5797
ياؾ نستعيف * مدارج السالكيف بيف منازؿ        أبي  عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف *إياؾ نعبد كا 

1أيكب بف إبف قسيـ الجكزية  ج 
1991دار الجبؿ بيركت ط األكلى  

5798
ياؾ نستعيف * مدارج السالكيف بيف منازؿ        أبي  عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف *إياؾ نعبد كا 

1أيكب بف إبف قسيـ الجكزية  ج 
1991دار الجبؿ بيركت ط األكلى  

1991دار الجبؿ بيركت ط األكلى  

5800
ياؾ نستعيف * مدارج السالكيف بيف منازؿ        أبي  عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف *إياؾ نعبد كا 

1أيكب بف إبف قسيـ الجكزية  ج 
1991دار الجبؿ بيركت ط األكلى  

5801
ياؾ نستعيف * مدارج السالكيف بيف منازؿ        أبي  عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف *إياؾ نعبد كا 

1أيكب بف إبف قسيـ الجكزية  ج 
1991دار الجبؿ بيركت ط األكلى  

دار الكتب العممية بيركتمحمد يكسؼ الكاندمكلي 1حياة الصحابة ـ 5802

5795
كشؼ الخفاء ك مزيؿ االلباس عما اشتير مف أحاذيث عمى سنة الناس

بف محمد العجمكني الجراحي

5799
ياؾ نستعيف * مدارج السالكيف بيف منازؿ        *إياؾ نعبد كا 

أبي  عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف 
1أيكب بف إبف قسيـ الجكزية  ج 
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دار الكتب العممية بيركتمحمد يكسؼ الكاندمكلي 2حياة الصحابة ـ5803

دار الكتب العممية بيركتمحمد يكسؼ الكاندمكلي 3حياة الصحابة ـ 5804

1991مؤسسة مختار لمنشر كالتكزيع ط محمد عبد هلل عنافإبف خمدكف حياتو كثراتو الفكرم 5805

1991مؤسسة مختار لمنشر كالتكزيع ط محمد عبد هلل عنافإبف خمدكف حياتو كثراتو الفكرم 5806

1995المؤسسة العربية لمدراسات ط السادسة برىاف غميكفإغتياؿ العقؿ 5807

1995المؤسسة العربية لمدراسات ط السادسة برىاف غميكفإغتياؿ العقؿ 5808

1995المؤسسة العربية لمدراسات ط السادسة برىاف غميكفإغتياؿ العقؿ 5809

1990المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ط األكلى  برىاف غميكفحكرات مف عصر الحرب األىمية 5810

1990المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ط األكلى  برىاف غميكفحكرات مف عصر الحرب األىمية 5811

1990المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ط األكلى  برىاف غميكفحكرات مف عصر الحرب األىمية 5812

1991دار الكتب العممية بيركت ط األكلى أماؿ شمؽمعجـ حكمة العرب5813

1991دار الكتب العممية بيركت ط األكلى أماؿ شمؽمعجـ حكمة العرب5814

1991دار الكتب العممية بيركت ط األكلى أماؿ شمؽمعجـ حكمة العرب5815

1991دار الكتب العممية بيركت ط األكلى أماؿ شمؽمعجـ حكمة العرب5816
مف منشكرات دار األفاؽ

.الجديدة بيركت
مف منشكرات دار األفاؽ

.الجديدة بيركت
مف منشكرات دار األفاؽ

.الجديدة بيركت
مف منشكرات دار األفاؽ

5819
أبي محمد عمي بف أحمد بف سعد بف 10المحمى  ج 

حـز

5820
أبي محمد عمي بف أحمد بف سعد بف  11المحمى  ج 

حـز

5817
أبي محمد عمي بف أحمد بف سعد بف  8المحمى  ج 

حـز

5818
أبي محمد عمي بف أحمد بف سعد بف  9المحمى  ج

حـز
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.الجديدة بيركت
مف منشكرات دار األفاؽ

.الجديدة بيركت
مف منشكرات دار األفاؽ

.الجديدة بيركت

مف منشكرات دار األفاؽ
.الجديدة بيركت

دار الفكر بيركتعبد الرحمف الجزيرم2كتاب الفقو عمى المذاىب األربعة ـ5824

دار الفكر بيركتعبد الرحمف الجزيرم3كتاب الفقو عمى المذاىب األربعة ـ5825

دار الفكر بيركتعبد الرحمف الجزيرم4كتاب الفقو عمىالمذاىب األربعة ـ5826

دار الفكر بيركتعبد الرحمف الجزيرم5كتاب الفقو عمى المذاىب األربعة ـ5827

5828
 1أحكاـ القرأف ج 

أبي بكر أحمد بف عمي الرازم الجصاص
دار المصحؼ شركة ك مكتبة ك مطبعة القاىرة ط الثانية

5829
 21أحكاـ القرأف ج 

أبي بكر أحمد بف عمي الرازم الجصاص
دار المصحؼ شركة ك مكتبة ك مطبعة القاىرة ط الثانية

5830
 3أحكاـ القرأف ج 

أبي بكر أحمد بف عمي الرازم الجصاص
دار المصحؼ شركة ك مكتبة ك مطبعة القاىرة ط الثانية

5831
 4أحكاـ القرأف ج 

أبي بكر أحمد بف عمي الرازم الجصاص
دار المصحؼ شركة ك مكتبة ك مطبعة القاىرة ط الثانية

5821
أبي محمد عمي بف أحمد بف سعد بف 3المحمى  ج 

حـز

5822
أبي محمد عمي بف أحمد بف سعد بف  5المحمى  ج 

حـز

5823
أبي محمد عمي بف أحمد بف سعد بف  7المحمى  ج 

حـز

5820
أبي محمد عمي بف أحمد بف سعد بف  11المحمى  ج 

حـز
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5832
 5أحكاـ القرأف ج 

أبي بكر أحمد بف عمي الرازم الجصاص
دار المصحؼ شركة ك مكتبة ك مطبعة القاىرة ط الثانية

1980منشكرات دار مكتبة الييبلؿ بيركت ط الثانيةخميؿ ياسيف1أضكاء عمى متشابيات القراف ـ5833

1980منشكرات دار مكتبة الييبلؿ بيركت ط الثانيةخميؿ ياسيف2أضكاء عمى متشابيات القراف ـ5834

5835
أبي عمر أحمد بف محمد بف عبد ربو 6كتاب العقد الفريد ج

األندلسي
1983دار الكتاب العربي

5836
أبي عمر أحمد بف محمد بف عبد ربو 7كتاب العقد الفريد ج

األندلسي
1983دار الكتاب العربي

5837
أبي عمر أحمد بف محمد بف عبد ربو 1كتاب العقد الفريد ج

األندلسي
1983دار الكتاب العربي

5838
أبي عمر أحمد بف محمد بف عبد ربو 2كتاب العقد الفريد ج

األندلسي
1983دار الكتاب العربي

5839
أبي عمر أحمد بف محمد بف عبد ربو 3كتاب العقد الفريد ج

األندلسي
1983دار الكتاب العربي

5840
أبي عمر أحمد بف محمد بف عبد ربو 4كتاب العقد الفريد ج

األندلسي
1983دار الكتاب العربي

5841
أبي عمر أحمد بف محمد بف عبد ربو 5كتاب العقد الفريد ج

األندلسي
1983دار الكتاب العربي

5842
نسيـ الرياض في شرح شفاء القاضي عياض

أحمد شياب الديف الحفاجي المصرم
دار الكتاب العربي بيركت لبناف

دار الكتب العممية بيركتصديؽ بف حسف القنكجيأبجد العمـك5843
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1981دار الثقافة بيركت ط السادسةأحساف عباستاريخ األدب األندلسي 5844

1980دار الكتاب المبناني بيركت ط الثانية أنكر الجندمخصائص األدب العربي5845

دار الكتب العربي بيركت ط العاشرةأحمد أميف1ضحى االسبلـ ـ ج5846

دار الكتب العربي بيركت ط العاشرةأحمد أميف3ضحى االسبلـ مج5847

5848
أبي بكر محمد بف الحسف بف دريد كتاب االشتقاؽ 

األزكم
دار المسيرة بيركت مف ثركات مكتبة المتنى بغداد ط 

1979الثانية 

5849
ابف )أبي عبد اهلل محمد بف أبي بكر 1أغاثة الميفاف مف مصايد الشيطاف ـ

(قسيـ الجكزية
دار الفكر

أنصار السنة المحمديةمحمد بف عبد الكىاب التميميكتاب التكحيد5850

5851
شمس الديف أبي عبد اهلل بف قسيـ الركح

الجكزية
1989دار الكتب العممية بيركت ط الثانية 

5852
أبي بكر محمد بف يحيى ابف عبد اهلل أدب الكتاب 

الصكلي
1994دار الكتب العممية بيركت ط األكلى 

دار المعارؼ بمصر ط الثانيةمحمكد أبكريةمف رسائؿ الرافيي5853

دار النيضة العربيةالقاىرةالسيد الباز العربي/ دالشرؽ األندلسي في العصكر الكسطى5854

1980دار النيضة العربية بيركت داعي مرزكؽ/دالنزعة الركمانتيكية ك الكاقعية في األدب5855

1986المؤسسة العربية لمكتاب الجزائرأحمد الطيب معاشالتراكيح ك أغاني الخياـ5856

1984المؤسسة العربية لمكتاب الجزائرمحمد مصايؼ/ دالنقد األدبي الحديث في المغرب العربي5857

1989مشكرات دار االفاؽ الجديدة بيركت ط الثانية ابف رشدفمسفة ابف رشد 5858

5859
يكسؼ مصطفى القاضي لطفي محمد / داالرشاد النفسي ك التكجيو التربكم 

محمكد عطا حسيف/ د//فطيـ 
1981المممكة العربية السعكدية دار المريخ ط االكلى 
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5860
البحث عف أكربا

محمكد أميف العالـ
1975المؤسسة العربية لمدراسات ك النشر ط االكلى 

5861
جماعة مف أساتذة التربية الحذيثة ك عمـ النفس ك أثره في حياتنا الحديثة 

عمـ النفس
مف منشكرات دار مكتبةالحياة بيركت

مف منشكرات المكتبة العصرية بيركتعبد الحالؽ النكاكم/دجرائـ الجرح ك الضرب 5862

1983ديكاف المطبكعاتالجامعية الجزائر محمد الصغيرالنضريات المسانية الببلغية ك األدبية عند الجاحط5863

1985المؤسسة الكطنيةلمكتاب الجزائرالطاىر حمزكنيمنيج أبي عمي المرزكقي في شرح الشعر 5864

1987دار الشياب باتنة الجزائرمحمد متكلي الشعراكممريـ ك المسيح5865

1967دار الكتاب بيركت ط السادسةعمرالدسكقيفي األدب الحديث5866

5867
أدب العرب في عصر الجاىمية

حسيف الجاج حسف
1984المؤسسة الجامعية لمدراسات ك النشر ط األكلى 

1984دار الكتب العممية بيركت ط الرابعة عبد الرحمف الككيؿىذه ىي الصكفية5868

1979المؤسسة العربية لمدراسات ط الثانية عمي جكاد الطاىرمنيج البحث األدبي 5869

1985مركز الدراسات الكحدة العربيةأبكخمدكف ساىحفي المغة ك األدب ك عبلقتيما بالقكمية5870

1980دار الكتاب المبناني بيركت ط الثانية محمد عبد المنعـ خفاجيالحياة األدبية في عصر صدر األسبلـ5871

دار الكتاب المبناني بيركتمحمد عبد المنعـ خفاجيالحياة األدبية عصر بني أمية5872

1985الييئة العربية العامةلمكتابأحمدالقصيرمنيجية عمـ االجتماع5873

1986المؤسسة الكطنيةلمكتاب الجزائرعبد اهلل ركيبي/ دالشاعر جمكاح5874

1983دار األندلس ط الثالتة عمي البطؿ/ دالصكرة في الشعر العربي5875

دار الشياب باتنةالجزائرعبد اهلل عبد الرزاؽ مسعكدا لسعيد/دالطب ك رائداتو المممات5876
1981دارالنيضة العربية الطابعة جبلؿ الديف السيكطي منيجو

محمد جبلؿ أبك الفتكح شرؽ/  د5877
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 ك أراؤه الكبلمية

5878
ىندسة المعنى في السرد األسطكرم الممحي 

قاسـ المغداد/ د
1984دار السؤاؿ لمطباعة ك النشر دمشؽ ط األكلى 

1981دار األندلس ط الثانية مصطفى ناصؼ/ دقراءة ثانية لشعرنا القديـ5879

1983منشكرات المكتبة العصرية صيد القاىرةعبد الخالؽ النكاكم/ دجريمة الزنا في الشريعة االسبلمية ك القانكف 5880

1983 دار العربية لمكتاب محمد مصايؼ/ دالركاية العربية الجزائرية الحذيثة بيف الكاقعية  ك االلتزاـ 5881

1981دار المعارؼ ط األكلى أحمد محمد الحفى/ داضكاء عمى األدب الحديث 5882

1986دار الكتاب المبناني بيركت ط الثانية ايميا الحاكم 5في النقد ك األدب ج5883

1986دار الكتاب المبناني بيركت ط الخامسة ايميا الحاكم2في النقد ك األدب ج5884

1983دار النفائس ط الثالتة كلي اهلل الدىمكلياالنصاؼ في بياف أسباب االختبلؼ 5885
مطبكعات الجامعة االعبلمية بالمدينة المنكرةمحمد بف عبد الكىابكتاب التكحيد 

عبد الرحماف بف ناصر بف سعدمكتاب القكؿ السديد
مف ثكرات زىير بعمبكيبيركتسميرة بنت الجزيرةقطرات مف الدمكع قصة5887

 منشكرات المكتبة العممية الجديدة بيركتجبراف خميؿ جبرافبدائع ك الطرائؼ 5888

 منشكرات المكتبة العممية الجديدة بيركتجبراف خميؿ جبرافاالركاح المتمردة 5889

منشكرات كزارة الثقافةنعماف محمداخكة الكاكي5890

1979دار العكدة بيركتط الثانية مصطفى محمكدرايت اهلل5891

كتب تقافية شيرية يصدرىا المجمس الكطني الككيتعبد المحسف صالحاالنساف الحائر بيف العممك الخرافة5892

1978دار الكتاب المبناني بيركت ط االكلى تكفيؽ حكيـأىؿ الكيؼ 5893
1988ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر العالـ العربي بيف ثقؿ الخطاب

 ك صدمة الكاقع
عبد العزيز جراد5894

5886

محمد جبلؿ أبك الفتكح شرؽ/  د5877
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5895
أبك الحسيف بف الطراكة أثره في النحك

محمد إبراىيـ ألبنا/د
1980دار بكسبلمة لمطباعة ك النشر تكنس ط االكؿ 

دار المعارؼ الطبعة الثانيةشكقي ضيؼ/دالرحبلت 5896

1983دار الطميعة بيركتط الثالتة ناصؼ نصار/دمفيـك االمة بيف الديف ك التاريخ5897

1982ديكاف المطبكعات الجامعية كىرافبكرم عبد الكريـابف مضاء مكقفة مف أصكؿ النحك العربي 5898

1985دار الغرابي ط الرابعة ميدم عامؿازمة الحضارة العربية اـ البرجكازيات العربية 5899

منشكرات المكتبة العصرية بيركتمالؾ بف نبيحديت في البناء الجديد5900

1982دار الحجة البالغةط الثانيةمحمد إبراىيـ شقرة االسبلـالرام السديد في االجتياد ك التقميد5901

دار العمـ لممبلييف بيركتمحمد اسدعؿ مفترؽ الطرؽ5902

مؤسسة الرسالة قصر الكتاب بميدةمحمد سمير نجيب الميدم/دمعجـ المصطمحات النحكية ك الصرفية5903

دار المعارؼ بمصرطو حسيفشجرة البؤس5904

1974شركة الكطنية لمنشرط االكؿ بياالركؾمكتبة الطبقات االجتماعية5905

1981شركة الكطنية لمنشرط االكؿ جاف مينكالجماعات الضاغطة 5906

1974شركة المطابع الجزيرة الرياض ط األكؿ محمد بف عبد اهلل الحمدافنمك االثير الفرساف الثبلثة5907

5908
المكت في الفكر الغربي

جاؾ شكركف
كتب ثقافية شيرية يصدرىا المجمس الكطني لمثقافة الككيت

1986نشر كتكزيع مكتبة رحاب ط الثالثة عبد الممؾ عمي الكميبأىكاؿ القيامة5909

1983دار االندلس لمطباعة بيركت ط الثالتة مصطؼ ناصؼ/ دالصكرة االدبية5910

1979دار الجبؿ بيركت ط الثالثة حسيف القبانيفف كتابة القصة5911

1988دار البعث لمطباعة قسنطينةالنذير مصمكدمسبحانؾ5912
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5913
الصيد ك الطرد في الشعر العربي

عباس مصطفى الصالحي/ د
1979دار السؤاؿ لمطباعة ك النشر دمشؽ ط الثانية 

1987منشكرات عكيدات بيركت ط األكلىركجيو ميؿالمكاقؼ األخبلقية 5914

1989مكسـ النشر ابف قتيبة1األمامة ك السياسة ج5915

5916
مجتمع العرب ك شخصيتيـ في الببلغة

أسعد عمي/د
1979دار السؤاؿ لمطباعة ك التشر دمشؽ ط الثانية 

1980دار السؤاؿ بدمشؽ بيركت ط األكلى أسعد عميأساسيات النحك العربي5917

1980مكقـ لمنشر بديع الزماف اليمدانيمقامات الميداكم 5918

1980مكقـ لمنشرالجرجانيدالئؿ األعجاز5919

1980الشركة الكطنية لمنشرمحمد قنانشالمكاقؼ السياسية بيف االصبلح ك الكطنية5920

1983ديكاف المطبكعات الجامعية ط الثانية محمد ارككفالفكر العربي5921

1979دارالفارابي بيركت تادكش ـ ياركشفكيمفيـك الممارسة في فمسفة كار ماركس 5922

1982الدار العربية لمكتاب ليبيا اليادم كركالتشريع االسبلمي5923

1984مؤسسة الرسالة دار عمار ط االكؿ طمعت ىماـقامكس العمـك النفسية ك االجتماعية 5924

1981دار الغرابي  ط االكؿ أميؿ تكما/ دالعممية الثكرية في اإلسبلـ5925

1984دار المتحدة لمنشر ط الثالتة ىشاـ شرابيمقدمات لدراسة المجتمع العربي 5926

1981دار العمـ لممبلييف بيركت ط السادسة نازؾ المبلئكةقضايا الشعر المعاصر 5927

تصدر عف مؤسسة أخبار اليـك القاىرةعمي أميفاالنساف الصحؼ5928

5929
1978الدار العكدة بيركت ط االكلى حسف عبد اهلل/أحمد سعيد محمديةرحبلت في الكطف العربي إلى لبناف5930

1985منشكرات دار االفاؽ الجديدة بيركت ط الرابعةالسيككلكجية المبسطةالتخؼ 5931
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1984مؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر محمد مصايفيالنقد األدبي الحديث في المغرب العربي 5932

1983مركز الدراسات الكحدة العربية ط االكلى مركاف محيرمالحياة الفكرية في المشرؽ العربي 5933

1983دار بيركت لمطباعة دار النشركـر البستاني1ديكاف البحترم ـ5934

1983دار بيركت لمطباعة دار النشركـر البستاني2ديكاف البحترم ـ5935

1980دار النيضة العربية بيركت ط الثانية بديع محمد جمعة دراسات في األدب المقارف 5936

1982دار التقدـ مكسكك دكستكفسكيإعبلـ األدب الركسي5937

1982دار التقدـ مكسكك دكستكفسكيإعبلـ األدب الركسي5938

دار المعارؼ القاىرة ط الخامسةشكقي ضيؼالبحث األدبي طبيعتو مناىجو أصكلو مصادره5939

1964مكتبة األنجمك المصرية ط الثالثة سعيد عبد الفتاح عاشكر/د1أكربا العصكر الكسطىج5940

1976المؤسسة الخانجي يكسؼ السباعيستة نساء ك ستة رجاؿ–اتنثاعشرة امرأة -اثنا عشر رجبل5941

دار المعارؼ ط الرابعةعبد الرحمف طو بدرتطكر الزاكية الحذيثة5942

دار صادر بيركتكـر البستانيديكاف عركة بف الكرد ك السمؤاؿ5943

دار صادر بيركتكـر البستانيديكاف عركة بف الكرد ك السمؤاؿ5944

دار صادر بيركتكـر البستانيديكاف عركة بف الكرد ك السمؤاؿ5945

1981دار صادر بيركت ديكاف حاتـ الطائي5946

1981دار صادر بيركتديكاف حاتـ الطائي5947

1981دار صادر بيركتديكاف حاتـ الطائي5948

دار صادر بيركتديكاف عبيد بف األبرص5949

دار صادر بيركتديكاف عبيد بف األبرص5950

1984مطبكعات كزارة الشؤكف الدينية ط األكلى مف تراتنا األندلسي3أثار األماـ عبد الحميد بف باديس ج5951

1984مطبكعات كزارة الشؤكف الدينية ط األكلى مف تراتنا األندلسي3أثار األماـ عبد الحميد بف باديس ج5952
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1984مطبكعات كزارة الشؤكف الدينية ط األكلى مف تراتنا األندلسي4أثار األماـ عبد الحميد بف باديس ج5953

1984مطبكعات كزارة الشؤكف الدينية ط األكلى مف تراتنا األندلسي4أثار األماـ عبد الحميد بف باديس ج5954

1984مطبكعات كزارة الشؤكف الدينية ط األكلى مف تراتنا األندلسي6أثار األماـ عبد الحميد بف باديس ج5955

1984مكتبة اإلسبلمي ط السادسة مصطفى السباعي/دالمرآة بيف الفقو ك القانكف5956

دار صادر بيركتديكاف امرأ القيس5957

دار صادر بيركتديكاف امرأ القيس5958

دار صادر بيركتديكاف امرأ القيس5959

دار صادر بيركتديكاف امرأ القيس5960

دار صادر بيركتديكاف امرأ القيس5961
دار صادر بيركتالعرؼ الطيب في شرح 

1ديكاف أبي الطيب ـ
دار صادر بيركتالعرؼ الطيب في شرح 

2ديكاف أبي الطيب ـ

1989مكتبة رحاب محمد قطبكاقعنا المعاصر5964

1989مكتبة رحاب محمد قطبكاقعنا المعاصر5965

كتب ثقافية شيرية يصدرىا المجمس الكطني الككيتبيمكبي مرمالعبقرية تاريخ الفكرة 5967

1998دار المعرفة لمطباعة بيركت ط الرابعة محمد الخضرمالدكلة األمكية 5968

المؤسسة الكطنية لمكتابمبارؾ بف محمد المميمي1تاريخ الجزائر في القديـ ك الحديث ج5969

المؤسسة الكطنية لمكتابمبارؾ بف محمد المميمي1تاريخ الجزائر في القديـ ك الحديث ج5970

المؤسسة الكطنية لمكتابمبارؾ بف محمد المميمي2تاريخ الجزائر في القديـ ك الحديث ج5971

دار الفكر بيركتمالؾ بف نبيمذكرات شاىد القرف الطالب 5972

ناصؼ اليازجي5962

ناصؼ اليازجي5963
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1979دار القمـ بيركت ط األكلى يكسؼ نكر عكضفف المقامات بيف  المشرؽ ك المغرب5973

1988مكتبة المعارؼ بيركت الزكزنيشرح المعمقات السبع5974

1980دار العكدة بيركت ط األكلى محمكد أحمد السيدالمكجز في طرؽ تدريس المغة العربية5975

مكتبية االنجمك المصرية ط الثالتةمحمكد قاسـ/دمناىج األدلة في عقائد الممة البف رشد5976

1978دار بيركت لمطباعة كـر البستانيديكاف عنترة 5977

دار صادر بيركتكـر البستمنيديكاف النابغة الذبياني 5978

دار صادر بيركتكـر البستمنيديكاف النابغة الذبياني 5979

دار صادر بيركتكـر البستمنيديكاف النابغة الذبياني 5980

دار بيركت لمطباعةديكاف عبيد بف األبرص5981

دار بيركت لمطباعةديكاف عبيد بف األبرص5982

1979دار بيركت لمطباعةكـر البستانيديكاف عبيد بف األبرص5983

1990المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرعمار بف زايدالنقد األدبي الجزائرم الحديث5984

1990المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرعمار بف زايدالنقد األدبي الجزائرم الحديث5985

1990المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرعمار بف زايدالنقد األدبي الجزائرم الحديث5986

1990المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرعمار بف زايدالنقد األدبي الجزائرم الحديث5987

1990المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرعمار بف زايدالنقد األدبي الجزائرم الحذيث5988

1990المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرعمار بف زايدالنقد األدبي الجزائرم الحذيث5989

1995ديكاف المطبكعات الجامعية فرحات عياشاالشتقاؽ ك دكره في نمك المغة5990

1995ديكاف المطبكعات الجامعية فرحات عياشاالشتقاؽ ك دكره في نمك المغة5991

1995ديكاف المطبكعات الجامعية فرحات عياشاالشتقاؽ ك دكره في نمك المغة5992

1995ديكاف المطبكعات الجامعية فرحات عياشاالشتقاؽ ك دكره في نمك المغة5993
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1995ديكاف المطبكعات الجامعية فرحات عياشاالشتقاؽ ك دكره في نمك المغة5994

1995ديكاف المطبكعات الجامعية فرحات عياشاالشتقاؽ ك دكره في نمك المغة5995

1995ديكاف المطبكعات الجامعية فرحات عياشاالشتقاؽ ك دكره في نمك المغة5996

1995ديكاف المطبكعات الجامعية فرحات عياشاالشتقاؽ ك دكره في نمك المغة5997

1995ديكاف المطبكعات الجامعية فرحات عياشاالشتقاؽ ك دكره في نمك المغة5998

1995ديكاف المطبكعات الجامعية فرحات عياشاالشتقاؽ ك دكره في نمك المغة5999

1989ديكاف المطبكعات الجامعيةمجمد الحاج صادؽمميانة ككلييا سيدم أحمد بف يكسؼ6000

1989ديكاف المطبكعات الجامعيةمجمد الحاج صادؽمميانة ككلييا سيدم أحمد بف يكسؼ6001

1989ديكاف المطبكعات الجامعيةمجمد الحاج صادؽمميانة ككلييا سيدم أحمد بف يكسؼ6002

1989ديكاف المطبكعات الجامعيةمجمد الحاج صادؽمميانة ككلييا سيدم أحمد بف يكسؼ6003

1989ديكاف المطبكعات الجامعيةمجمد الحاج صادؽمميانة ككلييا سيدم أحمد بف يكسؼ6004

1993دار اليدل لمطباعة ك النشر ط األكلىفؤاد عبد السبلـ الفارسي/دالبكسنة ك اليرسؾ6005

1985مكتبة النيضة الشرؽ جامعة القاىرةصبلح الديف  بسيكني/ دالفكر السياسي عند الماكردل6006

1985مكتبة النيضة الشرؽ جامعة القاىرةصبلح الديف  بسيكني/ دالفكر السياسي عند الماكردل6007

1985مكتبة النيضة الشرؽ جامعة القاىرةصبلح الديف  بسيكني/ دالفكر السياسي عند الماكردل6008

1995ديكاف المطبكعات الجامعيةعبد الرحمف الكافي/ دالمختصر في مبادلء عمـ النفس ك مصطمحاتو6009

1995ديكاف المطبكعات الجامعيةعبد الرحمف الكافي/ دالمختصر في مبادلء عمـ النفس ك مصطمحاتو6010

1995ديكاف المطبكعات الجامعيةعبد الرحمف الكافي/ دالمختصر في مبادلء عمـ النفس ك مصطمحاتو6011

1995ديكاف المطبكعات الجامعيةعبد الرحمف الكافي/ دالمختصر في مبادلء عمـ النفس ك مصطمحاتو6012

1995ديكاف المطبكعات الجامعيةعبد الرحمف الكافي/ دالمختصر في مبادلء عمـ النفس ك مصطمحاتو6013
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6014
المراىؽ ك المجتمع

أليس باليزك-دكني قمنيي-دكني سزابك
1994ديكاف المطبكعات الجامعية 

6015
المراىؽ ك المجتمع

أليس باليزك-دكني قمنيي-دكني سزابك
1994ديكاف المطبكعات الجامعية 

6016
المراىؽ ك المجتمع

أليس باليزك-دكني قمنيي-دكني سزابك
1994ديكاف المطبكعات الجامعية 

6017
المراىؽ ك المجتمع

أليس باليزك-دكني قمنيي-دكني سزابك
1994ديكاف المطبكعات الجامعية 

6018
المراىؽ ك المجتمع

أليس باليزك-دكني قمنيي-دكني سزابك
1994ديكاف المطبكعات الجامعية 

1994ديكاف المطبكعات الجامعية بمعيد صالحمصادر المغة 6019

1994ديكاف المطبكعات الجامعية بمعيد صالحمصادر المغة 6020

1994ديكاف المطبكعات الجامعية بمعيد صالحمصادر المغة 6021

1994ديكاف المطبكعات الجامعية بمعيد صالحمصادر المغة 6022

1994ديكاف المطبكعات الجامعية بمعيد صالحمصادر المغة 6023

1994ديكاف المطبكعات الجامعية محمد الصغير بنانيالنظريات المسانية ك الببلغية ك األدبية عند الجاحظ6024

1994ديكاف المطبكعات الجامعية محمد الصغير بنانيالنظريات المسانية ك الببلغية ك األدبية عند الجاحظ 6025

1994ديكاف المطبكعات الجامعية محمد الصغير بنانيالنظريات المسانية ك الببلغية ك األدبية عند الجاحظ 6026

1994ديكاف المطبكعات الجامعية محمد الصغير بنانيالنظريات المسانية ك الببلغية ك األدبية عند الجاحظ 6027

1994ديكاف المطبكعات الجامعية محمد الصغير بنانيالنظريات المسانية ك الببلغية ك األدبية عند الجاحظ6028

1998ديكاف المطبكعات الجامعية فضيؿ دليك/دمقدمة في كسائؿ االتصاؿ الجماىرية 6029
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1998ديكاف المطبكعات الجامعية فضيؿ دليك/دمقدمة في كسائؿ االتصاؿ الجماىرية 6030

1998ديكاف المطبكعات الجامعية فضيؿ دليك/دمقدمة في كسائؿ االتصاؿ الجماىرية 6031

1998ديكاف المطبكعات الجامعية فضيؿ دليك/دمقدمة في كسائؿ االتصاؿ الجماىرية 6032

1998ديكاف المطبكعات الجامعية فضيؿ دليك/دمقدمة في كسائؿ االتصاؿ الجماىرية 6033

1995ديكاف المطبكعات الجامعية عمر بف قينية/دفي األدب الجزائرم الحديث 6034

1995ديكاف المطبكعات الجامعية عمر بف قينية/دفي األدب الجزائرم الحديث 6035

1995ديكاف المطبكعات الجامعية عمر بف قينية/دفي األدب الجزائرم الحديث 6036

1998ديكاف المطبكعات الجامعية أحمد فبلؽ عركاتالنزعة المثالية في نيج الببلغة 6037

1998ديكاف المطبكعات الجامعية أحمد فبلؽ عركاتالنزعة المثالية في نيج الببلغة 6038
1998ديكاف المطبكعات الجامعية أحمد فبلؽ عركاتالنزعة المثالية في نيج الببلغة 

1998ديكاف المطبكعات الجامعية 

1998ديكاف المطبكعات الجامعية أحمد فبلؽ عركاتالنزعة المثالية في نيج الببلغة 6040

1995ديكاف المطبكعات الجامعية محمد مرتاض/ د6042

1995ديكاف المطبكعات الجامعية مصطفى بيطاـ/دمظاىر المجتمع ك مبلمح التجديد مف خبلؿ الشعر في العصر العباسي األكلى6043

1995ديكاف المطبكعات الجامعية مصطفى بيطاـ/دمظاىر المجتمع ك مبلمح التجديد مف خبلؿ الشعر في العصر العباسي األكلى6044

1995ديكاف المطبكعات الجامعية مصطفى بيطاـ/دمظاىر المجتمع ك مبلمح التجديد مف خبلؿ الشعر في العصر العباسي األكلى6045

1995ديكاف المطبكعات الجامعية مصطفى بيطاـ/دمظاىر المجتمع ك مبلمح التجديد مف خبلؿ الشعر في العصر العباسي األكلى6046

1998ديكاف المطبكعات الجامعية مصطفى بيطاـ/دمظاىر المجتمع ك مبلمح التجديد مف خبلؿ الشعر في العصر العباسي األكلى6047

1998ديكاف المطبكعات الجامعية بكعبلـ بف حمكدة/ دمفاتيح المغة العربية6048

1998ديكاف المطبكعات الجامعية بكعبلـ بف حمكدة/ دمفاتيح المغة العربية6049

1998ديكاف المطبكعات الجامعية بكعبلـ بف حمكدة/ دمفاتيح المغة العربية6050
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1998ديكاف المطبكعات الجامعية بكعبلـ بف حمكدة/ دمفاتيح المغة العربية6051

1995ديكاف المطبكعات الجامعية بكعبلـ بف حمكدة/ دمفاتيح المغة العربية6052

1995ديكاف المطبكعات الجامعية صالح بمعيدالمغة العربية أليتيا االساسية ك قضاياىا الراىنة 6053

1995ديكاف المطبكعات الجامعية صالح بمعيدالمغة العربية أليتيا االساسية ك قضاياىا الراىنة 6054

1995ديكاف المطبكعات الجامعية صالح بمعيدالمغة العربية أليتيا االساسية ك قضاياىا الراىنة 6055

1995ديكاف المطبكعات الجامعية صالح بمعيدالمغة العربية أليتيا االساسية ك قضاياىا الراىنة 6056

1996ديكاف المطبكعات الجامعية صالح بمعيدالمغة العربية أليتيا االساسية ك قضاياىا الراىنة 6057

1996ديكاف المطبكعات الجامعية محمد الصالح الصديؽتكجييات نبكية في الديف ك االخبلؽ ك االجتماع6058

1996ديكاف المطبكعات الجامعية محمد الصالح الصديؽتكجييات نبكية في الديف ك االخبلؽ ك االجتماع6059

1996ديكاف المطبكعات الجامعية محمد الصالح الصديؽتكجييات نبكية في الديف ك االخبلؽ ك االجتماع6060

1996ديكاف المطبكعات الجامعية محمد الصالح الصديؽتكجييات نبكية في الديف ك االخبلؽ ك االجتماع6061

1993ديكاف المطبكعات الجامعية محمد الصالح الصديؽتكجييات نبكية في الديف ك االخبلؽ ك االجتماع6062

1993ديكاف المطبكعات الجامعية العربي دحك/دابف الخمكؼ ك ديكانو جني الجنتيف في مدح خير الفرقتيف6063

1993ديكاف المطبكعات الجامعية العربي دحك/دابف الخمكؼ ك ديكانو جني الجنتيف في مدح خير الفرقتيف6064

1993ديكاف المطبكعات الجامعية العربي دحك/دابف الخمكؼ ك ديكانو جني الجنتيف في مدح خير الفرقتيف6065

1993ديكاف المطبكعات الجامعية العربي دحك/دابف الخمكؼ ك ديكانو جني الجنتيف في مدح خير الفرقتيف6066

1998ديكاف المطبكعات الجامعية العربي دحك/دابف الخمكؼ ك ديكانو جني الجنتيف في مدح خير الفرقتيف6067

1998ديكاف المطبكعات الجامعية عبد الحميد بكرايكالبطؿ الممحمي ك البطمة الضحية في األدب الشغكم الجزائرم6068

1998ديكاف المطبكعات الجامعية عبد الحميد بكرايكالبطؿ الممحمي ك البطمة الضحية في األدب الشغكم الجزائرم6069

1998ديكاف المطبكعات الجامعية عبد الحميد بكرايكالبطؿ الممحمي ك البطمة الضحية في األدب الشغكم الجزائرم6070

1998ديكاف المطبكعات الجامعية عبد الحميد بكرايكالبطؿ الممحمي ك البطمة الضحية في األدب الشغكم الجزائرم6071
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1998ديكاف المطبكعات الجامعية عبد الحميد بكرايكالبطؿ الممحمي ك البطمة الضحية في األدب الشغكم الجزائرم6072

1998ديكاف المطبكعات الجامعية سعيدم محمداألدب الشعبي بيف النظرية ك التطبيؽ6073

1998ديكاف المطبكعات الجامعية سعيدم محمداألدب الشعبي بيف النظرية ك التطبيؽ6074

1998ديكاف المطبكعات الجامعية سعيدم محمداألدب الشعبي بيف النظرية ك التطبيؽ6075

1998ديكاف المطبكعات الجامعية سعيدم محمداألدب الشعبي بيف النظرية ك التطبيؽ6076

1993ديكاف المطبكعات الجامعية سعيدم محمداألدب الشعبي بيف النظرية ك التطبيؽ6077

1993ديكاف المطبكعات الجامعية حامد حفنى داكدتاريخ األدب العربي في العصر العباسي األكلى6078

1993ديكاف المطبكعات الجامعية حامد حفنى داكدتاريخ األدب العربي في العصر العباسي األكلى6079

1993ديكاف المطبكعات الجامعية حامد حفنى داكدتاريخ األدب العربي في العصر العباسي األكلى6080

1993ديكاف المطبكعات الجامعية حامد حفنى داكدتاريخ األدب العربي في العصر العباسي األكلى6081

1994ديكاف المطبكعات الجامعيةحامد حفنى داكدتاريخ األدب العربي في العصر العباسي األكلى6082

1994ديكاف المطبكعات الجامعيةمحمد مرتاض/دالخط العربي ك تاريخو 6083

1994ديكاف المطبكعات الجامعيةمحمد مرتاض/دالخط العربي ك تاريخو 6084

1994ديكاف المطبكعات الجامعيةمحمد مرتاض/دالخط العربي ك تاريخو 6085

1994ديكاف المطبكعات الجامعيةمحمد مرتاض/دالخط العربي ك تاريخو 6086

1994ديكاف المطبكعات الجامعيةمحمد مرتاض/دالخط العربي ك تاريخو 6087

1994ديكاف المطبكعات الجامعيةمحمكد يعقكبي/ دأصكؿ الخطاب الفمسفي 6088

1994ديكاف المطبكعات الجامعيةمحمكد يعقكبي/ دأصكؿ الخطاب الفمسفي 6089

1994ديكاف المطبكعات الجامعيةمحمكد يعقكبي/ دأصكؿ الخطاب الفمسفي 6090

1994ديكاف المطبكعات الجامعيةمحمكد يعقكبي/ دأصكؿ الخطاب الفمسفي 6091

1993ديكاف المطبكعات الجامعيةمحمكد يعقكبي/ دأصكؿ الخطاب الفمسفي 6092
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1993ديكاف المطبكعات الجامعيةأحمد حسانيالمككف الداللي لمفعؿ في المساف العربي 6093

1993ديكاف المطبكعات الجامعيةأحمد حسانيالمككف الداللي لمفعؿ في المساف العربي 6094

1993ديكاف المطبكعات الجامعيةأحمد حسانيالمككف الداللي لمفعؿ في المساف العربي 6095

1993ديكاف المطبكعات الجامعيةأحمد حسانيالمككف الداللي لمفعؿ في المساف العربي 6096

1994ديكاف المطبكعات الجامعيةأحمد حسانيالمككف الداللي لمفعؿ في المساف العربي 6097

1994ديكاف المطبكعات الجامعيةسعيد بكزيدممدخؿ الى دراسة الشريعة االسبلمية6098

1994ديكاف المطبكعات الجامعيةسعيد بكزيدممدخؿ الى دراسة الشريعة االسبلمية6099

1994ديكاف المطبكعات الجامعيةسعيد بكزيدممدخؿ الى دراسة الشريعة االسبلمية6100

1994ديكاف المطبكعات الجامعيةسعيد بكزيدممدخؿ الى دراسة الشريعة االسبلمية6101

1994ديكاف المطبكعات الجامعيةسعيد بكزيدممدخؿ الى دراسة الشريعة االسبلمية6102

1994ديكاف المطبكعات الجامعيةعبد الحميد بكرايكمنطؽ السرد6103

1994ديكاف المطبكعات الجامعيةعبد الحميد بكرايكمنطؽ السرد6104

1994ديكاف المطبكعات الجامعيةعبد الحميد بكرايكمنطؽ السرد6105

1994ديكاف المطبكعات الجامعيةعبد الحميد بكرايكمنطؽ السرد6106

1992ديكاف المطبكعات الجامعيةعبد الحميد بكرايكمنطؽ السرد6107

1992ديكاف المطبكعات الجامعيةعبد الحميد خطابالكضع العقائدم ك مجيء اإلسبلـ6108

1992ديكاف المطبكعات الجامعيةعبد الحميد خطابالكضع العقائدم ك مجيء اإلسبلـ6109

1992ديكاف المطبكعات الجامعيةعبد الحميد خطابالكضع العقائدم ك مجيء اإلسبلـ6110

1992ديكاف المطبكعات الجامعيةعبد الحميد خطابالكضع العقائدم ك مجيء اإلسبلـ6111

1993ديكاف المطبكعات الجامعيةعبد الحميد خطابالكضع العقائدم ك مجيء اإلسبلـ6112

1993ديكاف المطبكعات الجامعيةرابح بكحكشالبنية المغكية لبردة البكصيرم6113
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1993ديكاف المطبكعات الجامعيةرابح بكحكشالبنية المغكية لبردة البكصيرم6114

1993ديكاف المطبكعات الجامعيةرابح بكحكشالبنية المغكية لبردة البكصيرم6115

1993ديكاف المطبكعات الجامعيةرابح بكحكشالبنية المغكية لبردة البكصيرم6116

1995ديكاف المطبكعات الجامعيةرابح بكحكشالبنية المغكية لبردة البكصيرم6117

1995ديكاف المطبكعات الجامعيةعبد المالؾ مرتاضتحميؿ الخطاب السردم6118

1995ديكاف المطبكعات الجامعيةعبد المالؾ مرتاضتحميؿ الخطاب السردم6119

1995ديكاف المطبكعات الجامعيةعبد المالؾ مرتاضتحميؿ الخطاب السردم6120

1995ديكاف المطبكعات الجامعيةعبد المالؾ مرتاضتحميؿ الخطاب السردم6121

1994ديكاف المطبكعات الجامعيةعبد المالؾ مرتاضتحميؿ الخطاب السردم6122

1994ديكاف المطبكعات الجامعيةارنكؼ كيتيجمقدمة في عمـ النفس 6123

1994ديكاف المطبكعات الجامعيةارنكؼ كيتيجمقدمة في عمـ النفس 6124

1994ديكاف المطبكعات الجامعيةارنكؼ كيتيجمقدمة في عمـ النفس 6125

1994ديكاف المطبكعات الجامعيةارنكؼ كيتيجمقدمة في عمـ النفس 6126

1998ديكاف المطبكعات الجامعيةارنكؼ كيتيجمقدمة في عمـ النفس 6127

1998ديكاف المطبكعات الجامعيةفاركؽ خميدشيالجماعات الضاغطة 6128

1998ديكاف المطبكعات الجامعيةفاركؽ خميدشيالجماعات الضاغطة 6129

1998ديكاف المطبكعات الجامعيةفاركؽ خميدشيالجماعات الضاغطة 6130

1998ديكاف المطبكعات الجامعيةفاركؽ خميدشيالجماعات الضاغطة 6131

المتحؼ الكطني لممجاىدفاركؽ خميدشيالجماعات الضاغطة 6132

المتحؼ الكطني لممجاىدعبد السبلـ بكشارباليقار أمجاد ك أنجاد6133

المتحؼ الكطني لممجاىدعبد السبلـ بكشارباليقار أمجاد ك أنجاد6134
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المتحؼ الكطني لممجاىدعبد السبلـ بكشارباليقار أمجاد ك أنجاد6135

1998ديكاف المطبكعات الجامعيةعبد السبلـ بكشارباليقار أمجاد ك أنجاد6136

1998ديكاف المطبكعات الجامعيةفضيؿ دليك/دمقدمة في كسائؿ االتصاؿ الجماىيرية6137

1998ديكاف المطبكعات الجامعيةفضيؿ دليك/دمقدمة في كسائؿ االتصاؿ الجماىيرية6138

1998ديكاف المطبكعات الجامعيةفضيؿ دليك/دمقدمة في كسائؿ االتصاؿ الجماىيرية6139

1998ديكاف المطبكعات الجامعيةفضيؿ دليك/دمقدمة في كسائؿ االتصاؿ الجماىيرية6140

1996ديكاف المطبكعات الجامعيةفضيؿ دليك/دمقدمة في كسائؿ االتصاؿ الجماىيرية6141

1996ديكاف المطبكعات الجامعيةمحمد الصغير بنانيالببلغة ك العمراف عند ابف خمدكف 6142

1996ديكاف المطبكعات الجامعيةمحمد الصغير بنانيالببلغة ك العمراف عند ابف خمدكف 6143

1996ديكاف المطبكعات الجامعيةمحمد الصغير بنانيالببلغة ك العمراف عند ابف خمدكف 6144

1996ديكاف المطبكعات الجامعيةمحمد الصغير بنانيالببلغة ك العمراف عند ابف خمدكف 6145

1994ديكاف المطبكعات الجامعيةمحمد الصغير بنانيالببلغة ك العمراف عند ابف خمدكف 6146

1994ديكاف المطبكعات الجامعيةصالح بمعيدالنحك الكظيفي 6147

1994ديكاف المطبكعات الجامعيةصالح بمعيدالنحك الكظيفي 6148

1994ديكاف المطبكعات الجامعيةصالح بمعيدالنحك الكظيفي 6149

1994ديكاف المطبكعات الجامعيةصالح بمعيدالنحك الكظيفي 6150

1990ديكاف المطبكعات الجامعيةصالح بمعيدالنحك الكظيفي 6151

1990ديكاف المطبكعات الجامعيةعمر بف أبي حفصفتح المطيؼ في التصكبؼ عمى البسط ك التعريؼ6152

1990ديكاف المطبكعات الجامعيةعمر بف أبي حفصفتح المطيؼ في التصكبؼ عمى البسط ك التعريؼ6153

1990ديكاف المطبكعات الجامعيةعمر بف أبي حفصفتح المطيؼ في التصكبؼ عمى البسط ك التعريؼ6154

1990ديكاف المطبكعات الجامعيةعمر بف أبي حفصفتح المطيؼ في التصكبؼ عمى البسط ك التعريؼ6155
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1990ديكاف المطبكعات الجامعيةعمر بف أبي حفصفتح المطيؼ في التصكبؼ عمى البسط ك التعريؼ6156

1990ديكاف المطبكعات الجامعيةسميماف الخطيبأسس مفيـك الحضارة في اإلسبلـ6157

1990ديكاف المطبكعات الجامعيةسميماف الخطيبأسس مفيـك الحضارة في اإلسبلـ6158

1990ديكاف المطبكعات الجامعيةسميماف الخطيبأسس مفيـك الحضارة في اإلسبلـ6159

1990ديكاف المطبكعات الجامعيةسميماف الخطيبأسس مفيـك الحضارة في اإلسبلـ6160

1993ديكاف المطبكعات الجامعيةسميماف الخطيبأسس مفيـك الحضارة في اإلسبلـ6161

1993ديكاف المطبكعات الجامعيةشايؼ عكاشةالصراع الحضارم في العالـ اإلسبلمي6162

1993ديكاف المطبكعات الجامعيةشايؼ عكاشةالصراع الحضارم في العالـ اإلسبلمي6163

1993ديكاف المطبكعات الجامعيةشايؼ عكاشةالصراع الحضارم في العالـ اإلسبلمي6164

1993ديكاف المطبكعات الجامعيةشايؼ عكاشةالصراع الحضارم في العالـ اإلسبلمي6165

1995ديكاف المطبكعات الجامعيةشايؼ عكاشةالصراع الحضارم في العالـ اإلسبلمي6166

1995ديكاف المطبكعات الجامعيةسعد بكفبلقةالشعر النسكم االندلسي أغراضو ك خصائصو الفنية6167

1995ديكاف المطبكعات الجامعيةسعد بكفبلقةالشعر النسكم االندلسي أغراضو ك خصائصو الفنية6168

1995ديكاف المطبكعات الجامعيةسعد بكفبلقةالشعر النسكم االندلسي أغراضو ك خصائصو الفنية6169

1995ديكاف المطبكعات الجامعيةسعد بكفبلقةالشعر النسكم االندلسي أغراضو ك خصائصو الفنية6170

1989دار المشرؽ بيركت ط الثانيةسعد بكفبلقةالشعر النسكم االندلسي أغراضو ك خصائصو الفنية6171

1989دار المشرؽ بيركت ط الثانية2لكيس شيفك جمجاني األدب في حدائؽ العرب6172

1989دار المشرؽ بيركت ط الثانية1لكيس شيفك جمجاني األدب في حدائؽ العرب6173

1989دار المشرؽ بيركت ط الثانية3لكيس شيفك جمجاني األدب في حدائؽ العرب6174

1989دار المشرؽ بيركت ط الثانية4لكيس شيفك جمجاني األدب في حدائؽ العرب6175

1989دار المشرؽ بيركت ط الثانية6لكيس شيفك جمجاني األدب في حدائؽ العرب6176
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1998منشكرات دحمب الجزائر لكيس شيفكمجاني األدب في حدائؽ العرب6177

1998منشكرات دحمب الجزائر محمد قنانش1945 مام 8مسيرة الكطنية احذااث 6178

1998منشكرات دحمب الجزائر محمد قنانش1945 مام 8مسيرة الكطنية احذااث 6179

1998منشكرات دحمب الجزائر محمد قنانش1945 مام 8مسيرة الكطنية احذااث 6180

1998منشكرات دحمب الجزائر محمد قنانش1945 مام 8مسيرة الكطنية احذااث 6181

1993ديكاف المطبكعات الجامعيةمحمد قنانش1945 مام 8مسيرة الكطنية احذااث 6182

1993ديكاف المطبكعات الجامعيةطالب عبد الرحمافالسنة عبر العصكر 6183

1993ديكاف المطبكعات الجامعيةطالب عبد الرحمافالسنة عبر العصكر 6184

1993ديكاف المطبكعات الجامعيةطالب عبد الرحمافالسنة عبر العصكر 6185

1993ديكاف المطبكعات الجامعيةطالب عبد الرحمافالسنة عبر العصكر 6186

1988دار طبلس لمدراسات ك النشرط األكلى طالب عبد الرحمافالسنة عبر العصكر 6187

1988دار طبلس لمدراسات ك النشرط األكلى العماد مصطفى طبلسالتحدم ك التصدم 6188

1988دار طبلس لمدراسات ك النشرط األكلى العماد مصطفى طبلسالتحدم ك التصدم 6189

1988دار طبلس لمدراسات ك النشرط األكلى العماد مصطفى طبلسالتحدم ك التصدم 6190

1988دار طبلس لمدراسات ك النشرط األكلى العماد مصطفى طبلسالتحدم ك التصدم 6191

ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرشريؼ رحمانيالجزائر غدا6192

ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرشريؼ رحمانيالجزائر غدا6193

ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرشريؼ رحمانيالجزائر غدا6194

ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرشريؼ رحمانيالجزائر غدا6195

ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرشريؼ رحمانيالجزائر غدا6196

1995ديكاف المطبكعات الجامعيةشريؼ رحمانيالجزائر غدا6197
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1995ديكاف المطبكعات الجامعيةعمر بف قينة/داتجاىات الرحاليف الجزائرييف في الرحمة العربية الحديثة 6198

1995ديكاف المطبكعات الجامعيةعمر بف قينة/داتجاىات الرحاليف الجزائرييف في الرحمة العربية الحديثة 6199

1995ديكاف المطبكعات الجامعيةعمر بف قينة/داتجاىات الرحاليف الجزائرييف في الرحمة العربية الحديثة 6200

1995ديكاف المطبكعات الجامعيةعمر بف قينة/داتجاىات الرحاليف الجزائرييف في الرحمة العربية الحديثة 6201

1995ديكاف المطبكعات الجامعيةعمر بف قينة/داتجاىات الرحاليف الجزائرييف في الرحمة العربية الحديثة 6202

1995ديكاف المطبكعات الجامعيةزبير درا قيالمستقصي في األدب اإلسبلمي 6203

1995ديكاف المطبكعات الجامعيةزبير درا قيالمستقصي في األدب اإلسبلمي 6204

1995ديكاف المطبكعات الجامعيةزبير درا قيالمستقصي في األدب اإلسبلمي 6205

1995ديكاف المطبكعات الجامعيةزبير درا قيالمستقصي في األدب اإلسبلمي 6206

1995ديكاف المطبكعات الجامعيةزبير درا قيالمستقصي في األدب اإلسبلمي 6207

1995ديكاف المطبكعات الجامعيةصالح بمعيدألفية ابف مالؾ في الميزاف6208

1995ديكاف المطبكعات الجامعيةصالح بمعيدألفية ابف مالؾ في الميزاف6209

1995ديكاف المطبكعات الجامعيةصالح بمعيدألفية ابف مالؾ في الميزاف6210

1995ديكاف المطبكعات الجامعيةصالح بمعيدألفية ابف مالؾ في الميزاف6211

1994ديكاف المطبكعات الجامعيةصالح بمعيدألفية ابف مالؾ في الميزاف6212

1994ديكاف المطبكعات الجامعيةعبد الجبار تكاموزمف الفعؿ في المغة العربية قرائنو ك جياتو 6213

1994ديكاف المطبكعات الجامعيةعبد الجبار تكاموزمف الفعؿ في المغة العربية قرائنو ك جياتو 6214

1994ديكاف المطبكعات الجامعيةعبد الجبار تكاموزمف الفعؿ في المغة العربية قرائنو ك جياتو 6215

1994ديكاف المطبكعات الجامعيةعبد الجبار تكاموزمف الفعؿ في المغة العربية قرائنو ك جياتو 6216

1990ديكاف المطبكعات الجامعيةعبد الجبار تكاموزمف الفعؿ في المغة العربية قرائنو ك جياتو 6217

1990ديكاف المطبكعات الجامعيةحنفي بف عيسىمحاضرات في عمـ النفس المغكم6218
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1990ديكاف المطبكعات الجامعيةحنفي بف عيسىمحاضرات في عمـ النفس المغكم6219

1990ديكاف المطبكعات الجامعيةحنفي بف عيسىمحاضرات في عمـ النفس المغكم6220

1990ديكاف المطبكعات الجامعيةحنفي بف عيسىمحاضرات في عمـ النفس المغكم6221

1990ديكاف المطبكعات الجامعيةحنفي بف عيسىمحاضرات في عمـ النفس المغكم6222

1995ديكاف المطبكعات الجامعيةحنفي بف عيسىمحاضرات في عمـ النفس المغكم6223

1995ديكاف المطبكعات الجامعيةيحيى بكعزيز/ دالسياسة االستعمارية مف خبلؿ مطبكعات حزب الشعب الجزائرم 6224

1995ديكاف المطبكعات الجامعيةيحيى بكعزيز/ دالسياسة االستعمارية مف خبلؿ مطبكعات حزب الشعب الجزائرم 6225

1995ديكاف المطبكعات الجامعيةيحيى بكعزيز/ دالسياسة االستعمارية مف خبلؿ مطبكعات حزب الشعب الجزائرم 6226

1995ديكاف المطبكعات الجامعيةيحيى بكعزيز/ دالسياسة االستعمارية مف خبلؿ مطبكعات حزب الشعب الجزائرم 6227
1998ديكاف المطبكعات الجامعيةيحيى بكعزيز/ دالسياسة االستعمارية مف خبلؿ مطبكعات حزب الشعب الجزائرم 

الثكرة الجزائرية في شعر

1998ديكاف المطبكعات الجامعيةالثكرة الجزائرية في شعر المغرب العربي6229
الثكرة الجزائرية في شعر المغرب العربي
1998ديكاف المطبكعات الجامعيةالثكرة الجزائرية في شعر المغرب العربي
الثكرة الجزائرية في شعر المغرب العربي
1998ديكاف المطبكعات الجامعيةالثكرة الجزائرية في شعر المغرب العربي
الثكرة الجزائرية في شعر المغرب العربي
1998ديكاف المطبكعات الجامعيةالثكرة الجزائرية في شعر المغرب العربي

1998ديكاف المطبكعات الجامعية6233

1998ديكاف المطبكعات الجامعيةشايؼ عكاشةالديف في ضكء العمـ قراءة في القراف ك اإلنجيؿ كالتكراة 6234

6228
مصطفى بيطاـ

مصطفى بيطاـ
6230

مصطفى بيطاـ
6231

مصطفى بيطاـ
6232

الثكرة الجزائرية في شعرالمغرب العربي 
مصطفى بيطاـ
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1998ديكاف المطبكعات الجامعيةشايؼ عكاشةالديف في ضكء العمـ قراءة في القراف ك اإلنجيؿ كالتكراة 6235

1998ديكاف المطبكعات الجامعيةشايؼ عكاشةالديف في ضكء العمـ قراءة في القراف ك اإلنجيؿ  كالتكراة6236

1998ديكاف المطبكعات الجامعيةشايؼ عكاشةالديف في ضكء العمـ قراءة في القراف ك اإلنجيؿ  كالتكراة6237

1994ديكاف المطبكعات الجامعيةشايؼ عكاشةالديف في ضكء العمـ قراءة في القراف ك اإلنجيؿ كالتكراة 6238

1994ديكاف المطبكعات الجامعيةعبد الجبار تكاموالتعدية ك التضميف في األفعاؿ في العربية 6239

1994ديكاف المطبكعات الجامعيةعبد الجبار تكاموالتعدية ك التضميف في األفعاؿ في العربية 6240

1994ديكاف المطبكعات الجامعيةعبد الجبار تكاموالتعدية ك التضميف في األفعاؿ في العربية 6241

1994ديكاف المطبكعات الجامعيةعبد الجبار تكاموالتعدية ك التضميف في األفعاؿ في العربية 6242

ديكاف المطبكعات الجامعيةعبد الجبار تكاموالتعدية ك التضميف في األفعاؿ في العربية 6243

ديكاف المطبكعات الجامعيةعمار ىبلؿالممتقى المغار بي االكؿ6244

ديكاف المطبكعات الجامعيةعمار ىبلؿالممتقى المغار بي االكؿ6245

ديكاف المطبكعات الجامعيةعمار ىبلؿالممتقى المغار بي االكؿ6246

المتحؼ الكطني لممجاىدعمار ىبلؿالممتقى المغار بي االكؿ6247

المتحؼ الكطني لممجاىدالمتحؼ الكطني لممجاىدالذاكرة 6248

المتحؼ الكطني لممجاىدالمتحؼ الكطني لممجاىدالذاكرة 6249

المتحؼ الكطني لممجاىدالمتحؼ الكطني لممجاىدالذاكرة 6250

المتحؼ الكطني لممجاىدالمتحؼ الكطني لممجاىدالذاكرة 6251

1990ديكاف المطبكعات الجامعيةطاىر الجزائرمالجكاىر الكبلمية في إيضاح العقيدة اإلسبلمية 6252

1990ديكاف المطبكعات الجامعيةطاىر الجزائرمالجكاىر الكبلمية في إيضاح العقيدة اإلسبلمية 6253

1990ديكاف المطبكعات الجامعيةطاىر الجزائرمالجكاىر الكبلمية في إيضاح العقيدة اإلسبلمية 6254

1990ديكاف المطبكعات الجامعيةطاىر الجزائرمالجكاىر الكبلمية في إيضاح العقيدة اإلسبلمية 6255
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1993ديكاف المطبكعات الجامعيةطاىر الجزائرمالجكاىر الكبلمية في إيضاح العقيدة اإلسبلمية 6256

1993ديكاف المطبكعات الجامعيةطاىر محمد تكاتأدب الرسائؿ في المغرب العربي 6257

1993ديكاف المطبكعات الجامعيةطاىر محمد تكاتأدب الرسائؿ في المغرب العربي 6258

1993ديكاف المطبكعات الجامعيةطاىر محمد تكاتأدب الرسائؿ في المغرب العربي 6259

1993ديكاف المطبكعات الجامعيةطاىر محمد تكاتأدب الرسائؿ في المغرب العربي 6260

1993ديكاف المطبكعات الجامعيةطاىر محمد تكاتأدب الرسائؿ في المغرب العربي 6261

1988ديكاف المطبكعات الجامعيةطاىر محمد تكاتأدب الرسائؿ في المغرب العربي 6262

1988ديكاف المطبكعات الجامعيةحسيف محمد سميماف/ دالترات العربي اإلسبلمي6263

1988ديكاف المطبكعات الجامعيةحسيف محمد سميماف/ دالترات العربي اإلسبلمي6264

1988ديكاف المطبكعات الجامعيةحسيف محمد سميماف/ دالترات العربي اإلسبلمي6265

1988ديكاف المطبكعات الجامعيةحسيف محمد سميماف/ دالترات العربي اإلسبلمي6266

1988ديكاف المطبكعات الجامعيةحسيف محمد سميماف/ دالترات العربي اإلسبلمي6267

1988ديكاف المطبكعات الجامعيةمحمد مرتاض/ دمفاىيـ جمالية في الشعر العربي القديـ6268

1988ديكاف المطبكعات الجامعيةمحمد مرتاض/ دمفاىيـ جمالية في الشعر العربي القديـ6269

1988ديكاف المطبكعات الجامعيةمحمد مرتاض/ دمفاىيـ جمالية في الشعر العربي القديـ6270

1989ديكاف المطبكعات الجامعيةمحمد مرتاض/ دمفاىيـ جمالية في الشعر العربي القديـ6271

1990ديكاف المطبكعات الجامعيةمحمد مرتاض/ دمفاىيـ جمالية في الشعر العربي القديـ6272

1998ديكاف المطبكعات الجامعيةأحمد حسانيالسمات التفريعية لمفعؿ في البيئة التركيبية 6273

1998ديكاف المطبكعات الجامعيةأحمد حسانيالسمات التفريعية لمفعؿ في البيئة التركيبية 6274

1998ديكاف المطبكعات الجامعيةأحمد حسانيالسمات التفريعية لمفعؿ في البيئة التركيبية 6275

1998ديكاف المطبكعات الجامعيةأحمد حسانيالسمات التفريعية لمفعؿ في البيئة التركيبية 6276
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1994ديكاف المطبكعات الجامعيةأحمد حسانيالسمات التفريعية لمفعؿ في البيئة التركيبية 6277

1994ديكاف المطبكعات الجامعيةمصطفى عشكم/ دمدخؿ إلى عمـ النفس المعاصر 6278

1994ديكاف المطبكعات الجامعيةمصطفى عشكم/ دمدخؿ إلى عمـ النفس المعاصر 6279

1994ديكاف المطبكعات الجامعيةمصطفى عشكم/ دمدخؿ إلى عمـ النفس المعاصر 6280

1994ديكاف المطبكعات الجامعيةمصطفى عشكم/ دمدخؿ إلى عمـ النفس المعاصر 6281

1990شركة الشياب الجزائر مصطفى عشكم/ دمدخؿ إلى عمـ النفس المعاصر 6282

1990شركة الشياب الجزائر محمد متكلي الشعراكممعجزة القراف الكتاب األكؿ6283

1990شركة الشياب الجزائر محمد متكلي الشعراكممعجزة القراف الكتاب الثاني6284

1990شركة الشياب الجزائر محمد متكلي الشعراكممعجزة القراف الكتاب الثالث 6285

1990شركة الشياب الجزائر محمد متكلي الشعراكممعجزة القراف مشاىد يـك القيامة الكتاب الرابع6286

دار المعرفة لمطباعة ك النشر بيركتمحمد متكلي الشعراكممعجزة القراف مشاىد يـك القيامة الكتاب الخامس 6287

دار المعرفة لمطباعة ك النشر بيركتجارا اهلل محمكد بف عمر الزمخشرم 1الفائؽ في غريب الحديث ج6288

دار المعرفة لمطباعة ك النشر بيركتجارا اهلل محمكد بف عمر الزمخشرم 21الفائؽ في غريب الحديث ج6289

دار المعرفة لمطباعة ك النشر بيركتجارا اهلل محمكد بف عمر الزمخشرم 3الفائؽ في غريب الحديث ج6290

دار مكتبة اليبلؿجارا اهلل محمكد بف عمر الزمخشرم 4الفائؽ في غريب الحديث ج6291

6292
 1كتاب العيف معجـ عربي عربي ج

عبد الرحماف الخميؿ بف أحمد الفراىيدم
دار مكتبة اليبلؿ

6293
 2كتاب العيف معجـ عربي عربي ج

عبد الرحماف الخميؿ بف أحمد الفراىيدم
دار مكتبة اليبلؿ

6294
3كتاب العيف معجـ عربي عربي ج

عبد الرحماف الخميؿ بف أحمد الفراىيدم
دار مكتبة اليبلؿ
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6295
 4كتاب العيف معجـ عربي عربي ج

عبد الرحماف الخميؿ بف أحمد الفراىيدم
دار مكتبة اليبلؿ

6296
 5كتاب العيف معجـ عربي عربي ج

عبد الرحماف الخميؿ بف أحمد الفراىيدم
دار مكتبة اليبلؿ

6297
 6كتاب العيف معجـ عربي عربي ج

عبد الرحماف الخميؿ بف أحمد الفراىيدم
دار مكتبة اليبلؿ

6298
 7كتاب العيف معجـ عربي عربي ج

عبد الرحماف الخميؿ بف أحمد الفراىيدم
دار مكتبة اليبلؿ

6299
8كتاب العيف معجـ عربي عربي ج

عبد الرحماف الخميؿ بف أحمد الفراىيدم
المكتبة العصرية صيدا بيركت

6300
أبي محمد عبد اهلل جماؿ الديف بف 1أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ج

يكسؼ بف أحمد
المكتبة العصرية صيدا بيركت

6301
أبي محمد عبد اهلل جماؿ الديف بف 2أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ج

يكسؼ بف أحمد
المكتبة العصرية صيدا بيركت

6302
أبي محمد عبد اهلل جماؿ الديف بف 3أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ج

يكسؼ بف أحمد
المكتبة العصرية صيدا بيركت

6303
أبي محمد عبد اهلل جماؿ الديف بف 4أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ج

يكسؼ بف أحمد
دار الجبؿ بيركت

دار الجبؿ بيركتأبي عثماف عمر بف جر الجاحظ1البياف ك التبييف ج6304

دار الجبؿ بيركتأبي عثماف عمر بف جر الجاحظ2البياف ك التبييف ج6305

دار الجبؿ بيركتأبي عثماف عمر بف جر الجاحظ3البياف ك التبييف ج6306
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المؤسسة العربية لمطباعة ك النشر بيركتأبي عثماف عمر بف جر الجاحظ4البياف ك التبييف ج6307

6308
مجد الديف محمكد بف يعقكب الفيركز 1القامكس المحيط ج

أبادم
المؤسسة العربية لمطباعة ك النشر بيركت

6309
مجد الديف محمكد بف يعقكب الفيركز 2القامكس المحيط ج

أبادم
المؤسسة العربية لمطباعة ك النشر بيركت

6310
مجد الديف محمكد بف يعقكب الفيركز 3القامكس المحيط ج

أبادم
المؤسسة العربية لمطباعة ك النشر بيركت

6311
مجد الديف محمكد بف يعقكب الفيركز 4القامكس المحيط ج

أبادم
كتب ثقاقية شيرية يصدرىا المجمس الكطني الككيت

يصدرىا المجمس الكطني الككيتمصطفى ناصؼ/ دأحب العرب محاكرات مع النثر العربي 6312

يصدرىا المجمس الكطني الككيتمصطفى ناصؼ/ دمحاكرات مع النثر العربي 6313

يصدرىا المجمس الكطني الككيتمصطفى ناصؼ/ دمحاكرات مع النثر العربي 6314

يصدرىا المجمس الكطني الككيتمصطفى ناصؼ/ دمحاكرات مع النثر العربي 6315

 الجزائر1989المؤسسة الكطنية لمكتاب مصطفى ناصؼ/ دمحاكرات مع النثر العربي 6316

 الجزائر1989المؤسسة الكطنية لمكتاب عمارية ببلؿشظايا النقد ك األدب 6317

 الجزائر1989المؤسسة الكطنية لمكتاب عمارية ببلؿشظايا النقد ك األدب 6318

 الجزائر1989المؤسسة الكطنية لمكتاب عمارية ببلؿشظايا النقد ك األدب 6319

 الجزائر1989المؤسسة الكطنية لمكتاب عمارية ببلؿشظايا النقد ك األدب 6320

 الجزائر1989المؤسسة الكطنية لمكتاب عمارية ببلؿشظايا النقد ك األدب 6321

6322
شظايا النقد ك األدب 

عمارية ببلؿ
1993منشكرات دار األفاؽ الجديدة بيركت ط السادسة 
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1987دار النيضة العربية بيركت فاركؽ سعدبخبلء الجاحظ6323

1983دار األندلس بيركت ط الثالتة عبد العزيز عتيؽ/دفي النقد األدبي 6324

1987دار احياء العمـك بيركت ط الرابعةلمقاضي النعمف بف محمداختبلؼ أصكؿ المذاىب 6325

1974دار القمـ بيركت ط الثانية بييج شعباف/ دالمكسكعة النفسية 6326

دار صادر بيركتعمي شمؽ/ دالنثر العربي 6327

دار صادر بيركتكـر البستانيديكاف صفي الديف الحمي 6328

دار صادر بيركتكـر البستانيديكاف صفي الديف الحمي 6329

مكتبة النيضةكماؿ ابك مصمحالكحيد في النحك ك اإلعراب ك الببلغة6330

1980 3دار الكتاب المبناني طايميا الحاكمفف الكصؼ6331

دار مكتبة الحياة بيركتجاف يكؿ بارترنظرية االنفعاؿ6332

دار االماـ مالؾ البميدةكحيد عبد السبلـ باليكقاية االنساف مف الجف كالشيطاف6333

دار الثقافة لمنشر القاىرةرجب محمد/ د دكلة بني صالح في تامسنا بالمغرب االقصى6334

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر محمد حسف عبد العزيز/ دالقياس في المغة العربية 6335

دار المعارؼ القاىرةعبد الحميد بكرايك بف الطاىرقصص الشعبي في منطقة بسكرة6336

1986دار مكتبة اليبلؿ سميماف دنيا/ دالحقيقة في نظر الغزالي 6337

دار مكتبة اليبلؿتشكيبلت الخط العربي6338

184مكتبة سمير ط األكلى محمد عزت كركككمينماذج في بدائع الخط العربي6339

1982دار األندلس لمطباعة ط الثالثة سييؿ حسشيب سماحةمعجمي الحي 6340

1988منشكرات كزارة الثقافة دمشؽ إدكار جكنكالفمسفة الكسيطية6341

1988منشكرات كزارة الثقافة دمشؽ صديؽ حسف القسنكجي2أبجد العمـك ج6342

1993دار الكاب العممية بيركت ط األكلى صديؽ حسف القسنكجي2أبجد العمـك ج6343

188



دار المعارؼ القاىرة ط الثالثةفخر الديف قبادة أبك العباس ثعمبشعر زىير بف أبي سممى6344

1982الشركة الكطنية لمنشر الجزائر سعيد زايدالفارا بي6345

1995مجمة العمـك االجتماعية باتنة حمداف حجابيابف خفاجة6346

1995مجمة العمـك االجتماعية باتنة أساتذة العمـك االجتماعيةمجمة العمـك االجتماعية ك اإلنسانية 6347

6348
مجمة العمـك االجتماعية ك اإلنسانية 

أساتذة العمـك االجتماعية
سمسة الكتب الثقافية شيرية يصدرىا المجمس الكطني 

الككيت

1994دار الجماىير لمنشر ط األكلى يكسؼ السيسيدعكة إلى المكسيقى 6349

دار الجبؿ بيركتفرانؾ رامزم- فريديريؾ كايزمافكيؼ يرل الكضعيكف الفمسفة 6350

1989مكتبة رحاب الجزائرصابر طعيمةاإلباضية عقيدة ك مذىبا6351

6352
عالـ الجف أسراره ك خفاياه

مصطفى عاشكر
1981مف ثكرات دار األفاؽ الجديدة بيركت ط الرابعة 

كتب ثقاقية شيرية يصدرىا المجمس الكطني الككيتالسيككلكجية المبسطةالسيطرة عمى النفس6353

كتب ثقاقية شيرية يصدرىا المجمس الكطني الككيتنبيؿ كيقمس/دالشفرة الك راثية لئلنساف 6354

كتب ثقاقية شيرية يصدرىا المجمس الكطني الككيتنبيؿ كيقمس/دالشفرة الك راثية لئلنساف 6355

كتب ثقاقية شيرية يصدرىا المجمس الكطني الككيتنبيؿ كيقمس/دالشفرة الك راثية لئلنساف 6356

كتب ثقاقية شيرية يصدرىا المجمس الكطني الككيتنبيؿ كيقمس/دالشفرة الك راثية لئلنساف 6357

كتب ثقاقية شيرية يصدرىا المجمس الكطني الككيتنبيؿ كيقمس/دالشفرة الك راثية لئلنساف 6358

1982منشكرات كزارة الثقافة بغداد نبيؿ كيقمس/دالشفرة الك راثية لئلنساف 6359

1982منشكرات كزارة الثقافة بغداد عبد الكاحد المؤلؤة/ دمكسكعة مصطمح النقدم 6360

1982منشكرات كزارة الثقافة بغداد عبد الكاحد المؤلؤة/ دمكسكعة مصطمح النقدم 6361

دار الجبؿ بيركتعبد الكاحد المؤلؤة/ دمكسكعة مصطمح النقدم 6362
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دار الجبؿ بيركتالشيخ محمد عبدك 1نيج الببلغة ج6363

دار الجبؿ بيركتالشيخ محمد عبدك 1نيج الببلغة ج6364

دار الجبؿ بيركتأحمد الشرباصي1مكسكعة أخبلؽ القراف ج6365

دار الجبؿ بيركتأحمد الشرباصي3مكسكعة أخبلؽ القراف ج6366

دار الجبؿ بيركتأحمد الشرباصي5مكسكعة أخبلؽ القراف ج6367

دار الجبؿ بيركتأبي الحسيف أحمد بف فارس بف زكيا1معجـ مقياس المغة ج6368

دار الجبؿ بيركتأبي الحسيف أحمد بف فارس بف زكيا2معجـ مقياس المغة ج6369

دار الجبؿ بيركتأبي الحسيف أحمد بف فارس بف زكيا3معجـ مقياس المغة ج6370

دار الجبؿ بيركتأبي الحسيف أحمد بف فارس بف زكيا4معجـ مقياس المغة ج6371

دار الجبؿ بيركتأبي الحسيف أحمد بف فارس بف زكيا5معجـ مقياس المغة ج6372

1997دار الصابكني القاىرة ط األكلى أبي الحسيف أحمد بف فارس بف زكيا6معجـ مقياس المغة ج6373

1997دار الصابكني القاىرة ط األكلى محمد عمي لصابكني 1صفكة التفاسير تفسير القراف الكريـ ج6374

1997دار الصابكني القاىرة ط األكلى محمد عمي لصابكني 1صفكة التفاسير تفسير القراف الكريـ ج6375

1997دار الصابكني القاىرة ط األكلى محمد عمي لصابكني 2صفكة التفاسير تفسير القراف الكريـ ج6376

1997دار الصابكني القاىرة ط األكلى محمد عمي لصابكني2صفكة التفاسير تفسير القراف الكريـ ج6377

1997دار الصابكني القاىرة ط األكلى محمد عمي لصابكني 3صفكة التفاسير تفسير القراف الكريـ ج6378

دار الكتب العممية بيركتمحمد عمي لصابكني 3صفكة التفاسير تفسير القراف الكريـ ج6379

دار الكتب العممية بيركتعبد القاىر الجرجانيدالئؿ األعجاز في عمـ المعاني 6380

دار الكتب العممية بيركتعبد القاىر الجرجانيدالئؿ األعجاز في عمـ المعاني 6381

1988دار الجبؿ بيركت ط األكلى عبد القاىر الجرجانيدالئؿ األعجاز في عمـ المعاني 6382

1988دار الجبؿ بيركت ط األكلى ح الفاخكرمشرح شذ كر الذىب 6383
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1996دار النغائس بيركت ح الفاخكرمشرح شذ كر الذىب 6384

1996دار الكتب العممية بيركت محمد عفيؼ الزعي(السيرة النبكية)سيرة ابف ىاشـ 6385

1996دار الكتب العممية بيركت محمد بف اسماعيؿ البخارماألدب المفرد 6386

1994دار المعرفة الجامعية محمد بف اسماعيؿ البخارماألدب المفرد 6387

1994دار المعرفة الجامعية عبد اهلل بف عبد المحسف التركيبحكث ندكة األندلس6388

1995دار المعرفة الجامعية عبد اهلل بف عبد المحسف التركيبحكث ندكة األندلس6389

1994دار المعرفة الجامعية عبد اهلل بف عبد المحسف التركيبحكث ندكة األندلس6390

6391
لقسـ جار اهلل محمكد بف عمر \ابي 1الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعييكف االقاكيؿ ج

الزمخشرم الخكارزمي
دار المعرفة بيركت

6392
لقسـ جار اهلل محمكد بف عمر \ابي 2الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعييكف االقاكيؿ ج

الزمخشرم الخكارزمي

6393
ابي القاسـ جار اهلل محمكد بف 

عمرالزمخشرم الخكارزمي
دار المعرفة بيركت

6394
ابي القاسـ جار اهلل محمكد بف  4الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ عيكف االقاديؿ ج

عمرالزمخشرم الخكارزمي
دار المعرفة بيركت

دار المعرفة بيركت

1992دار اليدل لمطباعة ك النشر 

3الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف االقاكيؿ ج

 3الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ عيكف االقاديؿ ج

 4الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ عيكف االقاديؿ ج
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6395
أبي محمد عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ 1صحيح البخارم ج

البخارم الجعفي
1992دار اليدل لمطباعة ك النشر 

6396
أبي محمد عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ 2صحيح البخارم ج

البخارم الجعفي
1992دار اليدل لمطباعة ك النشر 

6397
أبي محمد عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ 3صحيح البخارم ج

البخارم الجعفي
1992دار اليدل لمطباعة ك النشر 

6398
أبي محمد عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ 4صحيح البخارم ج

البخارم الجعفي
1992دار اليدل لمطباعة ك النشر 

6399
أبي محمد عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ 5صحيح البخارم ج

البخارم الجعفي
1992دار اليدل لمطباعة ك النشر 

6400
أبي محمد عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ 6صحيح البخارم ج

البخارم الجعفي
1992دار اليدل لمطباعة ك النشر 

6401
أبي محمد عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ 7صحيح البخارم ج

البخارم الجعفي
1979دار الفكر لمطباعة ك النشر 

6402
1معجـ مقاييس المغة ج

أبي الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا
1979دار الفكر لمطباعة ك النشر 

6403
3معجـ مقاييس المغة ج

أبي الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا
دار الكتب العممية بيركت

دار الكتب العممية بيركتمحمكد شكرم األلك سي البغدادم1بمكغ األدب في معرفة أحكاؿ العرب ج6404

دار الكتب العممية بيركتمحمكد شكرم األلك سي البغدادم2بمكغ األدب في معرفة أحكاؿ العرب ج6405

دار احياء التراث العربي بيركتمحمكد شكرم األلك سي البغدادم3بمكغ األدب في معرفة أحكاؿ العرب ج6406
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دار احياء التراث العربي بيركتأحمد الصاكم المالكي1حاشية العبلمة الصاكم في تفسير الجبلليف ـ6407

دار احياء التراث العربي بيركتأحمد الصاكم المالكي2حاشية العبلمة الصاكم في تفسير الجبلليف ـ6408

دار احياء التراث العربي بيركتأحمد الصاكم المالكي3حاشية العبلمة الصاكم في تفسير الجبلليف ـ6409

المؤسسة لممعارؼ بيركتأحمد الصاكم المالكي4حاشية العبلمة الصاكم في تفسير الجبلليف ـ6410

المؤسسة لممعارؼ بيركتأبي العباس محمد بف زيد1الكامؿ في المغة ك األدب ج6411

المؤسسة لممعارؼ بيركتأبي العباس محمد بف زيد1الكامؿ في المغة ك األدب ج6412

المؤسسة لممعارؼ بيركتأبي العباس محمد بف زيد1الكامؿ في المغة ك األدب ج6413

المؤسسة لممعارؼ بيركتأبي العباس محمد بف زيد1الكامؿ في المغة ك األدب ج6414

1998دار الفكر العربي القاىرةأبي العباس محمد بف زيد1الكامؿ في المغة ك األدب ج6415

1990دار المعرفة الجامعية حسف الطبؿ/ دالمعنى في الببلغة العربية 6416

1990دار المعرفة الجامعية محمكد سميماف لياقكت/ دفقو المغة  ك عمـ المغة6417

1990دار المعرفة الجامعية محمكد سميماف لياقكت/ دفقو المغة  ك عمـ المغة6418

1990دار المعرفة الجامعية محمكد سميماف لياقكت/ دفقو المغة  ك عمـ المغة6419

1990دار المعرفة الجامعية محمكد سميماف لياقكت/ دفقو المغة  ك عمـ المغة6420

1997دار الفكر العربي القاىرة محمكد سميماف لياقكت/ دفقو المغة  ك عمـ المغة6421

1997دار الفكر العربي القاىرة عمي أحمد مرككر/ دتدريس فنكف المغة العربية 6422

1997دار الفكر العربي القاىرة عمي أحمد مرككر/ دتدريس فنكف المغة العربية 6423

1997دار الفكر العربي القاىرة عمي أحمد مرككر/ دتدريس فنكف المغة العربية 6424

1997دار الفكر العربي القاىرة عمي أحمد مرككر/ دتدريس فنكف المغة العربية 6425

دار الفكر العربيعمي أحمد مرككر/ دتدريس فنكف المغة العربية 6426

دار الفكر العربيعبد الغفار حامد ىبلؿ/ دأصؿ العرب ك لغتيـ 6427
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دار الفكر العربيعبد الغفار حامد ىبلؿ/ دأصؿ العرب ك لغتيـ 6428

دار الفكر العربيعبد الغفار حامد ىبلؿ/ دأصؿ العرب ك لغتيـ 6429

دار الفكر العربيعبد الغفار حامد ىبلؿ/ دأصؿ العرب ك لغتيـ 6430

1997دار الفكر العربي عبد الغفار حامد ىبلؿ/ دأصؿ العرب ك لغتيـ 6431

1997دار الفكر العربي عمي عشرم زايداستدعاء الشخصيات التراثية 6432

1997دار الفكر العربي عمي عشرم زايداستدعاء الشخصيات التراثية 6433

1997دار الفكر العربي عمي عشرم زايداستدعاء الشخصيات التراثية 6434

1997دار الفكر العربي عمي عشرم زايداستدعاء الشخصيات التراثية 6435

1997دار الفكر العربي عمي عشرم زايداستدعاء الشخصيات التراثية 6436

1988مركز الكتب العربية زيف كامؿ الخكيسكيالجممة الفعمية منفية ك استفيامية ك مؤكدة 6437

1988مركز الكتب العربية سيير القمماكم/ د النقد األدبي6438

1988مركز الكتب العربية سيير القمماكم/ د النقد األدبي6439

1988مركز الكتب العربية سيير القمماكم/ د النقد األدبي6440

1988مركز الكتب العربية سيير القمماكم/ د النقد األدبي6441

1990دار الفكر العربي لمطباعة ك النشر سيير القمماكم/ د النقد األدبي6442

1990دار الفكر العربي لمطباعة ك النشر بشير الغيكلالترجمة إلى العربية قضايا ك أراء6443

1990دار الفكر العربي لمطباعة ك النشر بشير الغيكلالترجمة إلى العربية قضايا ك أراء6444

1990دار الفكر العربي لمطباعة ك النشر بشير الغيكلالترجمة إلى العربية قضايا ك أراء6445

1990دار الفكر العربي لمطباعة ك النشر بشير الغيكلالترجمة إلى العربية قضايا ك أراء6446

دار الكتاب الحديث الككيتبشير الغيكلالترجمة إلى العربية قضايا ك أراء6447

دار الكتاب الحديث الككيتمحمكد بعيكفالجديد في األلؼ باء 6448
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دار الكتاب الحديث الككيتمحمكد بعيكفالجديد في األلؼ باء 6449

دار الكتاب الحديث الككيتمحمكد بعيكفالجديد في األلؼ باء 6450

دار الكتاب الحديث الككيتمحمكد بعيكفالجديد في األلؼ باء 6451

1983دار الفكر دمشؽ محمكد بعيكفالجديد في األلؼ باء 6452

1987المكتبة الثقافية بيركت ط الثانية أبي منصكر الجكاليقيما جاء عمى فعمت ك أفعمت بمعنى كاحدا 6453

دمشؽ سكرياأجاتا كريستيالحادث 6454

المكتبة الثقافية بيركتجبراف خميؿ جبرافدمعة ك ابتسامة 6455

المكتبة الثقافية بيركتأجانا كريستيجريمة مبلؾ 6456

المكتبة الثقافية بيركتأجانا كريستيالمصيدة6457

المكتبة الثقافية بيركتأجانا كريستيذات القناع األسكد 6458

المكتبة الثقافية بيركتأجانا كريستيالشاىدة الكحيدة6459

المكتبة الثقافية بيركتأجانا كريستينادم الجريمة 6460

المكتبة الثقافية بيركتأجانا كريستيشاىدة إثبات 6461

الدار المصرية لمنشر ك التكزيعأجانا كريستيجريمة في قطار الشرؽ  6462

المكتبة الثقافية بيركتصالح مرسيرأفت اليجاف6463

دار التكنسية لمنشرأجاثا كريستيخاتمة مأساة6464

1982ديكاف المطبكعات الجامعية صالح السكيسيديكاف صالح السكيسي القيركاني 6465

1996دار المعرفة الجامعية عبد الممؾ مرتاضاأللغاز الشعبية الجزائرية 6466

1996دار المعرفة الجامعية طو ندا/داألدب المقارف 6467

1996دار المعرفة الجامعية طو ندا/داألدب المقارف 6468

1996دار المعرفة الجامعية طو ندا/داألدب المقارف 6469
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1996دار المعرفة الجامعية طو ندا/داألدب المقارف 6470

1986منشأة المعارؼ اإلسكندرية طو ندا/داألدب المقارف 6471

1986منشأة المعارؼ اإلسكندرية منير سمطافالبديع تأصيؿ ك تجديد6472

1986منشأة المعارؼ اإلسكندرية محمد زغمكؿ سبلـتاريخ النقد األدبي ك الببلغة 6473

1986منشأة المعارؼ اإلسكندرية منير سمطافالبديع تأصيؿ ك تجديد 6474

1986منشأة المعارؼ اإلسكندرية منير سمطافالبديع تأصيؿ ك تجديد 6475

1986منشأة المعارؼ اإلسكندرية منير سمطافالبديع تأصيؿ ك تجديد 6476

1990مكتبة الزىراء الشرؽ منير سمطاف/دالبديع في شعر شكقي 6477

1996مكتبة ك مطبعة االشفاع  الفنية عطية سميماف أحمد/ دالداللة االجتماعية ك المغكية لمعبارة 6478

دار المعارؼ القاىرةصالح سميـ الفاخرمتصريؼ األفعاؿ ك المصادر ك المشتقات 6479

1979دار بيركت لمطباعة شكقي ضيؼ/ دالفف ك مذاىبو 6480

1980دار بيركت لمطباعة كـر البستانيديكاف زىير بف أبي سممى 6481

دار صادر بيركتابف المقفعاألدب الصغير ك األدب الكبير 6482

1993دار الفكر العربي ديكاف لبيد ربيعة العامرم6483

1993دار الفكر العربي نـك تشك مسكيالمعرفة المغكية طبيعتيا ك أصكليا ك استخداميا 6484

1993دار الفكر العربي نـك تشك مسكيالمعرفة المغكية طبيعتيا ك أصكليا ك استخداميا 6485

1997دار الفكر العربينـك تشك مسكيالمعرفة المغكية طبيعتيا ك أصكليا ك استخداميا 6486

1997دار الفكر العربيمحمد حماسة عبد المطيؼالنحك األساسي 6487

1997دار الفكر العربيمحمد حماسة عبد المطيؼالنحك األساسي 6488

1997زىراء الشرؽ القاىرة محمد حماسة عبد المطيؼالنحك األساسي 6489

1996دار المصرية المبنانية ط الثالثة أشرؼ عمي دعدكد/دالغربة في الشعر األندلسي 6490
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1997زىاء الشرؽ القاىرة حسف شجاتو/دتعميـ المغة العربية بيف النظرية ك التطبيؽ6491

1990مؤسسة شياب الجامعية تيريسا جار كلك/ دشاعرات األندلس 6492

1990مؤسسة شياب الجامعية ليقي يركقنيساؿاإلسبلـ في المغرب ك األندلس 6493

1990مؤسسة شياب الجامعية ليقي يركقنيساؿاإلسبلـ في المغرب ك األندلس 6494

1990مؤسسة شياب الجامعية ليقي يركقنيساؿاإلسبلـ في المغرب ك األندلس 6495

1990مؤسسة شياب الجامعية ليقي يركقنيساؿاإلسبلـ في المغرب ك األندلس 6496
1989المكتبة الحديثة بيركت ط العاشرة ليقي يركقنيساؿاإلسبلـ في المغرب ك األندلس 

الكحيد في النحك ك اإلعراب ك الببلغة
1990مؤسسة شياب الجامعية االسبلـ في المغرب كاالندلس
الكحيد في النحك ك اإلعراب

1989المكتبة الحديثة بيركت ط العاشرة  ك الببلغة 
الكحيد في النحك ك اإلعراب

1989المكتبة الحديثة بيركت ط العاشرة  ك الببلغة 
الكحيد في النحك ك اإلعراب

1989المكتبة الحديثة بيركت ط العاشرة الكحيد في النحك كاالعراب ك الببلغة6498

1989المكتبة الحديثة بيركت ط العاشرة الكحيد في النحك كاالعراب ك الببلغة6499

1989المكتبة الحديثة بيركت ط العاشرة الكحيد في النحك كاالعراب ك الببلغة6500

1989المكتبة الحديثة بيركت ط العاشرة الكحيد في النحك كاالعراب ك الببلغة6501

1988مركز الكتب العربية ط الحادية ك العشركف 6502

1988مركز الكتب العربية ط الحادية ك العشركف محمكد حقي/ دالعركض الكاضح 6502

1988مركز الكتب العربية ط الحادية ك العشركف محمكد حقي/ دالعركض الكاضح 6503

ليقي يركقنيساؿ
6497

كماؿ أبك مصمح

كماؿ أبك مصمح

كماؿ أبك مصمح

197



1988مركز الكتب العربية ط الحادية ك العشركف محمكد حقي/ دالعركض الكاضح 6504

1997دار الفكر العربي القاىرة ط الثانية محمكد حقي/ دالعركض الكاضح 6505

1997دار الفكر العربي القاىرة ط الثانية محمكد السعراف/دعمـ المغة 6506

1997دار الفكر العربي القاىرة ط الثانية محمكد السعراف/دعمـ المغة 6507

1997دار الفكر العربي القاىرة ط الثانية محمكد السعراف/دعمـ المغة 6508

1997دار الفكر العربي القاىرة ط الثانية محمكد السعراف/دعمـ المغة 6509

دار المعرفة الجامعيةمحمكد السعراف/دعمـ المغة 6510

دار المعرفة الجامعيةشرؼ الديف عمي الراجحي/ دالبسيط في عمـ الصرؼ 6511

دار المعرفة الجامعيةشرؼ الديف عمي الراجحي/ دالبسيط في عمـ الصرؼ 6512

دار المعرفة الجامعيةشرؼ الديف عمي الراجحي/ دالبسيط في عمـ الصرؼ 6513

دار المعرفة الجامعيةشرؼ الديف عمي الراجحي/ دالبسيط في عمـ الصرؼ 6514

1996مكتبة كمطبعة االشعاع الفنية شرؼ الديف عمي الراجحي/ دالبسيط في عمـ الصرؼ 6515

1996مكتبة كمطبعة االشعاع الفنية صالح سميـ الفاخرم/ دتصريؼ األفعاؿ ك المصادر ك المشتقات 6516

1996مكتبة كمطبعة االشعاع الفنية صالح سميـ الفاخرم/ دتصريؼ األفعاؿ ك المصادر ك المشتقات 6517

1996مكتبة كمطبعة االشعاع الفنية صالح سميـ الفاخرم/ دتصريؼ األفعاؿ ك المصادر ك المشتقات 6518

1988مركز الكتب العربية صالح سميـ الفاخرم/ دتصريؼ األفعاؿ ك المصادر ك المشتقات 6519

1998دار قباء لمنشر القاىرة محمكد حقي/ دالعركض الكاضح 6520

1993دار الفكر العربي ط األكلى محمكد فيمي الحجازمالمغة العربية في العصر الحديث 6521

1993دار الفكر العربي ط األكلى تـك تشك مسكيالمعرفة المغكية طبيعتيا ك أصكليا ك استخداميا 6522

منشأة المعارؼ اإلسكندريةتـك تشك مسكيالمعرفة المغكية طبيعتيا ك أصكليا ك استخداميا 6523

منشأة المعارؼ اإلسكندريةمصطفى السعداني/ دالبنيات األسمكبية في الشعر العربي الحديث 6524
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منشأة المعارؼ اإلسكندريةمصطفى السعداني/ دالمدخؿ المغكم في نقد الشعر 6525

1987مؤسسة المعارؼ بيركت مصطفى السعداني/ دالمدخؿ المغكم في نقد الشعر 6526

1987مؤسسة المعارؼ بيركت عبد اهلل بف المقفعكتاب كميمة ك دمنة 6527

1987مؤسسة المعارؼ بيركت عبد اهلل بف المقفعكتاب كميمة ك دمنة 6528

1987مؤسسة المعارؼ بيركت عبد اهلل بف المقفعكتاب كميمة ك دمنة 6529

1987مؤسسة المعارؼ بيركت عبد اهلل بف المقفعكتاب كميمة ك دمنة 6530

1987مؤسسة المعارؼ بيركت عبد اهلل بف المقفعكتاب كميمة ك دمنة 6531

منشأة المعارؼ اإلسكندريةمنير سمطافالبديع تأصيؿ ك تجديد 6532

1993منشأة المعارؼ مصطفى السعداني/ دالمدخؿ المغكم في نقد الشعر 6533

1993منشأة المعارؼ رجاء عيدالبحث األسمكبي 6534

1993منشأة المعارؼ رجاء عيدالبحث األسمكبي 6535

1983دار بف خمدكف ط الثانية رجاء عيدالبحث األسمكبي 6536

1978دار المناىج لمنشر بيركت ط األكلى شكقي عبد الحكيـالفمكمكر األساطير العربية 6537

منشأة المعارؼ اإلسكندرية ط الثانيةعبد الفتاح محمد أحمدالمنيج األسطكرم في تفسير الشعر الجاىمي 6538

1998دار قباء لمطباعة ك النشر رجاء عيد/ دفمسفة الببلغة 6539

1997دار الفكر العربي لمنشر صبلح فضؿ/دأساليب الشعرية المعاصرة 6540

1997دار الفكر العربي لمنشر محمد حماسة عبد المطيؼ/دالنحك األساسي 6541

1994دار الفكر العربي ط الثانية محمد حماسة عبد المطيؼ/دالنحك األساسي 6542

1994دار الفكر العربي ط الثانية أحمد نجيبأدب األطفاؿ 6543

1994دار الفكر العربي ط الثانية أحمد نجيبأدب األطفاؿ 6544

1994دار الفكر العربي ط الثانية أحمد نجيبأدب األطفاؿ 6545
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1994دار الفكر العربي ط الثانية أحمد نجيبأدب األطفاؿ 6546

1997دار الفكر العربي لمنشر أحمد نجيبأدب األطفاؿ 6547

منشأة المعارؼ اإلسكندريةمحمد ىاشـ عطيةاألدب  العربي ك تاريخو في العصر الجاىمي 6548

منشأة المعارؼ اإلسكندريةمصطفى العدنيالتغريب في الشعر العربي المعاصر 6549

1995دار الفكر العربي ط الثانيةمصطفى العدنيالتغريب في الشعر العربي المعاصر 6550

1995دار الفكر العربي ط الثانيةمحمد حسف عبد العزيزالقياس في المغة العربية 6551

1989المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر محمد حسف عبد العزيزالقياس في المغة العربية 6552

1989المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر بنعزكز زبدةدراسة المشتقات العربية ك أثارىا الببلغية 6553

1989المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر بنعزكز زبدةدراسة المشتقات العربية ك أثارىا الببلغية 6554

1989المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر بنعزكز زبدةدراسة المشتقات العربية ك أثارىا الببلغية 6555

1989المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر بنعزكز زبدةدراسة المشتقات العربية ك أثارىا الببلغية 6556

1989المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر بنعزكز زبدةدراسة المشتقات العربية ك أثارىا الببلغية 6557

1989المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر بنعزكز زبدةدراسة المشتقات العربية ك أثارىا الببلغية 6558

1988المؤسسة الكطنية لمكتابأبك القاسـ سعد اهللأشعار جزائرية 6559

1988المؤسسة الكطنية لمكتابأبك القاسـ سعد اهللأشعار جزائرية 6560

1988المؤسسة الكطنية لمكتابأبك القاسـ سعد اهللأشعار جزائرية 6561

1988المؤسسة الكطنية لمكتابأبك القاسـ سعد اهللأشعار جزائرية 6562

كتب ثقافية شيرية يصدرىا المجمس الكطنيأبك القاسـ سعد اهللأشعار جزائرية 6563

ديكاف المطبكعات الجامعية كىرافأحمد محمد المعشكؽالحصيمة المغكية 6564

دار صادر بيركتعمي الحاـز ك مصطفى أميفالببلغة الكاضحة مع دليميا 6565

دار صادر بيركتعيسى سابامقامات الحريرم 6566
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منشكرات مكتبة عصرية بيركتعيسى سابامقامات الحريرم 6567

1986دار احياء العمـك بيركت ط الرابعة أبي حياف التكحيدمكتاب اإلمتاع ك المؤانسة 6568

منشكرات مؤسسة المعارؼ بيركتأحمد محمد عسا ؼخبلصة األثر في سيرة سيد البشر6569

منشكرات مؤسسة المعارؼ بيركتالسيد أحمد الياشميجكاىر األدب 6570

منشكرات مؤسسة المعارؼ بيركتالسيد أحمد الياشميجكاىر األدب 6571

منشكرات مؤسسة المعارؼ بيركتالسيد أحمد الياشميجكاىر األدب 6572

منشكرات مؤسسة المعارؼ بيركتالسيد أحمد الياشميجكاىر األدب 6573

منشكرات مؤسسة المعارؼ بيركتالسيد أحمد الياشميجكاىر األدب 6574

دار الكتاب المبناني بيركتالسيد أحمد الياشميجكاىر األدب 6575

1980منشكرات عكيدات بيركت ط الثانية عبد الحميـ محمكدالتفكير الفمسفي في اإلسبلـ 6576

دار مكتبة الحياةىشاـ قببلفالكاصية الكاجبة في اإلسبلـ 6577

1987دار الجبؿ بيركت ط الثانية أبي حياف التكحيدمكتاب اإلمتاع ك المؤانسة 6578

6579
أبي القاسـ عبد الرحمف بف إسحاؽ أمالي الزجاجي 

الزجاجي
1987دار الجبؿ بيركت ط الثانية 

6580
أبي القاسـ عبد الرحمف بف إسحاؽ أمالي الزجاجي 

الزجاجي
1986دار النيضة العربية بيركت 

1986دار النيضة العربية بيركت محمكد السيد أبك نيؿعمـ النفس الفارؽ دراسة عربية ك عالمية 6581

1986دار النيضة العربية بيركت محمكد السيد أبك نيؿالتحميؿ العاممي لذكاء ك قدرات اإلنساف 6582

1986دار النيضة العربية بيركت محمكد السيد أبك نيؿ/ دعمـ النفس ك الشائعات 6583

1985دار النيضة العربية بيركت محمكد السيد أبك نيؿ/ دالقيـ ك اإلنتاج6584

1985دار النيضة العربية بيركت محمكد السيد أبك نيؿ/ دعمـ النفس الصناعي 6585
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1985دار النيضة العربية بيركت محمكد السيد أبك نيؿ/ دعمـ النفس االجتماعي  6586

دار الفكر لمطباعة بيركتمحمكد السيد أبك نيؿ/ دعمـ النفس االجتماعي  6587

دار الفكر لمطباعة بيركتالراغب األصفيانيمعجـ مفردات ألفاظ القرآف 6588

دار الفكر بيركتالراغب األصفيانيمعجـ مفردات ألفاظ القرآف 6589

دار الفكر بيركتعبد العظيـ بف عبد القكمالترغيب ك الترىيب مف الحديث الشريؼ 6590

دار الفكر بيركتعبد العظيـ بف عبد القكمالترغيب ك الترىيب مف الحديث الشريؼ 6591

دار الفكر بيركتعبد العظيـ بف عبد القكمالترغيب ك الترىيب مف الحديث الشريؼ 6592

1985دار الكتاب المبناني بيركت ط األكلى عبد العظيـ بف عبد القكمالترغيب ك الترىيب مف الحديث الشريؼ 6593

1986مؤسسة المعارؼ بيركت ط الثانية سميح عاطؼ الزيفاإلعراب في القرآف الكريـ 6594

1986مؤسسة المعارؼ بيركت ط الثانية أحمد محي الديف العجكزالمناىج البيية في الخطب المنبريف6595

دار صادر لمطباعةأحمد محي الديف العجكزالمناىج البيية في الخطب المنبريف6596

دار صادر لمطباعةكـر البستانيديكاف طرفة بف العبد 6597

دار صادر لمطباعةكـر البستانيديكاف زىير بف أبي سممى 6598

1983دار العمـ لممبلييف ط الثانية طبلؿ حربديكاف ميميؿ بف ربيعة6599

6600
معجـ األفعاؿ المتعدية بحرؼ 

مرسي بف محمد المبلييف األحمدم
1981منشكرات دار االفاؽ الجديدة بيركت ط الثانية 

1983دار القمـ بيركت ط الثانية يكسؼ بف سميماف بف عيسىأشعارالشعراء  الستة الجاىمييف 6601

1981دار األفاؽ الجديدة بيركت ط الثانية أكسفالد ككلوزكجتؾ ىذا الكائف المجيكؿ6602

1985دار األندلس بيركت ط األكلى فخر الديف قباكة/* دإعراب الجمؿ ك انتباه الجمؿ 6603

1999المؤسسة الجامعية لمدراسات ط األكلى مصطفىالجكزكمصطفى صادؽ الرافعي 6604

1983المؤسسة الجامعية لمدراسات ط األكلىطبلؿ حرب/ دأكلكية النص نظريات في النقد ك القصة 6605

202



1979ديكاف المطبكعات الجامعية ياسيف األيكبي/ داإلنساف ك طبيعتو 6606

1983المؤسسة الكطنية لمكتاب بيار أكليركفالنشاطات الفكرية 6607

1983دار الشركؽ بيركت عبد الرحمف بف محمد الجيبلليمحمد بف أبي شنب حياتو ك أثاره 6608

1983دار المعارؼ السيد قطبالنقد األدبي أصكلو ك مناىجو 6609

دار صادرإبراىيـ مذككر/ دفي الفمسفة اإلسبلمية منيج ك تطبيقو 6610

1983دار الحكار لمنشر ط األكلى ديكاف لبيد ربيعة العامرم 6611

1983ككالة المطبكعات عبد الكريـ يعقكب/ دأشعار العامرييف الجاىمييف6612

1983منشكرات دار مكتبة الحياة كفاء عمي السميـاالـ بيف المبلحـ ك السير6613

1981 / 2دار المعارؼ طجكف بكؿ سارترالكجكدية مذىب انساني6614

1984دار العربية لمكتاب ليبيا تكنس محمد عاطؼ العراقيالميتافيزيقة في فمسفة بف طفيؿ6615

1984دار العربية لمكتاب ليبيا تكنس محي الديف صبحينظرية النقد العربي ك تطكرىا الى عصرنا6616

دار السابؽ لمنشر بيركتمحي الديف صبحينظرية النقد العربي ك تطكرىا الى عصرنا6617

1995الطبعة الثانيةجركاف السابؽقامكس االقتصاد6618

1984دار اليدل لمنشر عمي أكحيدةالمكجو التربكم لممعمميف في الغة العربية 6619

1984ديكاف المطبكعات الجامعية عبد المطيؼ صكفيمصادر األدب في المكتبة العربية6620

1982دار الجيؿ بيركت لبناف ط الثانية خير اهلل عصارمقدمة لعمـ النفس األدبي 6621

دار الصادر بيركتعامر العقادمعارؾ العقاد األدبية 6622

1985دار الشياب لمنشر عيسى سابامقامات الحريرم 6623

مكتبة الثقافة الدينيةعمر سميماف األشقرعالـ الجف ك الشياطيف 6624

مكتبة الثقافة الدينيةالمكيف جرجس ابف العميداخبار األيكبييف 6625

مكتبة الثقافة الدينيةالمكيف جرجس ابف العميدأخبار األيكبييف 6626
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مكتبة الثقافة الدينيةالمكيف جرجس ابف العميدأخبار األيكبييف 6627

مكتبة الثقافة الدينيةالمكيف جرجس ابف العميدأخبار األيكبييف 6628

مطبكعات كزارة الشؤكف الدينيةالمكيف جرجس ابف العميدأخبار األيكبييف 6629

بيركت– دار صادر مف تراثنا اإلسبلميآثار اإلماـ عبد الحميد بف باديس 6630

بيركت– دار صادر كـر البستانيديكاف عركة بف الكرد السمكأؿ6631

بيركت– دار صادر كـر البستانيديكاف عركة بف الكرد السمكأؿ6632

بيركت– دار صادر كـر البستانيديكاف عركة بف الكرد السمكأؿ6633

بيركت– دار صادر كـر البستانيديكاف عركة بف الكرد السمكأؿ6634

بيركت– دار صادر كـر البستانيديكاف عركة بف الكرد السمكأؿ6635

بيركت– دار صادر كـر البستانيديكاف عركة بف الكرد السمكأؿ6636
دار إبف رشد لمطباعة ك النشركـر البستانيديكاف عركة بف الكرد السمكأؿ

المطبعة التعالبية دار المكتبة األدبية6638

19856دار التكنسية لمنشر نكر الديف عبد القادرالمنتخب مف أشعار العرب6639

1981بيركت – دار النيضة العربية محمد إبف إسحاؽ النديـالفيرست6640
المؤسسة الجامعية لمدراسات ك النشرأحمد كماؿ زكي/ دالنقد األدبي الحديث

1986األكلى - ط

1987دار الشركؽ ط  األكلى 6642

دار بيركت لمنشرمحي داد التنير/ دألفاظ عامية فصيحة6643

1980دار بيركت لمطباعة كـر البستانيديكاف جرير6644

1980دار بيركت  لمطباعة كـر البستانيديكاف إبف خفاجة6645

6637
عرس بغؿ

الطاىر كطار

6641
المعجـ المكسكعي في الككمبيكتر اإللكتركني

أندريو لكغارؼ
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1982دار بيركت  لمطباعة ديكاف األعشى6646

1997دار الفكر العربي كـر البستانيديكاف عامر بف الطفيؿ6647

1997دار الفكر العربي محمد ىاشـ عطيىاألدب العربي ك تاريخو في العصر الجاىمي6648

1997دار الفكر العربي محمد ىاشـ عطيىاألدب العربي ك تاريخو في العصر الجاىمي6649

1997دار الفكر العربي محمد ىاشـ عطيىاألدب العربي ك تاريخو في العصر الجاىمي6650

1998دار الجيؿ بيركت  ط األكلى محمد ىاشـ عطيىاألدب العربي ك تاريخو في العصر الجاىمي6651

1998دار الجيؿ بيركت  ط األكلى عبد العزيز شرؼ/ دالمقاكمة في األدب الجزائرم  المعاصر6652

1998دار الجيؿ بيركت  ط األكلى عبد العزيز شرؼ/ دالمقاكمة في األدب الجزائرم  المعاصر6653

1998دار الجيؿ بيركت  ط األكلى عبد العزيز شرؼ/ دالمقاكمة في األدب الجزائرم  المعاصر6654

1998دار الغرب اإلسبلمي  ط األكلى عبد العزيز شرؼ/ دالمقاكمة في األدب الجزائرم  المعاصر6655

6656
القكؿ االكسط

أحمد بف عبد الرحماف  الشقراني الرشدم
1998دار الغرب اإلسبلمي  ط األكلى 

6657
القكؿ االكسط

أحمد بف عبد الرحماف  الشقراني الرشدم
1980بيركت – دار الثقافة 

1992بيركت – دار الجيؿ إليا الجاكمالرمزية ك السريالية في الغربي ك العربي6658

1991بيركت – دار الجيؿ مجدم صابرالفاتنة الصغيرة6659

1992بيركت – دار الجيؿ مجدم صابرحبيب  العمر6660

1991بيركت ط األكلى   – دار الجيؿ مجدم صابرإنتقاـ  إمرأة6661

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر مجدم صابرنجمة الحب6662

1983دار البحث لمنشر  ط األكلى العربي عميشمقابسات العربي بف العربي6663

1985دار البحث لمنشر  ط األكلى محمد الصالح الصديؽاإلماـ الشيخ عبد الحميد بف باديس مف أرائو ك مكاقفو6664
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1984المؤسسة الكطنية لمكتاب يكسؼ العرضاكم/ دالفتكل بيف الماضي ك الحاضر6665

1983بيركت – منشكرات المكتب العالمي لمنشر حسيف أبك النجارصاص في عقؿ متعب6666

دار الثقافة بيركتالمكتب العالمي لمبحكثالرياضيات لغة العمـ6667

1998دار التكنسية لمنشر  ط الثانية محمد يكسؼ نجـ/ دفف المقالة6668

1986المؤسسة الجامعية لمدراسات ط الثانية عبد المجيد الشرفياإلسبلـ ك الحداثة6669

بيركت– دار الكبت العالمية حسيف الجاج حسيف/ دعمـ اإلجتماع األدبي6670

1987دار السعكدية  لمنشر كامؿ محمد عكيضةمالؾ بف أنس إماـ دار اليجرة6671

1985دار السعكدية  لمنشر أبك األعمى المكدكدمنظاـ الحياة في اإلسبلـ6672

دار السعكدية  لمنشرأبك األعمى المكدكدمشيادة الحؽ6673

ديكاف المطبكعات الجامعيةأبك األعمى المكدكدماإلسبلـ اليـك6674

1988الجزائر عبد الحميد بكزكينةبناء األسمكب في المقالة عند اإلبراىيمي6675

–منشكرات المكتب العالمي أحمد حسيفدليؿ المقامات العربية ك تمارينيا الغنائية6676

بيركت66771988

–منشكرات المكتب العالمي 6678

بيركت1988محمد كامؿ حسف المحاميبساط الريح6678

1986المؤسسة المكطنية لمكتاب مأمكف بف محي الديف الجناتأبك الحياف األندلسي6679

1985المؤسسة المكطنية لمكتاب جيدؿ بف الديفالحكاية التي سكنت الركخك6680

1984المؤسسة المكطنية لمكتابصالح الخمرفي/ دحمكد رمضاف6681

1985دار الحداثة لمنشر ط األكلى محمد مفبلح(ركاية  )االنفجار 6682

1980دار العمـ لممبلييف ط السابعة عبد السبلـ محمد الشادلي/ دحكؿ قضايا التغريب ك التجريب6683

1975سبتمبمر – دار الشركؽ طو حسيفجنت الحيكاف6684

أبكالعبلء الممعرم
محمد كامؿ حسف المحامي
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باتنة– دار الشياب محمكد شمتكتألى القرآف الكريـ6685

1993دار الكتب العالمية بيركت طبعة األكلى  محمد متكلي شعراكمالقضاء ك القدر6686

1990دار الكتب العالمية بيركت طبعة األكلى  خميؿ برىكميأحمد الصافي النجفي6687

1990دار الكتب العالمية بيركت طبعة األكلى  حسف محمد نكر الديف/ دعمي بف الجيمر  حياتو6688

1996الشركة المصرية لمنشر ط  األكلى محمد رضا مركةعبد اهلل بف المعتز6689

1980دار المعارؼ الطبعة الرابعة صبلح فضؿببلغة الخطاب كعمـ النص6690

1981المؤسسة العربية لمدراسات  ط  األكلى شفيؽ جبرمأبك الفرج األصفياني6691

1993بيركت ط األكلى – دار الكتب العممية سعيد فرحاتإتجاىات فكرية في األدب التكنسي الحديث6692

1993بيركت ط األكلى – دار الكتب العممية كامؿ محمد محمدعكيضةإبف باجة األندلسي6693

1993بيركت ط األكلى – دار الكتب العممية كامؿ محمد محمدعكيضةإبف باجة األندلسي6694

1993بيركت ط األكلى – دار الكتب العممية كامؿ محمد محمدعكيضةإبف باجة األندلسي6695

1983المؤسسة الكطنية لمكتاب كامؿ محمد محمدعكيضةإبف باجة األندلسي6696

1983المؤسسة الكطنية لمكتاب عمار الطالبي/ دإصطبلحات الفبلسفة6697

1973الشركة الكطنية لمنشر دار المتكنسية عمار الطالبي/ دإصطبلحات الفبلسفة6698

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب مالؾ حدادسأىبؾ غزالة6699

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب محمد أبكقاسـ خمارأكراؽ6700

1973بيبركت - دار الكتاب المبناني  محمد صالح رمضافالخنساء مسرحية6701

6702
الفمسفة اليكنانية

محمد بيصار/ د
ككيت– كتب ثقافية شيرية صدرىا المجمس الكطني لمفنكف 

1981بيركت ط الثانية – دار الكتب المبنانية زىير الكرميالعمـ كمشكبلت اإلنساف المعاصر6703

منشكرات  مكتبة سميرريمكف طحافااللسنة الغربية6704
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1985المؤسسة الكطنية لمكتاب ط الثانية ميشاؿ عاصيالبياف ك التبييف6705

1963مكتبة رحاب الفريد فرجالزير سالـ6706

1984دارالبعث لمنشر ط األكلى عبد الصكر مرزكؽ/ دالسيرة النبكية6707

1986بيركت ط الثانية – دار إحياء العمـك شكرم عزيز ماضيمحاضرات في نظرية األدب6708

1986ديكاف المطبكعات الجامعية فاسى يكنغالمكسكعة النفسية ثركة التكزيع سماد الحياة6709

1984المؤسسة الكطنية لمكتاب العربي دحكبعض النمادج الكطنية في الشعر الشعبي6710

دار الكتب العالمية بيركتعبد اهلل شريطنظرية حكؿ سياسة التعميـ ك التعريب6711

1990دار الكتب العالمية  بيركت ط األكلى حسف جعفر نكر الديفلبيد بف ربيعة العامرم6712

1976دار الكتاب المبناني بيركت ط األكلى نعيـ جفاؿزياد ابف أبيو6713

1976دار الكتاب المبناني بيركت ط األكلى تكفيؽ الحكيـبجماليكف6714

1980بيركت  ط الثانية – دارالطميعة تكفيؽ الحكيـبجماليكف6715

1993 /1دار الكتب العالمية بيركت طكماؿ بكراش/ دمدخؿ إلى مياديف عمـ النفس كمناىجو6716

1993 /1دار الكتب العالمية بيركت طمآمكف بف محي الديف الجنافأبك حياف األندلسي6717

1993 /1دار الكتب العالمية بيركت طمآمكف بف محي الديف الجنافأبك حياف األندلسي6718

1993 /1دار الكتب العالمية بيركت طمآمكف بف محي الديف الجنافأبك حياف األندلسي6719

1993 /1دار الكتب العالمية بيركت طمآمكف بف محي الديف الجنافأبك حياف األندلسي6720

1993 /1دار الكتب العالمية بيركت طمآمكف بف محي الديف الجنافأبك حياف األندلسي6721

1981بيركت ط الثانية – مؤسسة نكفؿ مأمكف بف محي الديف الجنافأبك حياف األندلسي6722

دار المعارؼ بمصر ط الثانيةميخائيؿ نعيمةكمضات شدكر ك أمثاؿ6723

19882المؤسسة الجامعية ط األكلى إحساف عبد القدكسسيدة في خدمتؾ6724

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب عمي شمؽ/ دالفف ك الجماؿ6725

208



1985دار الحكار لمنشر ط األكلى عبد اهلل رحيبي/ دعركبة الفكر ك الثقافة أكال6726

1984المؤسسة الكطنية لمكتاب ميشيؿ زيرافااألسطكرة ك الركاية6727

دار التكنسية لمنشر ط األكلىجركة عبلكة كىبيمدكرات منزلقة في فصؿ الشتاء6728

1983دار العالمية لمنشر ط األكلى محمكد المسعدمالسد ركاية في ثمانية مناظر6729

1983مؤسسة الكطنية لمكتاب حسيف أحمد شحادةنظرة إسبلمية لمتربية6730

1900بيركت – المطبعة الكاتكلككية عبد العزيز بكشفيراتالطيكر ك معزكفة األرض ك السماء6731

1900بيركت – المطبعة الكاتكلككية يكحنا فقيرفبلسفة العرب الكندم6732

بيكرت– دار الكتب العممية يكحنا فقيرفبلسفة العرب  الكندم6733

مؤسسة نكفؿ ط الثانيةكامؿ محمزد محمد عكيضةاإلماـ أبك حنيفة6734

1992بيركت ط األكلى – دار الكتب العممية ميخائيؿ نعيمةالمداخؿ6735

بيركت–دار الطبلب عبد مجيد الحر/  دمسمـ بف الكليد6736

1988دار بيركت لمطباعة ك النشر فريد ديؾ كيفحياتنا الجنسية6737

1988دار بيركت لمطباعة ك النشر ياقكت الجكم1معجـ البمداف ـ 6738

1994بيركت ط الثالثة – دار الجيؿ ياقكت الجكم1معجـ البمداف ـ 6739

1994بيركت ط الثالثة – دار الجيؿ عبد الرحماف عميره/ د2رجاؿ أنزؿ اهلل فييـ القرآف ـ 6740

1994بيركت – دار صادر عبد الرحماف عميره/ د3رجاؿ أنزؿ اهلل فييـ القرآف ـ 6741

1994بيركت – دار صادر إحساف عباس/ د2ديكاف الشريؼ الرضى ـ 6742

1994بيركت – دار صادر إحساف عباس/ د2ديكاف الشريؼ الرضى ـ 6743

1994بيركت – دار صادر إحساف عباس/ د2ديكاف الشريؼ الرضى ـ 6744

1996بيركت ط األكلى – دار الجيؿ إحساف عباس/ د2ديكاف الشريؼ الرضى ـ 6745

1996بيركت ط األكلى – دار الجيؿ أبي العبلء المعرم/ د2ديكاف لزـك ماؿ يمـز ـ 6746
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بيركت– دار صادر أبي العبلء المعرم/ د2ديكاف لزـك ماؿ يمـز ـ 6747

بيركت– دار صادر كـر البستاني1ديكاف الفرزدؽ ـ6748

بيركت– دار صادر كـر البستاني1ديكاف الفرزدؽ ـ6749

بيركت– دار صادر كـر البستاني1ديكاف الفرزدؽ ـ6750

بيركت– دار صادر كـر البستاني1ديكاف الفرزدؽ ـ6751

بيركت– دار صادر كـر البستاني1ديكاف الفرزدؽ ـ6752

1992بيركت ط األكلى – دار الكتب العممية عزيزة فكاؿ بابتي1المعجـ المفصؿ في نحك العربي ج6753

1993بيركت ط األكلى – دار الكتب العممية عزيزة فكاؿ بابتي1المعجـ المفصؿ في نحك العربي ج6754

1993بيركت ط األكلى – دار الكتب العممية راجي األصمرمعجـ في عمـ الصرؼ6755

1990دار الغرب اإلسبلمي راجي األصمرمعجـ في عمـ الصرؼ6756

6757
كتاب الجامع

أبي محمد عبد اهلل بف أبي زيد القيركاني
1990دار الغرب اإلسبلمي 

6758
كتاب الجامع

أبي محمد عبد اهلل بف أبي زيد القيركاني
1986دار بيركت لمطباعة ك النشر 

1986دار بيركت لمطباعة ك النشر كـر البستانيديكاف أبي العتاىية6759

1986دار بيركت لمطباعة ك النشر كـر البستانيديكاف أبي العتاىية6760

1993بيركت ط األكلى – مكتبة المعارؼ كـر البستانيديكاف أبي العتاىية6761

6762
أبي الحسيف أحمد بف فارس بف زكرياء الصاحبي  في فقو المغة العربية

الرازم
1993بيركت ط األكلى – مكتبة المعارؼ 

6763
أبي الحسيف أحمد بف فارس بف زكرياء الصاحبي في فقو المغة العربية

الرازم
1993بيركت ط األكلى – مكتبة المعارؼ 
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6764
أبي الحسيف أحمد بف فارس بف زكرياء الصاحبي في فقو المغة العربية

الرازم
1987دار بيركت لمطباعة ك النشر 

1987دار بيركت لمطباعة ك النشر األنصارمديكاف حساف بنك ثابت6765

1987دار بيركت لمطباعة ك النشر األنصارمديكاف حساف بنك ثابت6766

1987دار بيركت لمطباعة ك النشر األنصارمديكاف حساف بنك ثابت6767

1988دار الكتب العممية بيركت ط الثانية األنصارمديكاف حساف بنك ثابت6768

1988دار الكتب العممية بيركت ط الثانية محمد بف سبلـ الجمحيطبقات الشعراء6769

1988دار الكتب العممية بيركت ط الثانية محمد بف سبلـ الجمحيطبقات الشعراء6770

1988دار الكتب العممية بيركت ط الثانية محمد بف سبلـ الجمحيطبقات الشعراء6771

1989دار الجيؿ بيركت ط الثانية محمد بف سبلـ الجمحيطبقات الشعراء6772

1989دار الجيؿ بيركت ط الثانية حساف الفاخكرمشرح شذكر الذىب6773

1992 1دار الكتب العممية طحساف الفاخكرمشرح شذكر الذىب6774

1992 1دار الكتب العممية طعزيزة قكاؿ بابتيالمعجـ المفصؿ في النحك العربي6775

1994 3دار الجيؿ بيركت طعزيزة قكاؿ بابتيالمعجـ المفصؿ في النحك العربي6776

1994 3دار الجيؿ بيركت طعبد الرحمف عميرة/ درجاؿ أنزؿ اهلل فييـ قرآنا6777

1994 3دار الجيؿ بيركت طعبد الرحمف عميرة/ درجاؿ أنزؿ اهلل فييـ قرآنا6778

1987 3دار الكتب العممية بيركت طعبد الرحمف عميرة/ درجاؿ أنزؿ اهلل فييـ قرآنا6779

6780
7العقد ألفريد ج

أحمد بف محمد بف عبد ربو األندلسي
1987 3دار الكتب العممية بيركت ط

6781
7العقد ألفريد ج

أحمد بف محمد بف عبد ربو األندلسي
1987 3دار الكتب العممية بيركت ط
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6782
7العقد ألفريد ج

أحمد بف محمد بف عبد ربو األندلسي
1987 3دار الكتب العممية بيركت ط

6783
7العقد ألفريد ج

أحمد بف محمد بف عبد ربو األندلسي
1987 3دار الكتب العممية بيركت ط

6784
7العقد ألفريد ج

أحمد بف محمد بف عبد ربو األندلسي
1987 3دار الكتب العممية بيركت ط

6785
7العقد ألفريد ج

أحمد بف محمد بف عبد ربو األندلسي
1987 3دار الكتب العممية بيركت ط

1996 2دار النيضة العربية طجماعة مف األساتذةفيارس العقد الفريد6786

1996 2دار النيضة العربية طعبد العزيز عتيؽ/ دفي النقد األدبي6787

1996 2دار النيضة العربية طعبد العزيز عتيؽ/ دفي النقد األدبي6788

1988 1دار الجيؿ بيركت طعبد العزيز عتيؽ/ دفي النقد األدبي6789

دار صادر بيركتحساف الفاخكرمشرح الشذكر الذىب6790

دار صادر بيركتكـر البستانيديكاف الفرزدؽ6791

دار صادر بيركتكـر البستانيديكاف الفرزدؽ6792

دار صادر بيركتكـر البستانيديكاف الفرزدؽ6793

دار صادر بيركتكـر البستانيديكاف الفرزدؽ6794

دار صادر بيركتكـر البستانيديكاف الفرزدؽ6795

1984دار صادر بيركت كـر البستانيديكاف الفرزدؽ6796

1984دار صادر بيركت احساف عباسديكاف شريؼ الرضي6797

1984دار صادر بيركت احساف عباسديكاف شريؼ الرضي6798
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1996 1دار الجيؿ بيركت طاحساف عباسديكاف شريؼ الرضي6799

1996 1دار الجيؿ بيركت طيكسؼ عيد/ دديكاف جرير6800

1996 1دار الجيؿ بيركت طيكسؼ عيد/ دديكاف جرير6801

المكتبة العصرية بيركتيكسؼ عيد/ دديكاف جرير6802

المكتبة العصرية بيركتجبلؿ الديف عبد الرحمف السيكطي2بغية الكعاة ـ6803

1988 1دار الجيؿ بيركت طجبلؿ الديف عبد الرحمف السيكطي2بغية الكعاة ـ6804

1988 1دار الجيؿ بيركت طحساف الفاخكرمشرح شدكد الذىب6805

1974دار بيركت لمنشر حساف الفاخكرمشرح شدكد الذىب6806

6807
أبي الطيب محمد بف اسحؽ بف يحي المكشى أك الظرؼ كالظرفاء

الكشاء
1974دار بيركت لمنشر 

6808
أبي الطيب محمد بف اسحؽ بف يحي المكشى أك الظرؼ كالظرفاء

الكشاء
1974دار بيركت لمنشر 

6809
أبي الطيب محمد بف اسحؽ بف يحي المكشى أك الظرؼ كالظرفاء

الكشاء
1974دار بيركت لمنشر 

6810
أبي الطيب محمد بف اسحؽ بف يحي المكشى أك الظرؼ كالظرفاء

الكشاء
1990 2دار الغرب اإلسبلمي ط

6811
كتاب الجامع

أبي محمد عبد اهلل بف أبي زيد القيركاني
1990 2دار الغرب اإلسبلمي ط

6812
كتاب الجامع

أبي محمد عبد اهلل بف أبي زيد القيركاني
1988 2دار النيضة  العربية لمنشر ط

1989 2دار الكتب العالمية بيركت طعبده الراجحيدركس في المذاىب النحكية6813
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1989 2دار الكتب العالمية بيركت طأبي العباس محمد بف يزيد1الكامؿ في المغة كاألدب ج6814

1989 2دار الكتب العالمية بيركت طأبي العباس محمد بف يزيد1الكامؿ في المغة كاألدب ج6815

1989 2دار الكتب العالمية بيركت طأبي العباس محمد بف يزيد1الكامؿ في المغة كاألدب ج6816

1989 2دار الكتب العالمية بيركت طأبي العباس محمد بف يزيد2الكامؿ في المغة كاألدب ج6817

1989 2دار الكتب العالمية بيركت طأبي العباس محمد بف يزيد2الكامؿ في المغة كاألدب ج6818

1988دار النيضة العربية بيركت أبي العباس محمد بف يزيد2الكامؿ في المغة كاألدب ج6819

1988دار النيضة العربية بيركت عبده الزاجحي/ دتطبيؽ النحكم6820

1988دار النيضة العربية بيركت عبده الزاجحي/ دتطبيؽ النحكم6821

1988دار النيضة العربية بيركت عبده الزاجحي/ دتطبيؽ النحكم6822

1988دار النيضة العربية بيركت عبده الزاجحي/ دتطبيؽ النحكم6823

1988دار النيضة العربية بيركت عبده الزاجحي/ دتطبيؽ النحكم6824

1988دار النيضة العربية بيركت عبده الزاجحي/ دتطبيؽ الصرفي6825

1988دار النيضة العربية بيركت عبده الزاجحي/ دتطبيؽ الصرفي6826

1988دار النيضة العربية بيركت عبده الزاجحي/ دتطبيؽ الصرفي6827

1988دار النيضة العربية بيركت عبده الزاجحي/ دتطبيؽ الصرفي6828

دار ماركف عبكدعبده الزاجحي/ دتطبيؽ الصرفي6829

1990 1دار الكتب العممية  بيركت ط أدب العرب 6830

1990 1دار الكتب العممية  بيركت ط مينا. عبد آ معجـ النساء الشاعرات في الجاىمية ك اإلسبلـ6831

1990 1دار الكتب العممية  بيركت ط مينا. عبد آ معجـ النساء الشاعرات في الجاىمية ك اإلسبلـ6832

1990 1دار الكتب العممية  بيركت ط مينا. عبد آ معجـ النساء الشاعرات في الجاىمية ك اإلسبلـ6833

بيركت– المكتبة المصرية مينا. عبد آ معجـ النساء الشاعرات في الجاىمية ك اإلسبلـ6834
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بيركت– المكتبة المصرية جبلؿ الديف عبد الرحماف السيكطي1بغية الكعاة ـ6835

بيركت– المكتبة المصرية جبلؿ الديف عبد الرحماف السيكطي1بغية الكعاة ـ6836

بيركت– المكتبة المصرية جبلؿ الديف عبد الرحماف السيكطي1بغية الكعاة ـ6837

بيركت– المكتبة المصرية جبلؿ الديف عبد الرحماف السيكطي1بغية الكعاة ـ6838

بيركت– المكتبة المصرية جبلؿ الديف عبد الرحماف السيكطي1بغية الكعاة ـ6839

بيركت– المكتبة المصرية جبلؿ الديف عبد الرحماف السيكطي2بغية الكعاة ـ6840

بيركت– المكتبة المصرية جبلؿ الديف عبد الرحماف السيكطي2بغية الكعاة ـ6841

1988دار بيركت لمنشر جبلؿ الديف عبد الرحماف السيكطي2بغية الكعاة ـ6842

1988دار بيركت لمنشر ياقكت الحمكم2معجـ البمداف ـ6843

1988دار بيركت لمنشر ياقكت الحمكم2معجـ البمداف ـ6844

1988دار بيركت لمنشر ياقكت الحمكم3معجـ البمداف ـ6845

1988دار بيركت لمنشر ياقكت الحمكم3معجـ البمداف ـ6846

1988دار بيركت لمنشر ياقكت الحمكم4معجـ البمداف ـ6847

1988دار بيركت لمنشر ياقكت الحمكم4معجـ البمداف ـ6848

1988دار بيركت لمنشر ياقكت الحمكم5معجـ البمداف ـ6849

1991دار النفائس  ط األكلى  ياقكت الحمكم5معجـ البمداف ـ6850

1991دار النفائس  ط األكلى  عمر األسعد1معجـ األشعار معجـ البمداف ج6851

1991دار النفائس  ط األكلى  عمر األسعد2معجـ األشعار معجـ البمداف ج6852

1991دار النفائس  ط األكلى  عمر األسعد2معجـ األشعار معجـ البمداف ج6853

1991دار النفائس  ط األكلى  عمر األسعد2معجـ األشعار معجـ البمداف ج6854

1991دار النفائس  ط األكلى  عمر األسعد2معجـ األشعار معجـ البمداف ج6855
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1991دار النفائس  ط األكلى  عمر األسعد2معجـ األشعار معجـ البمداف ج6856

1991دار النفائس  ط األكلى  عمر األسعد2معجـ األشعار معجـ البمداف ج6857

1991دار النفائس  ط األكلى  عمر األسعد2معجـ األشعار معجـ البمداف ج6858

1991دار النفائس  ط األكلى  عمر األسعد2معجـ األشعار معجـ البمداف ج6859

دار الجيؿ بيركت ط األكلىعمر األسعد2معجـ األشعار معجـ البمداف ج6860

دار الجيؿ بيركت ط األكلىأبي بشير عمرك بف عثماف بف قنبر3كتاب سيبكيو ج6861

دار الجيؿ بيركت ط األكلىأبي بشير عمرك بف عثماف بف قنبر3كتاب سيبكيو ج6862

دار الجيؿ بيركت ط األكلىأبي بشير عمرك بف عثماف بف قنبر4كتاب سيبكيو ج6863

دار الجيؿ بيركت ط األكلىأبي بشير عمرك بف عثماف بف قنبر4كتاب سيبكيو ج6864

دار الجيؿ بيركت ط األكلىأبي بشير عمرك بف عثماف بف قنبر4كتاب سيبكيو ج6865

دار الجيؿ بيركت ط األكلىأبي بشير عمرك بف عثماف بف قنبر5كتاب سيبكيو ج6866

دار الجيؿ بيركت ط األكلىأبي بشير عمرك بف عثماف بف قنبر5كتاب سيبكيو ج6867

1989دار الجيؿ بيركت أبي بشير عمرك بف عثماف بف قنبر5كتاب سيبكيو ج6868

1989دار الجيؿ بيركت بطرس البستانيأدباء العرب6869

1989دار الجيؿ بيركت بطرس البستانيأدباء العرب6870

1989دار الجيؿ بيركت بطرس البستانيأدباء العرب6871

1989دار الجيؿ بيركت بطرس البستانيأدباء العرب6872

1989دار الجيؿ بيركت بطرس البستانيأدباء العرب6873

1989دار الجيؿ بيركت بطرس البستانيأدباء العرب6874

دار الجيؿ  بيركتبطرس البستانيأدباء العرب6875

دار الجيؿ  بيركتمجد الديف محمد بف يعقكب الفيركزالقامكس المحيط  أبادم6876
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دار الجيؿ  بيركتمجد الديف محمد بف يعقكب الفيركزالقامكس المحيط  أبادم6877

دار الجيؿ  بيركتمجد الديف محمد بف يعقكب الفيركزالقامكس المحيط  أبادم6878

دار الجيؿ  بيركتمجد الديف محمد بف يعقكب الفيركزالقامكس المحيط  أبادم6879

دار الجيؿ  بيركتمجد الديف محمد بف يعقكب الفيركزالقامكس المحيط  أبادم6880

1982دار بيركت لمطباعة مجد الديف محمد بف يعقكبالقامكس المحيط  أبادم6881

1995دار الغرب اإلسبلمي ط الثانية كـر البستانيديكاف أبك العتاىية6882

6883
كتاب الجامع

أبي محمد عبد اهلل بف أبي زيد القيراكاني
1987المكتبة المصرية  بيركت 

1994دار الجيؿ بيركت ط الثالثة السيكطيالمزىر في عمـك المغة ك أنكاعيا6884

1991دار الجيؿ بيركت ط الثانية عبد الرحماف عميرهرجاؿ كنساء أنزؿ اهلل فييـ قرآنا6885

1991دار الجيؿ بيركت ط الثانية حنا الفاخكرم1المكجز في األدب العربي ك تاريخو ج6886

1991دار الجيؿ بيركت ط الثانية حنا الفاخكرم1المكجز في األدب العربي ك تاريخو ج6887

1991دار الجيؿ بيركت ط الثانية حنا الفاخكرم1المكجز في األدب العربي ك تاريخو ج6888

1991دار الجيؿ بيركت ط الثانية حنا الفاخكرم1المكجز في األدب العربي ك تاريخو ج6889

1991دار الجيؿ بيركت ط الثانية حنا الفاخكرم1المكجز في األدب العربي ك تاريخو ج6890

1991دار الجيؿ بيركت ط الثانية حنا الفاخكرم1المكجز في األدب العربي ك تاريخو ج6891

1991دار الجيؿ بيركت ط الثانية حنا الفاخكرم1المكجز في األدب العربي ك تاريخو ج6892

1987دار الكتب العممية بيركت ط األكلى حنا الفاخكرم1المكجز في األدب العربي ك تاريخو ج6893

1987دار الكتب العممية بيركت ط األكلى عمي فاعكرديكاف أبي نكاس6894

1987دار الكتب العممية بيركت ط األكلى عمي فاعكرديكاف أبي نكاس6895

1992دار الجيؿ بيركت ط األكلى عمي فاعكرديكاف أبي نكاس6896
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1992دار الجيؿ بيركت ط األكلى د محمد عبد المنعـ خفاجياالدب األندلسي6897

1992دار الجيؿ بيركت ط األكلى د محمد عبد المنعـ خفاجياالدب األندلسي6898

1995لى ,دار الجيؿ بيركت ط اؿد محمد عبد المنعـ خفاجياالدب األندلسي6899

1995لى ,دار الجيؿ بيركت ط اؿكبا.إميؿ آ 1ديكاف أحمد شكقي ج 6900

1995لى ,دار الجيؿ بيركت ط اؿكبا.إميؿ آ 2ديكاف أحمد شكقي ج 6901

1996     1دار الجيؿ بيركت طكبا.إميؿ آ 2ديكاف أحمد شكقي ج 6902

منشكرات مكتبة العصريةيكسؼ شكرم فرحات/ دديكاف عمر بف أبي ربيعة6903

منشكرات مكتبة العصريةعمي بف عبد العزيز الجرجانيالكساطة بيف المتنبي كخصكمو6904

منشكرات مكتبة العصريةعمي بف عبد العزيز الجرجانيالكساطة بيف المتنبي كخصكمو6905

منشكرات مكتبة العصريةعمي بف عبد العزيز الجرجانيالكساطة بيف المتنبي كخصكمو6906

1988 2دار النيضة العربية لمطباعة طعمي بف عبد العزيز الجرجانيالكساطة بيف المتنبي كخصكمو6907

1988 2دار النيضة العربية لمطباعة طعبده الراجحي/ ددركس في المذاىب النحكية6908

1990دار الجيؿ بيركت عبده الراجحي/ ددركس في المذاىب النحكية6909

1990دار الجيؿ بيركت عبد السبلـ محمد ىاركفاألساليب اإلنشائية في النحك العربي6910

1990دار الجيؿ بيركت عبد السبلـ محمد ىاركفاألساليب اإلنشائية في النحك العربي6911

1990دار الجيؿ بيركت عبد السبلـ محمد ىاركفاألساليب اإلنشائية في النحك العربي6912

1990دار الجيؿ بيركت عبد السبلـ محمد ىاركفاألساليب اإلنشائية في النحك العربي6913

منشكرات جركس طرابمسعبد السبلـ محمد ىاركفاألساليب اإلنشائية في النحك العربي6914

منشكرات جركس طرابمسبساـ  بركة"عربي/فرنسي"معجـ المسانية   6915

1988دار الجيؿ بيركت بساـ  بركة"عربي/فرنسي"معجـ المسانية   6916

1988دار الجيؿ بيركت محمد أبك الفضؿ ابراىيـأياـ العرب في اإلسبلـ6917
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1988دار الجيؿ بيركت محمد أبك الفضؿ ابراىيـأياـ العرب في اإلسبلـ6918

1988دار الجيؿ بيركت محمد أبك الفضؿ ابراىيـأياـ العرب في اإلسبلـ6919

1988دار الجيؿ بيركت محمد أبك الفضؿ ابراىيـأياـ العرب في اإلسبلـ6920

1988دار الجيؿ بيركت محمد أحمد جاد المكلىآياـ العرب في الجاىمية6921

1988دار الجيؿ بيركت محمد أحمد جاد المكلىآياـ العرب في الجاىمية6922

1988دار الجيؿ بيركت محمد أحمد جاد المكلىآياـ العرب في الجاىمية6923

1996دار النيضة العربية لمنشر محمد أحمد جاد المكلىآياـ العرب في الجاىمية6924

1996دار النيضة العربية لمنشر محمد مصطفى ىدارةبحكث في األدب العربي الحديث6925

1996دار النيضة العربية لمنشر محمد مصطفى ىدارةبحكث في األدب العربي الحديث6926

1996دار النيضة العربية لمنشر محمد مصطفى ىدارةبحكث في األدب العربي الحديث6927

1996دار النيضة العربية لمنشر محمد مصطفى ىدارةبحكث في األدب العربي الحديث6928

1990 1دار الجيؿ بيركت طمحمد مصطفى ىدارةبحكث في األدب العربي الحديث6929

دار صادر بيركتكبا.إميؿ آ/ د1ديكاف أحمد شكقي ج6930

دار صادر بيركتكـر البستانيديكاف ابف المعتز6931

دار صادر بيركتكـر البستانيديكاف ابف المعتز6932

دار صادر بيركتكـر البستانيديكاف ابف المعتز6933

1996 1دار الجيؿ بيركت طكـر البستانيديكاف ابف المعتز6934

1996 1دار الجيؿ بيركت طيكسؼ شكرم فرحات/ دديكاف ابف فراس الحمداني6935

1996 1دار الجيؿ بيركت طيكسؼ شكرم فرحات/ دديكاف ابف فراس الحمداني6936

1996دار الجيؿ بيركت يكسؼ شكرم فرحات/ دديكاف ابف فراس الحمداني6937

1996دار الجيؿ بيركت يكسؼ شكرم فرحات/ دديكاف السفريف6938
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1996دار الجيؿ بيركت يكسؼ شكرم فرحات/ دديكاف السفريف6939

1996دار الجيؿ بيركت يكسؼ شكرم فرحات/ دديكاف السفريف6940

دار صادر بيركتديكاف لبيد بف ربيعة العامرم6941

دار صادر بيركتكـر البستانيديكاف طرفة بف العبد6942

دار صادر بيركتكـر البستانيديكاف طرفة بف العبد6943

دار صادر بيركتديكاف لبيد بف ربيعة المعا مرم6944

دار الجيؿ بيركتديكاف لبيد بف ربيعة المعا مرم6945

دار الجيؿ بيركتناصيؼ اليازجيديكاف المتنبي6946

دار الجيؿ بيركتناصيؼ اليازجيديكاف المتنبي6947

دار الجيؿ بيركتناصيؼ اليازجيديكاف المتنبي6948

دار الجيؿ بيركتناصيؼ اليازجيديكاف المتنبي6949

دار الجيؿ بيركتناصيؼ اليازجيديكاف المتنبي6950

دار الجيؿ بيركتناصيؼ اليازجيديكاف المتنبي6951

دار الجيؿ بيركتناصيؼ اليازجيديكاف المتنبي6952

دار الجيؿ بيركتناصيؼ اليازجيديكاف المتنبي6953

دار الجيؿ بيركتناصيؼ اليازجيديكاف المتنبي6954

1987منشكرات المكتبة العصرية بيركت ناصيؼ اليازجيديكاف المتنبي6955

1987منشكرات المكتبة العصرية بيركت العبلمة السيكطي1المزىر في عمـك المغة ك أنكاعيا  ج 6956

1987منشكرات المكتبة العصرية بيركت العبلمة السيكطي1المزىر في عمـك المغة ك أنكاعيا  ج 6957

1987منشكرات المكتبة العصرية بيركت العبلمة السيكطي1المزىر في عمـك المغة ك أنكاعيا  ج 6958

1987منشكرات المكتبة العصرية بيركت العبلمة السيكطي1المزىر في عمـك المغة ك أنكاعيا  ج 6959
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1987منشكرات المكتبة العصرية بيركت العبلمة السيكطي2المزىر في عمـك المغة ك أنكاعيا  ج 6960

1987منشكرات المكتبة العصرية بيركت العبلمة السيكطي2المزىر في عمـك المغة ك أنكاعيا  ج 6961

1987منشكرات المكتبة العصرية بيركت العبلمة السيكطي2المزىر في عمـك المغة ك أنكاعيا  ج 6962

1987منشكرات المكتبة العصرية بيركت العبلمة السيكطي2المزىر في عمـك المغة ك أنكاعيا  ج 6963

دار الجيؿ بيركتالعبلمة السيكطي2المزىر في عمـك المغة ك أنكاعيا  ج 6964

دار الجيؿ بيركتعبد السبلـ محمد ىاركف1الجاحظ البياف ك التبييف ج6965

دار الجيؿ بيركتعبد السبلـ محمد ىاركف1الجاحظ البياف ك التبييف ج6966

دار الجيؿ بيركتعبد السبلـ محمد ىاركف1الجاحظ البياف ك التبييف ج6967

دار الجيؿ بيركتعبد السبلـ محمد ىاركف1الجاحظ البياف ك التبييف ج6968

دار الجيؿ بيركتعبد السبلـ محمد ىاركف2الجاحظ البياف ك التبييف ج6969

دار الجيؿ بيركتعبد السبلـ محمد ىاركف2الجاحظ البياف ك التبييف ج6970

دار الجيؿ بيركتعبد السبلـ محمد ىاركف2الجاحظ البياف ك التبييف ج6971

دار الجيؿ بيركتعبد السبلـ محمد ىاركف2الجاحظ البياف ك التبييف ج6972

دار الجيؿ بيركتعبد السبلـ محمد ىاركف2الجاحظ البياف ك التبييف ج6973

دار الجيؿ بيركتعبد السبلـ محمد ىاركف3الجاحظ البياف ك التبييف ج6974

دار الجيؿ بيركتعبد السبلـ محمد ىاركف3الجاحظ البياف ك التبييف ج6975

دار الجيؿ بيركتعبد السبلـ محمد ىاركف3الجاحظ البياف ك التبييف ج6976

دار الجيؿ بيركتعبد السبلـ محمد ىاركف3الجاحظ البياف ك التبييف ج6977

دار الجيؿ بيركتعبد السبلـ محمد ىاركف3الجاحظ البياف ك التبييف ج6978

دار الجيؿ بيركتعبد السبلـ محمد ىاركف4الجاحظ البياف ك التبييف ج6979

دار الجيؿ بيركتعبد السبلـ محمد ىاركف4الجاحظ البياف ك التبييف ج6980
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دار الجيؿ بيركتعبد السبلـ محمد ىاركف4الجاحظ البياف ك التبييف ج6981

دار الجيؿ بيركتعبد السبلـ محمد ىاركف4الجاحظ البياف ك التبييف ج6982

1994منشكرات مكتبة المعارؼ  بيركت  ط التاسعة عبد السبلـ محمد ىاركف1الجاحظ البياف ك التبييف ج6983

1995منشكرات مكتبة المعارؼ  بيركت  ط التاسعة عبد السبلـ محمد ىاركف1الجاحظ البياف ك التبييف ج6984

1988منشكرات مكتبة المعارؼ  بيركت  ط السابعة الحافظ إبف كثير11البداية ك النياية  ج 6985

الحافظ إبف كثير11البداية ك النياية  ج 6986
1988منشكرات مكتبة المعالرؼ ط األكلى الحافظ إبف كثير13البداية ك النياية  ج 6987

1988منشكرات مكتبة المعارؼ بيركت ط السادسة الحافظ إبف كثيرفيرس عاـ لكتاب البداية ك النياية6988

1988منشكرات مكتبة المعارؼ بيركت الحافظ إبف كثير5البداية كالنياية ج 6989

منشكرات مكتبة المعارؼ بيركتالحافظ إبف كثير7البداية كالنياية ج 6990

1995منشكرات مكتبة المعارؼ الحافظ إبف كثير1البداية كالنياية ج6991

6992
3البداية كالنياية ج 

الحافظ إبف كثير
Berti – edition  chez  mr badi – sdaf-

6993
Plan comptable national (p.c.n)Berti – edition  chez  mr badi – sdaf-

6994
Plan comptable national (p.c.n)Berti – edition  chez  mr badi – sdaf-

6995
Plan comptable national (p.c.n)Berti – edition  chez  mr badi – sdaf-

6996
Plan comptable national (p.c.n)Berti – edition  chez  mr badi – sdaf-

222



6997
Plan comptable national (p.c.n)Edition –el- - mohamed  cherif – blaid 

1999

6998
Commaitre et manipuler sur ordinateurEdition –el- - mohamed  cherif – blaid 

1999

6999Commaitre et manipuler sur ordinateur=

7000Commaitre et manipuler sur ordinateur=

7001Commaitre et manipuler sur ordinateur=

7002Commaitre et manipuler sur ordinateur=

7003Commaitre et manipuler sur ordinateur=

7004Commaitre et manipuler sur ordinateur=

7005Commaitre et manipuler sur ordinateur=

7006Commaitre et manipuler sur ordinateur=

7007Commaitre et manipuler sur ordinateur=

7008
Commaitre et manipuler sur ordinateurMinistre des fiances direction générale 

des ci pots

7009
Guide pratique des déclaration fiscoles (1997)Ministre des fiances direction générale 

des ci pots

7010
Guide pratique des déclaration fiscoles (1997)Ministre des fiances direction générale 

des ci pots

7011
Guide pratique des déclaration fiscoles (1997)Ministre des fiances direction générale 

des ci pots
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7012
Guide pratique des déclaration fiscoles (1997)Ministre des fiances direction générale 

des ci pots

7013Guide pratique des déclaration fiscoles (1997)Chiheb – eyrolles 1996

7014Savoir écrire paur diriger ( guide pratique)Chiheb – eyrolles 1996

7015Savoir écrire paur diriger ( guide pratique)Chiheb – eyrolles 1996

7016Savoir écrire paur diriger ( guide pratique)Chiheb – eyrolles 1996

7017Savoir écrire paur diriger ( guide pratique)Chiheb – eyrolles 1996

7018Savoir écrire paur diriger ( guide pratique)Pelais des ciublide 1998

7019Terminologie juridique dans la legisletion algériennePelais des ciublide 1998

7020Terminologie juridique dans la legisletion algériennePelais des ciublide 1998

7021Terminologie juridique dans la legisletion algériennePelais des ciublide 1998

7022Terminologie juridique dans la legisletion algériennePelais des ciublide 1998

7023Terminologie juridique dans la legisletion algériennePelais des ciublide 1998

7024Terminologie juridique dans la legisletion algériennePelais des ciublide 1998

7025Terminologie juridique dans la legisletion algériennePelais des ciublide 1998

7026Terminologie juridique dans la legisletion algériennePelais des ciublide 1998

7027Terminologie juridique dans la legisletion algériennePelais des ciublide 1998

7028Terminologie juridique dans la legisletion algérienne الجزائر – دار ىكمو-

-الجزائر – دار ىكمو عمر بمقاضياإلعبلـ اآللي لممبتدئيف ك المبرمجيف7029

-الجزائر – دار ىكمو عمر بمقاضياإلعبلـ اآللي لممبتدئيف ك المبرمجيف7030

-الجزائر – دار ىكمو عمر بمقاضياإلعبلـ اآللي لممبتدئيف ك المبرمجيف7031
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-الجزائر – دار ىكمو عمر بمقاضياإلعبلـ اآللي لممبتدئيف ك المبرمجيف7032

-الجزائر – دار ىكمو عمر بمقاضياإلعبلـ اآللي لممبتدئيف ك المبرمجيف7033

-الجزائر – دار ىكمو عمر بمقاضياإلعبلـ اآللي لممبتدئيف ك المبرمجيف7034

-الجزائر – دار ىكمو عمر بمقاضياإلعبلـ اآللي لممبتدئيف ك المبرمجيف7035

-الجزائر – دار ىكمو عمر بمقاضياإلعبلـ اآللي لممبتدئيف ك المبرمجيف7036

-الجزائر – دار ىكمو عمر بمقاضياإلعبلـ اآللي لممبتدئيف ك المبرمجيف7037

-الجزائر – دار ىكمو عمر بمقاضياإلعبلـ اآللي لممبتدئيف ك المبرمجيف7038

-الجزائر – دار ىكمو عمر بمقاضياإلعبلـ اآللي لممبتدئيف ك المبرمجيف7039

-الجزائر – دار ىكمو عمر بمقاضياإلعبلـ اآللي لممبتدئيف ك المبرمجيف7040

-الجزائر – دار ىكمو عمر بمقاضياإلعبلـ اآللي لممبتدئيف ك المبرمجيف7041

-الجزائر – دار ىكمو عمر بمقاضياإلعبلـ اآللي لممبتدئيف ك المبرمجيف7042

-الجزائر – دار ىكمو عمر بمقاضياإلعبلـ اآللي لممبتدئيف ك المبرمجيف7043

-الجزائر – دار ىكمو عمر بمقاضياإلعبلـ اآللي لممبتدئيف ك المبرمجيف7044

-الجزائر – دار ىكمو عمر بمقاضياإلعبلـ اآللي لممبتدئيف ك المبرمجيف7045

-الجزائر – دار ىكمو عمر بمقاضياإلعبلـ اآللي لممبتدئيف ك المبرمجيف7046

-الجزائر – دار ىكمو عمر بمقاضياإلعبلـ اآللي لممبتدئيف ك المبرمجيف7047

Plais du lineعمر بمقاضياإلعبلـ اآللي لممبتدئيف ك المبرمجيف7048

7049zed. Ez عربي–                 الزاد قامكس فرنسيLedige frecais aidePlais du line

7050zed. Ez عربي–                 الزاد قامكس فرنسيLedige frecais aidePlais du line

7051zed. Ez عربي–                 الزاد قامكس فرنسيLedige frecais aidePlais du line

7052zed. Ez عربي–                 الزاد قامكس فرنسيLedige frecais aidePlais du line
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7053zed. Ez عربي–                 الزاد قامكس فرنسيLedige frecais aidePlais du line

7054zed. Ez عربي–                 الزاد قامكس فرنسيLedige frecais aidePlais du line

7055zed. Ez عربي–                 الزاد قامكس فرنسيLedige frecais aidePlais du line

7056zed. Ez عربي–                 الزاد قامكس فرنسيLedige frecais aidePlais du line

7057zed. Ez عربي–                 الزاد قامكس فرنسيLedige frecais aidePlais du line

7058zed. Ez عربي–                 الزاد قامكس فرنسيLedige frecais aide
فرسني   عكم-المنجد في أمثاؿ ك حكـ  ك الفكائد المغكية عربي فرنسي  + عربي – المنجد فرنسي 7059
فرسني   عكم-المنجد في أمثاؿ ك حكـ  ك الفكائد المغكية عربي فرنسي  + عربي – المنجد فرنسي 7060
فرسني   عكم-المنجد في أمثاؿ ك حكـ  ك الفكائد المغكية عربي فرنسي  + عربي – المنجد فرنسي 7061
1999- دار اآلداب فرسني   عكم-المنجد في أمثاؿ ك حكـ  ك الفكائد المغكية عربي فرنسي  + عربي – المنجد فرنسي 7062

1999- دار اآلداب dl- manhalعربي– المنيؿ قامكس فرنسي 7063

1999- دار اآلداب dl- manhalعربي– المنيؿ قامكس فرنسي 7064

1999- دار اآلداب dl- manhalعربي– المنيؿ قامكس فرنسي 7065

1999- دار اآلداب dl- manhalعربي– المنيؿ قامكس فرنسي 7066

-القاىرة – دار الفكر العربي dl- manhalعربي– المنيؿ قامكس فرنسي 7067

-القاىرة – دار الفكر العربي حسيف يكسؼ مكسىاإلفصاح في فقو المغة7068

-القاىرة – دار الفكر العربي حسيف يكسؼ مكسىاإلفصاح في فقو المغة7069

-القاىرة – دار الفكر العربي حسيف يكسؼ مكسىاإلفصاح في فقو المغة7070

................................حسيف يكسؼ مكسىاإلفصاح في فقو المغة7071

منشكرا- بيركت – دار المسيرة كـر البستانيديكاف إبف المعتز7072
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7073
أبي بكر محمد بف الحسف بف دكريد األشقاة

اإلندم
1987بيركت – المكتبة العصرية 

1987دار الكتب الجزائر محمد بف القاسـ األنبارمكتاب األضداد7074

1986دار التكنسية لمنشر محمد الغزاليكيؼ نفيـ اإلسبلـ7075

1981دار العمـ لممبلييف أبك القاسـ لبمنميفضؿ اإلعتزاؿ ك طبقات المعتزلة7076

1977الشركة الكطنية لمنشر قسطنطيف رزيؽفي معركة الحضارة7077

1987ديكاف المطبكعات الجامعية عمر بف قينةالدايستي7078

بيركت– منشكرات المكتبة العصرية عبد المالؾ مرتاض/ دفي األمثاؿ الزراعية7079

1985بيركت ط العاشرة -مؤسسة نكفؿ  عباس محمكد العقادعبقرية عمر7080

دار المعارؼ بمصرميخائيؿ نعيمةالبيادر7081

1986الجزائر – المؤسسة الكطنية لمكتاب طو حسيفمع أبي عبلء في سجنو7082

1985دمشؽ ط الثالثة – دار السؤاؿ محمد جيجميأياـ الصبا7083

7084
قصة القكاعد

أسعد عمي/ د
– عالـ المعرفة كتب ثقافية  يصدرىا المجمس الكطني  

1997الككيت 

 بيركت1983بيركت – دار الشركؽ مصطفى ناصؼ/ دمحاكرات مع النشر العربي7085

1961مكتبة النيضة المصرية ط األكلى أبك الحسف عمي الحسني الندكلربانية رىبانية7086

1986المؤسسة  الجامعية لمدراسات ط الثانية عبد الرحماف بدكمدراسات إسبلمية أرسطك طاليس في السماء ك األثار العمكية7087

بيركت– دار الكتب المبنانية فيكتكر سمير  نكؼتحميؿ نفسي لمكليد7088

1983بيركت ط الثالثة – دار عكدة تكفيؽ الحكيـحمار حكيـ7089

1981بيركت ط الثانية – دار العكدة ديكاف الجكىرم7090

1996دار العمـ لممبلييف ط الثامنة  ببقضايا الشعر في النقد العربي7091
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بيركت لبناف– دار العمـ نازؾ المبلئكةقضايا الشعر المعاصر7092

1981دار األندلس ط الثانية ستيفاف زيفايجقيراتا7093

1983دار األندلس ط الثالثة مصطفى ناصؼنظرية المعنى في النقد العربي7094

بيركت ط الخامسة– دار المشرؽ مصطفى ناصؼالصكر األدبية7095

1987بيركت ط األكلى – منشكرات عكيدات فؤاد إفراـ البتانيإبف عبد ربو العقد الفريد7096

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر ركبيرا سكاربيتسكسكلكجيا األدب7097

1986مؤسسة فركميف لمطباعة بيركت صالح رضاالحاف ك مكاقؼ7098

1973الشركة الكطنية لمنشر فردب ميميتفف المسرحية7099

الشركة الكطنية لمنشر الجزائرمحمد العربي الزبيرممذكرات أحمد بام 7100

1977دار اليبلؿ عرعار محمد العالي-قصة - ماال تذركه الرياح7101

1999عالـ الكتب ادكارد سبنسرككلزالتخؼ 7102

1978/ 8مؤسسة نكفؿ  ط محمد لطفي جمعةمباحث في الفمكمكر 7103

دار الكممة صنعاءميخائيؿ نعيمةدركب 7104

1981بيركت ط الثانية – دار العكدة ابي محمد اليمذانياإلكميؿ7105

1985/9مؤسسة نكفؿ طالطيب الصالحمريكد7106

1985دار الحداثة لمنشر ط األكلى ميخائيؿ نعيمةزاد المعاد7107

1985/2دار الحداثة طغاستكف باشبلؿفمسفة الرفض7108

1963مكتبة رحاب يعقكب فاـالبراجماتـز أك مذىب الذرائع7109

1999دار الحبؿ بيركت مكتبة رابطة العالـ االسبلميمجمكعة مف األحاديث النبكية في الصـك7110

1981 / 1منشكرات عكيدات طمجدم صابرعركس األحزاف7111

1976المؤسسة العربية لمدراسات ىنرم بيراألدب الرمزم7112
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1981/ 1منشكرات دار الرفابي لمنشر طأكريت أصبلفطاغكر 7113

1985/ 1دار السؤاؿ لمطباعة  ط أحمد محمد الطيب. داألعمش الظريؼ7114

الشركة الكطنية لمنشر الجزائرأسعد عميالثقة بالتراث ك المستقبؿ7115

1986دار المشرؽ بيركت ط جكرج لككاتشالمكتبة الشعبية الركاية 7116

1969/4دار المشرؽ بيركت طسميماف البستانيمقدمة االلياذة7117

1981/ مكتبة الشعبية الشركة الكطنية لمنشر جريرمدح ك غزؿ كرثاء7118

1996 /1دار الجيؿ بيركت ط احمد منكرقراءات في القصة الجزائرية7119

1994/ مكفـ لمنشر الجزائر مجدم صابراياـ الحب ك الثار7120

1995/ مكفـ لمنشر الجزائر كلياـ شكسبيرمكبت متبكع بالعاصفة7121

1992/ مكفـ لمنشر الجزائر خميؿ جبراف خميؿاالجنحة  المتكسرة7122

1994/ مكفـ لمنشر الجزائر يعقكب صركؼفتاة مصر7123

1995/ مكفـ لمنشر الجزائر ابف طفيؿحي بف يقظاف7124

سمسمة شيرية عندار اليبلؿابف طفيؿنظرية المعنى في النقد العربي7125

1981 1منشكرات عكيدات بيركت ط عبد العزيز نشرؽالرؤيا االبداعية في ادب السباعي7126

1986دار المشرؽ بيركتفبلسفة المعاصريفطبيعة الميتافيزقية7127

1986دار المشرؽ بيركتفؤاد إفراـ البتانيابك العبلء المعرم رسالة الغفراف7128

1988 /1منشكرات عكيداتطفؤاد إفراـ البتانيالميميؿ منتخبات  شعرية7129

1976 1المؤسسة العربية لمدراسات  طغبلاير مارسيؿالفمسفة المممكسة7130

المكتبة الحديثة بيركتلكؾ ديككفبكدلير7131

1993دار الجيؿ بيركت ط األكلى المغة األلمانية لممتعمـ7132

1991دار الجيؿ بيركت ط األكلى تعمـ المغة اإلسبانية بدكف معمـ 7133
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1990دار الجيؿ بيركت ط األكلى مجدم صابرنجمة الحب 7134

1993دار الجؿ بيركت ط األكلى مجدم صابرال تتركني كحدم7135

1991دار الجيؿ بيركت  ط اؿمجدم صابرطريؽ األشكاؾ7136

1993دار الجيؿ بيركت ط األكلى مجدم صابرالميمة المستحيمة 7137

1993دار الجيؿ بيركتط األكلى مجدم صابرالمعبد الممعكف7138

1992دار الجيؿ بيركت ط األكلى مجدم صابرصحراء الجحيـ7139

1990دار الجيؿ بيركت ط األكلى مجدم صابراياـ الحب ك الثأر7140

1990دار الجيؿ بيركت ط األكلى مجدم صابرعيناؾ قدرم 7141

1993دار الكتب العمميةبيركت ط األكلى مجدم صابرعيناؾ قدرم 7142

1993دار الكتب العمميةبيركت ط األكلى الشيخ محمد عكيضةابكبكر الرازم 7143

1993دار الكتب العمميةبيركت ط األكلى الشيخ محمد عكيضةابكبكر الرازم 7144

1993دار الكتب العمميةبيركت ط األكلى الشيخ محمد عكيضةابكبكر الرازم 7145

1993المؤسسة العربية لمدراسات ط األكلى الشيخ محمد عكيضةالكندم 7146

1984منشكرات دار الرفاعي ط االكلى غايتاف بيككفأندريو ماليرك7147

مجمة شيرية تصدر بدمشؽد شكقي النجاراليمزة مشكبلتيا كعبلجيا 7148

1418/1998دار الفكر العربي ىبلؿ ناجيالحسف ابف أسد الفارقي 7149

1418/1998دار الفكر العربي احمد سما يمكتتشفمسفة اإلستشراؽ 7150

1418/1998دار الفكر العربي احمد سما يمكتتشفمسفة اإلستشراؽ 7151

1418/1998دار الفكر العربي احمد سما يمكتتشفمسفة اإلستشراؽ 7152

1418/1998دار الفكر العربي احمد سما يمكتتشفمسفة اإلستشراؽ 7153

1984/1404 1مؤسسة المعارؼ ط احمد سما يمكتتشفمسفة اإلستشراؽ 7154
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1990 1دراسات فكرية ط مصطفى بف ذكرلنظرات في شعر 7155

2منشكرات دار مكتبة الحياة ط عبد الباسط سيدامف الكعي األسطكرم الى بدايات التفكير الفمسفي النظرم 7156

1415/1995 1دار الفكر العربي ط محمكد شيت خطابعمر بف الخطاب الفاركؽ القائد7157

1415/1995 1دار الفكر العربي ط محمد حسيف عبد العزيزالقياس في المغة العربية 7158

الناشر المعارؼ اإلسكندريةمحمد حسيف عبد العزيزالقياس في المغة العربية 7159

الناشر المعارؼ اإلسكندريةمصطفى السعدانيالتغريب في الشعر العربي المعاصر 7160

1996دار المعرفة الجامعية مصطفى السعدانيالتغريب في الشعر العربي المعاصر 7161

1996دار المعرفة الجامعية زيف كامؿ الخكيسكيالصرؼ العربي صياغة جديدة 7162

1996دار المعرفة الجامعية زيف كامؿ الخكيسكيالفقو عمى المذاىب االربعة العبادات7163

1996دار المعرفة الجامعية زيف كامؿ الخكيسكيالصرؼ العربي صياغة جديدة 7164

1996دار المعرفة الجامعية زيف كامؿ الخكيسكيالصرؼ العربي صياغة جديدة 7165

دار الجيؿ بيركتزيف كامؿ الخكيسكيالصرؼ العربي صياغة جديدة 7166

دار الشركؽ بيركتصار طعيمةاإلباضية عقيدة ك مذىب 7167

1959دار الكتب بيركت ط األكلى محمد قطب2منيج التربية اإلسبلمية ج7168

1995ديكاف المطبكعات الجامعية  عمر فركخالمنياج في األدب العربي ك تاريخو 7169

1973دار النيضة العربية بيركت نكر الديف السدالشعرية العربية 7170

1979دار الشركؽ بيركت محمد محمد حسيفاساليب الصناعة 7171

1987 /1دار المصرية لمنشر ط فتحية حسف سميمافتربية الطفؿ بيف الماضي ك الحاضر 7172

1987 /1دار المصرية لمنشر ط صالح مرسياليجاف/كنت جاسكسا في اسرائيؿ7173

1975 /2منشكرات دار مكتبة الحياة ط صالح مرسياليجاف/كنت جاسكسا في اسرائيؿ7174

1984 /2المؤسسة الكطنية لمكتاب طكليـ شكسبيرىممت7175
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1980/ 1دار الطميعة لمطباعةبيركت طالطاىر كطارالحكات ك القصر ركاية7176

مكتبة القراف لمطباعة كالنشرناجي عمكشحكار حكؿ االمة ك القكمية كالكحدة7177

مكتبة القراف لمطباعة كالنشرمحمد ابراىيـ سميـالناصر صبلح الديف7178

1983دار الفكر دمشؽ محمد ابراىيـ سميـالناصر صبلح الديف7179

1997/دار المعارؼ لمطباعة تكنس عبد العظيـ بف عبد القكم2الترغيب كالترىيب ج7180

1993/مطبعة دحمب الجزائرابي منصكر عبد الممؾكتاب فقو المغة كاسرار العربية7181

1985/ 1دار البعث قسنطينة طبشار قكيدربغداد مدينة السبلـ7182

1995/ شركة الشياب لمنشرابك المجد احمداالجتياد الديني المعاصر7183

مكتبة رحابمحمد ابك فارس/ دثمة مف االكليف7184

1984 4دار العمـ لممبلييف طسعيد حكامدخؿ الىاالخكاف المسمميف7185

1982/ 1دار البعث قسنطينة طعفيؼ عبد الفتاح طبارهتفسير جزء قد سمع7186

1983 /2دار الفكر دمشؽ طعبد الحميد بف باديسمجالس التذكير 7187

1993 /2دار مكتبة اليبلؿ بيركت ط شكقي ابك خميؿمف ضيع القراف7188

1980/الشركة التكنسية عكض احمد ادريس/د الكجيز في اصكؿ الفقو7189

1988/ مكتبة رحابالطيب العشاش كجعفر ماجدابف زيدكف7190

1991 /1دار الجيؿ بيركت طسعيد حكلفي افاؽ التعاليـ7191

دار الشركؽ بيركت طاحمد الحضرمتاريخ الفقو االسبلمي7192

شركة الشياب الجزائراحمد فتحي بينسيمدخؿ الفقو الجنائي االسبلمي 7193

1993 / 1دار الكتب العممية طحسف البنامجمكعة رسائؿ االماـ الشييد حسف البنا7194

1993 / 1دار الكتب العممية طكامؿ محمد محمد عكيضةالكندم 7195

1993 / 1دار الكتب العممية طكامؿ محمد محمد عكيضةالكندم 7196
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1990 / 1دار الكتب العممية ط كامؿ محمد محمد عكيضةالكندم 7197

1979 / 1دار المسيرة بيركت طأحمد شمس الديفالفارابي7198

1973دار الكتاب العربي بيركت مكسى المكسكممف السير كردم الى الشيرازم7199

1978 / 3دار الثقافة بيركت ط عبد الرزاؽ نكفؿالقرآف ك العمـ الحديث7200

1981 / 3مكتبة اليبلؿ بيركت ط جكرج غريبالجاىمية نماذج محممة7201

1975 / 5دار العمـ لممبليينط مصطفى غالب. دالجنس عند فركيد7202

1975مؤسسة دار الكتب لمطباعة طو حسيفأحاديث7203

1974المجنة األكلمبية الكطنية حسف باشا جميؿ1فيرس مخطكطات مكتبة األدقاؼ ج7204

1974المجنة األكلمبية الكطنية جارليسالتكتيؾ ك عمؿ الفريؽ في كرة القدـ7205

1974المجنة األكلمبية الكطنية جارليسالتكتيؾ ك عمؿ الفريؽ في كرة القدـ7206

1980منشكرات المجمة التاريخية المغربية تكنس جارليسالتكتيؾ ك عمؿ الفريؽ في كرة القدـ7207

1980منشكرات المجمة التاريخية المغربية تكنس عبد الجميؿ التميميكثيقة عف األمبلؾ المحبسة باسـ الجامع األعظـ7208

1980منشكرات المجمة التاريخية المغربية تكنس عبد الجميؿ التميميكثيقة عف األمبلؾ المحبسة باسـ الجامع األعظـ7209

1980منشكرات المجمة التاريخية المغربية تكنس عبد الجميؿ التميميكثيقة عف األمبلؾ المحبسة باسـ الجامع األعظـ7210

1980منشكرات المجمة التاريخية المغربية تكنس عبد الجميؿ التميميكثيقة عف األمبلؾ المحبسة باسـ الجامع األعظـ7211

1980منشكرات المجمة التاريخية المغربية تكنس عبد الجميؿ التميميكثيقة عف األمبلؾ المحبسة باسـ الجامع األعظـ7212

1980منشكرات المجمة التاريخية المغربية تكنس عبد الجميؿ التميميكثيقة عف األمبلؾ المحبسة باسـ الجامع األعظـ7213

دار طبلب بيركتعبد الجميؿ التميميكثيقة عف األمبلؾ المحبسة باسـ الجامع األعظـ7214

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر فريدريؾ كيف.دحياتنا الجنسية7215

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر سعدكني بشيرالمأزؽ المحير7216

1985دار النيضة العربية بيركتسعيدانيالحاجز7217
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1993 / 1دار البحث قسنطينة ط ماىر عبد القادر محمد عمينظرية المعرفة العممية 7218

1993مؤسسة شابا الجامعة عبد الحميد بف باديسمجالس التذكير7219

دار التكنسية لمنشرمجيد عبد المنعـ محمد حسيفمدينة سبلفي العصر االسبلمي7220

1987دار النفائس بيركت ط الرابعة محمد القيركانيمايجكز لمشاعر لمضركرة 7221

دار المعارؼ مصر ط الثانيةكحيد الديف خافالديف في مكاجية العمـ7222

1990دار التكنسية لمنشر ط الثانية محمد عزيز الحبابيمف الكائف الى الشخص7223

1990دار التكنسية لمنشر ط الثانية محمد التكميالمجتمع اإلنساني في القراف الكريـ 7224

1986مكتبة لبناف محمد التكميالمجتمع اإلنساني في القراف الكريـ 7225

1994ديكاف المطبكعات الجامعية عبد القادر الرازممختار الصحاح7226

1976دار الحرية لمطباعة بغداد العربي دحكالشعر المغربي7227

1976دار الحرية لمطباعة بغداد قاسـ حسف حسيفالقانكف الدكلي أللعاب السباحة 7228

1976دار الحرية لمطباعة بغداد قاسـ حسف حسيفالقانكف الدكلي أللعاب السباحة 7229

1968المؤسسة الكطنية لمصحافة بغداد قاسـ حسف حسيفالقانكف الدكلي أللعاب السباحة 7230

1968المؤسسة الكطنية لمصحافة بغداد نجـ الديف السيركدمرعاية الشباب بيف المبدأ ك التطبيؽ7231

1997دار المنتخب العربي ط األكلى نجـ الديف السيركدمرعاية الشباب بيف المبدأ ك التطبيؽ7232

1997دار المنتخب العربي ط األكلى حسف الضيقةةالدكلة العثمانية 7233

1997دار المنتخب العربي ط األكلى حسف الضيقةةالدكلة العثمانية 7234

1997دار المنتخب العربي ط األكلى حسف الضيقةةالدكلة العثمانية 7235

1973دار الكتب الجامعية حسف الضيقةةالدكلة العثمانية 7236

1973دار الكتب الجامعية قيدريدا-مرقريت لككسكف مقدمة نقدية في عمـ االجتماع7237

1973دار الكتب الجامعية قيدريدا-مرقريت لككسكف مقدمة نقدية في عمـ االجتماع7238
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1973مؤسسة دار الكتب لمطباعة قيدريدا-مرقريت لككسكف مقدمة نقدية في عمـ االجتماع7239

1973مؤسسة دار الكتب لمطباعة عبد الجميؿ الزكبعياحتياجات التعميـ العالي في العراؽ7240

1973مؤسسة دار الكتب لمطباعة عبد الجميؿ الزكبعياحتياجات التعميـ العالي في العراؽ7241

1973مؤسسة دار الكتب لمطباعة عبد الجميؿ الزكبعياحتياجات التعميـ العالي في العراؽ7242

1973مؤسسة دار الكتب لمطباعة عبد الجميؿ الزكبعياحتياجات التعميـ العالي في العراؽ7243

1977دار العربية لمطباعة بغداد عبد الجميؿ الزكبعياحتياجات التعميـ العالي في العراؽ7244

1977دار العربية لمطباعة بغداد نجـ الديف السيركدمالتخطيط ك التنفيذ في رعاية الشباب7245

1977دار العربية لمطباعة بغداد نجـ الديف السيركدمالتخطيط ك التنفيذ في رعاية الشباب7246

1977دار العربية لمطباعة بغداد نجـ الديف السيركدمالتخطيط ك التنفيذ في رعاية الشباب7247

1977دار العربية لمطباعة بغداد نجـ الديف السيركدمالتخطيط ك التنفيذ في رعاية الشباب7248

1977دار العربية لمطباعة بغداد نجـ الديف السيركدمالتخطيط ك التنفيذ في رعاية الشباب7249

1975دار الكتب لمطباعة جامعة المكصؿ نجـ الديف السيركدمالتخطيط ك التنفيذ في رعاية الشباب7250

1975دار الكتب لمطباعة جامعة المكصؿ سالـ عبد الرزاؽ أحمد2فيرس مخطكطات مكتبة األكقاؼ العامة ج7251

1977منشكرات جامعة البصرة سالـ عبد الرزاؽ أحمد2فيرس مخطكطات مكتبة األكقاؼ العامة ج7252

1976جامعة بغداد اكادمية الفنكف الجميمة محمد مجيد السعيدشعر ابف المبانة الداني7253

7254
دركس في أصكؿ التمثيؿ 

سامي عبد الحميد-اسعد عبد الرزاؽ 
1973مؤسسة دار الكتب المكصؿ 

1975منشكرات كزارة الثقافة دمشؽعبد الجميؿ الزكبعياحتياجات التعميـ العالي في العراؽ7255

1972منشكرات كزارة الثقافة دمشؽ نبيمة الرزازمشاركة المرأة في الحياة السكرية 7256

1972منشكرات كزارة الثقافة دمشؽ ركسيمس-لكبتاسكايا الكحكؿ ك األكالد 7257

1975جامعة دمشؽ كمية االدب ركسيمس-لكبتاسكايا الكحكؿ ك األكالد 7258
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1975جامعة دمشؽ كمية االدب نكر الديف عمردراسات تطبيقية في الحديث النبكم 7259

1975جامعة دمشؽ كمية االدب نكر الديف عمردراسات تطبيقية في الحديث النبكم 7260

1981ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر نكر الديف عمردراسات تطبيقية في الحديث النبكم 7261

1981ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر مراد بف اشنيكنحك الجامعة الجزائرية 7262

1981ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر مراد بف اشنيكنحك الجامعة الجزائرية 7263

1981ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر مراد بف اشنيكنحك الجامعة الجزائرية 7264

1981ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر مراد بف اشنيكنحك الجامعة الجزائرية 7265

1989المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر مراد بف اشنيكنحك الجامعة الجزائرية 7266

1989المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر احمد سيد احمدالركاية االنسيابية 7267

1989المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر احمد سيد احمدالركاية االنسيابية 7268

1989المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر احمد سيد احمدالركاية االنسيابية 7269

1989المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر احمد سيد احمدالركاية االنسيابية 7270

1989المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر احمد سيد احمدالركاية االنسيابية 7271

1977منشأة المعارؼ االسكندرية احمد سيد احمدالركاية االنسيابية 7272

1998شركة دار األمة ط االكلى رجاء عيدفمسفة االلتزاـ في النقد األدبي 7273

1998شركة دار األمة ط االكلى مكيافمياألمير 7274

1997دار اليدل الجزائرية مكيافمياألمير 7275

1995مكفـ لمنشر الجزائر الزبير بف الرحاؿاالماـ عبد الحميد بف باديس 7276

1976دار الحرية لمطباعة بغداد د غالي شكرماالسبلـ ك السياسة 7277

1976دار الحرية لمطباعة بغداد قاسـ حسف حسيفالتدريب في ألعاب السباحة ك الميداف قاسـ حسف حسيف 7278

1976دار الحرية لمطباعة بغداد قاسـ حسف حسيفالتدريب في ألعاب السباحة ك الميداف قاسـ حسف حسيف 7279
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1976دار الحرية لمطباعة بغداد قاسـ حسف حسيفالتدريب في ألعاب السباحة ك الميداف قاسـ حسف حسيف 7280

1976دار الحرية لمطباعة بغداد قاسـ حسف حسيفالتدريب في ألعاب السباحة ك الميداف قاسـ حسف حسيف 7281

1976دار الحرية لمطباعة بغداد قاسـ حسف حسيفالتدريب في ألعاب السباحة ك الميداف قاسـ حسف حسيف 7282

1976دار الحرية لمطباعة بغداد قاسـ حسف حسيفالتدريب في ألعاب السباحة ك الميداف قاسـ حسف حسيف 7283

1976دار الحرية لمطباعة بغداد قاسـ حسف حسيفالتدريب في ألعاب السباحة ك الميداف قاسـ حسف حسيف 7284

1976دار الحرية لمطباعة بغداد عمر دقاؽاالتجاه القكمي في الشعر الحديث 7285

1976دار الحرية لمطباعة بغداد عمر دقاؽاالتجاه القكمي في الشعر الحديث 7286

1976دار الحرية لمطباعة بغداد عمر دقاؽاالتجاه القكمي في الشعر الحديث 7287

1976دار الحرية لمطباعة بغداد عمر دقاؽاالتجاه القكمي في الشعر الحديث 7288

1976دار الحرية لمطباعة بغداد عمر دقاؽاالتجاه القكمي في الشعر الحديث 7289

1976دار الحرية لمطباعة بغداد عمر دقاؽاالتجاه القكمي في الشعر الحديث 7290

1976دار الحرية لمطباعة بغداد عمر دقاؽاالتجاه القكمي في الشعر الحديث 7291

1968المؤسسة العامة لمصحافة بغداد عمر دقاؽاالتجاه القكمي في الشعر الحديث 7292

1968المؤسسة العامة لمصحافة بغداد نجـ الديف السيركدمرعاية الشباب بيف المبدأ ك التطبيؽ7293

1993ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر نجـ الديف السيركدمرعاية الشباب بيف المبدأ ك التطبيؽ7294

1993ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر الطاىر محمد تكاتأدب الرسائؿ في المغرب العربي 7295

1980دار الفكر دمشؽ الطاىر محمد تكاتأدب الرسائؿ في المغرب العربي 7296

7297
التبصرة في أصكؿ الفقو

أبي اسحاؽ ابراىيـ بف عمي بف يكسؼ
1980دار الفكر دمشؽ 

7298
التبصرة في أصكؿ الفقو

أبي اسحاؽ ابراىيـ بف عمي بف يكسؼ
1980دار الفكر دمشؽ 
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7299
التبصرة في أصكؿ الفقو

أبي اسحاؽ ابراىيـ بف عمي بف يكسؼ
1980دار الفكر دمشؽ 

7300
التبصرة في أصكؿ الفقو

أبي اسحاؽ ابراىيـ بف عمي بف يكسؼ
1980دار الفكر دمشؽ 

7301
التبصرة في أصكؿ الفقو

أبي اسحاؽ ابراىيـ بف عمي بف يكسؼ
1980دار الفكر دمشؽ 

7302
التبصرة في أصكؿ الفقو

أبي اسحاؽ ابراىيـ بف عمي بف يكسؼ
1980دار الفكر دمشؽ 

7303
التبصرة في أصكؿ الفقو

أبي اسحاؽ ابراىيـ بف عمي بف يكسؼ
1980دار الفكر دمشؽ 

7304
التبصرة في أصكؿ الفقو

أبي اسحاؽ ابراىيـ بف عمي بف يكسؼ
1980دار الفكر دمشؽ 

7305
التبصرة في أصكؿ الفقو

أبي اسحاؽ ابراىيـ بف عمي بف يكسؼ
1980دار الفكر دمشؽ 

7306
التبصرة في أصكؿ الفقو

أبي اسحاؽ ابراىيـ بف عمي بف يكسؼ
1979 / 1دار الفكر دمشؽ ط 

1979 / 1دار الفكر دمشؽ ط عبد الرحمف النحبلكمأصكؿ التربية االسبلمية 7307

1979 / 1دار الفكر دمشؽ ط عبد الرحمف النحبلكمأصكؿ التربية االسبلمية 7308

1979 / 1دار الفكر دمشؽ ط عبد الرحمف النحبلكمأصكؿ التربية االسبلمية 7309

1979 / 1دار الفكر دمشؽ ط عبد الرحمف النحبلكمأصكؿ التربية االسبلمية 7310

1979 / 1دار الفكر دمشؽ ط عبد الرحمف النحبلكمأصكؿ التربية االسبلمية 7311
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1979 / 1دار الفكر دمشؽ ط عبد الرحمف النحبلكمأصكؿ التربية االسبلمية 7312

1979 / 1دار الفكر دمشؽ ط عبد الرحمف النحبلكمأصكؿ التربية االسبلمية 7313

1979 / 1دار الفكر دمشؽ ط عبد الرحمف النحبلكمأصكؿ التربية االسبلمية 7314

دار الفكر دمشؽعبد الرحمف النحبلكمأصكؿ التربية االسبلمية 7315

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر محمد سعيد رمضاف البكطي. داليقينيات الككنية 7316

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر محمد سيد محمد. دالمسؤكلية االعبلمية في االسبلـ7317

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر محمد سيد محمد. دالمسؤكلية االعبلمية في االسبلـ7318

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر محمد سيد محمد. دالمسؤكلية االعبلمية في االسبلـ7319

1979دار المريخ السعكديةمحمد سيد محمد. دالمسؤكلية االعبلمية في االسبلـ7320

1979دار المريخ السعكديةلطفي بركات أحمدالتربية ك التكنكلكجيا في الكطف العربي7321

1979دار المريخ السعكديةلطفي بركات أحمدالتربية ك التكنكلكجيا في الكطف العربي7322

1979دار المريخ السعكديةلطفي بركات أحمدالتربية ك التكنكلكجيا في الكطف العربي7323

1989 / 1ديكاف المطبكعات الجامعية ط بارسكنز. بيترا . ارماف كراثة ك تطكر السمكؾ7324

1984أكريس ككالة لمصحافة بكريمك.بكدكف ك ؼ.رالمعجـ النقدم لعمـ االجتماع7325

1977دار العربية لمطباعة بغداد صميـ شريؼكنت في قمب أركبا7326

1990 / 2ديكاف المطبكعات الجامعية  ط نجـ الديف السيركدمالتخطيط ك التنفيذ في رعاية الشباب7327

1990 / 2ديكاف المطبكعات الجامعية  ط أبك االعمى المكدكدمالربا7328

1990 / 2ديكاف المطبكعات الجامعية  ط أبك االعمى المكدكدمالربا7329

1990 / 2ديكاف المطبكعات الجامعية  ط أبك االعمى المكدكدمالربا7330

1990 / 2ديكاف المطبكعات الجامعية  ط أبك االعمى المكدكدمالربا7331

1983 / 3منشكرات عكيدات بيركت ط أبك االعمى المكدكدمالربا7332
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1983 / 3منشكرات عكيدات بيركت ط ركجو غاركدمحكار الحضارات7333

1983 / 3منشكرات عكيدات بيركت ط ركجو غاركدمحكار الحضارات7334

1983 / 3منشكرات عكيدات بيركت ط ركجو غاركدمحكار الحضارات7335

1983 / 3منشكرات عكيدات بيركت ط ركجو غاركدمحكار الحضارات7336

1983 / 3منشكرات عكيدات بيركت ط ركجو غاركدمحكار الحضارات7337

1983 / 3منشكرات عكيدات بيركت ط جاف شازاؾالطفكلة الجانحة7338

1983 / 3منشكرات عكيدات بيركت ط جاف شازاؾالطفكلة الجانحة7339

1983 / 3منشكرات عكيدات بيركت ط جاف شازاؾالطفكلة الجانحة7340

1983 / 3منشكرات عكيدات بيركت ط جاف شازاؾالطفكلة الجانحة7341

1مكتبة الرسالة الحديثة األردف عماف ط جاف شازاؾالطفكلة الجانحة7342

1مكتبة الرسالة الحديثة األردف عماف ط محمد عقموأحكاـ الزكاة ك الصدقة7343

ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرمحمد عقموأحكاـ الزكاة ك الصدقة7344

ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرمحمد مصطفى حسف عميسياسات ك تجارب اعادة انخراط مياجرم بمداف المغرب العربي7345

ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرمحمد مصطفى حسف عميسياسات ك تجارب اعادة انخراط مياجرم بمداف المغرب العربي7346

ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرمحمد مصطفى حسف عميسياسات ك تجارب اعادة انخراط مياجرم بمداف المغرب العربي7347

ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرمحمد مصطفى حسف عميسياسات ك تجارب اعادة انخراط مياجرم بمداف المغرب العربي7348

ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرمسعكره كاؿمشكمة الطبلؽ في المجتمع الجزائرم7349

ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرمسعكره كاؿمشكمة الطبلؽ في المجتمع الجزائرم7350

ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرمسعكره كاؿمشكمة الطبلؽ في المجتمع الجزائرم7351

ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرمحمد زبا ك حمدافتقييـ ك تكجيو التدريس7352

النشر الفكميؾمحمد زبا ك حمدافتقييـ ك تكجيو التدريس7353
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النشر الفكميؾأحمد بف يحي الكنشريسيكتاب الكاليات ك مناصب الحككمة7354

النشر الفكميؾأحمد بف يحي الكنشريسيكتاب الكاليات ك مناصب الحككمة7355

النشر الفكميؾأحمد بف يحي الكنشريسيكتاب الكاليات ك مناصب الحككمة7356

النشر الفكميؾأحمد بف يحي الكنشريسيكتاب الكاليات ك مناصب الحككمة7357

النشر الفكميؾأحمد بف يحي الكنشريسيكتاب الكاليات ك مناصب الحككمة7358

 سكثير األزارطة دار المعرفة الجامعية45أحمد بف يحي الكنشريسيكتاب الكاليات ك مناصب الحككمة7359

 سكثير األزارطة دار المعرفة الجامعية45قيادم محمد اسماعيؿأصكؿ عمـ االجتماع السياسي7360

المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرقيادم محمد اسماعيؿأصكؿ عمـ االجتماع السياسي7361

المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرأحمد بف ادريس المالكياألمنية في ادراؾ النية7362

المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرأحمد بف ادريس المالكياألمنية في ادراؾ النية7363

المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرأحمد بف ادريس المالكياألمنية في ادراؾ النية7364

1977طبع عمى نفقة جامعة بغداد أحمد بف ادريس المالكياألمنية في ادراؾ النية7365

1977طبع عمى نفقة جامعة بغداد قاسـ حسف حسيفالقكاعد األساسية لتعميـ ألعاب7366

1977طبع عمى نفقة جامعة بغداد قاسـ حسف حسيفالقكاعد األساسية لتعميـ ألعاب7367

1977طبع عمى نفقة جامعة بغداد قاسـ حسف حسيفالقكاعد األساسية لتعميـ ألعاب7368

1977طبع عمى نفقة جامعة بغداد قاسـ حسف حسيفالقكاعد األساسية لتعميـ ألعاب7369

1977طبع عمى نفقة جامعة بغداد قاسـ حسف حسيفالقكاعد األساسية لتعميـ ألعاب7370

1977طبع عمى نفقة جامعة بغداد قاسـ حسف حسيفالقكاعد األساسية لتعميـ ألعاب7371

1971 / 1دار الزماف بغداد الطبعة قاسـ حسف حسيفالقكاعد األساسية لتعميـ ألعاب7372

1971 / 1دار الزماف بغداد الطبعة نجـ الديف السيركدممياديف رعاية الشباب7373

1971 / 1دار الزماف بغداد الطبعة نجـ الديف السيركدممياديف رعاية الشباب7374
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1971 / 1دار الزماف بغداد الطبعة نجـ الديف السيركدممياديف رعاية الشباب7375

1971 / 1دار الزماف بغداد الطبعة نجـ الديف السيركدممياديف رعاية الشباب7376

1971 / 1دار الزماف بغداد الطبعة نجـ الديف السيركدممياديف رعاية الشباب7377

1975المجنة األكلمبية الكطنية العراؽ نجـ الديف السيركدممياديف رعاية الشباب7378

1975المجنة األكلمبية الكطنية العراؽ اسماعيؿ القرة غكليفنكف المصارعة 7379

1975المجنة األكلمبية الكطنية العراؽ اسماعيؿ القرة غكليفنكف المصارعة 7380

1975المجنة األكلمبية الكطنية العراؽ اسماعيؿ القرة غكليفنكف المصارعة 7381

1979جامعة بغداد اسماعيؿ القرة غكليفنكف المصارعة 7382

1979جامعة بغداد عقيؿ عبد اهلل الكاتبالتكنيؾ التكتيؾ الفردم في القرة الطائرة7383

1979جامعة بغداد عقيؿ عبد اهلل الكاتبالتكنيؾ التكتيؾ الفردم في القرة الطائرة7384

1979جامعة بغداد عقيؿ عبد اهلل الكاتبالتكنيؾ التكتيؾ الفردم في القرة الطائرة7385

1979جامعة بغداد عقيؿ عبد اهلل الكاتبالتكنيؾ التكتيؾ الفردم في القرة الطائرة7386

1979جامعة بغداد عقيؿ عبد اهلل الكاتبالتكنيؾ التكتيؾ الفردم في القرة الطائرة7387

1979جامعة بغداد سامي الصغار.ددليؿ الحكـ بكرة القدـ7388

1979جامعة بغداد سامي الصغار.ددليؿ الحكـ بكرة القدـ7389

1979جامعة بغداد سامي الصغار.ددليؿ الحكـ بكرة القدـ7390

1979جامعة بغداد سامي الصغار.ددليؿ الحكـ بكرة القدـ7391

1984 / 27دار المشرؽ بيركت ط سامي الصغار.ددليؿ الحكـ بكرة القدـ7392

1986دار المشرؽ بيركت المنجد في المغة ك االعبلـ7393

1985دار الجامعية بيركت عبد العزيز فيمي ىيكؿاإلنساف المعاصر كالحضارة اإلسبلمية7394

محمكد الخبلدم:د7395
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1988قصر الكتاب البميدة الجزائر جماؿ الديف القاسميالفتكل في االسبلـ7398-7395

مكتبة الرسالة الحديثة األردفمحمكد الخبلدم. دالتفكير7399

1990ديكاف المطبكعات الجامعية الفقو عمى المذاىب االربعة العبادات7400

1990 1مركز دراسات الكحدة العربيةطىشاـ شرابي. دالنقدالحضارم لممجتمع العربي7405-7401

1987 2دار الطميعة ك النشربيركت طعزيز العظمةابف خمدكف ك تاريخيتو7406

1992 2دار الفكر طعبد العظيـ عبد القكمالترغيب كالترىيب 7407

دار السبلـ لمطباعة ك النشرسعيد حكلالمستخمص في تزكية االنفس7408

1981الشركة الكطنية لمنشر الجزائر أحمد بف نعماف.دالتعريب بيف المبدأ ك التطبيؽ7409

1994ديكاف المطبكعات الجامعيةبشير ضيؼ بف ابي بكرمذكرة في مصطمح عمـ الحديث7419-7410

عبد الحميد. دالقرآف في شير القرآف7428-7420
دار السبلـ لمطباعة ك النشرسعيد حكلالمستخمص في تزكية االنفس7429

1994 1منشكرات دار االفاؽ الجديدة بيركت ط ألف ييزلغة الجسد7430

1985عالـ الكتب القاىرة عمي عجكة- ددراسات في العبلقات العامة ك االعبلـ7431

1986عالـ الكتب القاىرة عمي عجكة- داالسسالعممية لمعبلقات العامة 7432

1984عالـ الكتب القاىرة محمد منير مرسي- داالدارة التعميمية7433

1987عالـ الكتب القاىرة سعد مرسي احمدتربية الطفؿ قبؿ المدرسة7434

1985 1دار اقرأ لمنشر ك التكزيع طمعف زيادة-دالحركة مف الطبيعة الى ما بعد الطبيعة7435

المجمس الكطني لمثقافة كالفنكفعبد المالؾ مرتاض- دفي نظرية الركاية7436

1982دار النيضة العربية لمطباعة عصمت مطاكع/ دالتربية العممية7437

1974 6دار الكتاب العربي بيركت طمصطفى صادؽ الرافعيتحت راية القرآف7438

القكؿ المبيف في أخطاء المصميف7439
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1983 5دار الفكر دمشؽ طشكقي ابك خميؿاإلسبلـ في قفص اإلتياـ7440

1996دار غريب لمطباعة كالنشر القاىرة عبد اهلل التطاكمالتراث ك المعارضة عند شكقي7441

شركة الشياب الجزائرالسيكطيالتعريؼ بأدب التأليؼ7442

1986 1شركة الشياب الجزائرطصبلح عبد الفتاح الخالدمفي ظبلؿ القرآف في الميزاف7443

1979دار الفكر لبناف مالؾ بف نبيمشكمة الثقافة7444

1969عالـ الكتب القاىرة برناردم فكتكعالـ القصة 7445

1994 1مطبكعات كزارة الشؤكف الدينيةطبرناردم فكتكآثار اإلماـ عبد الحميد بف باديس7446

1987دار الراتب الجامعي بيركت برناردم فكتكالبرمجة بالمغة العربية7447

1976دار بيركت لمطباعة ديكاف امرئ القيس7448

1979دار بيركت لمطباعة كـر البستانيديكاف طرفة بف العبد7449

1991 1دار الجيؿ بيركت طأحمد الحصرمتاريخ الفقو االسبلمي7451-7450

1996 1دار صادر بيركت طمحمد بف ابي بكر الرازممختار الصحاح7452

1974الييئة الممصرية العامة نيمزبكفالفيزياء الذرية كالمعرفة البشرية7453

1978 1دار الفكر دمشؽ طمالؾ بف نبيبيف الرشا الدكلية7454

1997 1شركة االياـ لمطبع كالنشر طصالح يكسؼ عبد القادرفي العركض كااليقاع الشعرم7455

1989 1دار البحث كالطباعة كالنشر قسنطينة طعبد الحميد بف باديسمجالس التذكير7456

1978 10دار المعارؼ طشكقي ضيؼ/ دالفف كمذاىبو 7457

1986 2دار لبناف لمطباغة كالنشر بيركت طاحمد بف عبد اهلل بف سميماف المعرمحكيـ المعرة7458

1989دار الصديقية لمنشر ابف الياشميالداعية زينب الغزالي7459

منشكرات دار مكتبة الحياةابك العبلء المعرمشرح ديكاف سقط الزند7460

1993ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر العربي دحك- دابف خمدكف كديكانو7461
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 7463-7462
في نظرية الركاية

عبد المالؾ مرتاض- د 
1998مجمة شيرية تصدر  بالمجمس الكطني الككيت 

1985دار مكتبة اليبلؿ بيركت مصطفى غالبابك العبلء المعرم 7464

1994ديكاف المطبكعات الجامعية بشير ضيؼ بف ابي بكرالسعي الحثيث7472-7465

7475-7473
الماضي المشترؾ بيف العرب ك الغرب

ؿ رانيؾ-أ
1999مجمة شيرية تصدر  بالمجمس الكطني الككيت 

1982دار المعارؼ القاىرة عبد الفتاح الشيف/ دالخصكمات الببلغية ك النقدية في صنعة ابي تماـ 7476

1983دار ىاركف عبكدلجنة مف االساتذةالمرشد في الفمسفة العربية7477

1976مؤسسة الخانجي يكسؼ السباعيإثنتا عشر إمرأة إثنا عشر رجبل ست نساء كستة رجاؿ7478

نعكاساتيا النفسية 7483-7479 1987ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر عمي بكعناقةاألحياء غير المخططة كا 

1988/ 1دار العربية لمعمـك بيركت ط سامي الرماحيالحاسب7485-7484

1/1986منشكرات دار السبلسؿ الككيت طعالية نظيؼ الشاكمالسمنة ك العبلج7487-7486

1988ديكاف المطبكعات الجامعية حمداف حجاجيالعربية الفنية عبر النصكص7494-7488

"              "           "      =العربية الحديثة عبر النصكص األدبية7500-7495

1989     الدار التكنسية لمنشر محمد سكيسي: دلغة الرياضيات في العربية7501

1991ديكاف المطبكعات الجامعيةرابح بكحكشالبنية المغكية لبردة البكصيرم7502

1989دار التكنسية لمنشر طاىر األخضر حمركنيمنيج أبي عمي المرزكقي7503

دار الكتاب المبناني بيركتثركت أباضةطو حسيف ذكريات 7504

دار الكتب العممية بيركتفخر الديف قادة: دشعر زىير بف أبي سممى7505

المنشكرات العربيةالككنت دم نكممصير اإلنساف7506

1983مؤسسة عز الديف لبناف باسمة كياؿسيككلكجية المرآة7507
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منشكرات دار الكتب الشرقية تكنسإلبف ىشاـحاشية الشنكاني7508

ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرركزليف ليمى قريشالقصة الشعبية الجزائرية7509

1986دار الشياب لمطباعة كالنشر عمر سميماف األشعرعالـ المبلئكة األبرار7510-7511

1986دار المعرفة الجامعية محمد زكريا عنانيديكاف المكشحات األندلسية 7512

دار األندلس بيركتعمي بطؿالصكرة في الشعر العربي7513

منشكرات دار مكتبة الحياةجاف بكؿ سارترمعنى الكجكدية7514

دار النيضة العربية بيركتمحمكد فيمي زيداف:دفي فمسفة المغة7516-7515

1980 3دار األندلس  بيركت طعمي البطؿالصكرة في الشعر العربي 7517

1980 1دار األندلس بيركت طبف عصفكر  األشبيميضرائر الشعر7518

دار الفكرمالؾ بف نبيشركط النيضة7519

شركة الشياب لمنشرمحمكد الخالدمسكسيكلكجيا االقتصاد اإل سبلمي7520

3/دار المعارؼ طنبيمة إبراىيـأشكاؿ التعبير في األدب الشعبي7521

2/دار األندلس طمصطفى ناصؼقراءة ثانية لشعرنا القديـ 7522

1985دار الجيؿ بيركتالبركفسكر محمد بشيرالتعميـ كمشكمة العمالة في السكداف7523

1987دار الثقافة لمنشر أبك معيف النفيالتمييد في أصكؿ الديف7524

دار إحياء العمـك بيركتفرجينا كابسالمكسكعة النفسية 7525-7528

1/1989دار الحكار لمنشر سكرية طنبيؿ سميمافكعي الذات كالعالـ 7529

1/1989/دار العربية لمعمـك ططالب الخفاجي:دالبعد الرابع7530

دار إحياء العمـك بيركتفرجينا كابسالمكسكعة النفسية 7531

دار الجيؿ بيركتمحمد التكنجياألدب المقارف7532

21965/مكتبة األنجمك المصرية طدانتييؿ الجاشكحدة عمـ النفس7533
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1989ديكاف المطبكعات الجامعية إيميا الحاكمفف الخطابة 7534

1965/ 2مكتبةالبلنجمك المصرية طحمداف حجاجيحياة كآثار إبف الزمرؾ7535-7539

=العربي دحك: دالشعر المغربي7543-7540

دار الكتب العممية بيركتمحمكد شكرم المكسي3ج-2ج-1بمكغ األرب ج7549-7544

دار الجيؿ بيركتالقاسـ بف عميدرة الغكاص7550

دار الكتب العممية بيركتمحمد ابك الفضؿ ابراىيـأياـ العرب في االسبلـ7551

مركز الثقافي العربي بيركتأبك ىبلؿ العسكرمكتاب الصناعتيف7552

4منشكرات المكتبة العصرية بيركت طجابر عصفكر: دالصكرة الفنية 7553

دار التجميد الفني الجزائرأبي الفداء إسماعيؿ بف كثيرقصص األنبياء7554

دار الجيؿ بيركتفؤاد عبد الباقيالمعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ7555

دار الكتب العممية بيركتأبك ىبلؿ العسكرمكتاب الصناعتيف7556

1992 5/دار الثقافة بيركت طاألصفياني22ج-1كتاب األغاني ج7576-7557

2/1986/دار الرائد العربي بيركت طإنعاـ الجندمالرائد في األدب العربي7577

دار الجيؿ بيركتأحمد الشرباصي: ديسألكنؾ في الديف كالحياة7578

دار الكتب العممية بيركتإبف القيـ الجكزية3ج-1مدارج السالكيف ج7581-7579

دار الكتاب العربيإماـ الغزالي1/6إحياء عمـك الديف المجمد 7587-7582

4/دار الجيؿ بيركت طمحمد مصطفى محمدالفيرس المكضكعي آليات القرآف الكريـ7588

2/1989/دار المسيرة بيركت طإبف دريداإلشػتػقػاؽ7589

1/1985/دار الكتب العممية بيركت طأحمد بف حسيف البييقي7ج/1دالئؿ النبكة ج7596-7590

دار الجيؿ بيركتعبد السبلـ محمد ىاركف2-1رسائؿ الجاحظ 7598-7597

4/دار الجيؿ بيركت طمحمد مصطفى محمدالفيرس المكضكعي آليات القرآف الكريـ7599
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=إبف حجر العسقبلنيبمكغ المراـ مف أدلة األحكاـ7600

دار الكتاب العربي بيركتعبد الكريـ بف ىكازف القشرمالرسالة القشرية7601

دار النيضة الحديثة بيركتإبف قتيبة الدينكرمكتاب المعاني الكبير7602

دار الكتب العممية بيركتجبلؿ الديف السيكطي2ـ-1األشباه كالنظائر في النحك ـ7604-7603

=الحميدم األندلسيحدكة المقتبس7605

المكتبة العممية بيركتإبف ىشاـالسيرة النبكية المجمد األكؿ7606

1981 2/دار الثقافػة بيركت طإيميا الحاكماألخطؿ7607

دار الجيؿ بيركتمحمد فؤاد عبد الباقيمعجـ فيرس األلفاظ القرآف الكريـ7608

1/1997/دار الكتب العممية بيركت طبف عميرة الضبيبغية الممتمس7609-7610

دار الجيؿ بيركتجبلؿ الديف السيكطي2ـ/1اإلتقاف في عمـك القرآف ـ7611-7612

=عمي تكفيؽ الحمدالمعجـ الكافي في النحك العربي7613

دار القمـ بيركتإبف ىشاـ3السيرة النبكية ج7614

7615
في األدب المقارف

               محمد  عبد السبلـ كفاني
دار النيضة العربية بيركت

    دار اآلفاؽ الجديدة  بيركتأبك عمي الغاليكتاب األ مالي7616

==كتاب بديؿ األ مالي كالنكادر7617

دار الجيؿ بيركتأحمد الشرباصي7ج/1يسألكنؾ في الديف كالحياة ج7625-7618

دار الكتب العممية بيركتمحمد المقرم التممسانينفح الطيب/فيارس نفح الطيب7636-7626

المكتبة العمميةعثماف بف جنيالخػػػصػػػائػص7642-7637

1/1996دار صادر بيركت طياقكت الحمكممعجـ البمداف 7649-7643

=إبف منظكرلسػػػاف العػرب7664-7650
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المكتبة العممية بيركتإبف ىشاـالسيرة النبكية7671-7665

دار المعارؼ بيركتإبف تيميةالفتاكل الكبرل7673-7672

دار الثقافة بيركتأبي الفرج األصفيانيكتاب األغػػانػي7678-7674

دار الجيؿ بيركتإبف حجر العسقبلنيبمكغ المراـ مف أدلة األحكاـ7679

دار صعب بيركتأبي بكر الشيرستاني2ج/1الممؿ كالنحؿ ج7681-7680

دار الكتب العمميةالحميدم األندلسيجدكة المقتبس7682

المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرعبد العزيز محمكد لعرجالزليج في العمارة اإلسبلمية الجزائر7684-7683

دار الثقافة بيركتإحساف عباستاريخ األدب األندلسي7685

دار الرائد العربي بيركت=طبقات الفقياء7686

دار القمـ بيركتإبف ىشاـالسيرة النبكية7687

=عمي بف محمد الشككانينػيػؿ األ كطار7689-7688

دار الكتب العممية بيركتبف سيؿ البمخيكتاب البدء ك التاريخ7690

دار إحياء التراثإبف األثير4ج/3ج/2ج/1جػامع األصكؿ ج7694-7691

مكتبة دار المدينة المنكرةالبف خمدكفالمقدمة تاريخ إبف خمدكف7696-7695

دار الجيؿ بيركتمحمد أبك الفصؿ إبراىيـمنيج الببلغة 7697

مركز الدراسات العربيةالسيد ياسيفتراث كتحديات العصر في الكطف العربي7698

دار الجيؿ بيركتأبي بكر السيكطيتاريخ الخمفاء7700-7699

دار العمـ لممبلييف بيركتطو حسيفمف تاريخ األدب العربي7701

دار بيركت لمطباعةبطرس البستانيديكاف جميؿ بثينة 7702

دار الكتب العممية بيركتأحمد بف عمير الضبيبغية الممتمس7704-7703

1/1996دار الجيؿ بيركت طلئلماـ الطيبيالتبياف في البياف7706-7705

249



دار الكتب العممية بيركتإبف سيؿ البمخيكتاب البدء كالتاريخ7708-7707

دار الجيؿ بيركتإبف إسحاؽ الزجاجيأمالي زجاجي7709

1982دار الكتاب المبنانيأنكر الجندمأخطاء المنيج الغربي الكافد7710

دار الكتاب اإلسبلميةمصطفى الشكعةالمطالعات اإلسبلمية في العقيدة كالفكر7711

دار الرائد العربيأحمد الشرباصيمكسكعة األخبلؽ القرآف7713-7712

مؤسسة المعارؼ بيركتأبي العباس محمد بف يزيدالكامؿ في المغة كاألدب7714

دار الشركؽ بيركتسيد قطبفي ظبلؿ القرآف7717-7715

دار المعرفة بيركتالعبلمة المناكمفبض القدير7720-7718

دار إحياء التراث العربي بيركتإماـ الفخر الرازمالتفسير الكبير7725-7721

1980دار الكتب العممية بيركت أبي الحسف عمي بف إسماعيؿ5ج/1المخػصػص ج7730-7726

1980دار المعرفة بيركت بف جرير الطبرمجامع البياف في تفسير القرآف7740-7731

دار الكتاب العربي بيركتإبف القيـ الجكزمزاد المعاد في ىدم خير العباد7742-7741

إسطنبكؿ1987دار الدعكةكننسؾ. د7ج/1المعجـ المفيرس ج7749-7743

دار القمـ بيركتإبف ىشاـ2ج/1السيرة النبكية ج7751-7750

=إبف محمد الشككاني2ج/1نيؿ األكطار ج7753-7752

دار المعرفة بيركتاإلماـ إبف تيمية1.2.5الفتاكل الكبرل 7756-7754

1986دار الجيؿ بيركت أحمد الشرباصييسألكنؾ في الديف كالحياة 7760-7757

دار الثقافة بيركتإيميا الحاكمفػػػف الخػطػابػة7761

دار الكتاب المبنانيأنكر الجندمأخطاء المنيج العربي الكافد7762

دار الرائد العربي بيركتاحمد الشرباصيمكسكعة أخبلؽ القرآف7763

منتدل الفكر العربي عمافسعد الديف إبراىيـديجكؿ كالعرب7764
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دار إحياء التراث العربي بيركتالفخر الرازمعدة أجزاء/ التفسير الكبير7775-7765

دار النيضة الحديثة بيركتإبف قتيبة الدينكرم3ج/2كتاب المعاني الكبير ج7777-7776

6/1981مؤسسة الرسالة بيركت طيكسؼ القرضاكم2ج/1فػقػو الػزكػاة ج7779-7778

دار المعرفة بيركتالمناكم1/2فيض القدير المجمد 7782-7780

1980دار الشركؽ بيركت سيد قطبفي ظبلؿ القرآف أجزاء7785-7783

=محمد جرير الطبرمجامع البياف في تفسير القرآف أجزاء7786-7787

دار المعرفة بيركتالراعب األصفيانيالمفردات في غريب القرآف7788

1/1993دار الفكر بيركت طابف سعدالطبقات الكبرل7794-7789

1999دار الفكر المعاصر دمشؽاحمد محمد قدكرمبادئ المسانيات7795

دار إحياء التراث العربي بيركتمحمد حامد الفقيجامع األصكؿ مف أحاديث الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ7803-7796

دار بيركت لمطباعةياقكت الجكممعجـ البمداف 7808-7804

4/1986/دار إحياء العمـك طالشيخ أحمد محمد عساؼاألحكاـ الفقيية7809

منشكرات دار مكتبة الحياة بيركتجرجي زيدافتاريخ أدب المغة العربية7810

1984دار الكتاب العربي بيركتأبك العبل عفيفيفصكص الحكـ 7811

1986المكتب اإلسبلمي بيركت محمد ناصر الديف األلبانيمختصرصحيح اإلماـ البخارم7812

1996دار الجيؿ بيركتمحمد أبك الفضؿ إبراىيـنيج الببلغة7813

1984دار النيضة العربية بيركتالسيد يعقكب بكرنصكص في النحك العربي7814

1986دار الجيؿ بيركتسعيد محمكد عقيؿتحفة الذاكريف 7815

1990دار المسيرة بيركتميشاؿ حجاخميؿ مطراف 7816

المؤسسة الجامعية لمدراسات بيركتمحمد حسيف فضؿ اهللالحكار في القرآف7817

1986دار الرائد العربيإنعاـ الجندمالرائد في األدب العربي7818
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1995دار الجيؿ بيركت محمد بف محمد أبك شيبةإسرائيميات كالمكضكعات7819

1996دار الجيؿ بيركت يكسؼ بف المرزباف السيرافيشرح أبيات سيبكيو7820

1980دار العمـ لممبلييف بيركتطو حسيفمف تاريخ األدب العربي7821

1985دار الكتب العممية الخطيب القزكينياإليضاح في عمـك الببلغة7822

=محمد بف سعد بف حسيفاألدب الحديث تاريخ كدراسات 7823

1974دار الثقافة بيركت المكتبة األندلسيةمصطفى عكض الكريـفف التك شيح7824

1981دار الجيؿ بيركتإبف رشيؽالعػػػمػػدة7825

1995دار الجيؿ بيركت محمد بف محمد أبك شيبةإسرائيميات كالمكضكعات7826

دار إحياء التراث العربي بيركتجبلؿ الديف محمد بف أحمد المحميتفسير الجبلليف7827

1990دار الثقافة لمنشر إسماعيؿ بف كثير القرشي الدغشقيتفسيرا  بف كثير7834-7828

منشكرات دار اآلفاؽ الجديدة بيركتالشنتميرمأشعار الشعراء الستة الجاىميف7835

1983دار المعرفة بيركت إبف القيـ الجكزيةالتبياف في أحكاـ القرآف7836

دار صادر بيركتكـر البستانيديكاف طرفة بف العبد7837

منشكرات دار مكتبة الحياةأبي منصكر الثعالبيكتاب فقو المغة كأسرار العربية7838

1974دار المتحدة لمنشر ماجد فخرمتاريخ الفمسفة اإلسبلمية7839

1978منشكرات دار مكتبة الحياة جرجي زيدافتاريخ أدب المغة العربية7840

1985دار النيضة العربية بيركت محمد جبلؿ شرؼدراسات في التصكؼ اإلسبلمي7841

دار المعرفة بيركتمحمد محي الديف عبد الحميدمركج الذىب 7842

دار الجيؿ بيركتأحمد الشرباصييسألكنؾ في الديف كالحياة7843

سمسمة الكتب الثقافية يصدرىا مجمس الككيترايمكند كيميامزطرائؽ الحداثة7845-7844

1995المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر حسف محمد حسف حماداإلغتراب عند إيريؾ فرـك7847-7846
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7848
فػخ العػكلمػة

ىانس بيتر مارتيف
سمسمة كتب ثقافة مف مجمس الكطني كاألدب الككيت

1980دار المعارؼ القاىرة عزيز فيميالمقارنة بيف الشعر األمكم كالعباسي في العصر األكؿ7849

1974دار الفكر دمشؽ جكدة الركابياألدب العربي مف اإلنحدار إلى اإلزدىار7850

1991مكفـ لمنشرأبك القاسـ محمد الحفناكمتعريؼ الخمؼ برجاؿ السمؼ7851

1989المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرمصطفى محمد الغنمارممقاطع مف ديكاف الرفض7855-7852

1993دار عبلء الديف دمشؽ كريمر. سطقكس الجنس المقدس عند السكمرييف7856

1979دار العكدة بيركت /ديكاف نازؾ المبلئكة7857

1982منشكرات دار مكتبة اليبلؿ بيركتخميؿ شرؼ الديفأبك العبلء المعرم7858

1991مكفـ لمنشرجرجي زيدافتاريخ األدب المغة العربية7859

دار اليدل عيف أمميمة الجزائرعبد اهلل بف المقفعكميمة كدمنة7860

1991مكفـ لمنشرجرجي زيدافتاريخ األدب المغة العربية7861

1984المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر تركي رابحالشيخ عبد الحميد بف باديس7862

1993دار اليدل عيف أمميمة الجزائرزبير بف رحاؿاإلماـ عبد الحميد بف باديس7863

4/1986دار العمـ لممبلييف ط طو حسيفمف األدب التمثيمي اليكناني7864

1983المؤسسة الكطنية لمكتابالتمي بف شيخدراسات في األدب الشعبي7866-7865

مف منشكرات إتحاد الكتابمحمد بمكحيالشعر العذرم في ضكء النقد العربي الحديث7870-7867

1989المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر مصطفى محمد الغمارممقاطع ديكاف الرفض7872-7871

1981األىمية لمنشر كالتكزيع بيركت عبد اهلل العبليميالمعرم ذلؾ المجيكؿ7873

1989المؤسسة الكطنية لمكتاب عبد الحميد بف ىدكقةريح الجنكب7874

سمسمة الكتب الثقافية يصدرىا الككيتريمكند كيميامزطرائؽ الحداثة7876-7875
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دار اليدل عيف مميمة الجزائرعبد اهلل بف المقفعكميمة كدمنة7878-7877

دار الفكر لبنافمالؾ بف نبيالمسمـ في عالـ اإلقتصاد7879

1986مكتبة الفبلح الككيت فتحي عبد الفتاح الدجنيالجممة النحكية7880

1983دار الشركؽ زكي نجيب محفكظفي فمسفة النقد7881

1993دار عبلء الديف دمشؽ كريمر. سطقكس الجنس المقدس عند السكمرييف7882

1989المؤسسة الكطنية لمكتاب يمينة مشاكرةالمغارة المتفجرة 7884-7883

=التمي بف شيخمنطمقات التفكير في األدب الشعبي الجزائرم7885

1983دار الطميعة بيركت عزيز العظمةالكتابة التاريخية كالمعرفة التاريخية7886

1989دار النيضة العربية أحمد خميؿدراسات القرآف7887

كتب شيرية يصدرىا المجمس الكطنيمصطفى ناصيؼمحاكرات مع النثر العربي7888

دار اآلفاؽأبي عبد اهلل الحسيف احمدشرح المعمقات السبع7889

1989المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرعمارية ببلؿشظايا النقد كاألدب7890

دار الكتب العممية بيركتمحمد عبد المنعـ خفاجينػقػد الشػعػر7893-7891

1983المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرعبد الحميد بف ىدكقةريػح الجنػكب7894

1983المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرالتمي بف شيخدراسات في األدب الشعبي7897-7895

=التمي بف شيخمنطمقات التفكير في األدب الشعبي الجزائرم7901-7989

1988ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرالعربي دحكمدخؿ في دراسة األدب المغربي القديـ7902

=أحمد طالباإللتزاـ في القصيدة الجزائرية المعاصرة7903

1994دار اليدل الجزائر عبد المطيؼ صكفيمصادر األدب في المكتبة العربية7904

1996دار غريب لمطباعة القاىرة عبد اهلل التطاكمالتراث كالمعارضة عند شكقي7905

1988ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرأحمد طالباإللتزاـ في القصيدة الجزائرية المعاصرة7906
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=محمد مرتاض: دمف قضايا أدب األطفاؿ7907

1981دار تنكير لمطباعة كالنشر بيركتحسف حنفي:دالتراث كالتجديد7908

منشكرات دار مكتبة الحياة بيركتعارؼ تامرجامعة الجامعة7909

1971مكتبة النيضة المصرية احمد أميفزعماء اإلصبلح في العصر الحديث7910

1981دار النيضة العربية بيركت عمي عبد المعطي محمدمقدمة في الفمسفة7911

1981الشركة الكطنية لمنشر الجزائر مرزاؽ بقطاشجراد البحر7912

1983ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرحامد حفني داكدالمنيج العممي في البحث األدبي7913

مكتبة غريب القاىرةمي يكسؼ خميؼالقصيدة الجاىمية في المفضميات7914

1989المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر مصطفى محمد الغمارممقاطع ديكاف الرفض7918-7915

1994المركز الثقافي العربي عبد اهلل محمد الغدامي: دالمشاكمة كاإلختبلؼ7919

1989المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر عبد الممؾ مرتاضىشيـ الزمف7922-7920

1989المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر مصطفى محمد الغمارممقاطع ديكاف الرفض7923

7925-7924
بيف القصريف

نجيب محفكظ
المؤسسة الكطنية لمفنكف المطبعية مؤسسة طاسيمي 

1989

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر كاسيني لعرجإتجاىات الركاية العربية في الجزائر7926

7927
العبقرية تاريخ الفكرة

بنيمكبي مرم
سمسمة كتب ثقافية شيرية يصدرىا مجمس األدب الككيت

=مصطفى ناصؼمحاكرات مع النثر العربي7928

نشر جمعية التراثمحمد ناصرديكاف أبي اليقظاف7929

1977دار العربية لمكتاب ليبيا تكنسعبد اهلل الركيبيقضايا عربية في الشعر الجزائرم المعاصر7930

1986دار الفكر لمطباعة دمشؽ مالؾ بف نبيكجية العالـ اإلسبلمي 7931
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1983دار الشركؽ محمد قطباإلنساف بيف المادية كاإلسبلـ7932

1982دار النفائس بيركت أسعد السحمرانيمالؾ بف نبي مفكرا إصبلحيا7933

1989المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر أبك القاسـ سعد اهللتجارب في األدب كالرحمة7934

1988ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرأحمد طالباإللتزاـ في القصيدة الجزائرية المعاصرة7935

1985دار التكنسية لمنشر كزارة الشؤكف الثقافيةمختارات مف األدب التكنسي المعاصر7937-7936

طبلس لمدراسات كالنشر دمشؽنخبة مف األساتذة المختصيفتاريخ األدب الغربي7938

1985المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر مصطفى فاسيالبطؿ في القصة التكنسية7939

1984جامعة الككيت عبد الرحمف أيكبالكبلـ إنتاجو كتحميمو7940

المؤسسة الكطنية لمكتابكاسيني لعرجالطاىر كطار تجربة الكتابة الكاقعية7942-7941

=أبك القاسـ سعد اهللأفكار جامحة7943

منشكرات المكتبة العصرية بيركتعباس محمكد العقادالفمسفة القرآنية7944

1993ديكاف المطبكعات الجامعية عبد القادر فيدكحدالئمية النص األدبي7945

=عبد الكريـ بكرمفصكؿ في المغة كاألدب7946

1988دار الطميعة بيركت محمد عابد الجابرمالخطاب العربي المعاصر7947

1982دار النيضة العربية بيركتمحمكد فيمي زيدافمف نظريات العمـ المعاصر7948

=أبك القاسـ سعد اهللأفكار جامحة7949

1975دار العكدة بيركت غنيمي ىبلؿ:دفي النقد المسرحي7950

1984دار الحكمة فبلديمير ماكسيمنككاألنتيمجنسيا المغاربية7952-7951

=أبك القاسـ سعد اهللأفكار جامحة7953

1986ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرعبد المجيد حنكفصكرة الفرنسي في الركاية المغربية7954

دار اليدل عيف مميمةجبلؿ الديف السيكطيمقامات السيكطي األدبية7955
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1981دار البعث لمنشر العربي التبسيمقامات في الدعكة إلى النيضة اإلسبلمية في الجزائر7956

1985دار إحياء العمـك أبي حامد الغزالي الطكسيجكاىر القرآف7957

1980دار بيركت لمنشرأبي زيد محمد بف أبي الخضابجمرة أشعار العرب 7958

1983دار صادر لمطباعة دار بيركتعبد المطيؼ شرارةخميؿ مطراف7959

1982مؤسسة نكفؿ بيركت ميخائيؿ نعيمةلػػػقاء7960

==البػػػيادر7961

==زاد المعاد7962

1989المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرأحمد سيد محمدالركاية اإلنسانية7965-7963

1989مكفـ لمنشر ليمى قريشتغريبة بني ىبلؿ7968-7966

=إبراىيـ عبد القادر المازنيفي الطريؽ7969

=محمد بمقايدالػبػخبلء7970

1988المركز الثقافي العربي محمد بنيسحداثة السؤاؿ7971

1980مكتبة المعارؼ بيركت ألف تيتدراسات في النقد7972

1985مؤسسة نكفؿ ميخائيؿ نعيمةنجكل الغركب7973

1983دار إقرأ حسيف نصاردراسات حكؿ طو حسيف7974

1986مؤسسة نكفؿ بيركت محمد شفيؽ شيافي األدب الفمسفي7975

منشكرات المكتبة العصرية بيركتعباس محمكد العقادمطالعات في الكتب كالحياة7977-7976

دار المعارؼ القاىرةشكقي ضيؼالعصر اإلسبلمي7978

1979دار التكنسية لمنشر زيف العابديف السنكسياألدب التكنسي7979

1980دار كاسط عمي كماؿباب النـك كباب األحبلـ7980

دار القمـ بيركت لبنافريتشارد ميشيؿاإلخكاف المسممكف7981
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1983منشكرات دار الثقافة الجديدة بيركتعمي محمد ىاشـاألندية األدبية7982

دار المعارؼشكقي ضيؼالباركدم رائد الشعر الحديث7983

منشكرات دار اآلفاؽعمي محمد ىاشـاألندية األدبية7984

1994المركز الثقافي العربيفاضؿ تامرالمغة الثانية في إشكالية المنيج7985

1980دار النيضة العربيةبيركتمحمد ظفر اهلل خسافاإلسبلـ كاإلنساف المعاصر7986

دار الطميعة لمطباعة بيركتغالي شكرممحمد مندكر الناقد كالمنيج7987

7988
الحػضػارة

حسيف مؤنس:د
سمسمة الكتب الثقافية مف مجمس الكطني لمفنكف كاألدب 

الككيت

1984دار العكدة بيركت رشا رشدمفف القصة القصيرة7989

دار الثقافة بيركتإحساف عباسفف الشعر7990

1984دار العربية لمكتاب أبك القاسـ محمد كركدراسات عف الشابي7991

1982ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر مكىكب مصطفاكمالمثالية في الشعر العربي7992

1982ديكاف المطبكعات الجامعية عبد الممؾ مرتاضبنية الخطاب الشعرم7994-7993

دار المعارؼ القاىرةشكقي ضيؼالبحث األدبي7995

1983دار إبف خمدكفشكقي عبد الكريـالفكلكمكر كاألساطير العربية7996

1999دار الفكر المعاصر بيركت دمشؽأحمد محد قدكرمبادئ المسانيات7997

دار النيضة العربية بيركتعبد العزيز عتيؽاألدب العربي في األندلس7998

1980مف تكارث دار اآلفاؽ الجديدة بيركتغالي شكرمالمنتمي دراسة في أدب نجيب محفكظ7999

1980دار الثقافة بيركت إيميا الحاكمالركمانسية8000

1980دار الثقافة بيركت نجيب محفكظزقاؽ المدف8001

منشكرات دار مكتبة الحياة بيركتمكريس كراتسنكتسارتر بيف الفمسفة كاألدب8002
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1992المركز الثقافي العربي سعيد يقطيفالركاية كالتراث السردم8003

1980دار الثقافة بيركت إيميا الحاكمالبرناسية8004

1983دار األدب بيركت حياة جاسـ محمدالدراما التجريبية في مصر8005

1977دار الفكر أنكر الرفاعيتاريخ الفف 8006

=أبي العباس ثعمبشرح شعر زىير بف أبي سممى8007

1982دار العمـ لممبلييف مصطفى الشكعةمعالـ الحضارة اإلسبلمية8008

دار المعارؼ القاىرةشكقي ضيؼالعصر العباسي األكؿ8009

1996دار المنتخب العربي لمدراسات بيركتأندريو مارتينوكظيفة األلسف كدينامكيتيا8010

1985منشكرات بحسكف الثقافية بيركت إنككسالنظريات الجمالية 8011

منشكرات المكتبة العصرية بيركتعباس محمكد العقادعالـ السدكد كالقيكد8012

دار بيركت لمطباعة/ديكاف عمر بف أبي ربيعة 8013

1981الشركة الكطنية لمنشر الجزائر تركي رابحالشيخ عبد الحميد بف باديس8014

1975دار النيضة العربية لمنشر عز الديف إسماعيؿفي األدب العباسي8015

دار الشركؽ القاىرةطاىر أبك فاشاالذيف أدركتـ حرفة األدب8016

1985دار النيضة العربية بيركت عمي عبد المعطي محمدفمسفة الفف رؤية جديدة8017

1982ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر المنصؼ عاشكرالتركيب عند إبف المقفع8018

1985منشكرات مكتبة المعارؼ بيركتكؿ ديكارنتقصة الفمسفة8019

دار التكنسية لمنشرزيف العابديف بف السنكسياألدب التكنسي8020

1966دار النيضة العربية محمد احمد أبك الفرجمقدمة لدراسة فقو المغة8021

1979دار بيركت لمنشر كـر البستانيديكاف إبف الفارض 8025-8022

طبلس لمدراسات كالترجمة دمشؽسميماف العيسىمكجز ديكاف المتنبي8026

259



المؤسسة الجزائرية لمطباعةالطاىر بف جمكفمحا المعتكه محا الحكيـ8027

1990مكفـ لمنشر محي الديف بف العربيفصكص الحكـ 8028

=إبراىيـ عبد القادر المازنيفي الطريؽ8029

=أبك حياف التكحيدماإلمتاع كالمؤانسة 8030

=جرجي زيداففتح األندلس8031

1982مؤسسة نكفؿ بيركتميخائيؿ نعيمةمراحؿ8032

دار الثقافة بيركتبدكم طيانةالتيارات المعاصرة في النقد األدبي8033

دار النيضة مصر الفجالة القاىرةمحمد غنيمي ىبلؿفي النقد التطبيقي كالمقارف8034

1980المؤسسة العربية عبد الرحمف بدكم: دفمسفة الديف كالتربية8035

منشكرات بحسكف الثقافية بيركتمحمد شفيؽ شيافمسفة ميخائيؿ نعيمة8036

1980دار الثقافة بيركت نجيب محفكظزقاؽ المدف8037

دار الثقافة بيركتبدكم طيانةالتيارات المعاصرة في النقد األدبي8038

1980دار القمـ بيركت عكف الشريؼ قاسـ: دفي معركة التراث8039

1981دار النيضة العربية بيركت ركبرت كدكرتمدارس عمـ النفس المعاصرة8040

1988دار الفكر دمشؽ عبد المجيد قطامشاألمثاؿ العربية8041

1980دار العمـ لممبلييف مصطفى الشكعةالشعر كالشعراء في العصر العباسي8042

1992المركز الثقافي العربي سعيد يقطيفالركاية كالتراث السردم8043

1977دار الفكر أنكر الرفاعيتاريخ الفف عند العرب كالمسمميف 8044

1992دار المتحدة لمنشر بيركتمحمكد إبراىيـ: دأبك حياف التكحيدم في قضايا اإلنساف 8045

المركز الثقافي العربينعيـ عمكيةنحك الصكت كنحك المعنى8046

1980دار النيضة العربية بديع محمد جمعةدراسات في األدب المقارف8047

260



1996دار الفكر المعاصر بيركتجكدت الركابي: داألدب العربي مف اإلنحدار إلى اإلزدىار 8048

1997دار عبلء الديف دمشؽ  فراس السكاحمغامرة العقؿ األكلى8049

1980دار الشركؽ محمد عبد اهلل عنافالمذاىب اإلجتماعية الحديثة8050

المكتب اإلسبلمي بيركتعبد الرحمف المحبلكمالتربية اإلسبلمية8051

مؤسسة المعارؼ بيركترالؼ بارتكفإنسانية8052

منشكرات دار مكتبة العصرية بيركتعباس محمكد العقادشاعر الغزؿ8053

1983دار األندلس إبف عصفكر اإلشبيميضرائر الشعر8054

1985دار الفكر المعاصر بيركت جكدت الركابياألدب العربي مف اإلنحدار إلى اإلزدىار8055

1985الييئة المصرية العامة عزت األميرمحاكمة شيرزاد8056

1983دار األندلس إبف عصفكر اإلشبيميضرائر الشعر8057

1985دار بيركت لمطباعة كالنشرمحمد يكسؼ نجـديكاف عبيد اهلل بف قيس الرقيات8058

1995المركز الثقافي العربي ليفي ستركساإلناسة البنيانية8059-8060

1983دار العمـ لممبلييف إميؿ يعقكب: دمعجـ الخطأ كالصكاب في المغة 8061

1981دار الرائد العربي بيركت المفضؿ بف محمد الضبيأمثاؿ العرب8062

دار اآلفاؽأبي عبد اهلل الحسيف بف أحمدشرح المعمقات السبع 8063

1983دار األندلس إبراىيـ محمدالضركرة الشعرية8064

1994دار الشركؽ محمد زكي العثماني8065

سمسمة كتب ثقافيةكىب أحمد ركمية: دالنابغة الذبياني8066

1979دار النيضة العربية بيركت لطفي عبد الكىاب يحيالعرب في العصكر القديمة 8067

دار المعارؼ مصريكسؼ خميؼالشعراء الصعاليؾ في العصر الجاىمي8068

1982دار الكتاب المبناني ثريا عبد الفتاح ممحسمنيج البحكث العممية 8069
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دار العكدة بيركتىكميركساإللػيػاذة8070

دار الفارابي بيركتغالي شكرمالجيؿ كالطبقة كالرؤيا تكفيؽ الحكيـ8071

1979دار الكتاب العربي بيركتركبرتمبادئ الفمسفة8072

1977دار القمـ بيركت سامح كريـإسبلميات8073

1981دار الرائد العربي بيركتحسيف نصاردراسات لغكية8074

1978ككالة المطبكعات عبد الرحمف بدكم: دتاريخ التصكؼ اإلسبلمي8075

دار صادر بيركتعيسى سابامقامات الحريرم8076

1983منشكرات المكتبة العصرية بيركت عباس محمكد العقادمراجعات في األدب كالفنكف8077

1990مكفـ لمنشر محي الديف بف العربيفصكص الحكـ8078-8079

=محمد المكيمحيحديث عيسى بف ىشاـ8080

=كليـ شكسبيرىاممت متبكع بعطيؿ8081

=إبراىيـ عبد القادرالمازنيفي الطريؽ8082

=كليـ شكسبيرىاممت متبكع بعطيؿ8083

=عمي عبد الرزاؽاإلسبلـ كأصكؿ الحكـ8084-8085

=جرجي زيدافتاريخ أدب المغة العربية8086-8087

=تكفيؽ الحكيـحماريات الحكيـ8088

=أبك حياف التكحيدماإلمتاع كالمؤانسة8089

=تشارلز ديكنرأكليفر تكيست8090

=يعقكب صركؼفػتاة مصر8092-8091

=جرجي زيدافتاريخ آداب المغة العربية8102-8093

=مصطفى الصادؽ الرافعيكحي القمـ8105-8103
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=بديع الزماف اليمدانيمقامات اليمداني 8107-8106

=أبك حياف التكحيدماإلمتاع كالمؤانسة8111-8108

=الجاحظالبػخبلء8114-8112

=معركؼ األرناؤكطسيد قريش8115-8117

=عمي الدكعاجياألعماؿ الكاممة 8118

=تكفيؽ الحكيـحماريات الحكيـ8119

=ناصيؼ اليازجيمجمع البحريف8120

=أبك محمد القاسـ الحريرمالمقامات8121

=فارس بف يكسؼ...الساؽ عمى الساؽ8122

=كليـ شكسبيرىاممت متبكع بعطيؿ8123

=محمد المكيمحيحديث عيسى بف ىشاـ8124

=ماكسيـ غكركياألـ8125

1990مكفـ لمنشرقاسـ أميفتحرير المرأة8126

1988دار طبلس لمدراساتركبرت شكلزعناصر القصة8127

=كليد إخبلصيالمتعة األخيرة8128

1984المؤسس الكطنية لمكتابعمار بمحسفاألدب كاإليديكلكجيا8129

1988دار طبلس لمدراساتيكسؼ الشاركنيدراسات في القصة القصيرة8130

=نادية الغزمممفات كقضاياىف8131

1988دار طبلس لمدراساتيكسؼ الشاركنيدراسات في القصة القصيرة8132

=ركبرت شكلزعناصر القصة8133

=جبراف خميؿ جبرافاألركاح المتمردة8134
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=جاف كزنكؼدعائـ عمـ اإلجتماع8135

دار العكدة بيركترشادرشدمنظرية الدراما مف أرسطك إلى اآلف8136

1996دار لكتب العممية بيركتكامؿ محمد عكيضةمقدمة في عمـ الفف كالجماؿ8137

1985دار التكنسية لمنشر حسف نصرخبز األرض8138

1984دار البعث عبد الرحيـ مرزكؽمف أيف تأتي الشمس يا أمي 8139

منشكرات دار مكتبة الحياة بيركتجكلس جيرفثمانكف يكما حكؿ العالـ8140

دار اليدل عيف مميمةإبراىيـ قبلتيمقامة العماد في الفصؿ8141

دار المعارؼ القاىرةنعمات أحمد فؤادالجماؿ كالحرية كالشخصية اإلنسانية في أدب العقاد8142

1975دار التكنسية لمنشرمحمد فريد غازمالشابي مف خبلؿ يكمياتو 8143

1986المؤسسة الجزائرية لمطباعة فردينار سكنسرمحاضرات في األلسنة العامة8144

1995المؤسسة العربية لمدراسات بيركتآف فراداماألحبلـ كقكاىا الخفية8145

1984دار النيضة العربية بيركت السعيد الكرقيفي مصادر التراث العربي8146

1977دار العكدة بيركتمحمد غنيمي ىبلؿالمكقؼ األدبي 8147

1990الفارابي أحمد صادؽ سعدالفكر المعاصر8148

1980دار الطميعة بيركت جكرج طرابيشيرمزية المرآة في الركاية العربية8149

1992المركز الثقافي العربي نعيـ عمكيةنحك الصكت كنحك المعنى8150

1985دار الشركؽ مصطفى عبد الغنيشيرزاد في الفكر العربي الحديث 8151

الشركة الكطنية لمنشر الجزائرعبد الممؾ مرتاضنيضة األدب العربي المعاصر في الجزائر8152

دار بيركت لمطباعة كالنشرناصيؼ اليازجيالعرؼ الطيب في شرح ديكاف أبي الطيب8153

مطبعة الشعب بغدادعدناف عبد النبي البمداكمالمقاءات األدبية 8154

سمسمة كتب ثقافية الككيتمصطفى ناصؼمجاكرات مع النثر العربي8165-8155
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1986ديكاف المطبكعات الجامعية عثماف حشبلؼالتراث كالتجديد8166

1995الفجر لمكتابة كالنشر عبد العزيز محمد بف يكسؼنحك الجمؿ8167

1989ديكاف المطبكعات الجامعية أحمد طالباإللتزاـ في القصة القصيرة الجزائرية المعاصرة8168

مؤسسة األشراؼ بيركتقيصر مصطفىحكؿ األدب األندلسي8169

1989دار البعث لمطباعة قسنطينة أحمد سيد محمدنقائض إبف المعتز كتميـ بف المعز8170

1989طبلس لمدراسات كالنشر البرت تيبكديةالنقد الكبلسيكي أعبلمو كأصكلو8171

1989ديكاف المطبكعات الجامعية رابح العكبيفف السخرية في أدب الجاحظ8172

=سفير ناجيمحاكالت في التحميؿ اإلجتماعي8173

1984دار البعث لمطباعة محمد زنتيميفكاصؿ في الحركة األدبية الفكرية الجزائرية8174

دار اليدل عيف مميمة الجزائرإبف عبد اهلل شعيبالميسر في الببلغة العربية8175

1989مؤسسة األشرؼ لمطباعة بيركتخميؿ رزؽ: دعيف عذارل8176

دار كىراف لمدراسات كالنشرأركادم غايدارتيمكر كفريقو 8177

1994ديكاف المطبكعات الجامعية محمد مرتاض:دمف قضايا أدب األطفاؿ 8178

=عمر ميبيؿالبنيكية في الفكر الفمسفي المعاصر 8179

1984دار العالمية لمنشر بيركت أحمد فرحاتأصكؿ الثقافة مف المغرب العربي8180

دار المناىؿ لمطباعةعبد الفتاح محمد أحمدالمنيج األسطكرم في تفسير الشعر الجاىمي8181

1989دار البعث لمطباعة قسنطينة أحمد سيد محمدنقائض إبف المعتز كتميـ بف المعز8182

دار رحاب لمطباعة كالنشر الجزائرجماؿ الديف محمد بف مالؾكتاب شرح العبلمة يحرؽ اليمني الكبير 8183

مؤسسة األشرؼ لمطباعة كالنشر بيركتقيصر مصطفىحكؿ األدب األندلسي 8184

دار الطميعة بيركتجكرج بمباخانكؼالمادية كالمثالية في الفمسفة8185

1985دار التكنسية لمنشر كزارة الشؤكف الثقافيةمختارات مف األدب التكنسي المعاصر8186
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1984المؤسسة الكطنية لمكتاب صالح خرفيالشعر الجزائرم الحديث8187

8190-8188
ديكاف أبي اليقظاف

محمد ناصر
نشر جمعية التراث المؤسسة الكطنية لمفنكف الجزائر 

1989

ديكاف المطبكعات الجامعيةمحمد عباسالبشير اإلبراىيمي أديبا8191

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر أحمد الطيب معاشالتراكيح كأغاني الخياـ 8192

مكتبة النيضة الجزائريةمبارؾ بف محمدتاريخ الجزائر القديـ كالحديث 8194-8193

الفجر لمكتابة كالنشرعبد العزيز محمد بف يكسؼنحك الجمؿ 8195

دار ليدل عيف مميمة الجزائرجبلؿ الديف السيكطيمقامات السيكطي األدبية الطبية 8196

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب عبد الرزاؽ قسـكمفيـك الزماف في فمسفة أبي الكليد بف رشد  8197

1996دار الكفاء لمنشر كليد األعظميالسيؼ اليماني 8198

1988المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر العربي دحكالشعر الشعبي كدكره في الثكرة التحريرية الكبرل8199

=أبي طاىر إسماعيؿكتاب قناطر الخيرات8200

=حمداف حجاجيحياة كآثار إبف زمرؾ8201

1995الفجر لمكتابة كالنشر عبد العزيز محمد بف يكسؼنحك الجمؿ 8202

1988المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر المارزج عمرالحضكر مقاالت  في األدب كالحياة8203

ممحؽ أدبي لجريدة األىراـ المصريةعبد الكريـ بكرمفصكؿ في المغة8204

1986المؤسسة الجامعية لمدراسات ميشاؿ زكريا: داأللسنية التكليدية كالتحكيمية8205

1995الفجر لمكتابة كالنشر عبد العزيز محمد بف يكسؼنحك الجمؿ 8206

ديكاف المطبكعات الجامعيةعمي الجاـز مصطفى أميفالببلغة الكاضحة مع دليميا 8207

دار اليدل لمطباعة كالنشر عيف مميمةالزبير بف رحاؿالغماـ عبد الحميد بف باديس8209-8208

نشر جمعية التراثمحمد ناصرديكاف أبي اليقظاف8210
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المؤسسة الجامعية لمدراساتميشاؿ زكريا: داأللسنية التكليدية كالتحكيمية8211

دار النيضة العربية  مصر الفجالة القاىرةماىر حسف فيمينزار القباني كعمر بف أبي ربيعة8212

المطبعة العبلكية بمستغانـ/ديكاف احمد بف مصطفى العبلكم المستغانمي8213

1990المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرعبد المالؾ مرتاضالقصة الجزائرية المعاصرة8214

=كاسيني لعرجالطاىر كطار تجربة الكتابة الكاقعية 8217-8215

1991دار الصحكة لمنشر القاىرة احمد محمد عمياألدب اإلسبلمي 8219-8218

1997دار البعث /مجمة مجمع المغة العربية بدمشؽ8220

دار غريب لمطباعة كالنشر القاىرةعبد اهلل التطاكممداخؿ مشكبلت حكؿ القصيدة العربية8221

دار النيضة مصر لمنشر الفجالة القاىرةمحمد مندكرفي الميزاف الجديد 8222

1999المركز الثقافي العربيعبد اإللو الضائغالخطاب الشعرم الحداثكم كالصكرة الفنية8223

1990المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرعبد الحميد حاجياتعبد اهلل بف المقفع8224

نيضة مصر لمطباعة كالنشرمحمد غنيمي ىبلؿالركمانتكية8225

1990المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرعبد المالؾ مرتاضالقصة الجزائرية المعاصرة 8226

=عبد الحميد حاجياتعبد اهلل بف المقفع حياتو كآثاره8228-8227

=العربي دحكالشعر الشعبي كدكره في الثكرة8229

1990المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرعبد الحميد حاجياتعبد اهلل بف المقفع حياتو كآثاره8230

دار النيضة مصر لمنشر الفجالة القاىرةمحمد مندكرفي الميزاف الجديد 8232-8231

1998دار البعث مجمع عممي عربيمجمع المغة العربية بدمشؽ 8233

1990المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرأحمد دكغافشخصيات مف األدب الجزائرم8234

=العربي دحكالشعر الشعبي كدكره في الثكرة8236-8235

1990المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر عبد المالؾ مرتاضالقصة الجزائرية المعاصرة 8237
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=مصطفى نطكرلكجييا غكايات أخرل8238

=التمي بف الشيخدكر الشعر الشعبي الجزائرم في الثكرة8239

8240
محاكرات مع النثر العربي

مصطفى ناصؼ
1990سمسمة كتب شيرية مف المجمس الكطني الككيت

1990المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر العربي دحكالشعر الشعبي كدكره في الثكرة8241

==ذاكرة الظؿ الممتد8242

=محمد مفبلحأسرار المدينة 8243-8246

1990سمسمة كتب ثقافية الككيتمصطفى ناصؼمحاكرات مع النثرالعربي8248-8247

المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرمحمد مفبلحأسرار المدينة 8250-8249

=حفناكم زاغرضياع في عرض البحر8251

=عبد الممؾ مرتاضىشيـ الزمف8254-8252

1991مكفـ لمنشر أبك القاسـ محمد الحفناكمتعريؼ الخمؼ برجاؿ السمؼ8255

المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرالياشمي سعيدانيالنظارة المكسكرة8263-8256

=الياشمي سعيدانيأىازيج جزائرم عاشؽ8269-8264

=عبد المالؾ مرتاضالقصة الجزائرية المعاصرة 8271-8270

=أحمد دكغافشخصيات مف األدب الجزائرم المعاصر8276-8272

=كاسيني األعرجالطاىر كطار تجربة الكتابة الكاقعية8277

1999المركز الثقافي العربي عبد اإللو الصائغالخطاب الشعرم الحداثكم كالصكرة الفنية8278

1998دار البعث مجمع العممي العربيمجمع المغة العربية بدمشؽ8279

المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرعبد الممؾ مرتاضالقصة الجزائرية المعاصرة 8280

=التمي بف شيخدراسات في االدب الشعبي8281
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=يمينة مشاكرةالمغارة المتفجرة 8283-8282

=عمارية ببلؿشظايا النقد كاألدب8286-8284

1993المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر بيركتبياركانا فاجيكمعجـ الخرافات 8288-8287

=يمينة مشاكرةالمغارة المتفجرة 8290-8289

مكتبة غريب القاىرةقرديش فكف دير اليفالحكاية الخرافية8291

=يمينة مشاكرةالمغارة المتفجرة 8292

1996دار صادر بيركتديكاف أبي القاسـ الشابيأغاني الحياة8293

1990سمسمة كتب ثقافية الككيت عبد الممؾ مرتاضفي نظرية الركاية8296-8294

1994دار الشركؽ القاىرة محمد زكي:دالنابغة الذبياني 8297

دار اليدل عيف مميمةأبي الفتح عثماف بف جنيعمؿ التثنية8299-8298

1995المركز الثقافي العربي ياسيف النصيرالمساحة المختفية 8301-8300

=عبد اإللو الصائغالخطاب اإلبداعي الجاىمي 8302

1983الشركة الكطنية لمنشر الجزائر التمي بف شيخدكر الشعر الشعبي الجزائرم في الثكرة8304-8303

=عبد الحميد حاجياتعبد اهلل بف المقفع حياتو كآثاره8306-8305

المركز الثقافي العربيعبد اإللو الصائغالخطاب اإلبداعي الجاىمي8307

دار العربية لمطباعة كالنشر القاىرةعبد اهلل التطاكممدخؿ كمشكبلت حكؿ القصيدة العربية القديمة8308

1994دار الفارابي بيركت محمد عجينيةمكسكعة أساطير العرب  8309

المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرأحمد دكغافشخصيات مف األدب الجزائرم المعاصر8310-8311

1991مكفـ لمنشر أبك الفاسـ محمد الحفناكمتعريؼ الخمؼ برجاؿ السمؼ8312

1985دار الجميؿ لمطباعة كالنشر عبد الكريـ عبد الرحيـبيف مكتيف كعرس8315-8313

1988المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرالعربي دحكذاكرة الظؿ الممتد 8322-8316
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1995مكفـ لمنشر طو باقرممحمة كمكامش8325-8323

1997دار البعث المجمع العممي العربيمجمع المغة العربية بدمشؽ8326

مكتبة غريب القاىرةفردريش فكف ديراليفالحكاية الخرافية 8327

1991دار اليدل عيف مميمة الجزائر أبي الفتح عثماف بف جنيعمؿ التثنية8328

1994دار الفارابي بيركت محمد عجينة: دمكسكعة أساطير العرب8329

1996دار صادر لمطباعة كالنشر ديكاف أبي القاسـ الشابيأغاني الحياة8330

1998منشأة المعارؼ اإلسكندرية رجاء عيدفمسفة اإللتزاـ في النقد األدبي8331

المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرالتمي بف شيخدراسات في األدب الشعبي8334-8332

1994دار الشركؽ محمد زكي العشماكم: دالنابغة الذبياني 8335

المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرحفناكم زاغرضياع في عرض البحر8336-8337

1998منشأة المعارؼ اإلسكندرية رجاء عيدفمسفة اإللتزاـ في النقد األدبي8338

المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرمصطفى غانـمتحؼ الركاد8339-8340

المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرالتمي بف شيخدراسات في األدب الشعبي8341

1990شركة الشياب الجزائر محمد متكلي الشعراكممعجزة القرآف8342-8343

1998سمسمة كتب ثقافية الككيت عبد المالؾ مرتاض: دفي نظرية الركاية 8344-8346

1989المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر يمينة مشاكرةالمغارة المتفجرة8347

نيضة مصر لمطباعات كالنشرمحمد غنيمي ىبلؿالركمانتكية8348

1989المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر مصطفى نطكرلكجييا غكايات أخرل8349

1990شركة الشياب الجزائر محمد متكلي الشعراكممعجزة القرآف8350-8352

المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرالتمي بف شيخدراسات في األدب الشعبي8353

=يمينة مشاكرةالمغارة المتفجرة8354-8355

270



=صبايحية بف كمةسقط المحار8356-8363

=رابح خدكسيإحتراؽ العصافير 8364-8366

=مصطفى نظكرلكجييا غكايات أخرل8367-8372

1971دار المعارؼ مصر ككلر يدجالنظرية الركمانتكية في الشعر 8373

الشركة الجزائريةضيؼ اهللنثر مصطفى الصادؽ الرافعي8374

1992المركز الثقافي العربي تركي عمياإلسبلـ ممحمة الخمؽ كاألسطكرة8375

دار بيركت لمطباعة كالنشرالجاحظالبخبلء8376-8377

دار صادر بيركت/ديكاف األعشي8378

1983دار النفائس كلي اهلل الدىمكماإلنصاؼ في تبياف أسباب اإلختبلؼ8379

1980دار الثقافة بيركت فرانتز ركزنتاؿمنيج العمماء المسمميف 8380

بف السكيتثبلثة كتب في الحركؼ 8381 1990مكتبة الخناجي القاىرة بف أحمد كا 

=بف فارس المغكمكتاب الفرؽ8382-8383

1997دار الجيؿ بيركتمصطفى لطفي المنفمكطيفي سبيؿ التاج8384-8385

=ألفكنكس كارماجدكليف8386

دار القمـ دمشؽ دار المنارة بيركتمحمد عادؿ الياشميفي األدب اإلسبلمي 8387-8388

عالـ الكتب القاىرةجكسميف: دالمدرسة كالمجتمع العصرم8389-8390

مكتبة كىبة دار التكفيؽ النمكذجيةمحمكد محمد زقزكؽاإلسبلـ في تصكرات الغرب8391

دار الجيؿ بيركتبرناردير دم ساف بييرالفصيمة8392

1990دار إبف حـز لمنشر محمد خير رمضاف يكسؼجكلة بيف كتب غريبة8393-8394

بف السكت ك إبف الرازمثبلثة كتب في الحركؼ8395 1990مكتبة الخناجي القاىرة بف أحمد كا 

1992دار الغرب اإلسبلمي صالح الحرفيأحمد رضا حكحك8396
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1983دار الطميعة لمطباعة كالنشر بيركتأميؿ برىيةتاريخ الفمسفة8397

1991ديكاف المطبكعات الجامعية عبد الممؾ مرتاضبنية الخطاب الشعرم8398

دار صادر بيركتمحمد يكسؼ نجـديكاف عبيد اهلل بف قيس الرقيات8399-8400

دار الطميعة بيركتأميؿ برىيةتاريخ الفمسفة8401

1982مكتبة اإلسبلمي صالح أحمد الشاميالظاىرة الجمالية في اإلسبلـ8402

دار العمـ لممبلييف بيركتعفيؼ عبد الفتاح طبارةركح الديف اإلسبلمي8403

1983دار األندلس بيركت عمي البطؿالصكرة في الشعر العربي8404

دار المعارؼ القاىرةعبد الرحمف طو بدرتطكر الركاية العربية الحديثة 8405

1987دار الشركؽ القاىرة محمد قطبمنيج الفف اإلسبلمي8406

1981دار األندلس عمي البطؿالصكرة في الشعر العربي8407

1981مؤسسة الرسالة محمد رضكاف الدايةتاريخ النقد في األندلس8408

1977مكتبة األقصى عماف نصرت عبد الرحمفشعر الصراع مع الرـك8409

1984دار العكدة بيركت عبد العزيز المقالحالشعر المعاصر في اليمف8410

دار المعارؼ مصرحسيف عطكافالشعراء الصعاليؾ في العصر األمكم8411

1989المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر عمارية ببلؿشظايا النقد كاألدب8412

1973دار الكتاب المبناني دار الكتاب المصرمإيميا الصاكماألخطؿ الصغير8413

1985دار النيضة العربية بيركت ماىر عبد القادر محمد عميمشكبلت الفمسفة8414

دار الفارابي بيركتتكفيؽ الحكيـالجيؿ الطبقة كالرؤيا8415

1989المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائراحمد سيد محمدالركاية اإلنسانية8416

الييئة المصرية العامة لمكتابفؤاد زكريا: دجميكرية أفبلطكف8417

دار الشركؽ القاىرةمحمد قطباإلنساف بيف المادية كاإلسبلـ8418
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دار المعارؼ القاىرةشكقي ضيؼالباركدم رائد الشعر الحديث8419

1985دار األندلس بيركت مصطفى الجكزكمصطفى صادؽ الرافعي8420

دار الحكار لمنشر سكريةنبيؿ سميمافكعي الذات كالعػا لـ8421

دار إحساف لمطباعة كالنشرعمر أحمد عمراألقكاـ البائدة8422

1981مؤسسة نكفؿ بيركت ميشاؿ عاصيمفاىيـ الجمالية كالنقد في أدب الجاحظ8423

المطبعة الكاثكليكية بيركتعطية عامرالنقد المسرحي عند اليكناف8424

1975دار القمـ مصطفى ناصؼنظرية المعنى في النقد العربي8425

دار الثقافة بيركت/دار العكدة بيركت عز الديف إسماعيؿالتفسير النفسي لؤلدب8426

1985دار الشركؽ بيركت مصطفى عبد الغانيشيرزاد في الفكر العربي الحديث 8427

1988مكفـ لمنشر عبد الرازؽاإلسبلـ كأصكؿ الحكـ8428

1987دار طبلس لمدراسات  عبد اليادم عباسالمرآة األسرة عبد اليادم عباس8429

1985الشركة الكطنية لمكتاب الجزائر عثماف أميفاإلسبلـ في مفترؽ الطرؽ8430

1981منتكجات دار اآلفاؽ الجديدة مفيد محمد قمحيةاإلتجاه اإلنساني في الشعر العربي المعاصر8431

دار ىكمو لمطباعة كالنشر الجزائرصالح بمعيدفقو المغة العربية 8432

دار الثقافة بيركتمصطفى لطفي المنفمكطيالفضيمة اكيكؿ كفرجيني8433

1985الشركة الكطنية لمكتاب الجزائر عثماف سعدمثكرة الجزائر في الشعر العراقي8434

1981المؤسسات الجامعية لمدراسات بيركت ممحـ قربافالكاقعية السياسية8435

الطباعة الشعبية لمجيشكزارة التعميـ التراثيدركس في التربية كعمـ النفس 8436

1990المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر أحمد بكدشيشةنجيب محفكظ 8437-8438

1981دار المشرؽ بيركت ألبير نصرم نادرالنفس البشرية عند إبف سينا8439

1980دار النيضة العربية بيركت بديع محمد جمعةدراسات في األدب المقارف8440
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دار المعارؼ القاىرةعمي سامي النشارشيداء اإلسبلـ8441

1990دار إبف الجكزم السعكدية احمد ديداتماذا تقكؿ الثكراة كاإلنجيؿ عف محمد صمى اهلل عميو كسمـ 8442

ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرسيجمند فركيداألنا كاليكا8443

دار األندلس لمطباعة بيركتإبف عصفكر اإلسبيميضرائر الشعر 8444

1989المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر كاسيني لعرجالطاىر كطار 8445

1982دار العكدة بيركت محمد أبك عمي/محمد إسبر معجـ عمـ العركض8446

8447
مكسى بف محمد بف الممياني األحمدم المتكسط الكافي في عممي العركض كالقكافي

نكيكات
1989المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر 

1981دار السؤاؿ دمشؽ أسعد عميالشعر الحديث جدا8448

1989المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر كاسيني لعرجالطاىر كطار 8449

1986مؤسسة الجزائر لمطباعة فرديناف ده سكسرمحاضرات في األلسنية العامة8450

المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائركاسيني لعرجالطاىر كطار 8451

دار المعارؼ مصرمحمد مصطفى ىدارةإتجاىات الشعر العربي8452

دار لبناف لمطباعة كالنشرعمر فركخىذا الشعر الحديث8453

1983دار المعارؼ القاىرة ناصر الديف األسدمصادر الشعر الجاىمي8454

1981دار األندلس عمي البطؿالصكرة في الشعر العربي8455

دار العكدة بيركت دار الثقافة بيركتعز الديف إسماعيؿالشعر العربي المعاصر8456

1996دار الفكر المعاصر بيركت أحمد عمي المبلأثر العمماء المسمميف في الحضارة األكركبية8457-8458

1983مؤسسة نكفؿ بيركتميخائيؿ نعيمةفي الغرباؿ الجديد8459

دار المعارؼنبيمة إبراىيـأشكاؿ التعبير في األدب الشعبي8460

1978دار بيركت لمنشركـر البستانيديكاف الخنساء8461-8462
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1979دار بيركت لمطباعة كالنشر أبي عبد اهلل الحسيف بف خالكيةديكاف أبي فراس8463

8464
الميثكلكجية عند العرب

عبد المالؾ مرتاض
دار التكنسية لمنشر المؤسسة الكطنية لمكتاب 

1989الجزائر

1973دار الكتاب العربي بيركت خمد محمد خالدفي البدء كاف كممة8465

1983دار الشركؽ بيركت أحمد بيجتحراس الحقيقة8466

1992دار المصرية المبنانية محمد عبد المنعـاألسمكبية كالبياف العربي8467

دار الشياب باتنة الجزائرمحمد ميدم عبلـفمسفة الكذب8468

ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرمحمد عثماف نجاتياإلدراؾ الحسي عند إبف سينا8469

دار المعارؼ مصرنضمة الحكيـجميكرية أفبلطكف8470

1990دار الفكر الجديد بيركتنديـ معبل محمدمقاالت نقدية في العرض المسرحي8471

1996سمسمة كتب كطنية الككيت كىب أحمد ركميةشعرنا القديـ كالنقد الجديد8472

الشركة التكنسية لمتكزيععمي الكردممنطؽ إبف خمدكف8473

1997دار الفكر دمشؽ دار الفكر المعاصر بيركتعيسى عمي العككبالتفكير النقدم عند العرب8474

1986شركة الشياب الجزائر صبلح عبد الفتاح الخالدمفي ظبلؿ القرآف في الميزاف8475

1988المؤسسة الكطنية لمكتاب أحمد رضا حكحكصاحبة الكحي8476

=عمي شمؽالفف كالجماؿ8477

=أبك العيد دكدكبحيرة الزيتكف 8478-8479

1983دار الثقافة بيركت إيميا الحاكمالكبلسيكية في الشعر الغربي كالعربي8480

1988دار الكتب العممية بيركتأبي الفضؿ العسقبلنيالزىر النضر في نبأ الخضر8481-8483

1991ديكاف المطبكعات الجامعية عبد المالؾ مرتاضبنية الخطاب الشعرم8484

الشركة التكنسية لمتكزيععبد الحي ديابمشاكسات أدبية 8485
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دار الطميعة لمطباعة بيركتأميؿ برىيبةالعصر الكسيط كالنيضة8486

منشكرات المكتبة العممية الجديدةجبراف خميؿ جبرافالبدائع كالطرائؼ8487

1998النبكغ لمطباعة كالنشر بيركت أكراسيا لمنشرعبد اهلل الخطيبالحضارة كاإلغتراب8488

دار القكمية لمطباعة كالنشرلكاء رفعت الجكىرمجنة الصحراء8489

منشكرات المكتبة العممية الجديدة بيركتجبراف خميؿ جبرافالمكاكب8490

1985مؤسسة الرسالة بيركت عبد القادر عكدةاإلسبلـ بيف جيؿ أبنائو كعجز عممائو8491

1981دار الشركؽ زكي نجيب محمكدقشكر كلباب8492

منشكرات مؤسسة المعارؼ بيركت/نكادر أبي نكاس8493

المكتبة العصرية صيدا بيركتعمي شمؽفي جك أبي نكاس8494

1970مكتبة األنجمك المصرية احمد عكاشةليكناردك دافف شي دراسة تحميمية8495

1983منشكرات عكيدات بيركت كمكد ركمدفاعا عف األدب8496-8497

دار اليدل عيف مميمة الجزائرعبد اهلل محمد بف أدريسديكاف اإلماـ الشافعي8498-8500

1977دار القمـ دمشؽ بيركت محمد الزحيميكظيفة الديف في الحياة8501

1990المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرأحمد بكدشيشةمحفظة نجيب8502

1987مكتبة المعارؼ الرياض عبد العزيز بف عبد الرحمفصكر مف سماحة اإلسبلـ 8503

دار الفكر المعاصر بيركت دار الفكر دمشؽمالؾ بف نبيفكرة كمنكيمت إسبلمي8504

1981دار إبف خمدكف غابلاير غارسيا ماركيزعاصفة األكراؽ8505

1981دار النيضة العربية بيركتدافيد سانتاالناالمذاىب اليكنانية الفمسفية8506

دار الكتب العممية بيركت/قيس كليمى8507

1990مكفـ لمنشر رالؼ لنتكفشجرة الحضارة8508

1982الشركة الكطنية لمنشر الجزائر غبف رشدفصؿ المقاؿ8509
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الميزاف لمنشر كالتكزيعمحمكد يعقكبيمعجـ الفمسفة8510

1990دار العربية لمكتاب ليبيا تكنس عمر التكمي الشيبانيمقدمة في الفمسفة اإلسبلمية 8511

1983مكتبة العالمي لمطباعة كالنشر محمد كامؿ حسفإينشتايف8512

1974الييئة المصرية العامة لمكتاب عفيؼ البينيسيدراسات نظرية في الفف العربي8513

1980منشكرات المكتبة العصرية بيركت محمد عبد الرحمفتأمبلت في الفمسفة الحديثة كالمعاصرة8514

/احمد محمد جماؿالقرآف 8515

1983دار الطميعة بيركت جكرج بميخانكؼالمادية كالمثالية في الفمسفة8516

المطبعة الكاثكليكية بيركتفكزم مترم النجاركتاب السياسة المدنية8517

1981دار النيضة العربية بيركتعاطؼ كصفيالثقافة كالشخصية 8518

1985مكتبة المعارؼ بيركتالزكزنيشرح المعمقات السبع8519

مكتبة غريبمحمد عبد المنعـ خفاجينحك الببلغة جديدة8520

1983دار الشركؽ بيركتمحمد قطبدراسات قرآنية 8521

2001دار الكتب العممية بيركت عبد القادر احمد عطاالمقاء بيف الزكجيف8522

1984دار العربية لمنشر كالتكزيع عبد الرحمف ياغيفي النقد النظرم8523

1984المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر أبك الحسف عمي بف صالح8524

1978دار المعارؼ القاىرة محمد فتكح أحمدفي الشعر المعاصر8525

1982الشركة الكطنية لمنشر محمد مصايؼالقصة القصيرة العربية الجزائرية8526

دار الشركؽ بيركتمحمكد شمتكتإلى القرآف الكريـ8527

1969دار الفكر بيركت مالؾ بف نبيالطػفػؿ 8528

1982الشركة الكطنية لمنشر الطاىر كطارالػزلػزاؿ8529

1996لسراس لمنشر كالتكزيع تكنس محمد لطفي اليكسفيفي بنية الشعر العربي المعاصر8530
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1978المكتبة الصغيرة عبد القدكس األنصارمرحمة في كتاب مف التراث8531

1974المؤسسة العربية لمدراسات إليف قيدريفمكياقيميمي8532

دار المعارؼ مصرمحمد مصطفى رضكافالعبلمة المغكم إبف فارس المرازم8533

1997المركز الثقافي العربي عكاد عميغكاية المتخيؿ المسرحي مقاربات لشعرية  النص كالعرض كالنقد8534

1981منشكرات المكتبة العصرية في صيدا محمد عبد الرحمف بصيارالفمسفة اليكنانية8535

1986دار الثقافة بيركت جيرالديس بنتميفف المسرحية8536

1975منشكرات إتحاد الكتاب العرب جبلؿ فاركؽ الشريؼالشعر العربي الحديث 8537

ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرعبد الممؾ مرتاضعناصر التراث الشعبي في البلز8538

1990المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر =القصة الجزائرية المعاصرة8539

94ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرعبد الجبار تكامةالتعدية كالتضميف في األفعاؿ العربية8540

1984المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرمخمكؼ عامرتجارب قصيرة كقضايا كبيرة 8541

1980دار األندلس لمنشر يكسؼ حسيف بكارقراءات نقدية 8542

1978دار الفارابي بيركت معيف بسيسكدفاتر فمسطينية 8543

دار المعارؼ القاىرةشكقي ضيؼالبحث األدبي 8544-8545

1982دار الشركؽ بيركت محمد قطبشبيات حكؿ اإلسبلـ 8546

1987دار البعث قسنطينة اإلماـ إبف تيميةالفرقاف بيف أكلياء الرحمف كأكلياء الشيطاف8547

ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرأبي الربيع الكسانيسير مشايخ المغرب8548

1973دار الفكر أحمد محمد باشميؿصمح الحديبية 8549

1998المؤسسة الجامعية لمدراسات حسف نمردنشيأسماء الناس كمعانييا8550

دار الشياب باتنة الجزائرالسيد الجميميالسحر كتحضير األركاح8551

1980منشكرات دار اآلفاؽ الجديدة بيركت محمد بف قيـ الجكزيةعدة الصابريف كذخيرة الشاكريف8552
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1987دار طبلس لمدراسات عبد اليادم عباسالمرآة كاألسرة8553

1968دار العمـ لممبلييف بيركت أنيس مقدسيتطكر األساليب النثرية في األدب العربي8554

1981دار األندلس لمنشر بيركت ميدم فضؿ اهللآراء نقدية في مشكبلت الديف كالفمسفة كالمنطؽ8555

1979الشركة التكنسية لمتكزيع أبك لبابة الحسيني/عمي الشابيالمعتزلة بيف الفكر كالعمؿ8556

1984دار الفكر دمشؽ عزيزة كريدفالقصة الشعرية في العصر الحديث8557

1982دار العكدة بيركت إبراىيـ عبد الرحمف محمدالنظرية كالتطبيؽ في األدب المقارف 8558

1983دار األندلس بيركت مكريس رككمفتاريخ عمـ النفس8559

1989المؤسسة الجامعية لمدراسات العربي دحكالشعر الشعبي كدكره في الثكرة التحريرية8560-8564

1982دار العرب اإلسبلمي بيركت محمد رشاد حمزاكمالعربية كالحداثة 8565

1961دار القمـ بيركت نجيب محفكظخمارة القط األسكد 8566

=خميؿ مكسىالحداثة في حركة الشعر العربي 8567

1981دار الفكر دمشؽ دار الفكر المعاصر  بيركت أبك العباس ثعمبشرح شعر زىير بف أبي سممى8568

1986دار الرائد العربي بيركت ميدم المخزكميعبقرم مف البصرة8569

1991ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرإبراىيـ رمافالغمكض في الشعر العربي الحديث 8570

1981الشركة الكطنية لمنشر الجزائر بشير خمدكفالحركة النقدية عمى أياـ إبف رشيؽ المسيمي8571

1980دار النيضة العربية بيركت ماىر عبد القادر محمد عميفمسفة التحميؿ المعاصر 8572

1978مؤسسة دار األصالة لمثقافة كالنشر ناصر بف عبد الرحمفاإللتزاـ اإلسبلمي في الشعر8573

1981الشركة الكطنية لمنشر الجزائر آثار محمد البشير اإلبراىيمي8574

دار صادر بيركتناصيؼ اليازجيمجمع البحريف8575

2001دار الكتب العممية بيركتعبد القادر أحمد عطاالمقاء بيف الزكجيف8576

1980دار المعارؼ القاىرة محمد أحمد العزبعف المغة كاألدب كالنقد 8577
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1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر محمد الطاىر التميميمسائؿ قرآنية 8578

دار الثقافة بيركت مكتبة التجارة الكبرل مصرمصطفى لطفي المنفمكطيالنظرات8579

دار الشركؽ القاىرةأبي زيد األنصارمكتاب النكادر في المغة8580

1990المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرعبد الممؾ مرتاضالقصة الجزائرية المعاصرة8581

دار الشركؽ القاىرةبكرم الشيخ أميفأدب الحديث النبكم8582

شركة الشياب الجزائرصبلح عبد الفتاح الخالدمنظرية التصكير الفني عند السيد قطب8583

منشكرات المكتبة العصرية بيركتعباس محمكد العقاداإلنساف في القرآف الكريـ8584

1980منشكرات دار األفاؽ الجديدةإبف حـزمراتب اإلجماع في العبادات كالمعامبلت كالمعتقدات 8585

1990المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرعبد الممؾ مرتاضالقصة الجزائرية المعاصرة8586-8587

1980دار المعارؼ القاىرة طو كادمصكرة المرأة في الركاية المعاصرة8588

1985دار الفكر دمشؽ يكسؼ ككمبزالقيمة كالحرية 8589

1981مؤسسة نكفؿ بيركتعطكؼ محمكد ياسيفقضايا نقدية في عمـ النفس8590

1985ديكاف المطبكعات الجامعية دار مريخ لمنشر صبلح عبد الصبكرنبض الفكر8591

1981دار النيضة العربية بيركت محمد زكي العشماكمفمسفة الجماؿ في الفكر المعاصر 8592

8593
الكرباؿ دراسة نقدية لمشعر الفمسطيني

زكي الشيخ حسيف عثماف
1983دار الفرقاف عماف األردف مؤسسة الرسالة بيركت 

1990المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائركاسيني األعرجإتجاىات الركاية العربية في الجزائر8594-8595

دار النيضة العربية بيركتمحمد زكي العشماكمالرؤية المعاصرة في األدب كالنقد8596

1980دار بيركت لمطباعة أبي العبلء المعرمرسالة الغفراف 8597

الييئة المصرية العامة لمكتاباحمد كماؿ زكيالنقد األدبي الحديث 8598

1984منشكرات دار األدب بيركت عبد العزيز المقالحعمالقة 8599
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1983الشركة الكطنية لمنشر الجزائر تمي بف شيخدكر الشعر الشعبي الجزائرم 8600

دار الكتاب العربي بيركتأحمد أميفكتاب األخبلؽ8601

1986دار الفكر سكرية دمشؽ محمد البكطيكبرل اليقينيات الككنية8602

1982منشكرات دار مكتبة  الحياة بيركت إبف القيـ الجكزيةأخبار النساء 8603

1978مكتبة الفكر الجامعي بيركت جعفر الياسيفالفيمسكؼ الشيرازم8604

1983دار النيضة العربية لمطباعة محمد طو الحاجرمدراسات كصكر8605

1983دار األدب بيركت حياة حاسـ محمدالدراما التجريبية في مصر 8606

1983دار الشركؽ بيركت أنيس منصكرفي صالكف العقاد كانت لنا أياـ 8607

الشركة التكنسية لمنشرمحمد صالح الجابرمديكاف الشعر التكنسي الحديث 8608

1988دار طبلس لمدراسات عبد المعيف ممكحيأشعار المصكص كأخبارىـ 8609

1983منشكرات دار اآلفاؽ بيركتجبرائيؿ سميماف جبكركيؼ أفيـ النقد 8610

1983منشكرات دار األدب بيركت عبد العزيز مقالحمف البيت إلى القصيدة 8611

1980دار الثقافة/دار العكدة بيركتمحمد غنيمي ىبلؿليمى كالمجنكف 8612

1983دار الفتح لمطباعة بيركت أبي يقظاف إبراىيـفتح نكافذ القرآف 8613

منشكرات المكتبة العصرية بيركتعباس محمكد العقادفي بػيػتػي8614

1998األىمية لمنشر األردف عبد القادر الرباعيتشكيؿ الخطاب النقدم8615

1982دار الفكر دمشؽ جاف لكيس كابانسالنقد األدبي في العمـك اإلنسانية 8616

1984الديكاف الكطني لئلحصائيات أحمد مقدـتطكر الفبلحة سبلسؿ إحصائية8617

1981الشركة الكطنية لمنشر الجزائر عبد الرحمف خميؿدكر الشعر في معركة الدعكة اإلسبلمية 8618

المنشكرات دار األدب بيركتككلف كيمسكفخفايا الحياة 8619

كزارة التربية الكطنية1994-1993 المتضمف الدكائر الجغرافيا لتسجيبلت سنة 1993 مارس 28 المؤرخ في 1منشكر رقـ 8620
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1981منشكرات دار اآلفاؽ الجديدة تقي الديف احمد بف تيميةقاعدة جميمة في التكسؿ كالكسيمػة8621

1973الدار التكنسية لمنشر تكنس عمر إبف سالـديكاف إبف دريد8622

دار الفكر المعاصر بيركت دار الفكر دمشؽفايز الدايةجماليات األسمكب 8623

=الخطيب التبريزمشرح المعمقات العشر8624

1980المؤسسة العربية لمدراسات ياف ككتشكسبير معاصرنا8625

دار النيضة العربية بيركتعبد العزيز عتيؽفي تاريخ الببلغة العربية8626

8627
خصائص األدب العربي

أنكر الجندم
دار الكتاب المبناني بيركت دار الكتاب المصرم القاىرة

1977دار العكدة بيركت محمد غنيمي ىبلؿالمكقؼ األدبي8628

1979المؤسسة العربية لدراسات أبك نضاؿجدؿ الشعر كالثكرة 8629

دار القمـ بيركتأميف ركيحةالتداكم باإلحاء الركحي8630

دار الجيؿ بيركتبطرس البستانيأدباء العرب في األعصر العباسية 8631

ديكاف المطبكعات الجامعيةمجمة الجمعية الجزائرية لمكيمياء8632

1982دار الشركؽ بيركتمحمد قطبمنيج التربية اإلسبلمية8633

1981الشركة الكطنية لمنشر الجزائرمرزاؽ بقطاشجراد البحر8634

1988مؤسسة األشرؼ لمنشر أبي القاسـ الحسيف بف محمداإلعتقادات 8635

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر عمارية ببلؿ* أـ سياـجكلة مع القصيدة8636

1984دار العالمية لمطباعة بيركتعبد الغني مبلحمقاالت في طو حسيف8637

1990دار الفرابي بيركت أحمد صادؽ سعدالفكر المعاصر8638

1990دار الفكر الجديد بيركت نديـ معبل محمدمقاالت نقدية في العرض المسرحي8639

1996سمسمة عالـ المعرفة احمد محمد معتكؽالحصيمة المغكية8640-8641
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1984دار النفائس بيركت أسعد السحمرانياإلستبداد ك اإلستعمار 8642

منشكرات المكتبة العصرية صيداعباس محمكد العقادعبقرية عمر8643

8644
بف عمي الكناني العسقبلني المصرم الزىر النضر في نبأ الخضر

الشافعي
1988دار الكتب العممية بيركت

دار صادر بيركتناصيؼ اليازجيمجمع البحريف8645

1980دار المعارؼ القاىرة صبلح فضؿمنيج الكاقعية في اإلبداع األدبي8646

1995ديكاف المطبكعات الجامعية نكر الديف السدالشعرية العربية8647

1990المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرأحمد الطيب معاششمكع ال تريد اإلنقطاع8648-8652

منشكرات المكتبة العصرية بيركتعباس محمكد العقاددراسات في المذاىب األدبية كاإلجتماعية8653

1979دار المعارؼ القاىرة عبد الحكيـ حسافمذاىب األدب في أكركبا8654

دار الفكر المعاصر بيركت دار الفكر دمشؽتكفيؽ بركتاريخ العرب القديـ 8655

المؤسسة المصرية العامةبف قتيبة الدينكرمعيكف األخبار8656

دار المعارؼ القاىرةطو حسيفج3األياـ 8657-8659

1973الييئة العامة لمشؤكف عمي عبد العظيـفمسفة المعرفة في القرآف8660

دار المعارؼ مصرممدكح حقيالفرزدؽ8661

1984  المكتبة الصغيرة عبد العزيز الرفاعيضرار بف األزكر8662

دار المعارؼ القاىرةطو حسيفمع أبي العبلء في سجنو8663

دار الشياب باتنةغاز كعنايةإعداد البحث العممي8664

دار المعارؼ القاىرةشكقي ضيؼالشعر كطكابعو الشعبية عمى مر العصكر 8665

1984مركز الدراسات الكحدة العربية بيركت سمدكف حمادمالمغة العربية كالكعي القكمي8666

دار المعارؼ مصرطو حسيفعمى ىامش السيرة8667-8668

283



1981دار الكتاب المبناني بيركتإيميا الحاكمإيميا أبك ماضي 8669

دار الحديث لمكتاب الجزائراألستاذ منادقامكس اإلعراب8670

1988ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر العربي دحكمدخؿ في دراسة األدب المغربي القديـ8671

1982مؤسسة نكفؿ نازؾ سباياردرمؿ كزبد جبراف خميؿ جبراف8672

1985دار الحداثة لمنشر مارسيؿ غكثيوأصؿ العنؼ8673

1979دار األدب بيركتطو حسيفمف أدبنا المعاصر8674

مكتبة األ نجمك المصريةكلتر جيمس تيرترالمػكسيػقى8675

1990دار الفارابي بيركتمحمد دكركباألدب الجديد كالثكرة8676-8678

1967مكتبة النيضة نازؾ المبلئكةقضايا الشعر المعاصر8679

منشكرات المكتبة العممية الجديدة بيركتجبراف خميؿ جبرافالعكاصؼ8680

دار الحديث لمكتاب حسيف داماألستاذ منادقامكس اإلعراب8681

1971دار اآلفاؽ الجديدة غالي شكرم..شعرنا الحديث إلى أيف 8682

8683
دكاكيف آيات المحبيف في مقامات العارفيف 

أحمد بف مصطفى العبلكم المستغانمي
المطبعة العبلكية مستغانـ

2001منشكرات دار العربحبيب مكنسيفعؿ القراءة النشأة ك التحكؿ8684

2000منشكرات إتحاد الكتاب العرب =القراءة كالحداثة8685-8686

2000دار الغرب لمنشر =فمسفة القراءة ك إشكاليات المعنى8687

1979دار العكدة بيرتفاركؽ خك رشيدالركاية العربية 8688

الشركة الكطنية لمنشرطاىر كطارالػػػبلز8689

مكتبة الكىبة القاىرةعبد العظيـ المطعنيالمجاز في المغة ك القرآف الكريـ 8690

دار الشياب لمطباعة باتنة الجزائرمحمد البكطيفقو السيرة8691
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1980دار الشركؽ بيركت محمد الغزاليأيا الكلد المحب8692

=عبدا هلل األندلسيمتف األلفية8693

دار المعارؼ مصرطو حسيفالكعد الحؽ 8694

دار اليبلؿ القاىرةعبد مالؾ مرتاضنار ك نكر8695

مؤسسة الخميج العربيمحمكد إبراىيـالمضمكف اإلجتماعي لممناىج8696

1981سمسمة العمـك اإلجتماعية دار الفرابي بيركت تيدكر رزمكفالفمسفة الماركسية8697

دار المعارؼ القاىرةالسيد أبك النجاكممات إلى العقؿ8698

1985دار الحداثة زينب األعكجالسمات الكاقعية 8999

1965دار المعارؼ مصر  مصطفى الكريـالمكشحات كاألزجاؿ8700

دار األندلس بيركتجبراف خميؿ جبرافآلية األرض السابؽ8701

1964مطبعة األطمس دار البيضاء عبد الكريـ غبلبفي الثقافة كاألدب8702

1978مكتبة الحياة بيركت محمد المنتصر الريسكنيالشعر النسكم في األندلس8703

1983دار الشركؽ بيركت فاركؽ سعدمع الفارابي كالمدف الفاضمة8704

1984دار التكنسية لمنشر أبك حامد الغزاليالمنقذ مف الضبلؿ 8705

1985الييئة العممية المصرية العامة لمكتابفؤاد زكرياجميكرية أفبلطكف8706-8707

1991ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر الطاىر قطبيأسمكب اإلستفياـ8708-8709

1987دار الشركؽ القاىرة محمد قطبمنيج الفف اإلسبلمي8710-8711

1982دار البعث قسنطينة إبف حـزأخبلؽ كسير8712

1981الييئة المصرية العامة لمكتاب إبف رشدتمخيص كتاب العبارة8713-8714

1994المكتب اإلسبلمي بيركت يكسؼ القرضاكمالحبلؿ كالحراـ في اإلسبلـ8715

2001دار ىمكمو لمنشر الجزائر مختار بكعنانيالمصنفات المغكية لؤلعبلـ الجزائرية8716
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1997دار القمـ دمشؽ محمد الغزاليفف الذكر كالدعاء8717

==جدد حياتؾ8718-8720

1990المكتب اإلسبلمي بيركت يكسؼ القرضاكممف أجؿ صحكة راشدة8721-8722

1999مؤسسة الرسالة لمنشر =الخصائص العامة لئلسبلـ8723-8724

1988دار الحداثة بيركت مينا.آ.عبد رسائؿ الجاحظ8725

1989دار الكتب العممية بيركت مفيد قميحةكتاب الصناعتيف8726

2000المكتبة العصرية بيركت عبد اهلل الشبيميأكاـ المرجاف في عجائب كغرائب الجاف8727

دار النيضة العربية بيركتالسيد يعقكب بكرنصكص في فقو المغة العربية8728

1981دار الثقافة بيركت  إحساف عباستاريخ األدب األندلسي8729

منشكرات دار مكتبة الحياةمصطفى الرافعياإلسبلـ إنطبلؽ ال جمكد8730

8731
أسرار العربية 

عبد الرحمف بف محمد األنبارم
منشكرات محمد عمي بيضكف دار الكتب العممية 

1989بيركت

1982دار العمـ لممبلييف بيركت طو حسيفتاريخ األدب العربي8732

1978دار القمـ بيركت محمد الخضرم بؾأصكؿ الفقو8733

1983عز الديف لمنشر بيركت عارؼ تامرإبف سينا في مرابع إخكاف الصفا8734

1986دار الكتب العممية بيركت أبي بكر أحمد البييقياألدب8735

دار العمـك الحديثة بيركتمحمد الديف عبد الحميدشرح ابف عقيؿ8736

1988المكتب اإلسبلمي بيركت إبف أبي العزشرح العقيدة الطحاكية8737

1999المكتبة العصرية بيركت إبف القيـ الجكزيةالركح 8738

1982دار الكتاب المبناني بيركت إيميا الحاكمشرح ديكاف جرير 8739

1996دار المجاني بيركت مجاني الطبلب8740
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1991دار الجيؿ بيركت حنا الفاخكرمالمكجز في األدب العربي كتاريخو 8741-8744

1978دار المعرفة بيركت أبي جعفر الطبرمجامع البياف في تفسير القرآف 8745-8756

1990دار الكتب العممية بيركت الركضة السنكية 8757-8758

دار المعرفة بيركتمحمد الزركشيالبرىاف في عمـك القرآف 8759-8760

دار إحياء التراث العربي بيركتمحمد عبد الحميدأكضح المسالؾ8761-8763

دار الفكر لمنشرعبد الرحمف جبلؿ الديفالمزىر في عمـك المغة كأنكاعيا8764-8765

1983منشكرات دار مكتبة الحياة بيركت جرجي زيدافتاريخ أداب المغة العربية 8766-8767

1984دار العمـ لممبلييف بيركت إسماعيؿالصحاح تاريخ المغة كصحاح العربية 8768-8773

=أحمد عبد الغفكر عطارمقدمة الصحاح 8774

محمد بف رشد القرطبي1982دار المعرفة بيركتبداية المجتيد كنياية المقتصد8775-8776

8777-8778
الطبقات

أبي حسيف مسمـ بف الحجاج النيسابكرم
1991دار اليجرةلمنشرالسعكدية

دار المعرفة لمنشرمحمد بف إسماعيؿ البخارمصحيح البخارم 8779-8782

1992المكتبة الكطنية عمي أكمميؿالجامعات الخاصة في البمداف العربية 8783

منتدل الفكر العربيضياء الديف زاىركيؼ تفكر النخبة العربية في تعميـ المستقبؿ8784

منتدل الفكر العربيسعد الديف إبراىيـمستقبؿ النظاـ العالمي كتجارب تطكير التعميـ 8785

منتدل الفكر العربيفاتف خميؿ البستانيالتعميـ العالي في البمداف العربية8786

منتدل الفكر العربيغساف سبلمةالتسكية الشركط المضمكف األثار8787

1990منتدل الفكر العربي عمي أكمميؿالحرية األكاديمية في الجامعات الغربية8788

1987منتدل الفكر العربي عماف أحمد محمكد الخطيبالتعمـ عف بعد8789

1991منتدل الفكر العربي عماف سعد الديف إبراىيـتعميـ األمة العربية8790
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1990منتدل الفكر العربي عماف محمد الجابرمسياسات التعميمية 8791

1997المجمكعة لطفي المنفمكطينظرات8792

1997منتدل الفكر العربي الحسف بف طبلؿأطفاؿ الشكارع8793

1990منتدل الفكر العربي محمد جكاد رضاالسياسات التعميمية في دكؿ الخمج العربي8794

1985المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر مصطفى فاسيالبطؿ في القصة التكنسية8795

ديكاف المطبكعات الجامعية كىرافمحمد عباسالبشير اإلبراىيمي أديبا8796-8804

1989المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرأحمد سيد محمدالركاية اإلنسيابية8805-8807

الشركة الكطنية لمنشر الجزائرطاىر كطارالبلز8808

1984ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرزكريا صياـدراسة في الشعر الجاىمي8809

/أبي الطاىر إسماعيؿكتاب قناطر الخيرات8810

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر              أحمد الطيب معاشالتراكيح كأغاني الخياـ  8811-8814

8815
                تاريخ األدب الغربي

                طبلس لمترجمة كالنشر           نخبة مف األساتذة المختصيف

1984المؤسس الكطنية لمكتابصالح خرفيالشعر الجزائرم الحديث8816

1967دار الشركؽ القاىرة عباس محمكد العقادديكاف عمي الجاـر8817

1986الييئة المصرية العامة لمكتاب انس داكد: دالشاعر مسرحية شعرية8818-8821

1998مؤسسة األشرؼ لمنشر بيركت خميؿ رزؽعيف عذارل8822-8823

1998مؤسسة األشرؼ لمنشر بيركت                         خميؿ رزؽ                    تحكالت الحبكة8824-8826

المنشكرات القانكنية زكرياعبد الصمد بف عبد اهللفيرس النصكص التشريعية كالتنظيمية 8727

1973دار الكتاب المبناني بيركت تكفيؽ الحكيـحمارم كمؤتمر الصمح8828

1998مؤسسة األشرؼ لمنشر بيركت محمد التطكانيالكجع األكبر8829-8830
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1984المؤسس الكطنية لمكتابأحمد سيد محمدالركاية اإلنسانية 8831

1988دار العكدة بيركت حسف المكزمتراتيؿ حالمة في معبد العشؽ كالثكرة8832

1977دار التقدـ مكسكك عبد اهلل قيارعكدة البصر8833

1982الشركة الكطنية لمنشرالجزائر الطاىر كطارعرس بغؿ8834

1985دار الشياب باتنة الجزائر إبراىيـ كمانيأكراؽ في النقد األدبي8835-8836

1992زكريا لممنشكرات القانكنية داكدم سبلميقضايا المحكمة العميا8837-8838

1990مؤسسة االشرؼ لمنشر بيركت أبي عمي محمد بف المستنيركتاب الغرؽ8839

1986الييئة المصرية العامة لمكتاب انس داكد: دالشاعر مسرحية شعرية8840

2002منشكرات دار الغرب كىراف صبار نكر الديفمجمة األدب كالعمـك اإلنسانية 8841-8850

1996سمسمة عالـ المعرفة ىانس بيتر مارتيففخ العكلمة 8851

2000دار كنعاف لمدراسات كالنشر دمشؽ يكسؼ سامي اليكسؼالقيمة كالمعيار8852

2001إتحاد الكتاب العرب دمشؽ مكنسي حبيبفمسفة المكاف في الشعر العربي8853-8854

2000دار العكدة بيركت معركؼ الرصافياألعماؿ الشعرية الكاممة8855-8857

كزارة التربية الكطنية التعميـمصطفى أميف/عمي الجاـرالببلغة الكاضحة 8858-8860

1999دار العكدة بيركت محمد غنيمي ىبلؿاألدب المقارف8861-8863

الميزاف لمنشر كالتكزيع الجزائرمحمكد يعقكبيمعجـ الفمسفة8864-8866

1987دار العكدة بيركت محمد غنيمي ىبلؿالنقد األدبي الحديث 8867-8874

1988المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر العربي دحكذاكرة الظؿ الممتد 8875-8889

/أبك عبد اهلل السنكسيشرح أـ البراىيف في عمـ الكبلـ 8890-8900

/احمد بف ديابصحائؼ مف التراث8901-8912

/عبد القادر بف محمد بف القاضيبكابات النكر8913-8922
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بنعزكز زبدةدراسة المشتقات العربية8923-8928
1990المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر الشريؼ قصار2ج-1تقنيات التعبير الكتابي كالشفكم ج8929-8942

/أبك العبد دكدكالتاريخ المنصكرم8943-8958

/العربي دحكالشعر الشعبي كدكره في الثكرة التحريرية8959-8963

/إبراىيـ مردكخالحركة التشكيمية المعاصرة بالجزائر 8964-8968

/التمي بف شيخمنطمقات التفكير في األدب الشعبي الجزائرم8969-8971

//دراسات في األدب الشعبي8972-8981

/عمار بف زايدالنقد االدبي الجزائرم الحديث8982-8994

/عبد المالؾ مرتاضالقصة الجزائرية المعاصرة 8995-8997

/عبد الحميد حاجياتعبد اهلل بف المقفع حياتو كآثاره8998-9001

/كاسيني األعرجالطاىر كطار9002

2002المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف الككيت عبد الرحمف محمد العقكد: داإلبياـ في شعر الحداثة 9003-9004

/باتريؾ سميتالياباف 9005-9006

/عبد المحسف صالحاإلنساف الحائر بيف العمـ كالخرافة9007-9008

/عبد الستار إبراىيـالحكمة الضائعة 9009-9010

/سعد شعبافالطريؽ إلى المريخ9012-9011

/بنيمكبي مرمالعبقرية 9013-9014

/عمي الراعيالمسرح في الكطف العربي9015-9016

/لستر ثاركالصراع عمى القمة9017-9018

/راسؿ جاككمينياية اليكتكبيا9019-9021

/جاف شارؿ سكرنيا(نسخ2)تاريخ الطب 9022

290



/جميف كلسكف(نسخ3)سيككلكجيا فنكف األداء 9024

/إدارة الشؤكف المجتمع العممي(نسخ2)جيراف في عالـ كاحد9027

/مجمكعة مف الكتاب(نسخ3 )نظرية الثقافة 9029

/ماريا لكيزا برنيرم(ف2)المدينة الفاضمة عبر التاريخ 9032

/إرنست ماير( ف3 )ىذا ىك عمـ البيكلكجيا9034

/دانييؿ بكرشتايف(ف4)التنيف األكبر 9037

/مصطفى ناصؼ(ف4)المغة ك التفسير ك التكاصؿ 9041

/كاتي ككب(نسخ3)إبداعات النار 9045

/جكزؼ شاذت( نسخ4)تراث اإلسبلـ 9048

/فمكرماف ككلماس(ف4)المغة كاإلقتصاد 9052

/نبيؿ عمي(ف4)الثقافة العربية ك عصر المعمكمات 9056

/عبد العزيز محمكد(ف5)المرايا المقعرة 9060

/بابارا باكماف(ف5)عصكر االدب االلماني9065

/قصي الحسيف(ف3)األصمعيات 9070

1998منشكرات دار الكتاب اليبلؿ بيركت/(ف4)المفضميات 9073

2001دار الىفاؽ جاف بيرك(ف7)المسانيات9077

2000دار القصبة  لمنشر الجزائر خكلة طالب اإلبراىيمي(ف7)مبادئ في  المسانيات 9084

دار اآلفاؽأندريو مارتينو(ف8)مبادئ في  المسانيات العامة9091

دار الكتب العممية بيركتبف الحسيف الزكزني(ف8)شرح المعمقات السبع 9099

دار الفكر لمطباعة كالنشر بيركت/( ف4)شرح المعمقات العشر9107

2001دار الفكر بيركت بركات يكسؼ عبكد( ف3)شرح قطر الندل كبؿ الصدل 9111
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/( ف 8)ألؼ ليمة كليمة 9114

1998دار التكنسية لمنشر عبد األمير األعسـ( ف9)مصطمح الفمسفي عند العرب 9122

دار الثقافة بيركتبدكم طبانة( ف3)عمـ البياف 9131

//( ف 4)البياف العربي 9134

دار ىكمو لمطباعة كالنشر الجزائرعبد المالؾ مرتاض( ف15)األدب الجزائرم القديـ 9138

2002المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف الككيت شاكر عبد الحميد( ف3)التفضيؿ الجمالي 9153

ديكاف المطبكعات الجامعيةسفير ناجي( ف18 )محاكالت في تحميؿ اإلجتماع 9156

1988دار البشير لمنشر محمد بركات حمدم( ف4)مفيـك المعنى بيف األدب كالببلغة 9174

مكتبة العصرية بيركتمحمد محي الديف( ف4 )أكضح المسالؾ في ألفية إبف مالؾ9178

1996دار صادر بيركت بف عبد اهلل البغدادم( ف7)معجـ البمداف 9182

1982دار العرب اإلسبلمي بيركت عبد اهلل بف محمد الجكىرم( ف4)مسند المكطأ 9188

1999دار الجيؿ بيركت أحمد بف فارس بف زكريا( ف6)معجـ مقاييس المغة 9192

دار الكتاب العربي بيركتمحمد بف عبد ربو االندلسي( ف6)كتاب العقد الفريد 9198

//فيارس العقد الفريد9204

1996دار العكدة بيركت نسخ-10مقدمة إبف خمدكف 9205

1984دار التكنسية لمنشر المقدمة تاريخ العبلمة بف خمدكف9215

2001مكتبة دنديس االردف بيجت عبد الكاحد الشيخمينسخ-10ببلغة القرآف الكريـ في اإلعجاز 9216

 بيركت1997دار الغرب اإلسبلمي محمد بف عمر العدكانينسخ-10تاريخ العدكاني 9226

مكتبة دار الفيحاء دمشؽإبف حجر العسقبلنينسخة-14فتح البارم9236

المكتب اإلسبلمي دمشؽمسعكد البغكمنسخة-16شرح السنة لئلماـ البغكم 9250

دار الفكر لمطباعة كالنشر بيركتأبي عثماف عمر بف بحر الجاحظنسخ-8البياف كالتبييف 9266
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دار الجيؿ بيركتأحمد بف فارس بف زكريانسخ-6معجـ مقاييس المغة 9274

دار الفكر بيركت/نسخ-6معجـ مقاييس المغة 9280

/عبد اهلل بف الحسيف الفكيرمنسخ-6التبياف في إعراب القرآف 9286

2002دار الفكر لمنشرإبف إبراىيـ النيسابكرم الميدانيمجمع األمثاؿ نسختيف9288

2001دار الفكر بيركت محمد بف أبي بكر الرازم( ف3)مختار الصحاح 9290

دار النفائس االردفعبد الرحمف داكد العبيرمقصة السيرة النبكية 9293

دار الكتاب العربي بيركتمصطفى صادؽ الرافعيتحت راية القرآف 9294

9295
كتاب تيذيب األلفاظ

مكتبة دار التراثأبي يكسؼ يعقكب بف إسحاؽ السكيت

1998دار الحديث القاىرة يكسؼ عبد الرحمف الطبعإبف ىشاـ كأثره في النحك العربي9296

دار الثقافة بيركتاحمد حسف الزياتتاريخ االدب العربي9297

دار الشرؽ العربي بيركتبدر الديف خاضرمحساف بف تابث األنصارم9298

دار الشرؽ العربي بيركتعزة حسفديكاف إبف مقبؿ9299

2000دار الفكر بيركت أبي القاسـ الزمخشرمأساس الببلغة 9300

1987دار الكتب العممية بيركتأبي زكريا التبريزمشرح قصائد العشر 9301

دار مكتبة الفكر ليبياعبد المنعـ سيد عبد العاؿمعجـ األلفاظ العامية9302

1994مكتبة البحكث الثقافية لبناف محمكد مصطفى ىرمكشغاية المأمكؿ9303

دار الجيؿ بيركتمجد الديف محمد الفيركزقامكس المحيط 9304

1983عالـ الكتب بيركت مصطفى الشكعةمصطفى صادؽ الرافعي9305

دار إحياء العمـك بيركتأبي محمد بف قتيبةالشعر كالشعراء9306

1999دار العكدة بيركت ديكاف إبراىيـ الناجي9307
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/ديكاف عمي محمكد طو9308

/أحمد شكقياألعماؿ المسرحية الكاممة9309-9310

/ديكاف حافظ إبراىيـ9311-9312

/ديكاف أبكقاسـ الشابي9313

/ديكاف فدكل طكقاف 9314

/ديكاف إبراىيـ طكقاف9315

/بدر شاكر السياب2األعماؿ الشعرية الكاممة 9316

/نسخ-8ديكاف صبلح عبد الصبكر9318

دار اآلفاؽمصطفى حركاتالمسانيات العامة9326

دار صادر بيركتكـر البستاني نسخ8ديكاف الفرزدؽ  9338

//نسخ-4ديكاف إبف المعتز9346

/أبي سعيد السكرمنسخ-4ديكاف الحطيئة9349

/إحساف عباس( ف4)ديكاف ابف سيؿ 9353

/نسخ4-ديكاف عبيد بف األبرص9357

/بطرس البستانينسخ4- ديكاف جميؿ بثينة9361

/ نسخ4ديكاف إبف ىاني 9365

/نسخ2ديكاف لبيد بف ربيعة العامرم 9369

/ نسخ4ديكاف عمر بف أبي ربيعة 9371

2001دار الكتب العممية بيركت أبي عبد اهلل محمد بف سعيدنسخ 3ديكاف البصيرم 9375

/أبي عبد اهلل السبلـ الجرفينسخ5ديكاف الخنساء 9378

1991دار الجيؿ بيركت عبد العزيز شرؼنسخ5المقاكمة في األدب الجزائرم المعاصر9383
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2001دار الفكر لمنشر بيركتسعيد المحاـ نسخ4نكادر الشعر كالشعراء 9388

دار المعارؼ القاىرةشكقي ضيؼنسخ4في المنقد األدبي 9392

1994ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر مصطفى عشكم نسخ6مدخؿ إلى عمـ النفس المعاصر 9396

1987المؤسسة الكطنية لمكتاب مف فتح البابنسخ3شعر لشباب في الجزائر 9402

1971دار اآلفاؽ الجديدة مصطفى حركاتنسخ7الصكتيات كالفكنكلكجيا 9405

1982دار الفكر دمشؽ جاف لكيس كابانس نسخ4النقد األدبي 9412

المممكة المغربية كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلميةمحمد بف عبد العزيزف4الماء في الفكر اؿ؟إسبلمي كاألدب العربي 9416

دار الثقافة بيركتيعقكب مبارؾ نسخ6قكاعد المغة اإلنجميزية 9420

1982دار الفكر دمشؽ فايز الدايةنسخ2عمـ الداللة العربي  9425

1984حككمة الككيتإحساف عباسنسخ  2شرح ديكاف لبيد بف ربيعة العامرم 9427

2000دار الفكر العربي بيركت عبد المجيد الحر نسخ 2شفافية خميؿ حاكم 9429

/يحي شامي نسخ2األعشبي حياتو كشعره 9431

/محمكد معركؼ نسخ2سمـ الخاسر9433

/منيؼ مكسىمحمد الفيتكرم9435

/عبد المجيد الحراألخطؿ9436

/ىاشـ صالح مناعبشار بف برد9437

/طبلؿ عبلمةنسخ3صناعة الكتابة كفف التعبير 9438

1985دار البشير عماف عكدة اهلل منيع القبسيتجارب في النقد األدبي التطبيقي 9441

الزىراء لمغعبلـ العربيإبف سعدنسخ-3العشر المبشركف بالجنة  9445

دار القمـ بيركتمحمد عبد العزيزنسخ2السجع العربي 9448

اإلستقامة القاىرةأبي العباس محمد بف يزيدنسخ-2الكامؿ في المغة كاألدب 9450
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دار القمـ بيركتحسف ظاظا نسخ2كبلـ العرب 9452

1996مؤسسة الرسالة بيركت عبد الصبكر شاىيف نسخ 2في عمـ المغة العاـ 9454

دار القمـ بيركتحسف ظاظا نسخ2المساف كاإلنساف 9456

مطبعة األمانة القاىرةمحمكد تكفيؽ نسخ2إشكالية الجمع بيف الحقيقة المجاز 9458

دار المعارؼ بمصرشكقي ضيؼ نسخ2المدارس النحكية 9461-9460

1995ديكاف المطبكعات الجامعية عبد الرحمف الكافي نسخ5مختصر في مبادئ عمـ النفس كمصطمحاتو 9462

مكتبة الزىراء الشرؽ القاىرةمحمد مكسى عثماف نسخ3أسس مناىج البحث العممي 9467

1985دار السعكدية لمنشر سييمة زيف العابديف حماد نسخ2مف عمؽ الركح كصمب الفكر 9470

1998دار الحديث القاىرة محمد الميزني نسخ3دراسة في التصكؼ الفمسفي اإلسبلمي 9472

1999دار صادر بيركتأبك القاسـ كرك2أغاني الحياة ديكاف أبي القاسـ الشابي 9475

1988دار المنارة جدةمأمكف فريز جرار نسخ3خصائص القصة اإلسبلمية 9477

1990دار الفكر بيركت شكرم فيصؿ نسخ2ديكاف النابغة الذبياني9480

1997دار التكبقاؿ لمنشر جكليا كرستيفا نسخ 2عمـ النص 9482

1996دار النفائس األردف صبلح عبد الفتاح الخالدم نسخ 2التفسير كالتأكيؿ في القرآف الكريـ  9484

1988دار البشائر اإلسبلمية بيركتمحمد عمي الياشمي نسخ 2كمضات الخاطر 9486

1993القاىرة محمد أميف الخضرم نسخ4مف أسرار المغايرة 9488

1997دار اإلماف دار إبف حـز بيركت أحمد سميـ الحمصي نسخ 3قطكؼ مف العربية 9492

دار مكتبة الحياة بيركتجكرجي زيداف نسخ 2فتح األندلس 9495

دار الفكر المبنانيأحمد خميؿ نسخ 2أثر اإلسبلـ في العقمية العربية 9497

2000الشركة المصرية العالمية محمد عدنافمرشد المترجـ 9498

2002مركز اإلسكندرية لمكتاب سيير أحمدتنشئة الطفؿ كحاجاتو بيف النظرية كالتطبيؽ  9499
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2001دار قباء لمطباعة كالنشر عفاؼ الغمرمالمنطؽ عند إبف تيمية 9500

المكتب الجامعي الحديثمحمد السيد حبلكةتثقيؼ الطفؿ بيف المكتبة كالمتحؼ 9501

2002مكتبة كمطبعة اإلشعاع الفنية عمي البازالعبلقة العامة كالعبلقات اإلنسانية كالرأم العاـ 9502

دار المعارؼ القاىرةمحمد حسيف ىيكؿعثماف بف عفاف 9503

1988مركز الثقافي العربي محمد بنيسحداثة السؤاؿ 9504

1981دار العمـ لممبلييف بيركت حسف الصعباإلنساف العربي 9505

1997مكتبة كىبة القاىرة عمي إسماعيؿ محمدالمنيج في المغة العربية9506

1998المركز الثقافي العربي طو عبد الرجمافالمساف كالميزاف أك التككثر العقمي9507

داراألندلس بيركتيكسؼ حسيف يكارقراءات نقدية 9508

1999دار عمار ابراىيـ أبك ديابالصكرة اإلستدرارية في الشعر العربي9509

دار المعارؼ القاىرةشكقي ضيؼالعصر الجاىمي 9510

/أحمد ىيكؿاألدب األندلسي9511

مؤسسة شباب الجامعة إسكندريةمحمد أحمد عبد المكلىالعياركف كالشطار كالبغاددة9512

1990دار الفكر المبناني بيركت محمد العريبيالديانات الكضعية المنقرضة 9513

1987دار الكفاء لمطباعة  حممي القاعكدمحمد صمى اهلل عميو كسمـ في الشعر الحديث9514

1998دار الثقافة بيركت إيميا الحاكمالركمنسية 9515

1992القاىرة عبد البارم طو سعيد نسخ2أثر التشبيو في تصكير المعنى 9516

دار المعارؼ القاىرةمحمد الطنطاكم نسخ2نشأة النحك 9518

1990دار الفكر المبناني بيركت ماجد الصايغ نسخ 2األخطاء الشائعة 9520

1995مطبعة األمانة مصر محمكد مكسى عثماف نسخ2أدكات التشبيو 9522

1987دار المسيرة بيركت فكزم الغتيؿ نسخ2الفمكمكر ماىك 9524
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1997دار النثر لمجامعات مصر ناصرالمكافي نسخ2القصة العربية عصر اإلبداع 9526

1987دار المعارؼ القاىرة خميؿ تامي نسخ2العرب قبؿ اإلسبلـ 9528

مؤسسة شباب الجامعة إسكندريةعباس المناصرة نسخ 2مقدمة في نظرية الشعر اإلسبلمي 9530

مكتبة زىراء الشرؼ القاىرةالسيد إبراىيـ نسخ 2نظرية القارئ كقضايا نقدية كأدبية 9532

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر صالح الخرفي نسخ2حمكد رمضاف 9534

/صالح الخرفي نسخ2محمد السعيد الزىراكم 9536

1994دار اليدية لمطباعة كالنشر محمكد  السيد شيخكف نسخ2اإلستعارة نشأتيا كتطكرىا 9538

1990مكتبة كىبة القاىرة عبد العظيـ اإلبراىيـ نسخ2مصادر اإلبداع بيف األصالة كالتزكير 9540

1984دار القمـ الككيت محمد عبد اهلل كراز نسخ2دراسات إسبلمية 9542

1990دار الفكر المبناني بيركت فايز ترحيني نسخ2اإلسبلـ كالشعر  9544

1994دار اليداية لمنشر محمكد السيد شيخكف نسخ3األسمكب الكنائي 9546

1998دار الثقافة بيركت إيميا الحاكم نسخ2الكمنسية 9549

1998دار الثقافة بيركت محمد غنيمي ىبلؿ نسخ3 الركمانتكية 9551

1987مؤسسة عبد الكريـ تكنس الطيب بككش نسخ 3التصريؼ العربي 9554

1992دار مكتبة اليبلؿ عمي بكممحـ نسخ 3كتاب السياسة المدنية أبي نصر الفارابي 9557

1998المزكز الثقافي  العربي عبد اهلل العركم نسخ2مفيـك الحرية 9560

//نسخ2مفيـك الدكلة  9562

2000دار الفكر العربي المعاصر بيركت عبد الجبار الرفاعي نسخ 2الفكر اإلسبلمي المعاصر 9564

1983دار الفكر دمشؽ ىاني الخير نسخ2تراث كمعاصرة 9566

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر عمي مبلحي نسخ4صفاء األزمنة الخانقة 9568

2000طبع بالجزائر بدر الديف بف يحي بف تريدم 3قامكس مصطمحات الفقو كالحديث كعمـ األصكؿ 9572
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1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر يمينة مشاكرة نسخ2المغارة المتفجرة 9575

/مصمح سالـ نسخ2مف يصنع األقرار 9578

دار الحداثة لبنافبدرم عثمافبناء الشخصية في زكايات نجيب محفكظ 9580

1994دار العالمية بيركت طبلؿ حربديكاف عركة بف كرد 9581

1984دار القمـ الككيت محمد عيسى الحريرمالدكلة الرستمية بالمغرب اإلسبلمي 9582

1990دار تكبقاؿ الدار البيضاء عبد القادر الفاسيالبناء المكازم9583

1985دار المنارة لمنشر أحمد بساـ ساعيالكاقعية اإلسبلمية في األدب كالنقد 9584

دار المعارؼ القاىرةعائشة عبد الرحمفقيـ جديدة لؤلدب العربي 9585

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر حسيف الحاج حسيفاألسطكرة عند العرب في الجاىمية 9586

1983دار الفكر دمشؽ عمر الكامؿ مسقاكمكحدة الحضارة 9587

1998مكتبة الكىبة القاىرة محمد أبك مكسىقراءة في األدب القديـ 9588

1993دار طعمة بيركت جكرج غريبمعجـ صناعة الكممة 9589

1997دار القمـ دمشؽ محمد رجب البيكميمصطفى صادؽ الرافعي9590

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر غاستكف باشبلرجدلية الزمف 9591

1994أفريقيا الشرؽ عمر أكقافمدخؿ لدراسة النص كالسمطة9592

2000دار الفكر العربي المعاصر بيركت عبد الكريـ الخطيبالتصكؼ كالمتصكفة 9593

1981دار العمـ لممبلييف سكفر كميبمف األدب التمثيمي اليكناني9594

1997دار القمـ دمشؽ عبد الرزاؽ الكيبلنيالشيخ عبد القادر الجيبلني9595

1978مكتبة الخانجي بالقاىرة محمد الصادؽ العفيفيالنقد التطبيقي كالمكازنات9596

1990مكتبة كىبة القاىرة أحمد عبد التكاب الفيكميالدكر في المغة 9597

2000دار الفكر العربي القاىرة عبد الفتاح األشيفالمعاني في ضكء أساليب القرآف9598
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1998دار الثقافة بيركت شكقي ضيؼالشعر كالغناء في المدينة كمكة5999

1983مكتبة األنجمك المصرية عمي الحديدمفي أدب األطفاؿ 9600

منشكرات مكتبة العصرية صيدا بيركتعباس محمكد العقادحياة قمـ 9601

1983مكتبة المتنبي أحمد بف كحيؿكتاب التنبيو 9602

1997مؤسسة الرسالة عبد العاؿ سالـ مكـرالمشترؾ المفظي9603

مطبعة العاني بغدادعبلء الديف المدرسالظاىرة القرآنية 9604

1997مؤسسة الرسالة محمد فاركؽ النبيافأبحاث إسبلمية 9605

1997دار القمـ دمشؽ مصطفى عبد العميـالييكد في العالـ القديـ 9606

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر األخضر فمكس نسخة 11حقكؿ البنفسج 9617-9607

/أبك القاسـ سعد اهلل نسخ 4أفكار جامحة 9621-9618

/أنكر ىدل البرازم نسخة 18ثكرة الغاب المنتصر 9639-9622

/محمد مفبلحنسخة  11خيرة كالجباؿ 9650-9640

تصدر عف المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف15عالـ الفكر 9665-9651

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر عمارية ببلؿ نسخة 11مف يكميات أـ عمي 9666

1998دار الثقافة بيركت إبف خمكافج7كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف 9667

/محمد زكريا غانيالعذارل المائسات في األزجاؿ كالمكشحات 9675

دار العكدة بيركتأدكنيس عمي أحمد سعيد نسخ5مقدمة الشعر العربي أدكنيس 9680

/عز الديف إسماعيؿ نسخ5التفسير النفسي لؤلدب 9685

دار الثقافة بيركت لبنافإحساف عباس: دبدر شاكر السياب دراسة حياتو كشعره9690

دار اآلفاؽ الجديدةمصطفى كماؿ الميدكم نسخ4البياف بالقرآف 9695

دار العكدة بيركتالطيب صالح نسخ5مكسـ اليجرة إلى الشماؿ 9699
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دار اآلفاؽ الجديدة بيركترشدم فكار: د نسخ 7األثنكغرافيا كالسكسيك غرافيا 9704

المؤسسة العربية لمدراسات كالنشركتاب قضايا حربية نسخ5فمسطيف العرب 9711

دار العكدة بيركتعبد الرحمف إبف خمدكف نسخ5مقدمة إبف خمدكف 9716

/سميح القاسـ نسخ5ديكاف سميح القاسـ 9721

دار العكدة بيركتعمر أبك ريشة نسخ5عمر أبك ريشة 9726

/بدر شاكر السياب نسخ10بدر شاكر السياب 9731

/صبلح عبد الصبكر ج9ديكاف صبلح عبد الصبكر 9741

/بمند الحيدرم نسخ5ديكاف بمند الحيدرم 9750

/ نسخ5فدكل طكقاف  نسخ5ديكاف فدكل طكقاف 9755

/تكفيؽ زياد نسخ5ديكاف تكفيؽ زياد 9760

/أبك القاسـ سعد اهلل نسخ5ديكاف أبي القاسـ الشابي 9765

مؤسسات نشر كتكزيعالطيب بككش: د ف6التصريؼ العربي مف خبلؿ عمـ االصكات  9770

دار اآلفاؽ الجديدةإبراىيـ الككني نسخ4 (2-1)المجكس ج9776

دار الثقافة بيركتإليا الحاكم 5الرمزية كالسريالية في الشعر الغربي كالعربي 9780

مؤسسة األشرؼ بيركت لبنافعبد الجميؿ مرتاضف5بكادر الحركة المبنانية األكلى عند العرب 9785

دار العكدة بيركتمحمكد دركيشنسخ3ديكاف محمكد دركيش 9790

داراآلفاؽ الجديدة بيركتعبد الكريـ غبلبنسخ4صراع المذىب كالعقيدة في القرآف 9793

دار الكتاب الحديثعبد معركؼف5الدكلة الفمسطينية كمشاريع اإلستيطاف 9797

عمـ المعرفةرانيبل نسخ3الماضي المشترؾ بيف العرب كالغرب 9802

دار غريب لمطباعةعبد الرحمف الشرقاكم نسخ4عمى إماـ المتقيف 9805

1997مؤسسة الرسالة عبد الصبكر شاىيف: د نسخ3في عمـ المغة العاـ 9809
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دار العكدة بيركتإبراىيـ ناجي نسخ5ليالي القاىرة 9812

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر عبد الممؾ مرتاض نسخة 17ىشيـ الزمف 9817

/أبك العيد دكدك نسخ10بحيرة الزيتكف 9834

دار العكدة بيركتمحمد غنيمي ىبلؿ نسخ5األدب المقارف 9844

/إبراىيـ ناجي نسخ4ديكاف إبراىيـ ناجي 9849

دار اآلفاؽ الجديدةعمي التكفيؽ نسخ5 المعجـ الكافي النحكالعربي 9853

1987مؤسسة عبد الكريـ تكنس عبد السبلـ المسدم ف7ماكراء المغة بحث في الخمفيات المعرفية 9858

كتاب العربيأحمد أبك زيد: د نسخة 13الطريؽ إلى المعرفة 9865

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر األزىر عطية نسخ10خط اإلستكاء 9872

/عمار بمحسف نسخة 11فكانيس 9888

دار اآلفاؽ الجديدة بيركتإردكارد يكريمف نسخ6المشكبلت الجنسية أسبابيا كعبلجيا 9899

مؤسسات عبد الكريـ عبد اهللعبد السبلـ مكسكم نسخ4المصطمح النقدم 9905

دار اإلنسانيةعمي الشامي نسخ2الحضارة كالنظاـ العالمي 9909

مؤسسة مختارصبلح فضؿف3تأثير الثقافة اإلسبلمية في الككميديا اإلليية 9911

دار الثقافة بيركتإيميا الحاكم2 الرمزية كالسريالية في الشعر العربي كالغربي9914

مؤسسة عبد الكريـ عبد اهللعبد السبلـ المسدمف2ماكراء المغة بحث في الخمفيات المعرفية 9916

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر عبد اليادم عبد الرحمف نسخ3المخالب كالفريسة 9918

/التمي بف شيخ4منطمقات التفكير في األدب الشعبي الجزائرم9921

دار الثقافة بيركتفرانتز ركزنتاؿف3مناىج العمماء المسمميف في البحث العممي 9925

دار اآلفاؽ الجديدةنيقكلك ميكياقممي نسختيف2األمير 9928

1995مطبعة األمانة مصر محمد جبلؿ الذىبيف2سمات الببلغة عند الشيخ عبد القاىر 9930
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دار اليدلإبف عبد اهلل شعيبف2الميسر في الببلغة العربية 9932

دار اآلفاؽ الجديدة بيركتمحمد عمي سعدف2األحكص بف محمد األنصارم 9934

1990دار الفكر المبناني بيركت عصاـ نكر الديف نسخ3تاريخ النحك9936

دار الثقافة بيركتصبلح الديف خميؿ الصفدم ف2تكشيع التكشيح 9939

/أبك القاسـ عبد الغفكر ف2أحكاـ صنعة الكبلـ 9941

دار المعارؼمحمد  عزاـ3,2,1,ديكاف أبي تماـ ـ9943

دار األصالةسييؿ سميماف: د ف2كماؿ ناصر 9946

الشركة الكطنيةمظفر النكاب نسخ4كتريات ليمية 9948

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر مخمكؼ عامر نسخ5تجارب قصيرة كقضايا كبيرة 9952

دار العكدة بيركتنازؾ المبلئكة نسخة16ديكاف نازؾ المبلئكة 9957

دار العكدة بيركتسميح القاسـ نسخ7ديكاف سميح القاسـ9973

دار العكدة بيركتصبلح عبد الصبكر نسخة16ديكاف صبلح عبد الصبكر 9980

دار العكدة بيركتبدر شاكر السيابنسخة16ديكاف بدر شاكر السياب 9996

دار العكدة بيركتبمند الحيدرم نسخ6ديكاف بمند الحيدرم 10012

دار العكدة بيركتعمر أبك ريشة نسخ6ديكاف عمر أبك ريشة 10018

دار العكدة بيركتخميؿ حاكمنسخ6ديكاف خميؿ الحاكم 10024

دار العكدة بيركتأحمد رامي نسخ6ديكاف أحمد رامي 10030

دار العكدة بيركتعز الديف إسماعيؿ نسخ6ديكاف أبك القاسـ الشابي 10036

دار العكدة بيركتأمؿ دنقؿ نسخ6امؿ دنقؿ األعماؿ الشعرية الكاممة 10042

دار العكدة بيركتعبد الكريـ الكرمي نسخ6ديكاف أبي سممى 10048

دار العكدة بيركتعبد الكىاب البياتي نسخة13ديكاف عبد الكىاب البياتي 10054
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دار العكدة بيركتأحمد شكقي نسخ 4ديكاف أحمد شكقي األعماؿ المسرحية الكاممة 10067

دار العكدة بيركت/ف12ديكاف أحمد شكقي األعمااللشعرية الكاممة 10071

دار العكدة بيركتمحمكد دركيشنسخة12ديكاف محمكد دركيش 10083

برس  لبناف- منشكرات جركسالشاعر القركمنسخ6الشاعر القركم األعماؿ الكاممة لمشعر 10095

/سعدم يكسؼ نسخ6ديكاف سعدم يكسؼ 10101

/إبراىيـ ناجي نسخ6ديكاف  إبراىيـ ناجي 10107

/عز الديف إسماعيؿنسخ4ديكاف عز الديف المناصرة   10113

/الباركدم نسخ4ديكاف الباركدم 10116

/حافظ إبراىيـ نسخ6ديكاف حافظ إبراىيـ 10121

/سعدم يكسؼ نسخ6ديكاف سعدم يكسؼ 10127

/عمي محمكد  طو نسخ6ديكاف عمي محمكد طو 10133

دار التقافة بيركتإحساف عباس نسخ6بدر شاكر السياب 10139

عالـ الكتبعبد العزيز البيركني نسخ7معجـ  طبقات الحفاظ 10145

دار ماركف عبكدخميؿ مطراف نسخ6ديكاف الخميؿ  10152

دار الجيؿ بيركتبطرس البستاني نسخ8ادباء العرب 10158

منشكرات مكتبة المثنىإبف دريد  نسخ5كتاب اإلشتقاؽ 10166

دار العكدة بيركتمحمد غنيمي ىبلؿنسخ5النقد األدبي الحديث 10171

دار الثقافة بيركتإيميا الحاكم نسخ8النابغة 10176

دار العكدة بيركتمحمد غنيمي ىبلؿ نسخ3النقد االدبي الحديث 10184

دار االفاؽ الجديدةعمي تكفيؽ الحمد نسخ8المعجـ الكافي لمنحك العربي 10187

دار العكدة بيركتمحمد غنيمي ىبلؿ نسخ6األدب المقارف 10195
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دار االفاؽ الجديدةمصطفى لطفي المنفمكطي نسخ 4الشاعر 10201

دار الثقافة بيركتعفيؼ نايؼ  حاطـك نسخ5الغزؿ في العصر العباسي األكؿ 10205

دار الثقافة بيركتدبدكب طبانة نسخ4دراسات في نقد األدب العربي 10210

دار العكدة بيركتدريني خشبة نسخ6اإللياذة 10214

// نسخ6الؤلكذيسة  10220

دار االفاؽ الجديدةبيركتمفيد محمد قميحة: د نسخ5األعشى الكبير 10226

/سمير عبده نسخ4الكعي العممي 10231

دار العكدة بيركتمحكد دركيش نسخ5أحبؾ أك ال أحبؾ 10235

// نسخ8عابركف في كبلـ عابر 10240

دار الثقافةجكرج غريبنسخ4إلياس أبك شبكة 10248

دار العكدة بيركتمحمكد دركيش نسخ5ىي أغنية ىي أغنية 10252

// نسخ5أرل ما أريد 10257

// نسخ5أحد عشرة كككبا 10262

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر مكلكد آيت بمقاسـأصالة أـ إنفصالية10267

مؤسسة عبد الكريـالطيب البككش نسخ6التصريؼ العربي 10269

دار العكدة بيركتالطيب صالح نسخ6مكسـ اليجرة إلى الشماؿ 10275

دار الثقافة بيركت لبنافمحمد يكسؼ نسخ6القصة في األدب العربي الحديث 10281

دار الكصاؿعبد القادر فيدكح نسخ3الرؤيا كالتأكيؿ 10287

دار الثقافةمحمد يكسؼ ف2ديكاف دعبؿ بف عمي الخزاعي10290

دار العكدة بيركتصبلح عبد الصبكر نسخ4قراءة جديدة لشعرنا القديـ 10292

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر مصطفى محمد العمارم نسخ9مقاطع ديكاف الرفص 10296
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دار الثقافة بيركتإحساف عباس نسخ 6فف السيرة 10305

دار الثقافةجكرج غريب نسخ3الجاحظ دراسة عامة 10311

دار األدابمحمد مجرادة نسخ5سمخ الجمد 10314

دار العكدة بيركتالطيب صالح نسخ7ضك البيت 10319

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر صبايحية بف كمة نسخ4سقط المحار 10326

/الياشمي سعيدانينسخ3النظارة المكسكرة 10330

 دار اآلفاؽ الجديدةجماؿ البدرمىندسة القرآف دراسة فكرية جديدة10333

المعارؼالسيد فضؿ: دف2نقد القصيدة العربية 10336

دار النفائسبساـ العسمي ف2محمد المقراني 10338

دار الثقافةإحساف عباس: د ف2فف الشعر 10340

1997دار القمـ دمشؽ أبك الحسف البندكمف2نظرات األدب 10342

دار العكدة بيركتفدكل طكقاف ف2الميؿ كالفرساف 10344

جامعة الممؾ سعكدأبك أكس الشمساف ف2بنية الفعؿ 10346

دار الثقافةجكرج غريبنسخ4إلياس أبك شبكة 10348

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر محفكظ قداش ف2الجزائر في العصكر القديمة 10349

دار تبلنتيقيت لمنشرأبي عثماف الجاحظف4* البخبلء*الجاحظ 10351

شركة الشياب الجزائربشير بف ىادم ف4أىازيج في مكسـ الردة 10355

دار النشر المغربيةجماؿ الديف العمكم ف2رسائؿ فمسفية ألبي بكر بف باجة 10359

دار العكدة بيركتعباس محمكد العقاد ف4يقظة الصباح 10361

// ف2أعاصير  مغرب 10365

دار المعارؼ بمصرطو حسيفالكعد الحؽ10367
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دار الثقافة بيركتجكرج غريبمف التراث العربي 10368

دار المعارؼ بمصرطو حسيفمع أبي العبلء في سجنو10369

1997دار القمـ دمشؽ ماجد لحاـعبد اهلل بف الزبير العائد مف بيت اهلل الحراـ10370

/محمد الزحيمي: دالعزيز بف عبد السبلـ10371

دار الثقافة بيركتجكرج غريبالمتنبي دراسة عامة 10372

الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيعلحمة فركجيالتجكيد الكاضح10373

دار النفائساإلستبداد كاإلستعمار كطرؽ مكاجيتيا عند الككاكبي كاإلبراىيمي10374

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر عبد الحميد بف ىدكقةالجازية كالدراكيش10375

/اركاية-الرعف 10376

/عبد الحميد بف ىدكقةركاية - باف الصبح 10377

الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيعالطاىر كطارالزلزاؿ10378

دار الطميعة بيركتحسيف عطكاف: دالشعراء الصعاليؾ في العصر العباسي األكؿ10379

عالـ الكتبطبلؿ مجدكب/فيمي سعيد : دتحقيؽ المخطكطات10380

منشكرات عكيدات بيركتني ىيكمافعمـ الجماؿ 10381

دار كمكتبة اليبلؿقصي الحسيف: داألصمعيات 10382

دار مكتبة الحياةجاف بكؿ سارترالكجكدية مذىب إنساني 10383

سمسمة كتب المستقبؿ العربيسمير أميف: دما بعد الرأسمالية 10384

ديكاف المطبكعات الجامعيةمحمد مرتاض: دمف قضايا أدب األطفاؿ10385

مؤسسة المعارؼ بيركتعز الديف منصكر            دراسات نقدية كنماذج حكؿ بعض قضايا الشعر المعاصر10386

ف,د,ع,ـقيس ىادم أحمداإلنساف المعاصر عند ىربرت ماركيكز10387

رابطة العالـ اإلسبلميمحمد صفكة السقا اميفقبرص المسممة10388
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جامعة أـ القرلعمي بف محمد العقيقيمنيج القرآف في الدعكة إلى اإليماف10389

مكتبة الدراسات االدبيةشكقي ضيؼالتطكر كالتجديد في الشعر االمكم10390

المعارؼ اإلسكندريةرجاء عيدقراءة في الشعر العربي الحديث-لغة الشعر 10391

منشكرات المكتبة العصرية صيداعباس محمكد العقادإبراىيـ أبك االنبياء10392

//مراجعات في األدب كالفنكف10393

//*عمر بف أبي ربيعة*شاعر الغزؿ 10394

//التعريؼ بشكسبير 10395

دار القمـ بيركتنجيب محفكظثرثرة فكؽ النيؿ10396

//السراب 10397

//السماف ك الخريؼ10398

دار الكتب الشرقيةمحمد بف محمد األندلسي 2الحمؿ السندسية في األخبار التكنسية ج10399

نخبة مف األساتذةترجمة طاىر حجاراالدب كاألنكاع االدبية10400

عبد الرحمف صدقيأبك نكاس قصة حياتو في جده كىزلو10401
ؾ,ك,ـمحمكد بف مزيكمة-ركاية -اإلقامة في المناطؽ الممنكعة 10402

/عبد الممؾ مرتاض-ركاية -الخنازير 10403

1995مطبعة األمانة مصر احمد محفكظحياة شكقي10404

ف,د,ع,ـشكرم عزيز ماضيإنعكاس ىزيمة حزيراف عمى الركاية العربية10405

/محمد جبلؿ الكشؾ3الماركسية كالغزك الفكرم ط10406

دار الثقافة بيركتمحمد يكسؼ نجـالمسرح العربي دراسات كنصكص 10407

ؾ,ك,ـكاسيني األعرجالطاىر كطار تجربة الكتابة الكاقعية10408

ج,ـ,دزبير دراقيمحاضرات في االدب االجنبي10409
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المكتبة العصرية صيدارجاء نقاشأدباء كمكاقؼ10410

دار الكتاب العربي مصرعز الديف إسماعيؿالشعر العربي المعاصر10411

المكتبة العممية الجديدة لبنافجبراف خميؿ جبرافالعكاصؼ10412

1981دار العمـ لممبلييف طو حسيفخصاـ كنقد10413

ج,ـ,دطكؿ محمدالبنية السردية في قصص القرآف10414

/صالح بمعيداإلحاطة في النحك 10415

دار الكفاءفتح اهلل عمي المصرم*المتقاربة المعنى*األلفاظ المترادفة 10416

دار الفكر دمشؽصالح األشترأخبار البحترم10417

ت الجزائر,ف,ك,شمحمد مصايؼفصكؿ في النقد االدبي الجزائرم الحديث10418

منشكرات عكيدات بيركتترجمة نياد كامكاإلنساف المتمرد البير كامك10419

دار كمكتبة اليبلؿ بيركتخميؿ شرؼ الديفأبك عبلء المعرم 10420

دار الثقافة بيركتمحمد يكسؼ نجـفف المقالة 10421

الدار العالمية لمنشر كالتكزيععبد الغني المبلحمقاالت في طو حسيف 10422

دار الشركؽزكي نجيب محمكد: دفي فمسفة النقد 10423

1986المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائر محمد بك شحيطالكتابة لحظة كعي 10424

ديكاف المطبكعات الجامعيةحامد حفني داكد: داآلداب اإلقميمية في العصر العباسي الثاني10425

ديكاف المطبكعات الجامعيةزكريا صياـ: ددراسة في الشعر الجاىمي10426

دار الشركؽزكي نجيب محمكد: دقشكر كلباب10427

دار الفنؾ لمنشرعبد الكريـ جدرمالفف المسرحي10428

الشياب لمطباعة كالنشر باتنةعبد الطيؼ عبادةصفحات مشرقة مف فكر مالؾ بف نبي 10429

دار النفائسمحمد ماىر حمادةالكثائؽ اإلدارية كالسياسية لمعائدة لمعصر االمكم10430
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ت,ف,ك,شعبد اإللو ميسـكتأثير المكشحات في التركبادكر10431

مكتبة المنار الزرقاء األردفعبد اهلل عكض الخباصسيد قطب األديب الناقد 10432

منشكرات األندلس الجزائرعبد الحميد بف ىدكقةغدا يـك جديد ركاية 10433

دار مكتبة الحياة بيركتمصطفى شيابعمى طريؽ العذاب10434

دار الغرب اإلسبلمي بيركتصالح الخرفي: دفي رحاب المغرب العربي10435

ؾ,ك,ـأبك القاسـ سعد اهللأفكار جامحة  10436

دار الشركؽعبد المنعـ الصاكممسائؿ نظرية 10437

ؾ,ك,ـمحمد الصالح الخرفيالبياف في عمـ القرآف 10438

دار البعث قسنطينةيكسؼ القرضاكم: دالحمكؿ المستكردة ككيؼ جنت عمى أمتنا10439

دار العكدة بيركتمحمد غنيمي ىبلؿ: دف2في النقد المسرحي 10440

1984دار القمـ الككيت سعيد حسيف منصكر: دحركة الحياة األدبية بيف الجاىمية كاإلسبلـ10442

ؾ,ك,ـطيارم محمدمفيـك اإلصبلح بيف جماؿ الديف األفغاني كمحمد عبده10443

/تركي رابحدراسات في التربية اإلسبلمية 10444

/محمد مفبلحخيرة كالجباؿ  ركاية10445

1990مكتبة كىبة القاىرة محمد محمد أبك مكسىدراسة في الببلغة كالشعر 10446

منشكرات عكيدات بيركتعادؿ العكا,كارؿ باسبرس تعظمة الفمسفة 10447

مكفـ لمنشرالمعتزلي شرح لؤلصكؿ الخمسة 10448

الشركة التكنسية لمتكزيععمي الشاجيالمعتزلة بيف الفكر كالعمؿ 10449

دار المتحد لمنشرمحمكد السمرةف2في النقداألدبي10450

ؾ,ك,ـشمتاغ عبكد شرادحركة الشعر الحرفي الجزائر 10451

عالـ المعرفةنبيؿ عميالثقافة العربية كعصر المعمكمات 10452
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دار المعارؼ بمصرالسيد مصطفى غازماألخطؿ شاعر بني أمية 10453

دار النيضة العربية بيركتعبده الراجحيدركس في اإلعراب10454

دار الفكرإحساف النسرحساف بف تابث حياتو كشعره10455

دار المعارؼ بمصرأحمد محمد الحكفي: دأضكاء عمى األدب الحديث 10456

غنيـ التصميـ كالطباعةحممي عبد اليادماألدب العربي الحديث نثره كشعره دراسة تطبيقية 10457

دار قباءالسيد إبراىيـنظرية الركاية دراسة لمناىج النقد األدبي 10458

دار المريخ لمنشرشعباف محمد إسماعيؿ: دمصادر التشريع اإلسبلمي 10459

دار القمـمكسيـ غكركياألـ  10460

مشركع النشر المشترؾفدكل دكجبلسبناء النص التراثي10461

منشاة المعارؼ اإلسكندريةعبد الكريـ النيشميالممتع في صنعة الشعر10462

دار اليدايةالشيخ محمد عمي النجارلغكيات كاخطاء لغكية شائعة10463

دار العكدة بيركتعبد العزيز المصالحأصكات مف الزمف الجديد10464

مكتبة الحياة السعيدةجكزيؼ جاستركالتفكير السديد10465

عالـ الكتبأحمد شكقي الغنجرماإلسبلـ كالحياة السعيدة10466

دار الفكرمالؾ بف نبيمشكمة الثقافة 10467

مؤسسة الثقافة الجماعيةاحمد محمكد صبحيالحضارة اإلغريقية-في فمسفة الحضارة 10468

المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرأحمد رضا حكحكغادة أـ القرل10469

/الطاىر بدكمرسالة إلى لبيب10470

دار الثقافةجكرج غريبأسرار المغة 10471

المؤسسة الكطنية لمكتابعمر بف قينةمأكل جاف دكالف10472

/محمد المعراجيشكؾ األسى10473
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دار العمـ لممبلييفكماؿ اليازجي: دمعالـ الفكر العربي في العصر الكسيط10474

دار الطميعة بيركتساشا ناختالمازكخية 10475

/سيغمكند فركيدالحياة الجنسية 10476

منشكرات عكيدات بيركتبيير دك كاتيوالفمسفات الكبرل10477

المنشكرات العربيةجاف كمكد فيمكالبلكعي10478

منشكرات عكيدات بيركتجاف كلياـ البيارالسمطة السياسية 10479

/مكسى المكسكم: دمف الكندم إلى إبف رشد10480

/عادؿ العكا,كارؿ باسبرس تعظمة الفمسفة 10481

الشركة الكطنيةلمنشر كالتكزيعالطاىر كطاررمانة10482

1997مؤسسة الرسالة نجيب الكيبلنيالكابكس كقصص أخرل10483

دارسراس لمنشرمكلكد فرعكفنجؿ الفقير10484

المؤسسة الكطنية لمكتابمحمد حيدراألنفاس األخيرة10485

/سعيدانيالحػاجز10486

سمسمة صادبرىاف عميكفإغتياؿ العقؿ10487

دار الكتاب المبناني بيركتالمحامي بدكم أبك ديبمحاكمة سقراط10488

الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيعأزراج عمركحرسني الظؿ10489

المؤسسة الكطنية لمكتابإسماعيؿ مكقاتالمصائد10490

/جيبللي خبلصحمائـ الشفؽ10491

منشكرات عكيدات بيركتمحمد الزايد: دالمعنى كالعدـ10492

دار تكبقاؿ لمنشرتزفيطاف طكدكركؼالشعرية 10493

1997دار القمـ دمشؽ عبد الغني الدقراإلماـ سفياف الثكرم أمير المؤمنيف في الحديث10494
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/مازف صبلح مطبقانيعبد الحميد بف باديس العالـ الرباني كالزعيـ السياسي10495

دار الحكارنبيؿ سميمافكعي الذات كالعالـ دراسات في الركاية العربية10496

دارالعكدة بيركتفاركؽ خكرشيدفي الركاية العربية عصر التجميع10497

مكفـ لمنشرأبك العبلء المعرمرسالة الغفراف10498

 /الجرجاني دالئؿ اإلعجاز10499

المؤسسة الكطنية لمكتابمصطفى نطكر ف2لكجييا غكايات أخرل 10500

دار الثقافة بيركتمحمد غنيمي ىبلؿالمكقؼ األدبي10502

دار الشيابصبلح عبد الفتاح الخالدم: دالمنيج الحركي في ظبلؿ القرآف10503

1984دار القمـ الككيت سعيد منصكر: دحركة الحياة األدبية بيف الجاىمية كاإلسبلـ10504

دار الثقافة بيركتمحمد غنيمي ىبلؿالمكقؼ األدبي10505

دار المعارؼمحمكد قاسـ: د,,,,,اإلماـ عبد الحميد بف باديس الزعيـ الركحي 10506

الدار العربية لمكتابأبك القاسـ سعد اهلل: دشاعر الجزائر محمد العيد آؿ خميفة 10507

دار القمـ دمشؽمحمد محمد حسف شرابفي أصكؿ تاريخ العرب اإلسبلمي 10508

الدار العربية لمكتابأبك القاسـ سعد اهللفي أصكؿ تاريخ العرب اإلسبلمي 10509

1966مكتبة األنجمك المصرية غالي شكرمثكرة المعتزؿ دراسة في أدب تكفيؽ الحكيـ10510

دار الكتاب العربيةاحمد أميفكتاب االخبلؽ10511

دار الثقافةفرانتز ركزنتاؿ: دمناىج العمماء المسمميف في البحث العممي 10512

دار المشرؽأبك عثماف الجاحظالبياف كالتبييف كأىـ الرسائؿ10513

األىمية لمنشر كالتكزيععبد اهلل العبليميالمعرم ذلؾ المجيكؿ رحمة في فكره10514

دار الحداثة لبنافعبد السبلـ الشاذلياألسس النظرية في مناىج بحث األدب العربي10515

دار الكتب العممية بيركتالشيخ محمد كامؿ عرفةمقدمة في عمـ الفف كالجماؿ10516
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دار األندلسالفارابيكتاب تحصيؿ السعادة10517

مؤسسة الرسالةنكر الديف عترأبغض الحبلؿ10518

األياـصبلح يكسؼ عبد القادرفي العركض كاإليقاع الشعرم دراسة تحميمية10519

دار الجديد-دار الرشيد غراىاـ بكستالتجسس العالمي الجديد عف طريؽ الفضاء10520

الكفاء لمطباعاتفتح اهلل عمي المصرم*المتقاربة المعنى*األلفاظ المترادفة 10521

المؤسسة الكطنية لمكتابعمار بف زايدالنقد األدبي الجزائرم الحديث 10522

مؤسسة عبد الكريـعبد السبلـ المسدم: دالمصطمح النقدم 10523

دار القمـ الدار الشاميةمحمد أحمد الحاجالنصرانية مف التكحيد إلى التثميث10524

دار الثقافةجكرج غريبالجاىمية أدب كقت كتاريخ10525

//أبك الفضؿ الكليد الياس عبد اهلل طعمة10526

دار الكتب العممية بيركتالشيخ محمد كامؿ عرفةمقدمة في عمـ الفف كالجماؿ10527

المؤسسة الكطنية لمكتابأحمد بف محمد الرازمالمنعرجة ألبي الفضؿ يكسؼ إبف النحكم10528

مؤسسة الرسالةمحمد الرابع الحسنياألدب اإلسبلمي كصمتو بالحياة10529

دار المعارؼعباس محمكد العقادعبقرية الصديؽ10530

المؤسسة الكطنية لمكتابالطاىر صديؽ ترجمة صالح مسعكد1871ثكرة 10531

المؤسسة الكطنية لمكتابرابح خدكسيقصص- إحتراؽ العصافير 10532

دار اآلفاؽ الجديدةجماؿ البدرمىندسة القرآف دراسة فكرية جديدة10533

دار النفائسياسيف سكيد-العميد الركف نحك إستراتيجية جادة لعمؿ عربي مكحد 10534

المكتب اإلسبلميعمي الطنطاكممف قصص التاريخ10535

الكفاء لمطباعاتعمي أحمد لبفأخطاء يجب أف تصحح في تاريخ الدكلة العثمانية10536

دار الغرب اإلسبلمي بيركتلمكاقدم محمد بف عمركتاب الردة مع نبذة مف فتكح العراؽ10537
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المكتب الجامعي الحديثعبد الحميد عطيةالنظرية كالممارسة في خدمة الجماعة10538

المكتبة الجامعية الحديثةخدمة الجامعة المساعدالعمؿ مع الجماعات الدراسة كالعمميات10539

الناشر المعارؼ الجامعةأحمد محمكد الجزارفخر الديف الرازم كالتصكؼ10540

مكتبة زىراء الشرؽ القاىرةعبد الرحمف سيد سميماف: دمعجـ اإلعاقة البدنية10541

دار اآلفاؽ الجديدةرمزم نجارالفمسفة العربية عبر التاريخ10542

دار اليدل الجزائرإبراىيـ محمد الجمؿتفسير األحبلـ لئلماميف الجميميف إبف سيريف كالنابمسي10543

دار الثقافة بيركت لبنافجماؿ الديف الشياؿ: د,,التاريخ اإلسبلمي كأثره في الفكر التاريخي األكركبي 10544

دار الحكمةمحمد الصغير بنانيالمدارس المسانية في التراث العربي كفي الدراسات الحديثة10545

دار القصبة لمنشررشيد بف مالؾمقدمة في السيميائية السردية10546

دار النفيسقدامة بف جعفرمعجـ األلفاظ 10547

الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيععبد الحميد بف ىدكقةريح الجنكب10548

//قصص مف األدب العالمي10549

دار العمـ لممبلييفجرجس عيسى األسمرف2قامكس اإلعراب 10550

دار الكتب العربيةكليد ناصيؼاألسماء كمعانييا10552

دار العكدة بيركتعبد اهلل بف المقفعكميمة كدمنة10553

المكتبة العممية الجديدة لبنافجبراف خميؿ جبرافاألجنحة المتكسرة10554

الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيعمرزاؽ بقطاشالبػػػػػػػػػػػػزاة10555

المؤسسة الكطنية لمكتابمحمد العالي عرعارزمف القمب10556

دار الجنكب لمنشر تكنسجبلؿ الديف سعيدمعجـ المصطمحات كالشكاىد الفمسفية 10557

دار اإلبداع الحديث لمنشريكسؼ عز الديفكجديد ال يعيش! قديـ اليمكت 10558

دار قباء لمنشر كالطباعةمحمد عثماف الخشتمدخؿ إلى فمسفة الديف10559
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دار الفكرمالؾ بف نبيفي ميب المعركة 10560

دار إبف رشدمحمد براد: دالركاية العربية كاقع كآفاؽ10561

دار المعارؼ بمصركليـ شكسبيرىػمػمػت10562

الييئة المصرية العامة لمكتابكيبلني حسف سندذك الرمة شاعر الطبيعة كالحب10563

دار العمـ لممبلييف دار إبف خمدكفإتحاد الكتاب المبنانييفقضايا الثقافة كالديمقراطية10564

مؤسسة شباب الجامعة إسكندريةعصاـ نكر الديفالعكلمة كأثرىا في المجتمع اإلسبلمي10565

منشأة المعارؼرجاء عيد: دفمسفة اإللتزاـ في النقد األدبي10566

دار غريب لمطباعةعبد المطيؼ محمد خميفة: دالحدس كاإلبداع10567

مؤسسة شباب الجامعة إسكندريةعصاـ نكر الديفدكلة العالـ النامي كتحديات القرف الحادم كالعشركف10568

منشأة المعارؼأحمد محمكد الجزار: دقضايا كشخصيات صكفية10569

/منى أحمد أبك زيد: دالمدينة الفاضمة عند إبف رشد10570

مركز اإلسكندرية لمكتابحسني عبد البارم عصراإلتجاىات الحديثة لتدريس المغة العربية 10571

دار غريب لمطباعةمحمد الحافظ تجانيالديف القيـ كقضايا العصر10572

منشأة المعارؼريتشارد شاختمستقبؿ اإلغتراب10573

ديكاف المطبكعات الجامعيةعزيزة مريدف: دالقصة كالركاية 10574

دار اليدل لمطباعة كالنشرطو جابر العمكاني: دإصطبلح الفكر اإلسبلمي10575

دار المعارؼ بمصرجكبكر عبد النكر: دإخكاف الصفاء10576

المؤسسة الكطنية لمكتابمحمد حيدراألنفاس األخيرة10577

دار اليدلعادؿ عبد الميدمإشكالية اإلسبلـ كالحداثة 10578

منشأة المعارؼعادؿ عكض: دمنطؽ النظرية العممية المعاصرة كعبلقتيا بالكاقع التجريبي10579

دار اليدلعبد الحميد أبك سميماف: دأزمة العقؿ المسمـ 10580
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مؤسسة نكفؿمحمد شفيؽ شيا: دفي األدب الفسفي10581

الكفاء لمطباعاتزىير منصكر المزيرمرؤية إسبلمية-مقدمة في منيج اإلبداع 10582

مركز دراسات الكحدة العربيةبحكث المؤتمر الفمسفي العربيالفمسفة في الكطف العربي المعاصر10583

دار الفكر العربيىاشـ مناع: دبشار بف برد حياتو كشعره10584

دار التكفيؽ األزىرنعماف محمد إبف طو: دالسخرية في األدب العربي10585

1990دار الفكر المبناني بيركت فايز الترحيني: داإلسبلـ كالشعر10586

دار الفرقاف لمنشرفضؿ حسف عباسالببلغة المفترل عمييا بيف األصالة كالتبعية 10587

دار األندلسجعفر آؿ ياسيف: دالمدخؿ إلى الفكر الفمسفيعند العرب10588

دار التقدـلينيفلينيف تقرير عف السبلـ10589

دار المشرؽ بيركتأبك نصر الفارابيكتاب الجمع بيف رأيي الحكيميف10590

مؤسسة الجامعة لمدراساتممحـ فرياف: دالسياسة العمرانية: خمدكنيات 10591

دار الكتاب المبناني بيركتإيس زايكبرتمبادئ الفمسفة 10592

دار الصابكنيعمي عمي سيد أحمدالتعميـ كالمعممكف10593

جامعة أـ القرلحسيف مصطفى غانـ: داإلسبلـ كحماية البيئة مف التمكث10594

دار إبف رشدجماؿ شحيد: دفي البنيكية التركيبية 10595

الدار التكنسية لمنشردراسة في ركايات نجيب محفكظ الذىنية10596

المؤسسة الكطنية لمكتابشريفة عرباكمقصص-الػػػػصػػػػػػػػعػػػب10597

/اليادم فميسيركاية-عنؼ كعنفكاف10598

دار إبف حـزبدر البدركتاب األربعيف عمى مذىب المتحققيف مف الصكفية10599

أكراسيا لمنشر كالتكزيععبد اهلل الخطيبالحضارة كاإلغتراب10600

المؤسسة الكطنية لمكتابالفريد فرجالزير سالـ10601
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دار المشرؽ بيركتالبير نصرم نادرمف مقدمة إبف خمدكف10602

دار األندلسإدكار جكنكالفمسفة الكسيطية10603

الدار التكنسية لمنشركقائع ندكة ىمبكرغالعبلقات بيف الحضارتيف العربية كاألكركبية10604

دار الكتاب المبناني بيركتإيميا الحاكمبدر شاكر السياب10605

دار العكدة بيركتمحمد غنيمي ىبلؿ: دفي النقد المسرحي 10606

دار إبف حـزبدر البدركتاب األربعيف عمى مذىب المتحققيف مف الصكفية10607

دار الكتاب المبناني بيركتأنكر الجندمخصاـ األدب العربي10608

دار اآلدابككلف كيمسكفما بعد البل منتمي10609

منشكرات المكتبة العصرية صيداعباس محمكد العقادعبقرية المسيح10610

دار المعرفةإبراىيـ مدككر: دفي الفمسفة اإلسبلمية منيج كتطبيقو10611

دار األندلسعبد األمير: دالفيمسكؼ الغزالي إعادة تقكيـ لمنحنى تطكره الركحي10612

دار المشرؽأبك حامد محمد الغزاليتيافت الفبلسفة 10613

دار الكتاب العربيأحمد أميفزعماء اإلصبلح في العصر الحديث 10614

دار النيار لمنشرماجد فخرمدراسات في الفكر العربي10615

دار بيركت لمطباعةعبد العزيز سيد األىؿمف الشعر المنسكب إلى اإلماـ الكصي عمي بف أبي طالب ؾ10616

المؤسسة العربية لمدراسات كالنشرنكاؿ السعداكم: دالمرأة كالجنس10617

دار الثقافة بيركت لبنافإيميا الحاكمإمرؤ القيس شاعر المرأة كالطبيعة10618

منشكرات كزارة الثقافةجاف كمكد كارييوالميابيارات عف الممحمة اليندية القديمة10619

دار الجيؿ بيركتإبف المنطكر المصرمأبك نكاس في تاريخو كشعره كمباذلو كعبثو كمجكنو10620

مؤسسة نكفؿمحمد شفيؽ شيا: دمدخؿ إلى الفمسفة المعاصرة10621

الشركة التكنسية لمتكزيعالحفناكم الماجدممف الثكرة إلى اليزيمة 10622
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//الحضارة التمدف اإلسبلمي بأقبلـ فبلسفة النصارل 10623

الركسفالسبيؿفرنسي عربي/البياف معجـ عربي فرنسي10624

المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشرحسيف الحاج حسيف: دأدب العرب في العصر الجاىمي10625

دار الثقافةإيميا الحاكمالحطيئة في سيرتو كنفسيتو كشعره10626

دار تكنس المؤسسة الكطنيةجكيس ببلشير: دتاريخ األدب العربي10627

المكتبة العممية الجديدة لبنافجبراف خميؿ جبرافالػػػػػنػػػػػػػبػػػػػػػػػػي 10628

المؤسسة الكطنية لمكتابأحمد سيد محمدالركاية اإلنسيابية كتأثيرىا عند الركائييف العرب10629

/عمارية ببلؿ أـ سياـشظايا النقد كاألدب دراسات أدبية 10630

دار المعارؼفتحي رضكافاإلسبلـ كاإلنساف المعاصر10631

دار التقدـ مكسكك/الثكرة تحتضف الشباب10632

الفجر لمكتاب كالنشرمختار بكعناني: دالمساعد عمى بحث التخرج دكتكراه ماجستير10633

دار الشركؽسيجمند فركدالكؼ كالعرض كالقمؽ10634

دار العمـ لممبلييفأندره جيدمف أبطاؿ األساطير اليكنانية- أكديب شكسيك10635

دار الشركؽسيجمند فركداألنا كاليكا10636

الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيععرعار محمد العالي-ركاية-ماال تذركه الرياح10637

المؤسسة الكطنية لكتابأبك الحسف عمي بف صالح?كأيف األسى ! ! مآسي 10638

/حفناكم زاغرأشػػػػػػػػػػػكاؽ10639

دار البشير عمافمصطفى العمياف: دنحك منيج إسبلمي في ركاية الشعر كنقده10640

منشكرات المكتبة العصرية صيدازكي مبارؾالتصكؼ اإلسبلمي في األدب كاألخبلؽ10641

دار الطميعة بيركتإبراىيـ منصكراإلزدكاج الثقافي كأزمة المعارضة المصرية10642

دار المعارؼ بمصرشكقي ضيؼ: دالعصر العباسي الثاني10643
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الككيت- دار القمـ محمد عبد الغني حسفالشعر العربيفي الميجر10644

/محمد عبد اهلل دراز: دبحكث مميدة لدراسة تاريخ االدياف-الديف 10645

دار النيضة العربية بيركتمحمدم محمدالمفكركف اإلجتماعيكف10646

دار العكدة بيركتشكقي عبد الحكيـعممنة الدكلة كعقمنة التراث العربي10647

دار طعمة بيركتجكرج غريبمعجـ صناعة الكممة 10648

مركز دراسات الكحدة العربيةسمر الديف إبراىيـ: دإتجاىات الرأم العاـ العربي نحك مسألة الكحدة10649

/أبك خمدكف ساطع الحصرمآراء كأحاديث في العمـ كاألخبلؽ كالثقافة 10650

//صفحات مف الماضي القريب10651

/مكتب الشرؽ األكسطصكر المستقبؿ العربي10652

مركز دراسات الكحدة العربيةسمد الديف إبراىيـ: دالنظاـ اإلجتماعي العربي الجديد10653

دار الطميعة بيركتبكعمي ياسيفدراسة في الديف كالجنس كالصراع الطبقي-التمكث المحـر 10654

المؤسسة الكطنية لمكتابأحمد السفطيمغامرات الطفؿ المتمرد10655

المكتب الجامعي الحديثمسعكد الفاركؽ حمكدة: دمدخؿ إلى تنظيـ المجتمع المعاصر نظرة تكاممية10656

مكتبة زىراء الشرؽ القاىرةعبد الرحمف سيد سميماف: دإعاقة التكحد10657

/سميرة أبك زيد نجدم: دبرامج كطرؽ تربية الطفؿ المعكؽ قبؿ المدرسة10658

منشأة المعارؼأحمد محمكد الجزار: دالمعرفة عند أبي سعيد إبف أبي الخير10659

مكتبة كمطبعة اإلشيار الفنيةعبد البارم محمد داكد: دالمنيج التربكم كالعممي عند الصكفية10660

دار األميفككيس ككابراهالمغات اإلفريفية كتعميـ الجماىير10661

منشأة المعارؼعمي عبد المعطي: د20حتى القرف 17الفمسفة الحديثة مف القرف 10662

/محمد فتحي عبد اهلل: دأرسطك كالمدارس المتأخرة10663

دار الطميعة بيركتسيغمكند فركيدثبلثة مباحث في نظرية الجنس10664
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دار النيضة العربية بيركتمحمكد فيمي زيداف: دالمنطؽ الرمزم نشأتو كتطكره10665

المؤسسة الكطنية لمكتابعبد الطيؼ عبادةإجتماعية المعرفية الفمسفية10666

دار الطميعة بيركتعبد الفتاح إبراىيـاإلجتماع كالماركسية10667

مركز دراسات الكحدة العربيةمركز دراسات الكحدة العربيةالمرأة كدكرىا في حركة الكحدة العربية10668

/نديـ البيطار: دالكحدة,,,,,,,,,,,,,,,,مف التجزئة إلى 10669

دار المعارؼسميماف دنيا: دالحقيقة في نظر الغزالي10670

حكاية منشكرات المكتبةمحمكد تيمكرحكاية أبك عكؼ قصص أخرل10671

دار الكتاب المبناني بيركتريمكف طحافالؤلدب المقارف كاألدب العاـ10672

دار العمـ لممبلييفإبراىيـ السامرائيفقو المغة المقارف10673

مركز دراسات الكحدة العربيةإبراىيـ بدرافالفمسفة في الكطف العربي المعاصر10674

مكتبة رحابعبد الحميـ محمكد: دالقرآف في شير القرآف10675

دار اآلدابقصص سييؿ اإلدريسأقاصير ارلي10676

دار المعارؼشكقي ضيؼالفف كمذاىبو في النثر العربي10677

المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشرجكرج زكي الحاج: د1دركس كمكضكعات في أدب المغة العربية ج10678

///  الجزء الثاني10679

دار اآلفاؽ الجديدةغالي شكرم: د؟,,,,شعرنا الحديث إلى أيف 10680

دار الكندممكريس بكدامالتكراة كاالنجيؿ كالقرآف كالعمـ10681

مؤسسة شباب الجامعة إسكندريةمحمد عزيز نظمي سالـالمنطؽ الحديث كفمسفة العمـك كمناىج البحث 10682

مكتبة زىراء الشرؽ القاىرةعبد الرحمف سيد سميمافالمتفقكف عقميا خصائصيـ إكتشافاتيـ تربيتيـ كمشكبلتيـ10683

منشأة المعارؼكىبت طمعت أبك العبلء: دمشكمة الحرية بيف الطرح التقميدم كالكعي المعاصر10684

المكتب العربي الحديثعبد الرحمف العيسكم: دأصكؿ عمـ النفس الحديث10685
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الدار الجامعية/سيككلكجية اإلدارة10686

المكتب الجامعي الحديثجبلؿ الديف عبد الخالؽ: دطريقة العمؿ مع الحاالت الفردية 10687

مركز دراسات الكحدة العربيةمحمد عبيد الحمزاكم: دفف الحكار كالمناظرة في األدبيف الغربي كالعربي10688

مؤسسة شباب الجامعة إسكندريةعريب عبد السميع غريب: داإلتصاؿ كالعبلقات العامة في المجتمع المعاصر10689

مركز الجزكية الثقافيةمركز الجزكية الثقافيةالتعميـ كمستقبؿ المجتمع المدني10690

المؤسسة الكطنية لمكتابمحمد الميميمكاقؼ جزائرية 10691

ديكاف المطبكعات الجامعيةعثماف حشبلؼالتراث كالتجديد في شعر السياب10692

/جكدت الركابي: داألدب العربي مف اإلنحدار إلى اإلزدىار10693

دار القمـيكسؼ نكر عكض: دفف المقامات بيف المشرؽ كالمغرب10694

دار العمـ لممبلييفأنيس المقدسيتطكر األساليب النثرية في األدب العربي10695

الكفاء لمطباعات كالنشرعبد الباقي محمد حسيفديكاف السيد قطب10696

دار اليدلماجد الغرباكمإشكاليات التجديد10697

دار القمـعمي  شمؽ: دالنثر العربي نماذجو كتطكره لعصرم النيضة كالحديث10698

دار الكتاب المبناني بيركتكاظـ حطيطدراسات في األدب العربي10699

دار العمـ لممبلييفشكرم فيصؿالمجتمعات اإلسبلمية 10700

المطبعةالكاتكليكيةرشيد الشرنكبيمبادئ العربية10701

المؤسسة الكطنية لمكتابجمكؿ أحمد البدكم نسخ4الحذاء الممعكف 10702

منشكرات المكتبة العصرية صيدامحمد الطاىر فضبلءعبد الحميد بف باديس أكثاف اإلستعمار10706

ديكاف المطبكعات الجامعيةأحمد حسيفدليؿ المقامات العربية كتمارينيا الغنائية 10707

مكتبة النيضة المصريةىارم ريقميفتنمية القدرة عمى التعمـ عند األطفاؿ10708

دار الحكارمحمكد أميف العالـالركاية العربية بيف الكاقع كاإليديكلكجية10709
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دار النخمةعبد الباقي خنفرمالمية العرب أك نشيد الصحراء لشاعر األزد الشنفرل10710

دار مير لمطباعةالندكا كركمرماىي نظرية النسبية10711

المؤسسة الكطنية لمكتابالعربي عميشمقابسات العربي بف العربي10712

مكفـ لمنشرعبد الجبار المعتزلي1شرح األصكؿ الخمسة 10713

مؤسسة الرسالةنجيب الكيبلنيحمامة سبلـ10714

الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيعالطاىر صديؽرمانة10715

دار الحداثة لبناف رزؽ اهللفركيد الرغبة 10716

الشركةالكطنية لمنشر كالتكزيعمظفر النكاب-ديكاف-المساكرة أماـ الباب الثاني10717

المؤسسة الكطنية لمكتابمحمد أبك القاسـ خمارربيعي الجريح10718

طكلقةعثماف لكصيؼغرداية10719

مؤسسة الرسالةنجيب الكيبلنيرجاؿ اهلل10720

دار الحداثة لبنافمحمد الطالبي: دمنيجية إبف خمدكف التاريخية10721

/أكضكلفك باكيسالبنيكية كالتاريخ10722

منشكرات المكتبة العصرية صيدامحمد عبد المطيؼ محمد العيد: دعند إبف النديـ-نكادر المعارؼ10723

دار المعارؼمحمد مندكر: دالمسرح10724

دار الكتب العممية بيركتمأمكف الجنافجيؿ بثينة الشاعر العذرم10725

دار التقدـلينيفلينيف  اإلشتراكية كالحرب10726

المؤسسة الكطنية لمكتابمحمد زيتميإنييارمممكة الحكت10727

/العربي دحكف5دائرة الظؿ الممتد 10728

/رابح بيمكاف ف3مف جياد إلى جياد 10733

/محمد مرتاضف4كأخيرا تتؤلأل الشمس 10736
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/محمد الصالح رمضاف ف4النشئة المياجرة 10740

/أحمد بكدشيشة ف3محفظة نجيب 10744

/صبايحية بف كمةسقط المحار 10747

منشكرات المكتبة العصرية صيداجبراف خميؿ جبراف ف6النػػػػػبػػػػػػػػػػػي 10748

// ف6رمؿ كزبد في المكسيقى 10754

// ف6مناجاة أركاح 10760

// ف6المكاكب 10766

// ف6عرائس المركج 10772

// ف6المجنكف 10778

دار الجيؿ بيركتمحمكدم السعيدقراءة في كاقع الثقافة العربية المعاصرة10784

دار التقدـانجمسانجمس دكر العمؿ في تحكؿ القرد إلى إنساف10785

دار الكتاب العربيعبد الرزاؽ الميدم ف10الجامع ألحكاـ القرآف تفسير القرطبي 10786

دار الكتاب العممية بيركتإميؿ بديع يعقكب: د ف سيبكيو5الكتاب 10796

مؤسسة الرسالةعبد الحسيف الفتمي: د ف2األصكؿ في النحك 10801

دار الكتاب العربيمحمد اإلسكندراني: د ف3أسرار الببلغة في عمـ البياف 10803

دار الكتب العممية بيركتعبد الحميد الينداكم: د ف3أسرار الببلغة في عمـ البياف 10806

دار الكتاب العربيأبي منصكر الثعالبي ف2كتاب فقو المغة كسر العربية 10807

/اإلماـ طاىر الجرجاكم ف 2دالئؿ اإلعجاز 10809

مؤسسة الرسالةعبد المحسف الفتمي: داألصكؿ في النحك 10811

10812
أساس الببلغة 

جار اهلل أبي القاسـ محمكد بف عمر 
دار الفكرالزمخشرم
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المكتبة العصرية صيداعبد القادر الفاضمي ف2اإليضاح في عمـك الببلغة  الخطيب القزكيني 10813

/السيد أحمد الياشمي ف2جكاىر الببلغة في المعاني كالبياف كالبديع 10815

/الشيخ محمد عبدهف2نيج الببلغة لئلماـ عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو 10817

دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيعيكسؼ الشيخ محمد البقاعيف2شرح إبف عقيؿ في الفية الغماـ إبف مالؾ 10819

دار الفكربركات يكسؼ ىبكد ف3شرح قطر الندل كبؿ الصدل 10821

/عبد الرحمف إبف خمدكف ف2مقدمة العبلمة إبف خمدكف 10824

/سعبد محمد المحاـ ف2مجمع األمثاؿ 10826

المكتبة العصرية صيداالعبلمة السيكطي ف2المزىر في عمـك المغة كأنكاعيا 10828

/دركيش جكيدم: دالبياف كالتبييف10830

دار الكتاب المبناني بيركتطو حسيفالمجمكعة الكاممة لمؤلفات الدكتكر طو حسيف10831

/عبد الرحمف إبف خمدكف ف2مقدمة العبلمة إبف خمدكف 10832

دار الكتب العممية بيركتالسيد احمد الياشميالقكاعد األساسية لمغة العربية 10833

/إبراىيـ شمس الديفتأكيؿ مشكؿ القرآف10834

ديكاف المطبكعات الجامعيةمكىكب مصطفام ف6المثالية في الشعر العربي 10835

دار العمـ لممبلييفمكسى بف محمد المميانيمعجـ األفعاؿ المتعدية بحرؼ10841

10842
 ف 2مجالس التذكير مف كبلـ الحكيـ الخبير 

دار البعثاإلماـ المصمح عبد الحميد بف باديس

دار الفكرمحمد بف إسماعيؿ الثعالبي ف2يتيمة الدىر في محاسف أىؿ العصر 10844

الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيععبد اهلل شريط: د ف3الفكر األخبلقي عند إبف خمدكف 10846

/صالح الخرفي: د ف11الشعر الجزائرم الحديث 10849

الدار التكنسية لمنشرعبد األمير األعصـ: د ف 17المصطمح الفمسفي عند العرب 10860
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10877
ف8 ,6ج,2أثار اإلماـ عبد الحميد بف باديس ج

رئيس جمعية العمماء المسمميف 
دار البعثالجزائرييف

المؤسسة الكطنية لمكتابعبد القادر القاضي ف21بكابات النكر 10885

/مصطفىغانـ22متحؼ الركاد قصة مقتبسة مف الكاقع الجزائرم 10906

ديكاف المطبكعات الجامعيةسفير ناجي ف36محاكالت  في التحميؿ اإلجتماعي 10928

دار الكتب العالميةمحمد فؤاد عبد الباقيأجزاء10صحيح مسمـ بشرح النككم 10964

دار المعارؼشكقي ضيؼ: د ف2الفف كمذاىبو في الشعر العربي 10974

دار المعارؼأحمد سيد محمد ف2الفف كمذاىبو في النثر العربي 10976

دار البعث قسنطينةكاسيني األعرج ف11نقائض إبف المعتز كتميـ إبف المعتز 10978

المؤسسة الكطنية لمكتاب ف17الطاىر كطار تجربة الكتابة الكاقعية 10989

دار الغرب اإلسبلمي بيركتأحمد طالب ف2الفاعؿ في المنظكر السيميائي 11006

دار اآلفاؽمصططفى حركات: د ف7المسانيات العامة 11008

/أندريو مارتينو ف5مبادئ في المسانيات العامة 11015

/جاف بيرك ف7المسانيات  11020

دار القصبة لمنشررشيد بف مالؾ ف4مقدمة في السيميائية السردية 11027

/عمر عركة ف4النثر الفني القديـ  11031

دار ىكمةصالح بمعيد: د ف4فقو المغة العربية 11035

الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيعالطاىر كطار ف2الطعنات 11039

شركة الشياب الجزائرعبد الرحمف الحقي: د ف6نظرات في دراسة التاريخ اإلسبلمي 11041

/إبراىيـ رماني ف10أكراؽ في النقد األدبي 11047

دار الثقافةمحمد نجـ: د نسخ3القصة في األدب العربي الحديث 11057

326



 /جكرج غريب نسخ3الجاحظ دراسة عامة 11060

// ف2المتنبي دراسة عامة  11063

 //أبك العتاىية في زىدياتو 11065

ديكاف المطبكعات الجامعيةعزيزة مريدف: د ف3القصة الشعرية في العصر الحديث 11067

مطبعة مصطفى البايي كأكالده بمصرالشيخ أحمد الحمبلكم ف2كتاب شدا العرؼ في فف الصرؼ 11070

شركة الشياب الجزائرعمي حسيف السيد رضكاف ف5نظرة القرآف إلى المستقبؿ في ضكء سكرة البقرة 11072

دار األندلسالشيخ أحمد الشنقيطي ف4شرح المعمقات العشر كأخبار شعرائيا 11077

الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيعمحمد مصايؼ: د ف3فصكؿ النقد األدبي الجزائرم الحديث 11081

منشكرات اإلختبلؼمجمكعة مف الكتاب الغربييف ف3السيميائية أصكليا كقكاعدىا 11084

دار اليدلإبراىيـ قبلتي ف2-إعراب الجمؿ -قصة اإلعراب 11087

// ف2-التصريؼ- قصة اإلعراب 11089

// ف2- االدكات-قصة اإلعراب 11091

المؤسسة الكطنية لمكتابأبك عبد اهلل محمد ف2ديكاف إبف المسيب 11093

/بمحيا الطاىر ف4تأمبلت في إلياذة الجزائر لمفدم زكريا 11095

/بكعبلـ رمضاني ف2المسرح الجزائرم بيف الماضي كالحاضر 11099

دار ىكمةصالح بمعيد: د ف4دركس في المسانيات التطبيقية 11101

دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيعأبي عبد اهلل الزكزني ف3شرح المعمقات العشر  11105

دار الثقافةبدكم طبانو: ددراسات في نقد األدب العربي 11108

منشكرات اإلختبلؼحسيف خمرم ف3فضاء المتخيؿ مقاربات في الركاية 11109

دار الثقافةمحمد غنيمي ىبلؿ: د ف4المكقؼ األدبي 11112

/بدكم طبانو: د ف2السرقات األدبية 11116
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دار اليدلإبراىيـ قبلتي ف2- األفعاؿ-قصة اإلعراب 11118

// ف2- األسماء-قصة اإلعراب 11120

طبلس لمترجمة كالنشرمازف الكعدعمـ المسانيات الحديث11122

دار القمـ العربيأحمد مكقت: د ف7عمـ المغة كالترجمة 11123

ديكاف المطبكعات الجامعيةحكرج مكناف ف2المسانيات كالترجمة 11130

الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيععبد اإللو ميسـكتأثير المكشحات في التركبادكر11132

دار اليدايةمحمكد السيد شيخكف: دأسرار التكرار في لغة القرآف11133

دار الفكرعبد المنعـ فائز: دتطبيقات نحكية أسمكب جديد في تدريس النحك11134

الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيعمرزاؽ بقطاش ف2طيكر في الظييرة 11135

/أبك مديف شعيب ف2كتاب الجكاىر الحساف في نظـ أكلياء تممساف 11137

دار العكدة بيركتعبد اهلل بف المقفع ف3كميمة كدمنة 11139

المؤسسة الكطنية لمكتابعبد الحميد حاجيات ف13عبد اهلل بف المقفع حياتو كآثاره 11142

المؤسسة الكطنية لمكتابعمار بف زايد ف5النقد األدبي الجزائرم الحديث 11155

المؤسسة الكطنية لمكتابالشريؼ قصار ف19تقنيات التعبير الكتابي كالشفكم 11160

المؤسسة الكطنية لمكتابعبد المالؾ مرتاض ف6القصة الجزائرية المعاصرة 11179

المؤسسة الكطنية لمكتابأحمد معاش ف6صباح الخير أحاديث كخكاطر عف الكضع الراىف 11185

المؤسسة الكطنية لمكتابالعربي دحك ف13الشعر الشعبي كدكره في الثكرة التحريرية 11191

المؤسسة الكطنية لمكتابأحمد محمد ف13الركاية اإلنسيابية كتأثيرىا عند الركائييف العرب 11204

المؤسسة الكطنية لمكتابأبك القاسـ سعد اهلل ف10أفكار جامحة 11217

المؤسسة الكطنية لمكتابأبك العيد دكدك نسخ4بحيرة الزيتكف11227

المؤسسة الكطنية لمكتابمحمد مفبلح ف16أسرار المدينة 11231
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المؤسسة الكطنية لمكتابالطاىر بدكم ف13رسالة إلى لبيب 11247

المؤسسة الكطنية لمكتابشريفة عرباكم ف5الصعب 11260

المؤسسة الكطنية لمكتابالطاىر كطارف2رمانة 11265

المؤسسة الكطنية لمكتابأحمد رضا حكحك ف7غادة أـ القرل 11267

المؤسسة الكطنية لمكتاباحمد دكغاف ف22شخصيات مف االدب الجزائرم المعاصر 11274

/التمي بف شيخ ف2دراسات في األدب الشعبي 11296

دار اليدلمحمكد صافي ف5صكل اإلمبلء 11298

المؤسسة الكطنية لمكتابمحمد االميف بمغيثف7النظرية السياسية عند المرادم كأثرىافي المغرب كاالندلس 11303

/أبي الفضائؿ الحمكمف13التاريخ المنصكرم تمخيص الكشؼ كالبياف في حكادث الزماف11310

/مرزاؽ بقطاش ف9خيكؿ الميؿ كالنيار 11323

/محمد المعراجي ف13شكؾ األسى 11332

/عمر بف قينةمأكل جاف دكالف11345

مكتبة الرشاد لمطباعة كالنشرعصكر مجمة عممية يصدرىا مخبر البحث التاريخي11357

المؤسسة الكطنية لمكتابأب العيد دكدك ف15 -2صكر سمككية ج11358

المؤسسة الكطنية لمكتاباألزىر عطية نسخة17خط اإلستكاء 11373

المؤسسة الكطنية لمكتابمحمد التازمف10مػػػػغػػػػارات 11390

المؤسسة الكطنية لمكتابمحمد سارم ف8عمى جباؿ الظيرة 11400

المؤسسة الكطنية لمكتابعبد المالؾ مرتاض نسخة 10ىشيـ الزمف 11408

المؤسسة الكطنية لمكتابرابح خدكسي ف8قصص - إحتراؽ العصافير 11418

المؤسسة الكطنية لمكتابأحمد بكدشيشة ف10شفرة حبلقة كعمبة كبريت 11426

المؤسسة الكطنية لمكتابنكرة سعدم ف5أقبية المدينة الياربة 11436
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المؤسسة الكطنية لمكتاببك جادم عبلكة ف5عيف الجحر 11441

المؤسسة الكطنية لمكتابعمار بمحسف ف10فػػػػػػػػػػػػػكانيػس 11446

المؤسسة الكطنية لمكتابمكلكد فرعكف ف10الدركب الكعرة 11456

المؤسسة الكطنية لمكتابيمينة مشاكرة نسخة21المغارة المتفجرة 11466

المؤسسة الكطنية لمكتابيحي بكعزيز ف12كصايا الشيخ الحداد كمذكرات إبنو سي عزيز 11478

المؤسسة الكطنية لمكتابأبك حامد الغرناطي ف16 تحفة األلباب كنخبة اإلعجاب 11490

المؤسسة الكطنية لمكتابأحمد معاش ف16شمكع ال تريد اإلنطفاء 11506

المؤسسة الكطنية لمكتابحسف سمكادمعبد الحميد بف باديس مفسرا11522

المؤسسة الكطنية لمكتابعبد اهلل حمادم: دغابلاير غارسيا ماركيز رائد الكاقعية السحرية11523

دار الحداثة لبنافإعتداؿ عثمافإضاءة النص11524

/دليمة مرسميمدخؿ إلى التحميؿ البنيكم لمنصكص11525

دار البعثأزراج عمرأحاديث في الفكر كاألدب11526

دار الكتاب البنانيإيميا الحاكم1خميؿ مطراف شاعر القطريف ج11527

المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشربيير زيماالتفكيكية دراسة نقدية 11528

دار الكتب العممية بيركتالشيخ كامؿ عكيضةمقدمة في عمـ الفف كالجماؿ11529

دار الثقافةجكرج غريبعصر بني أمية نماذج شعرية محممة11530

دار غريب لمطباعةشاكر عبد الحميد: دسيككلكجية اإلبداع الفني في القصة الصغيرة 11531

المؤسسة الكطنية لمكتابفؤاد صالح السيدف2األمير عبد القادر الجزائرم متصكفا كشاعرا 11532

المؤسسة الكطنية لمكتابفؤاد صالح السيدف2األمير عبد القادر الجزائرم متصكفا كشاعرا 11533

عمـ الكتبمحمد طو عصر: دسيككلكجية المكىبة كالطفكلة11534

دار الكتب العممية بيركتالسيكطي/ اإلماـ حافظ جبلؿ الديف ف2اإلقتراح في عمـ أصكؿ النحك 11535
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الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيععبد المالؾ مرتاض ف2نيضة األدب العربي المعاصر في الجزائر 11537

دار الثقافةعبد الرحمف ياغي: دف4الجيكد الركائية مف سميـ البستاني إلى نجيب محفكظ 11539

/بدكم طبانو: دالسرقات األدبية 11543

//دراسات في نقد األدب العربي 11544

منشأة المعارؼمحمد بف عبد الحي: دالتنظير النقدم كالممارسة اإلبداعية 11545

/صفاء عبد السبلـ جعفر: دالكجكد الحقيقي عند مارتف ىايبر 11546

دار اآلفاؽمصطفى حركات ف4الصكتيات كالفنكلكجيا 11547

دار المصرية المبنانيةاحمد دركيش: دخميؿ مطراف شاعر الذات كالكجداف  11551

/كامؿ سعفاف: دأميف الخكلي شيخ األمناء11552

//عمي عبد الرزاؽ اإلسبلـ كأصكؿ الحكـ11553

/أحمد سكيمـديؾ الجف شاعر الحب كالندـ11554

/جماؿ بدرافمحمكد دركيش شاعر الصمكد كالمقاكمة 11555

//عمي أدىـ حياتو كفكره11556

/محمد بنية حجاب: دأحمد أميف فيمسكؼ األدباء11557

/حسف فتح الباب: دمحمد العيد آؿ خميفة شاعر الجزائر11558

/فتحي األبيارممحمكد تيمكر رائد األقصكصة العربية11559

/صبلح عدس: دمانع سعيد العتيبة شاعر الخميج 11560

/عبد المطيؼ عبد الحميـ: دالمازني شاعر النفس كالحياة 11561

/حسف فتح الباب: دحسف القرشي شاعر الجزيرة العربية 11562

/محمد نبيو حجاب: دالزيات صاحب الرسالة 11563

/أناتكؿ فرانس1939اآللية عطشى جائزة نكبؿ 11564
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/ارنست ىمنجكام1952العجكز كالبحر جائزة نكبؿ 11565

/جابريؿ جارسيا ماركيز1984نكبؿ = االـ الكبيرة  11566

/جراتسيا ديميرا1926نكبؿ = االـ 11567

/ناديف جكرديمر1991شعب يكليك جائزة نكبؿ 11568

/ركماف ركالف1915أنطكانيت جائزة نكبؿ 11569

/بيرؿ باؾ1938رياح الغرب  جائزة نكبؿ ,,,,,, رياح الشرؽ11570

/جكف شتاينيؾ1962مراعي الفردكس جائزة نكبؿ 11571

/ىاينريش بؿ1972نكبؿ = كلـ يقؿ كممة 11572

/فرانسكا مكرياؾ1952نكبؿ = صحراء الحب 11573

/سممى الجمركؼ1909نكبؿ = مغامرات نمز العجيب 11574

مكتبة إحياء التراث اإلسبلميصالح باقارش/عبد اهلل األنسي مشاىير الفكر التربكم عبر التاريخ 11575

مطبكعات الشؤكف الدينيةالشيخ عبد الحميد بف باديس ف 2مجالس التذكير مف حديث البشير النذير  11576

دار اإلماـ مالؾ لمكتابمحمد بف صالح العثيميف ف5مصطمح الحديث 11578

شركة الشياب الجزائرأمنة محمد ف2الفضيمة تنتصر 11583

/آمنة محمدف2الخالة الضائعة 11585

شركة الشياب الجزائرآمنة محمد ف2الباحثة عف الحقيقة 11587

مؤسسة الرسالةنجيب الكيبلني: د ف2أدب األطفاؿ في ضكء اإلسبلـ 11589

شركة الشياب الجزائرمحمد التكمي: د ف2المحكـ كالمتشابو في القرآف الكريـ 11590

مكتبة رحابصبرم إبراىيـ السيد: دف3نيج الببلغة  11593

ديكاف المطبكعات الجامعيةفتح الرماف الجعمياإليماف باهلل كالجدؿ الشيكعي11596

مؤسسة اإلسراءأبك الحسف عمي الندكمنحك التربية اإلسبلمية الحرة في الحككمات كالببلد اإلسبلمية 11597
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دار الثقافةإحساف عباس: دف3فف الشعر11598

/محمد يكسؼ نجـ: د ف3فف المقالة 11601

// ف2فف القصة 11604

/إحساف عباس: د ف4فف السيرة 11606

دار العكدة بيركتصبلح عبد الصبكر نسخ4قراءة جديدة لشعرنا القديـ 11610

دار إبف حـزأحمد زكي باشا ف4األدب الكبير إلبف المقفع 11614

// ف4األدب الصغير إلبف المقفع 11618

مكتبة المعارؼ الرياضعمي الحسيف البكاب/ د ف5نظاـ األداء في الكقؼ كاإلبتداء 11622

دار الحكمةرشيد بف مالؾالبنية السردية في النظرية السيميائية 11627

/محمد الصغير بنانيالمدارس المسانية في التراث العربي كفي الدراسات الحديثة11628

منشكرات اإلختبلؼالسعيد بكطاجيفاإلشتغاؿ العاممي دراسة سيميائية 11629

 ف4غدا يـك جديد  إلبف ىدكقة 11630

مؤسسة الرسالةإبف الجزر ف5طيبة النشر في القراءات العشر 11633

مكفـ لمنشرجرجي زيداف ف8تاريخ آداب المغة العربية 11638

المؤسسة الكطنية لمكتابمحمد العيد بيمكلي ف14دخاف الككانيس 11646

/عمار الطالبي: د ف9مبادئ األصكؿ إمبلء اإلماـ عبد الحميد بف باديس 11660

/صبايحية بف كمة ف3سقط المحار 11669

الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيعصالح خرفي ف5أطمس المعجزات 11672

منشكرات عكيدات بيركتمارغريت ركشتاريخ بابؿ11677

/جاف ميزكنكؼعمـ النفس اإلجتماعي 11678

/مكريس سيركالالفف التكعيبي11679
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/أكديؾ كالتنماراألدب الصيني11680

/لكدككاتقنية السينما11681

/إيقكف دكبمسيسالسكريالية 11682

/ك داكسف,سالدراما كالدرامية 11683

/غابلاير مارسيؿالخطكط األكلى لفمسفة مممكسة11684

/بيردك كاسيوالفمسفات الكبرل 11685

/أندريو كريسكفمنتخبات, فمسفتو, باسكاؿ حياتو 11686

/فميب تيغيـتقنية المسرح11687

/محمد عبد الرحمف مرحبا: دالكندم فمسفتو منتخبات11688

/مادليف ىكرس ميادفتاريخ قرطاج11689

/ريمكف ركنوالممارسة اإليديكلكجية11690

/مكريس ركفيرجيوفي الدكتاتكرية 11691

/جاف كلياـ ال بيارالسمطة السياسية 11692

دار الراتب الجامعيةجكرج مديؾف3صناعة الترجمة مف الفرنسية إلى العربية  11693

دار العمـ لممبلييفجرجس عيسى األسمرقامكس اإلعراب11696

دار كمكتبةاليبلؿدار كمكتبة اليبلؿ ف2المحادثة العممية بالغتيف العربية كاإلنجميزية 11697

ديكاف المطبكعات الجامعيةالصديؽ سعدم ف3إنجميزية عربية /دركس في الترجمة عربية إنجميزية11699

دار الحكمةكاريف حداد/ فرانسيس كمكدكف ف2الكجيز في األدب المقارف نظريات كمناىج المقاربة المقارنة 11702

/برنار فاليتف2الركاية مدخؿ إلى المناىج كالتقنيات المعاصرة لمتحميؿ األدبي 11704

/كرستياف ككنبكش ف2الذاكرة كالمغة 11706

المصرية العالمية لمنشرمحمد عناني: د ف2فف الترجمة 11708
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// ف3الترجمة األدبية بيف النظرية كالتطبيؽ 11710

دار القصبة لمنشرمحمد عباسف3معجـ اإلعراب الشامؿ في قكاعد المغة العربية 11713

ديكاف المطبكعات الجامعيةأحمد مكمف ف2المسانيات النشأة كالتطكر11716

دار النفيسقدامة بف جعفرف2معجـ األلفاظ 11718

دار ريحانة لمنشر كالتكزيعخالد حامد ف2منيج البحث العممي 11720

دار الحكمة رشيد بف مالؾ ف3فر ,إنج,عر/قامكس مصطمحات التحميؿ السيميائي لمنصكص 11722

المكتبة العصرية بيركتاإلماـ الرازمف2مختار الصحاح 11725

عراب الجممة 11727 دار العمـكعيسى مكضي ف2قامكس اإلعراب إعراب الكممة كا 

دار الرسالةعبد الرحمف الكافي: أد ف فرنسي عربي إنجميزم4معجـ الرشيد المدرسي 11729

دار المجانيدار المجاني بيركت ف2مجاني الجيب معجـ عربي إنجميزم 11733

دار اليدل الجزائرنبيؿ نكرم/حياة ف ف3إنجميزم عربي/اليدل قامكس عربي إنجميزم11735

منشكرات ركيجبف مكسى نجاة ف2الكافي فامكس عربي فرنسي 11738

دار العمـ لممبلييف,,,,/عبد النكر جبكر: د ف2معجـ عبد النكر الكجيز فرنسي عربي 11740

دار الكتب العممية بيركتعبد الحفيظ بيضكف ف4معجـ الطبلب عربي إنجميزم11742

دار الكتب العممية بيركت/ ف5معجـ الطبلب إنجميزم عربي 11746

/ليمى مميحة فياض: د/  ف6 عربي فرنسي 11751

/// ف6فرنسي عربي 11757

دار الراتب الجامعيةجيرار مكسى ف4الينبكع الصغير قامكس فرنسي عربي 11763

دار الكتب العممية بيركتيكسؼ شكرم عكض: د ف7معجـ الطبلب عربي عربي 11767

دار المشرؽىانا ف2الفرائد الدرية عربي إنجميزم 11774

المؤسسة الكطنية لمكتابدانياؿ  ريخالركس السبيؿ الكسيط عربي فرنسي11776
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دار كمكتبةاليبلؿبساـ بركة ف2مرجع الطالب قامكس فرنسي عربي 11777

مكتبة الرشاد لمطباعة كالنشركمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية2عدد / ف 10مجمة اآلداب كالعمـك اإلنسانية 11779

دار الغرب لمنشر كالتكزيع/1عدد/ ف 17مجمة اآلداب كالعمـك اإلنسانية 11805-11789

دار العكدة بيركتالمجمد األكؿ كالثاني نسخة20ديكاف نازؾ المبلئكة 11885-11806

دار العكدة بيركتأحمد جبكرديكاف أحمد جبكر11830-11826

/بدر شاكر السياب2مجمد 1ديكاف بدر شاكرالسياب مجمد 11882-11831

/بيـر التكنسيديكاف بيـر التكنسي11908-11899

/أحمد راميديكاف أحمد رامي 11924-11909

/عبد الرحيـ محمكدديكاف عبد الرحيـ محمكد11934-11925

/إبراىيـ الطكقافديكاف إبراىيـ طكقاف 11940-11935

/فدكل طكقافديكاف فدكل طكقاف 11950-11941

/تكفيؽ زيادديكاف تكفيؽ زياد11966-11951

/عبد اهلل البردكنيديكاف عبد اهلل البردكني11982-11967

/سميح القاسـديكاف سميح القاسـ11990-11983

/بمند الحيدرمديكاف بمند الحيدرم11998-11991

/أبك القاسـ الشابيديكاف أبك القاسـ الشابي 12006-11999

/راشد حسيفديكاف راشد حسيف12010-12007

/أبي سممىديكاف أبي سممى12014-12011

/عبد الكىاب البياتيديكاف عبد الكىاب البياتي 12053-12015

/صالح الطيباألعماؿ الكاممة صالح الطيب12073-12054

/عز الديف المناصرةديكاف عز الديف المناصرة 12077-12074

336



/سعدم يكسؼديكاف سعدم يكسؼ 12086-12078

/محمكد دركيشديكاف محمكد دركيش12094-12087

/عمي محمكد طو12101-12095

/سعدم يكسؼديكاف سعدم يكسؼ 12118-12102

/أحمد شكقياألعماؿ المسرحية الكاممة احمد شكقي12130-12119

دار الىفاؽ الجديدةإبراىيـ الككني2-1إبراىيـ الككني مجمد /ركاية المجكس 12160-12131

مكتبة األسرةالجاحظ1,2,3,4,5الحيكاف لمجاحظ مجمد 12170-12161

دار الثقافة بيركتإحساف عباس:دكفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف 12186-12171

دار العكدة بيركتإبراىيـ ناجيديكاف إبراىيـ ناجي 12189-12187

/معيف بسيسكمعيز بسيسك االعماؿ الشعرية الكاممة12192-12190

دار الثقافة بيركتإيميا الحاكمنظرية الفف الصافي بيف المبدأ كالتطبيؽ12198-12193

دار الكتب العالمية بيركتتحقيؽ السعيد بسيكني زغمكؿ4,3,2,1الفردكس بمأثكر الخطاب 12203-12199

دار الجيؿ بيركتاإلماـ األلكسيالجكاب الفسيح 12207-12204

عمـ الكتبأبي القاسـ عبد الممؾكتاب غكامض األسماء الميمة12211-12208

دار الثقافةمحمد الكتبيعيكف التكاريخ 12214-12212

/إيميا الحاكممع خميؿ حاكم في مسيرة حياتو كشعره12218-12215

منشكرات مكتبة المتنبيأبي بكر األزدم 2ج,1كتاب اإلشتقاؽ ج12223-12220

عالـ الكتبمحمد كشاش: دالرجز في العصر األمكم 12229-12224

/عبد الرحمف اليمانياألنكار الكاشفة لما في كتاب أضكاء عمى السنة 12232-12230

المكتبة العصرية بيركتبدر الديف الزركشي2ج-3البرىاف في عمـك القرآف ج12234-12233

منشكرات دار اآلفاؽإسماعيؿ العربي: دمعجـ الفرؽ كالمذاىب اإلسبلمية12236-12235
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ممتـز بالنشر كالطبعأبي عثماف المازنيالخصا12239-12237

12247-12240
المعجـ الكافي في النحك العربي

/يكسؼ الزعبي/ عمي تكفيؽ: صنفو د

دار العكدة بيركتمحمد غنيمي ىبلؿ: داألدب المقارف12252-12248

دار العاصمةسميماف أبا الخيؿأصكلو .مقدمة في الفقو 12253

منشكرات عكيدات بيركتأندريو كريسكفتيارات الفكر الفمسفي مف القركف الكسطى 12254

دار األندلس الخضراءشكرم البسنكمتعارض ما يخؿ بالفيـ12255

دار الكطفعبد الممؾ بشرافاألمالي12256

دار النيضة العربية بيركتمحمد جبلؿ شرؼ: داهلل كالعالـ كاإلنساف12257

دار العكدة بيركتغنيمي ىبلؿ: داألدب المقارف12259-12258

دار الفكر المبناني بيركتغازم يمكتعالـ أساليب البياف 12269-12260

دار األندلسيإبراىيـ السعافيف: دمدرسة األحياء كالتراث12273-12270

دار العكدة بيركتدريف خشبةاالكديسة لشاعر الخمكد ىكميركس12279-12274

دار العكدة بيركت/*ىكميركس* اإللياذة 12280

دار الفكرريمكند قبعيف: دالنزعة الركحية في أدب جبراف كنعيمة12284-12281

دار الجيؿ بيركتمحمد خفاجي: داالصكؿ الفنية الكزاف الشعر العربي12289-12285

دار اآلفاؽ الجديدةخازف عباد20نساء شاعرات مف الجاىمية إلى القرف12294-12290

األعماؿ الفكريةعز الديف إسماعيؿالفف كاإلنساف12299-12295

دار الجيؿ بيركتالزكزنيشرح المعمقات السبع لمزكزني12302-12300

دار العكدة بيركتجكرج أمادكركاية/ تيريزا باتيستا 12309-12303

المركز الثقافي العربيدراج فيصؿ: دنظرية الركاية كالركاية العربية12312-12310
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دار الفكر المبنانييكسؼ طكيؿ: دمدخؿ إلى األدب األندلسي12318-12313

دار األندلسإبراىيـ السعافيف: دمدرسة األحياء كالتراث12323-12319

دار الجيؿ بيركتناصر الديف األسد: دمصادر الشعرية الجاىمية كقيمتيا التاريخية12326-12324

دار الفكر المبنانيمحمكد حمكد: داألصمعيات 12332-12327

دار الجيؿ بيركتأبك حياف التكحيدمكتاب االمتاع  كالمؤانسة 12334-12333

دار العكدة بيركتعباس محمكد العقادأعاصير مغرب 12336-12335

//يقظة الصباح12339-12337

دار الجيؿ بيركتكماؿ اليازجحكؿ االدب العربي12342-12340

دار الفكر المبنانييكسؼ عيد: دالمدارس االدبية كمذاىبيا القسـ التطبيقي12344-12343

مكتبة كمطبعة مصطفى بمصرأحمد الحمبلكمكتاب شدا العرؼ في فف الصرؼ 12347-12345

دار الجيؿ بيركتإبف المقفعاألدب الكبير كاألدب الصغير 12352-12348

الييئة المصرية العامة لمكتابصبلح عبد الصبكرنبض الفكر قراءات في الفف كاألدب12355-12353

المؤسسة االدبيةعمي الجاـر كمصطفى أميفالببلغة الكاضحة البياف كالمعاني كالبديع12358-12356

دار الفكر المبنانيكامؿ حمكدصكرة اإلنساف في الحديث النبكم الشريؼ12359- 12360

الييئة المصرية العامة لمكتابأيمف بكرالسرد في المقامات اليمذاني أيمف بكر12362-12361

دار الجيؿ بيركتحسف عطكافبيئات الشعر الجاىمي 12365-12363

دار الفكر المبنانيتطكر النحك العربي في مدرستي البصرة كالككفة12368-12366

/عدة الصابريف12371-12369

دار األندلسقراءة ثانية لشعرنا القديـ 12376-12372

دار الجنكب لمنشر تكنس1شعريات عربية الجزء 12378-12377

دار العكدة بيركتعز الديف اسماعيؿالتفسير النفسي لؤلدب12384-12379
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دار الفكر المبنانيمدخؿ إلى األدب األندلسي12387-12385

الفكر المبنانينظرية الشعر في نقد الشعر12394-12388

منشكرات المكتبة العصرية صيداعبقرية عثماف12397-12395

دار الجيؿ بيركتغازم يمكت/ د الطفؿ كالشعر دراسة في أدب األطفاؿ12400-12398

دار الفكر المبنانيابكحامد الغزاليجكاىر القرآف12403-12401

المكتبة الثقافية بيركتعمر ابك النصرتغريبة بني ىبلؿ  كرحيميـ الى ببلد المغرب12404

دار النيضة العربيةماىر عبد القادر محمد عميفمسفة العمـك المشكبلت المعرفية12405

المكتبة الثقافية بيركتعمر ابك النصرتغريبة بني ىبلؿ  كرحيميـ الى ببلد المغرب12407-12406

دار الجيؿ بيركتراجي األسمرعمـ العركض كالقافية12411-12408

دار الفكر المبنانيالمدارس االدبية كمذاىبيا 12418-12412

دار الفكر المبنانيأثر الكاقعية الغربية في الركاية العربية12422-12419

دار الجيؿ بيركتالنشاط العجمي في االندلس12424-12423

دار الفكر المبنانيدراسات تطبيقية في الفكر النقدم األدبي12428-12425

الييئة المصرية العامة لمكتابالبديع بيف الببلغة العربية كالمسانيات12430-12429

خميؿ حسف*قامكس* تفسير األحبلـ 12434-12431

الناشر مكتبة كىبةمف أسرار حركؼ العطؼ في الذكر الحكيـ12436-12435

دار العكدة بيركتزكربا البرازيمي12439-12437

شركة الطبع بمصركتاب شذ العزؼ في فف الصرؼ12443-12440

دار العكدة بيركتعكدة البحار جكرج أمادكر12447-12444

دار الفكر المبنانيالفكنتيكا- عمـ األصكات المغكية 12454-12448

المؤسسة الكطنية لمكتابدراسات في األدب الشعبي 12457-12455
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الييئة المصرية العامة لمكتابدراسات في األدب كالفمسفة/ شعر كفكر12460-12458

دار الصابكني حمبنفحات مف األدب اإلسبلمي12462-12461

دار الثقافة بيركتالمكقؼ األدبي 12465-12463

ديكاف المطبكعات الجامعيةبعض النماذج الكطنية في الشعر الشعبي األكراسي12467-12466

دار النفيسكميمة كدمنة  البف المقفع12468

12469-12472F

دار العكدة بيركتاإللياذة ىكميركس12477-12473

/مصرع كميكباترا مسرحيات شكقي12480-12478

دار العكدة بيركتدكؿ العرب كعظماء اإلسبلـ12482-12481

/أمير األندلس12486-12483

/أسكاؽ الذىب12489-12487

مكتبة السنةحياة األنبياء في قبكرىـ12491-12490

/ضرائر الشعر كتاب يجكز لمشاعر في الضركرة12493-12492

دار الفكر المبنانيىداية الجبارم12496-12494

الييئة المصرية العامة لمكتابشعر بف الفارض دراسة أسمكبية12498-12497

دار الثقافة بيركتديكاف حاـز القرطاجني12501-12499

دار بيركتديكاف الخنساء12503-12402

دار اآلفاؽ الجديدةشعراء قتمتيـ أشعارىـ كحبيـ12505-12504

دار الجيؿ بيركتطبقات الشعراء في النقد األدبي عند العرب12508-12506

المؤسسة الكطنية لمكتابالنقد األدبي الجزائرم الحديث 12513-12509

/البصائر النصيرية في عمـ المنطؽ12515-12514
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الييئة المصرية العامة لمكتابإتجاىات األدب كمعاركو في المجاالت األدبية12517-12516

دار الفكر البنانيبدر شاكر السياب أبك الحداثة12530-12518

سراس لمنشر تكنسفي النيضة كالحداثة حفريات في مفيـك الكتابة12548-12531

سمسمة كتب ثقافيةعمـ المعرفة اإلسبلـ كالمسيحية12549

/نظرية الثقافة /12550

/20فمسفة العمـ في القرف 12553-12551

/رؤل مستقبمية- عمـ المعرفة 12556-12554

/التفصيؿ الجمالي- عمـ المعرفة 12558-12557

/الثقافة العربية كعصر المعمكمات 12561-12559

الطبعة األكلى حقكؽ الطبع محفكظةأضكاء حكؿ قضية اإلجتياد في الشريعة اإلسبلمية12563-12562

الناشر المعارؼ اإلسكندريةفمسفة اإللتزاـ في النقد األدبي بيف النظرية كالتطبيؽ12565-12564

دار النشر سراسكتاب المشاىد كالتبلشي في النقد كالشعر12570-12566

دار الشركؽالمكرث الشعبي12574-12571

منشكرات دار اآلفاؽعز الحكار الحضارم في بعد كاحد 12578-12575

دار سراسالشعراء عمى اليميف كعمى اليسار الشعراء12588-12579

األعماؿ الفكريةعباس محمكد العقاد/ عبقرية اإلماـ 12590-12589

دار الفكر البنانيشعراء العرب/األخطؿ حياتو شعره 12592-12591

الييئة المصرية العامة لمكتابنكاؿ مصطفىمي زيادة أسطكرة الحب كالنبكغ12595-12593

جمعية الرعاية المتكاممةأحمد سكيمـحافظ إبراىيـ أبك المكلك12599-12596

األعماؿ الفكريةعباس محمكد العقادعباس محمكد العقاد/ عبقرية محمد 12605-12600

 /محمد حمكد: دابف الركمي الشاعر المغبكف12610-12504
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/محمكد دركيش كسميح القاسـ-محمكد دركيش كسميح القاسـ - الرسائؿ  12613-12611

/طو حسيف: د1عمى ىامش السيرة ج12618-12614

دار العكدة بيركتمحمكد دركيشيكميات الحزف العادم12622-12619

//ذاكرة النسياف12626-12624

/محمكد دركيشأحد عشر كككبا12631-12627

//حبيبتي تنيض مف نكميا12634-12632

//ىي أغنية ىي أغنية 12638-12635

//أحبؾ أك ال أحبؾ 12640-12639

//مديح الظؿ العالي12643-12641

/محمد حمكد: دأبك تماـ حياتو شعره12646-12644

/حسيف الكادفي مناىج الدراسات األدبية 12650-12647

دار السحرالبشير العربيمقاربات سكسيكلكجية في الثقافة كالتنمية12658-12651

دار الجنكب لمنشر تكنسشفيقة الشعبكني بكديةمف المكضكع إلى المقاـ الفمسفي 12664-12659

دار تكبقاؿ لمنشر محمد سبيبل كعبد السبل بف  العاليدفاتر فمسفية 12670-12665

مؤسسة عبد الكريـ بف عبد اهللعبد ةالسبلـ المسدم:  دما كراء المغة بحث في الخمفيات المعرفية12674-12671

األعماؿ الفكريةعباس محمكد العقادحياة المسيح 12677-12675

مكتبة األسرة/عبقرية الصديؽ12681-12678

/أحمد سكيمـأحمد زكي أبك شادم12686-12682

/أحمد سكيمـالركمانسية/ عمي محمكد طو 12691-12687

دار الفكر المبنانيسعاد الحكيـ: دأبك العبلء المعرم بيف بحر الشعر 12694-12692

/جرجس نسيـ ناصيؼأبك القاسـ الشابي12696-12695

343



مكتبة األسرةأحمد سكيمـالمدرسة الجديدة/ محمد عفيفي مطر 12700-12697

//احمد سكيمـ12705-12701

دار الجيؿ بيركتمصطفى لطفي المنفمكطيفي سبيؿ التاج 12709-12706

/جبراف خميؿ جبرافاألجنحة المتكسرة12712-12710

//النػػػػػػػػػػػػػػػبػػػػػػي12715-12713

//األركاح المتمردة12718-12716

دار العكدة بيركتإبراىيـ ناجيأدركني يا دكتكر 12725-12719

/ترجمة إبراىيـ ناجي/شارؿ بكدليؿ أزىار الشر12729-12726

دار العكدة بيركتإبراىيـ ناجيأدركني يا دكتكر12732-12730

/فدكل طكقافكجدتيا 12735-12733

حقكؽ الطبع محفكظة لممؤلؼمامكف محمكد ياسف: د*كشيئ آخر* حب كحرب 12737-12736

/فدكل طكقافكجدتيا 12738

دار الثقافةجكرج غريبالعصر العباسي نماذج نثرية محممة12739

/فدكل طكقافأبك فراس الحمداني دراسة 12740

/التصكؼ اإلسبلمي كأعبلمو الكبار12741

/ديؾ الجف الحمصي 12742

/عصر بني أمية نماذج نثرية محممة12743

/قيس بف دريح12744

/أبعاد في النقد الحديث12745

/العرب في األندلس12746

/الجاىمية نماذج محممة12747
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/إبف الفارض ممحمة الحب اإلالىي12748

/صدر اإلسبلـ تاريخ كنماذج محممة12749

/ذخيرة المكسكع12750

/الجاحظ دراسة عامة 12751

12752//

/عصر بني أمية نماذج شعرية محممة12753

/مف التراث العربي 12754

/دراسات أدبية12755

/جكرج غريبلحظات جمالية12756

/إلياس أبك شبكة 12757

/بشارة عبد اهلل الخكرماألخطؿ الصغير 12758

سراس لمنشر تكنسمف أعبلـ الفكر البيداغكجي12772-12759

دار الجنكب لمنشر تكنسجاؾ دريداصيدلية أفبلطكف 12774-12773

دار الشؤكف الثقافية العامةجاككب كرجمقدمة في الشعر 12777-12775

دار العكدة بيركتعابركف في كبلـ عابر12778

/عمي محمكد طوزىر كخمر 12781-12779

كزارة الثقافةأسعد األسدمشعرية العمارة 12785-12782

الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيعصالح خرفي ف5أطمس المعجزات 12790-12786

دار العكدة بيركتليالي القاىرة شعر12794-12791

المؤسسة الكطنية لمكتابمحمد صالح رمضافالناشئة المياجرة 12797-12795

/الحذاء الممعكف12800-12798
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/عمي محمكد طوزىر كخمر 12801

دار الفارابي بيركتعمي محمكد طوخرافة اإلشتراكية الجيدة كاإلشتراكية الرديئة12802

دار الثقافة بيركتعاشكرم بف فقيرحكايات الحي12803

شركة الشياب الجزائرأىازيج في مكسـ الردة شعر12804

دار العكدة بيركتقصة بحار تحطمت سفينتو12805

دار األشرؼ بيركتالحيتاف كالثعابيف قصص قصيرة12806

دار العكدة بيركتعمي محمكد طو/ شرؽ كغرب12807

مكفـ لمنشرأميف/ تحرير المرأة 12808

المؤسسة الكطنية لمكتابعمار بمحسفقصص/ فكانيس 12809

دار العكدة بيركتالحب في أزمة الككليرا12810

الدار العربية لمكتابالككف الشعرم عند نزار القباني12811

شركة الشياب الجزائرالجدؿ في القرآف الكريـ12812

دار العكدة بيركتعابركف في كبلـ عابر12813

/كرد األقؿ12814

/أكراؽ الزيتكف12815

/ذاكرة النسياف12816

/أعراس12817

/كرد أقؿ12818

صبلح12819 دار العمـ لممبلييفطو حسيفنقد كا 

دار الثقافة بيركتفف المسرحية12820

دارالعكدة بيركتأرندير البريئة كجدتيا القاسية12821
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المؤسسة الجزائرية لمطباعةأسئمة الكتابة النقدية12822

دار المسمـكيؼ نفيـ التكحيد12823

مكتبة مدبكليأسرار النفس كالركح12824

دار الشركؽفاركؽ خكرشيدالمكرث الشعبي 12825

دار إبف خمدكفالفكلكمكر كاألساطير العربية12826

ديكاف المطبكعات الجامعيةالشعر المغربي مف الفتح اإلسبلمي إلى نياية اإلمارات12827

دار اليدايةالجمع بيف القراءتيف قراء الكحي كقراءة الككف12828

دار اليدايةالجمع بيف القراءتيف قراء الكحي كقراءة الككف12829

مطبعة االمانةبحكث في الببلغة كالنقد12830

دار الطباعة كالنشر بيركتديكاف طرفة بف العبد12831

دار العكدة بيركتفتياف الرماؿ12832

دار النشر سراسنحك منيج إسبلمي في ركاية الشعر كنقده12833

الناشر مكتبة كىبةدراسات عقمية كركحية في الفمسفة اإلسبلمية12834

دار اآلفاؽ الجديدةكتاب شجرة اليقيف12835

12836//

دار اآلفاؽ الجديدةالخميفة الفاطمي الخامس العزيز باهلل12837

12838//

الدار السكدانية لمكتبمكانة الشعر في مسيرة الحياة األدبية في صدر االسبلـ12839

دار البشائر اإلسبلميةمحمكد سعيدتذكر الحفاظ12840

دار اآلفاؽ الجديدةحسف بشير/ دآراء أناتكؿ فرانس12841

/األعماؿ الكاممة/ الفصكؿ األربعة12842
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دار النيضة مصرعباس محمكد العقادعبقرية عمي12843

دار الثقافة لبناففف التكشيح12844

/دراسات منيجية في عمـ البديع12845

ديكاف المطبكعات الجامعيةدراسات في الشعر السكرم الحديث12846

مكتبة الفاتيكافالخصائص الفنية في األدب النبكم12847

دار الشياباألحاديث القدسية كمنزلتيا في التشريع12848

دار المعارؼجماليات القصيدة المعاصرة12849

دار الفكر البنانيأحكاـ السحر كالسحرة في القرآف كالسنة12850

/عجائب كغرائب الجاف مف القرآف كالسنة12851

دار الثقافة بيركتكتاب التشبييات مف أشعار أىؿ األندلس12852

دار الجيؿ بيركتقامكس تفسير األحبلـ12853

األعماؿ العمميةنبيؿ عميتحديات عصر المعمكمات12854

إفريقيا الشرؽقراءة جديدة لمببلغة القديمة12855

مطابع الييئة المصريةعالـ الجماؿ عند لككاتش12856

مؤسسة الرسالةالفكر اإلسبلمي بيف العقؿ كالكحي12857

دار تكبقاؿ لمنشرحرقة األسئمة حكار جاؾ أليساندرا12858

منشكرات دار مكتبة الحياةسارتر بيف الفمسفة كاألدب12859

دار اليداية لمطباعةالمسألة اإلسبلمية كمفاىيـ الكعي الثقافي12860

دار الفرقافالفكر اإلسبلمي كطرائؼ النقد األدبي12861

المركز الثقافي العربيحامد أبك زيداإلستبلب كاإلرتداد االسبلـ بيف عاركدم ك حامد ابك زيد12862

مؤسسة الممؾ عبد العزيز آؿ السعكدتجدد الفكر اإلسبلمي12863

348



دار المشرؽ بيركتعمي حربركائع األمثاؿ العالمية12864

دار الثقافة بيركتف2الركمنسية في الشعر الغربي كالعربي 12865

دار التقدـ مكسكك5,3,2المختارات مجمد / لينيف 12869-12867

دار المشرؽ بيركتالفارابي رسالة في العمؿ12870

دار المنتخب العربياإلسبلـ مف جية نظر عمـ اإلناسة التطكر الديني12871

دار العمـ لممبلييفاإلنساف العربي كتحدم الثكرة العممية12872

المركز الثقافي العربيالخطاب اإلبداعي الجاىمي كالصكرة الفنية12873

دار الثقافةالجيكد الركائية مف سميـ البستاني 12874

مؤسسة الرسالةأسمكب في ضكء الدراسات القرىنية12875

دار الجيؿ بيركتدراسات في األدب الجاىمي اإلسبلمي12876

/الممنكع مف الصرؼ 12877

دار المعارؼصكرة المراة في الركاية المعاصرة12878

دار األندلسمدرسة األحياء كالتراث12879

دار الحداثة لبنافشخصية المثقؼ في الركاية العربية الحديثة12880

دار العكدة بيركت(2ـ) 2ديكاف بدر شاكرالسياب 12882-12881

دار القمـمعارؾ طو حسيف األدبية كالفكرية12883

دار العكدة بيركتديكاف سعدم يكسؼ 12884

دار الكتب العممية بيركتف2المفصؿ في صنعة اإلعراب 12885- 12886

رابطة اىؿ القمـ سطيؼالمضمكف العاطفي في نشيد قسما12889-12887

/رجؿ مف كرتكف قصص12891-12890

دار الجيؿ بيركتاألصكؿ العممية في قكاعد المغة12893-12892
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دار المناىؿ لمطباعة كالنشرإضاءات كحفريات/ في النقد األدبي 12894

دار الجيؿ بيركتدراسات في تاأصيؿ المعربات كالمصطمح12895

منشكرات المكتبة العصرية صيدادراسات في المذاىب األدبية كاإلجتماعية12896

دار القضية العربيةالتصكؼ كاألمير عبد القادر 12897

دار الجيؿ بيركتدكتكراه, ماجستير, ليسانس/ إعداد البحث العممي 12898

مخمكؼ بك كركحدراسة في سكسيكلكجية المسرح الجزائرم / المسرح كالجميكر12899

مديرية الثقافة سطيؼعبد الرحمف بكزربةنػػيػػػػػػايػػػات 12900

/حمـ عمى الضفاؼ12901

رابطة اىؿ القمـ سطيؼأدبيات مف سطيؼحكايات الجازية12902

دار الكتاب المبناني بيركتالحياة األدبية في عصر اإلسبلـ 12903

دار الفكرياقكت الحمكممعجـ األدباء اجزاء12913-12904

/إبف المنظكر اإلفريقيلسػػػػػػػػػػػػػػػػاف العرب أجزاء12928-12914

12933-12929
إعراب القرآف مجمدات

اإلماـ العبلمة أبي احمد بف إسماعيؿ 
دار الكتب العممية بيركتالنحاس

/جماؿ الديف عبد اهللاكضح المسالؾ إلى ألفية إبف مالؾ12937-12932

/جبلؿ الديف السيكطيسنف النسائي المسمى المجتبي مجمدات12941-12938

/ألبي عيسى محمد بف عيسىسنف الترميذم أجزاء12946

دار الفكرعبد الرحمف الزبيدم الشافعيتيسير الكصكؿ إلى جامع األصكؿ 12950-12947

/الخطيب التبريزمشرح إختيارات المفضؿ الفيارس أجزاء12954-12951

/حماد الجكىرمالصحاح المسمى تاج المغة كصحاح العربية أجزاء12956-12955

دار الجيؿ بيركتالبي بكر محمد بف الحسفاإلشتقاؽ12958-12957
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المكتبة الثقافية بيركتالشيخ مصطفى الغبليينيجامع الدركس العربية مكسكعة في ثبلثة أجزاء12960-12959

عالـ الكتابجبلؿ الديف السيكطيج2اإلتقاف في عمـك القرآف 12961

/أبي بكر الباقبلنيج2إعجاز القرآف 12962

/مجد الديف بف يعقكبالقامكس المحيط مجمدات12966-12963

دار الجيؿ بيركتمحمد خفاجي: دإبف المعتز كتراثو في األدب كالنقد كالبياف12969-12967

دار الفكرأبي العباس بف يزيد/ المبرد النحكمالكامؿ لممبرد 12972-12970

مؤسسة المعارؼ/دالكامؿ في المغة كاألدب 12974-12973

/عمر الدسكقيفي األدب الحديث12976-12975

دار الفكرنجيب محمدتاريخ الشعر العربي12978-12977

fffدار طيبةعبد الرحمف بف عيد: دالنحك المستطاب سؤاؿ كجكاب

عالـ الكتابأبي الفتح عثمافالممع في العربية 12982-12981

دار المنارمحمد بكر إسماعيؿ: داألمثاؿ القرآنية دراسة تحميمية12985-12983

مكتبة اإليمافابي الفتح عثماف بف جنيكنكز القرآف كبياف الفرقاف 12987-12984

دار الكتاب العربيمحمد بكر اسماعيؿ- دإعجاز القرآف كالببلغة النبكية12989-12988

دار الفكرعبد العزيز الشناكم 2ج - 1المزىر في عمـك المغة العربية ج12991-12990

دار الفكر  محمدالصادؽ الرافعيالقكاعد االساسية لمغة العربية12993-12992

/أبي الفضؿ جبلؿ الديف السيكطيمعجـ الببلغة العربية12995-12994

/احمد الياشميالبيجة المرضية في شرح األلفية 12997-1296

دار النيضة العربية بيركتبدكم طبانة- د  األشاعرة2مج/ المعتزلة 1في عمـ الكبلـ دار فمسفية مج 13000-12998

دار الجيؿ بيركتمحمد خفاجي: داألدب العربي كتاريخو العصريف األمكم كالعباسي13002-13001

دار الفكرسيؼ الديف عميمجمديف/االحكاـ في اصكؿ األحكاـ13004-13003
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دار الكتاب العربيمحمد الزرقاني1/2مناىؿ العرفاف في عمـك القرآف ج13008-13005

المكتبة الثقافية بيركتمحمد التكيمي: دقضية الشعر الجديد13010-13009

دار الكتب العممية بيركتمصطفى الرافعيتاريخ أدب العرب13013-13011

دار الفكرأبي ىبلؿ العسكرمكتاب جميرة األمثاؿ13015-13014

/محمد الرازممختار الصحاح13018-13016

مكتبة اإليمافعبد القاىر الجرجانيدالئؿ اإلعجاز في عمـك القرآف13019

دار الفكرىشاـ األنصارمشرح شذكر الذىب13020

دار الفكرأبي الحسف بف زكريامعجـ المقاييس في المغة13022-13021

/أبي القاسـ بف أيكبالمعجـ الصغير لمطبراني13023

المبناني- دار الكتاب المصرمعمي الجرجانيالتعريفات13024

دار الفكرأبي إسحاؽ بف مكسى1/2كتاب اإلعتصاـ مجمد 13025

/شمس الديف أبي عبد اهللالفكائد13026

/عبد الرحمف بف ناصر السعدمتيسيرالكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف 13027

/اإلماـ أبي عبد اهلل محمدالػرسػػػالػػػة13028

دار المسيرةعبد المنعـ الحفنيمعجـ مصطمحات الصكفية 13029

منشئ المنارعبد القاىر الجرجانيفي أسرار الببلغة في عمـ البياف13031-13030

دار صادرعمي الحسيف القيركانيكتاب العمدة في نقد الشعر كتمحيصو13033-13032

دار الفكريكسؼ الشيخ محمد البقاعيشرح إبف عقيؿ عمى ألفية اإلماـ إبف مالؾ 13039-13034

/إبف ىشاـشرح قطر الندل كبؿ الصدل  13061-13040

مؤسسة الكتب الثقافيةجبلؿ الديف القزكينياإليضاح في عمـك الببلغة  الخطيب القزكيني 13067-13062

دار اليدل الجزائرعبد المطيؼ صكفي: دمصادر األدب في المكتبة العربية13117-13068
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المؤسسة الكطنية لمكتابالشريؼ قصارتقنيات التعبير الكتابي كالشفكم13145-13118

دار اليدلحسف رمضافبيجة الظرؼ في فف الصرؼ13190-13146

قصر الكتابتقية عبد الفتاحالميسر في عمـك القرآف13200-13191

دار اليدلجبلؿ الديف السيكطيمقامات السيكطي األدبية الطبية13210-13201

منشكراتمحمد رمضاف الجربي: داألسمكب كاألسمكبية13225-13211

منشكرات اإلختبلؼحسيف خصرمفضاء المتخيؿ مقاربات في الركاية 13232-13226

المؤسسة الكطنية لمكتابالتمي بف شيخدراسات في األدب الشعبي13252-13233

/عبد القادر القاضيبكابات النكر13257-13253

/عبد المالؾ مرتاضالقصة الجزائرية المعاصرة 13273-13258

/عمار بف زايدالنقد األدبي الجزائرم الحديث 13292-13274

الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيععبد اإللو ميسـك: دتأثير المكشحات في التركبادكر13306-13302

المؤسسة الكطنية لمكتابصالح خرفي: دالشعر الجزائرم الحديث 13311-13307

ديكاف المطبكعات الجامعيةمكىكب مصطفام: دالمثالية في الشعر العربي13317-13312

2001بدر الديف بف تريدمالببلغة العربية13327-13318

دار النفيسمحمد بكزكاكمدركس في الببلغة13340-13328

دار الحكمةترجمة أبك العيد دكدكالعمؿ الفني المغكم مدخؿ إلى عمـ األدب13348-13341

دار الفكر المبنانيطبلؿ عبلمة: دالطبقة كالنحك مع دراسة لمنيجية طبقات النحاة]

دار القمـ العربيمحمد حسني مصطفى: دمقامات بديع الزماف اليمداني13356-13355

دار ىكمةعبد المالؾ مرتاضفي نظرية النقد13358-13357

]جبلؿ الديف السيكطي: دمفحمات الغقراف في مبيمات القرآف13368-13359

/عبد المالؾ مرتاضقصة اإلعراب13383-13369
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/محمد أبك حمدةفي التذكؽ الجمالي لسكرة يكسؼ عميو السبلـ13413-13384

منشكراتمحمد الجربي: د/طو ندا : داألدب المقارف13427-13414

/عبد الفتاح بكزايدة: داألدب كالمكقؼ النقدم13446-13428

دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيعأحمد الحمبلكمكتاب شذ العزؼ في فف الصرؼ13455-13447

/أبي عبد اهلل بف أحمدشرح المعمقات العشر 13460-13456

دار القمـ العربياحمد فرىكد كزىير اليازجيالمعمقات العشر13463-13461

دار الفكر المبنانيغازم يمكت: دنظرية الشعر عند قدامة بف جعفر في كتابو نقد الشعر13467-13464

مطبعة مزكار كأكالده الكادمسعكدم نكارمجدلية الحركة كالسككف في الخطاب الشعرم عند نزار القباني13480-13468

دار القمـ اإلمارات العربية دبيمحمد الميدم: دقصد الكبلـ في معاني اآليات كاألحكاـ سكرة النكر13484-13481

مؤسسة الرسالةعبد العاؿ مكـر: دالكممات اإلسبلمية 13490-13485

دار القمـ المنارمحمد الياشمي: دفي األدب اإلسبلمي13493-13491

دار اآلفاؽالزكزنيشرح المعمقات السبع لمزكزني13503-13494

مكتبة زىراء الشرؽ القاىرةمحمد محمكد البندؽ: دمدخؿ إلى عمـ البياف13505-13504

دار اليدلبف عبد اهلل شعيبعمـ البياف الببلغة العربية الكاضحة13509-13506

/عبد اهلل إبف المعتزعمـ المعاني -عمـ البديع -عمـ البياف 13512-13510

مؤسسة الكتب الثقافيةعبد العزيز عتيؽ: دعمـ البياف/ عمـ البديع /كتاب البديع 13523-13513

دار الفكر المبنانيالقيركانيقراصنة الذىب في نقد أشعار العرب13527-13524

دار البشير/مؤسسة الرسالة عباس المناصرةمقدمة في نظرية الشعر اإلسبلمي  13530-13528

دار النيضة العربية بيركتمحمكد زيداف: دفي فمسفة المغة13533-13531

دار اآلفاؽبشير الفرحيمحمد العيد آؿ خميفة شاعر الجزائر13538-13534

 المؤسسة الكطنية لمفنكف المطبعيةمحمد بف سمينة: دالعيديات المجيكلة تكممة ديكاف محمد آؿ خميفة13541-13539
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دار القصبة لمنشرعمر عركةالنثر الفني القديـ  13546-13542

ديكاف المطبكعات الجامعيةمحمد مرتاض: دمفاىيـ جمالية في الشعر العربي القديـ13548-13547

دار اليدلمحمكد صافيصكل اإلمبلء13551-13549

ديكاف المطبكعات الجامعيةعبد القادر ىني: ددراسات في النقد األدبي عند العرب13553-13552

منشكرات اإلختبلؼأحمد رضا حكحكاألعماؿ الكاممة13555-13554

/عمر بمخيرتحميؿ الخطاب المسرحي13562-13556

/آمنة بمعميتحميؿ الخطاب الصكفي13564-13563

دار ىكمةعبد المالؾ مرتاض: داألدب الجزائرم القديـ13567-13565

مجمة الدراسات الجزائرية/تجميات الحداثة13570-13568

دار اآلفاؽ الجديدةلئلماـ شمس الديف-يا أرض إبمعي- كفاية لؤللمعي في آية 13572-13571

دار األندلسالسيد إبراىيـ محمدضرائر الشعر إلبف عصفكر اإلشبيمي13574-13573

منشكرات اإلختبلؼأحمد يكسؼيتـ النص الجينيالكجيا الضائعة13578-13575

دار األندلسعاطؼ جكدة نصر: دالرمز الشعرم عند الصكفية13580-13579

مكتبة الفارابيأديب العبلؼالبياف في عمـك القرآف13582-13581

دار المعارؼشكقي ضيؼ: دالفف كمذاىبو في الشعر العربي 13586-13583

مكفـ لمنشرأبكبكر محمد الخكارزمياألمػػػثػػػاؿ13588-13587

دار األندلسأحمد زكيدراسات في النقد األدبي 13592-13589

/إبراىيـ السعافيف: دمدرسة األحياء كالتراث13595-13593

دار ىكمةإبراىيـ رماني:دالمدينة في الشعر العربي13597-13596

دار الفكراإلماـ أبك يكسؼ بف إسحاؽديكاف النابغة الدبياني13600-13598

دار ىكمةصالح بمعيد: دفقو المغة العربية13603-13601
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دار العكدة بيركتأدكنيس سعيدمقدمة لمشعر العربي13606-13604

مكتبة زىراء الشرؽ القاىرةصبرم المتكلي: دنحكمنيج في التفسير التحميمي13609-13607

إصدارات رابطة إبداع الثقافةمبلس مختارداللة األشياء في الشعر العربي الحديث13611-13610

دار اليدايةمحمد غنايـ: ددراسات في التفسير13613-13612

دار البشيرسعد أبك الرضا: دالنص األدبي لؤلطفاؿ 13615-13614

الدار الشامية/ دار القمـ عبد المجيد البيانكنيضرب األمثاؿ في القرآف 13617-13616

دار المعرفة الجامعيةعناني: دديكاف المكشحات األندلسية13619-13618

مؤسسة الرسالةعماد خميؿفي النقد اإلسبلمي المعاصر 13621-13620

المؤسسة الكطنية لمكتاببمقاسـ بف عبد اهللمفدم زكريا13624-13622

لى أيف؟13627-13625 ديكاف المطبكعات الجامعيةعبد المالؾ مرتاض: دالنص األدبي مف أيف ؟ كا 

دار الفكر المبنانيمحمد فارس: دالنداء في المغة كالقرآف13629-13628

ديكاف المطبكعات الجامعيةمحمد مرتاض: دالمكضكعاتية في شعر الطفكلة الجزائرم13631-13630

/عبد الجبار تكامةزمف الفعؿ في المغة العربية قراءتو كجياتو13633-13632

/طكؿ محمدالبنية السردية في القصص القرآني13635-13634

مؤسسة اإليمافمحمكد الشافعيقصة آية 13637-13636

دار المعارؼشكقي ضيؼ: دتيسير النحك التعميمي قديما كحديثا13640-13638

مكفـ لمنشرنجيب محفكظ2ج- 1قصر الشكؽ ج13646-13641

دار الغرب لمنشر كالتكزيععبد المالؾ مرتاض: دالكتابة مف مكقع العدـ13649-13647

نيضة مصرعباس محمكد العقادشعراء مصر13651-13650

دار الكحدةمحمد ديبالحػػػػػػػػػػػريػػػػػػؽ13653-13652

مكفـ لمنشرجرجي زيدافتاريخ آداب المغة العربية أجزاء13665-13654
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شركة الشياب الجزائرمحمد التكمي: دالجدؿ في القرآف الكريـ13672-13666

مؤسسة الرسالةمحمد الندكماألدب اإلسبلمي13674-13673

طبع المؤسسة الكطنية لمفنكف المطبعيةأبك القاسـ سعد اهللالنصر لمجزائر13676-13675

المركز الثقافي العربينصر أبك زيدفمسفة التأكيؿ 13677

/اإلماـ يحي شرؼ الديف النككمشرح متف األربعيف النككية13680-13678

دار اليدايةزينب عبد العزيز: دترجماف القرآف إلى أيف؟13681

المكتبة المكيةجناف لحاـأضكاء كتأمبلت في سكرة طو13683-13682

دار اليدايةمحمكد السيد شيخكف: دأسرار التكرار في لغة القرآف13685-13684

//أسرار التقديـ كالتأخير في لغة القرآف الكريـ13686

الطبعة األكلى حقكؽ الطبع محفكظةمحمد ىاشـ: دمف أسرار التعبير بالحركؼ المشبية بالفعؿ13688-13687

جامعة األزىر/البياف القرىني عند الجاحظ13690-13689

مطبعة السعادةاإلماـ شياب الديف الحمكمدرر العبارات كغرر اإلشارات 13692-13691

دار اليدلصبيح التميمي: دعمؿ التثنية 13717-13693

دار الغرب لمنشر كالتكزيعأحمد طالب: دمفيـك الزمف كداللتو في الفمسفة كاألدب13720-13718

دار الفكر المبنانيديزيرة سقاؿ: دمف الصكرة إلى الفضاء الشعرم13722-13721

/عاصـ نكر الديف: دتاريخ النحك 13725-13723

دار ىكمةصالح بمعيد: دالشامؿ الميسر في النحك13731-13726

ديكاف المطبكعات الجامعيةعبد القادر فيدكح: دشعرية القص13733-13732

دار مدنيحسيف أبك النجا: دقكافي الشعر العربي13736-13734

/محمد شطكطيمنيجية البحث13739-13737

//أكزاف الشعر العربي13742-13740

357



//في أصكؿ العركض13745-13743

عالـ الكتابزىير زاىد: دبحكث في لغة الشعر كعركضو13748-13746

دار اليدايةمحمكد السيد شيخكف: داإلسػػػػػتعارة13750-13749

إديسيكفحبيبة محمدمالقصيدة السياسية في شعر نزار القباني13752-13751

ديكاف المطبكعات الجامعيةالعربي دحكمدخؿ في دراسة األدب المغربي القديـ13754-13753

منشكرات اإلختبلؼمشرم بف خميفةسمطة النص13756-13755

مؤسسة الكتب الثقافيةالسيد احمد الياشميميزاف الذىب في صناعة شعر العرب13769-13757

دار القمـعبد اليادم فضمي:ددراسات في الفعؿ13764-13762

الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيعمخمكؼ بككركحمبلمح مف المسرح الجزائرم13767-13765

المكتبة الشعبيةبكعبلـ رمضانيالمسرح الجزائرم بيف الماضي كالحاضر 13771-13768

مطبكعات الشؤكف الدينيةمحمد الصديؽاثار االماـ عبد الحميد بف باديس13772

/االماـ عبد الحميد بف باديسمف كبلـ الحكيـ الخبير/مجالس التذكير مف حديث البشير النذير13775-13773

دار العكدة بيركتالياس ابك شبكةاالعماؿ الشعرية الكاممة13776

/عبد الكىاب البياتي2ج-1ديكاف عبد الكىاب البياتي ج13778-13777

/عمي محمكد طوديكاف عمي محمكد طو13779

/المرحـك احمد شكقي2ـ-1الشكقيات االعماؿ الشعرية الكاممة ـ13781-13780

/ محمكد دركيش2ـ- 1ديكاف محمكد دركيش ـ13783-13782

/ الباركدم نسخ4ديكاف الباركدم 13784

الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيعصالح خرفياطمس المعجزات13786-13785

المؤسسة الكطنية لمكتابمكلكد فرعكفالدركب الكعرة13791-13787

/أبك القاسـ سعد اهللأفكار جامحة 13809-13792
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دار البعثجركه كىبيالتجريب في القصيدة العربية13822-13810

المؤسسة الكطنية لمكتابيمينة مشاكرةركاية/ المغارة المتفجرة 13839-13823

دار اليدلمحمد خفاجي: دديكاف اإلماـ عمي بف أبي طالب كـر اهلل كجيو13859-13840

المؤسسة الكطنية لمكتابمحمد مرتاضركاية/ كأخيرا تتؤلأل الشمس 13874-13860

/أحمد دكغافشخصيات مف االدب الجزائرم المعاصر  13892-13875

/عمي مبلحيشعر/ صفاء االزمة الخانقة 13915-13893

دار النشر سراسمكلكد فرعكفإبف الفقير13918-13916

منشكرات اإلختبلؼانطكاف تشيخكؼقصص/ في منزؿ األرممة 13921-13919

الدار المصرية المبنانيةمترجمة/جراتسيا ديميرا *ركايات جائزة نكبؿ *   األـ  13922

/ىيرماف ىسو*أحػػػػػػػػػػػػػػبلـ النػػػػػػػػػػػػػام 13923

/ألبير كامي*الػػغػػػػػػػػػػػػػػػػريب 13924

/أندريو حيدالبل اخبلقي13925

/جابريؿ جارسيا ماركيزاالـ الكبػػػػػػيرة13926

/ناديف جكرديمرشعب يكليك13927

/فرانسكا مكرياؾصحراء الحب13928

/جكف شتاينبؾمراعي الفردكس13929

/ىاينريش بؿكلـ يقؿ كممة 13930

/كلياـ جكلدينجأمير الذبػاب13931

/ركماف ركالفأنطكانيت13933-13932

/بيرؿ باؾرياح الشرؽ رياح الغرب13935-13934

/سممى الجركؼمغامرات نمز العجيب 13937-13936
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/أناتكؿ فرانساآللية عطشى13939-13938

/مي مظفرجسر بيف العصكر/ ناصر الديف األسد 13940

/فتحي األبيارمرائد األقصكصة العربية/ محمكد تيمكر 13941

/كامؿ سعفاف: دشيخ األمناء/ أميف الخكلي13942

/مأمكف غريبسمطاف العاشقيف/ إبف الفارض13943

/أحمد دركيش: دشاعر الكجداف كالذات/ خميؿ مطراف13944

/عبد العزيز عتيؽ: دالشاعر الطمكح/ الشريؼ الرضى13945

/عبد المطيؼ عبد الحميـ: دشاعر النفس كالحياة/ المازني13946

/عبد العزيز النعمانيشاعر الحب كالكطف/ عمر أبك ريشة 13947

/محمد رجب البيكمي: دشاعر العركبة/ عمي الجاـر13948

/عبد العزيز النعمانيالرائد المجدد/ عبد الرحمف شكرم 13949

/فكزم خضر: دشاعر الحب المعرب/ إبف زيدكف 13950

/جماؿ بدرافشاعر القيـ العربية/ لبيد بف ربيعة 13951

/مأمكف غريبشاعر البردة/ البكصيرم 13952

/أحمد سكيمـشاعر الحب كالندـ/ ديؾ الجف 13953

/محمد رجب البيكمي: دالشاعر األسير/ أبك فراس13954

/أحمد سكيمـفارس الشعراء/ الباركدم 13955

دار اليدلإبراىيـ قبلتيمقامة العماد في الفصؿ بيف الضاد كالظاء13975-13956

دار الساقيمحمد أرككفمف اإلجتياد إلى نقد العقؿ اإلسبلمي13676

دار الحكمةفرانسيس كمكدكفالكجيز في األدب المقارف13977

/كرستيافالذاكرة كالمغة13979-13978
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/برنارفاريتالركاية 13981-13980

دار المنتخب العربيعبد اإللوإشكالية المرجع في الفكر العربي المعاصر13983-13982

دار تكبقاؿ لمنشرعبد الفتاح كيميطكالغائب دراسة في مقامة الحريرم13983

المركز الثقافي العربيعبد اهلل الغداميالنقد الثقافي 13984

مؤسسة دحمب لمنشرالياشمي التيجاني: دمذىب النسخ في التفسير 13985

منشكرات كزارة الثقافةاحمد ناصر: تالطائر الجريح13986

دار صادرمحمد نجـ: دالمسرحية في االدب العربي الحديث 13987

دار النيضةعبد السبلـ ىاركفتحقيؽ النصكص كنشدىا13988

دار اليدايةمحمكد السيد شيخكفاالسمكب الكنائي 13989

دار المشرؽ بيركتأبك بكر بف طفيؿحي بف يقضاف 13990

المؤسسة الكطنية لمكتاببمحيا طاىرتأمبلت في إلياذة الجزائر لمفدم زكريا 13991

دار النيضةمحمد الحاجرم: دفي تاريخ النقد 13992

دار قباء لمنشرإسماعيؿ محمكد: دإخكاف الصفا 13993

اإلنماء القكمي, ـمحمد أرككفتاريخية الفكر العربي اإلسبلمي13994

دار العكدة بيركتمحمد غنيمي ىبلؿ: دالنقد األدبي الحديث13995

دار الفكرخالدة سعيد: دحركية اإلبداع13996

دار المعرفة الجامعيةمحمد عبد القادربيف األصالة  كالمعاصرة 13997

دار العمـ لممبلييفأنيس المقدسياإلتجاىات األدبية في العالـ العربي الحديث13998

منشأة المعارؼرجاء عيد: دفمسفة الببلغة بيف التقنية كالتطكر13999

دار الكفاء لمطباعةعاطؼ العراقي: دزكي نجيب محمكد مفكرا عربيا كرائدا لئلتجاه التنكيرم14000

دار الفكرالشيخ تاج أبي العباس بف حاجحاشية العبلمة إبف الحاج عمى شرح متف األجركمة14005-14001
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دار الحكمةمحمد الصغير بنانيالمدارس المسانية في التراث العربي كفي الدراسات الحديثة14011-14006

/رشيد بف مالؾالبنيةالسردية في النظرية السيميائية14019-14012

دار اآلفاؽمصطفى حركات: دالمسانيات العامة14032-14020

/جاف بيركالمسانيات14042-14033

دار ىكمةصالح بمعيد: ددركس في المسانيات التطبيقية 14054-14043

دار القصبة لمنشرخكلة طالب اإلبراىيميمبادئ في المسانيات14057-14055

14074-14058
السيميائية أصكليا كقكاعدىا 

منشكرات اإلختبلؼعز الديف مناصرة: د/ رشيد بف مالؾ: د

دار القصبة لمنشررشيد بف مالؾمقدمة في السيميائية السردية14077-14075

دار الغرب لمنشر كالتكزيعاحمد طالب: دالفاعؿ في المنظكر السيميائي 14079-14078

/عبد الحميد بكرايك: دالتحميؿ السيميائي لمخطاب السردم14081-14080

/رشيد بف مالؾالسيميائية مدرسة باريس14083-14082

/عبد العالي بشير: دتحميؿ الخطاب السردم كالشعرم14085-14084

دار اآلفاؽمصطفى حركات: دالصكتيات كالفكنكلكجيا14088-14086

دار القمـ العربيأحمد مكقت: دعمـ المغة كالترجمة 14089

ديكاف المطبكعات الجامعيةحسيف بف زركقة: ت/ جكرج مكنافالمسانيات كالترجمة14091-14090

دار الغرب لمنشر كالتكزيعبصافي رشيدةمقاربات في تعميمية الترجمة الفكرية14095-14092

دار الغرب لمنشر كالتكزيعبكبكرم فراجيالترجمة التعريب كالمصطمح14111-14096

ديكاف المطبكعات الجامعيةزىير إحدادف: دمدخؿ لعمـك اإلعبلـ كاإلتصاؿ14127-14112

دار المعرفةمحمد محمد قاسـ:دنظريات المنطؽ الرمزم14128

دار النفيساالماـ عبدالممؾ الثعالبيمعجـ عربي عربي-معجـ الثعالبي14132-14129
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/قدامة بف جعفرمعجـ االلفاظ14137-14133

دار القصبةمحمد عباسمعجـ االعراب  الشامؿ في قكاعد المغة العربية14139-14134

مكفـ لمنشرياسيف بف اشنيك/ أنيسة سقاؿ ع,إ,ؼ/ ؼ,إ,ع/معجـ ثبلثي المغات 14143-14140

مؤسسة الرسالةمحمد نجيب: دمعجـ المصطمحات النحكية كالصرفية14144

دار المشرؽ بيركتأنطكاف شكرملكتاب الترجمة العممية/ التماريف التطبيقية14145

دار مدنيمحمد بكزكاكممتكف النحك كالصرؼ كاإلعراب14151-14146

/إبراىيـ أبك حميدةتعابير كترجمة مف الفرنسية إلى العربية14154-14152

دار الحكمةرشيد بف مالؾقامكس مصطمحات التحميؿ السيميائي لمنصكص14155

دار مجانيطبعة بمكنيدمجاني الطبلب14172-14156

دار المشرؽ بيركتفؤاد البستانيمنجد الطبلب14174-14173

دار المعرفةعمي بف مختار: دالمبسط الصغير14179-14175

دار الراتب الجامعيةجيرار مكسىرابيد قامكس فرنسي عربي14180

منشكرات عشاشعربي-الكنز معجـ عربي 14190-14181

عراب الجممة- قامكس اإلعراب14193-14191 دار العمـكعيسى مكمنيإعراب الكممة كا 

سمسمة المنارمحمد بكزكاكمقامكس القكاعد كاإلعراب14199-14194

//قامكس األدباء كالعمماء المعاصريف14202-14200

دار اليدلمحمد مكىكب/ سمطاني سمية فرنسي- قامكس عربي14213-14203

دار المشرؽ بيركتصبحي حمكمالمنجد في المغة العربية المعاصرة14215-14214

سراس لمنشر تكنسالجيبلني الحاج يحيعربي -القامكس الجديد األلفبائي عربي 14218-14216

دار اليدلربعي بف سبلمة: دمكسكعة الشعر الجزائرم14220-14219

دار الكتب العممية بيركتمكتب البحكث كالدراساتعربي قامكس عاـ لغكم عممي- القامكس فرنسي14228-14221
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14252-14229
جزء- 24الجاحظ المؤلفات الكاممة 

دار نكبميسأبي عثماف عمرك بف بحر بف محبكب

/جبراف خميؿ جبراف جزء45مكسكعة جبراف خميؿ جبراف 14298-14253

دار العكدة بيركتحافظ إبراىيـديكاف حافظ إبراىيـ14303-14299

/محمكد دركيش2ـ- 1ديكاف محمكد دركيش ـ14311-14304

/أحمد شكقيأحمد شكقي األعماؿ المسرحية الكاممة14316-14314

/سعدم يكسؼديكاف سعدم يكسؼ 14328-14317

/عز الديف مناصرةديكاف عز الديف المناصرة 14334-14329

/إلياس أبك شبكةإلياس أبك شبكة األعماؿ الشعرية الكاممة14339-14335

/أحمد راميديكاف أحمد رامي 14346-14340

/راشد حسيفديكاف راشد حسيف14350-14347

/تكفيؽ زيادديكاف تكفيؽ زياد14357-14349

/أبك القاسـ الشابيديكاف أبك القاسـ الشابي 14364-14358

/صبلح عبد الصبكرديكاف صبلح عبد الصبكر14374-14365

/بدر شاكر السيابديكاف بدر شاكرالسياب 14394-14375

المكتبة العصرية بيركتعبد اهلل بف سيؿ العسكرمكتاب الصناعتيف الكتابة كالشعر14400-14395

دار المعرفة الجامعيةمريـ شبمي/ تميـ فاخكرمأعبلـ الشعر العربي14403-14401

عالـ الكتابيكنس السمرائي: دشعراء عباسيكف14405-14404

دار الكتب العممية بيركتعبد الممؾ األصمعيشرح األصمعيات 14407-14406

المكتبة العصرية بيركتاألنبارم-الجاىميات- شرح القصائد السبع الطكاؿ 14411-14408

دار الفكرفخر الديف قباكة: دشرح إختيارات المفضؿ 14419-14412
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المكتبة العصرية بيركتمحمكد فخرم: أأىدل سبيؿ إلى عممي خميؿ14423-14420

المكتبة العصرية بيركتإلبف أثير الجزرمالمثؿ السائر في آداب الكاتب كالشاعر14437-14424

دار إبف حـزعبد المالؾ اإلسفرابينيشرح االجركمية14441-14438

دار الجيؿ بيركتالزمخشرمالمفصؿ في عمـ العربية14442

دار الكتبمحمد محمكدالنحك كالنحاة المدارس كالخصائص14445-14443

المكتبة العصرية بيركتالسيكطيبنية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة14449-14447

//األشباه كالنظائر في النحك 14461-14450

عبلء الخضرمعبد اهلل بف مالؾ الطائي األندلسيالككاكب الدرية شرح منظكمة األلفية14463-14462

مؤسسة المختارحسف يكسؼ: دكالصرؼ/ تسييؿ شرح إبف عقيؿ أللفية إبف مالؾ في النحك14467-14464

المكتبة العصرية بيركتاإلماـ إبف ىشاـ االنصارماكضح المسالؾ إلى ألفية إبف مالؾ14471-14468

//أكضح المسالؾ إعراب الشكاىد القرآنية كاالحاديث النبكية 14473-14472

/محمد عبد الحميداكضح المسالؾ إلى ألفية إبف مالؾ14475-14474

دار الفكر لمنشرابي محمد عبد اهلل إبف قتيبةأدب الكاتب14477-14476

دار الثقافةمصطفى الرافعيتاريخ آداب العرب أجزاء14489-14478

/إحساف عباس: دتاريخ النقد األدبي عند العرب14490

/محمد يكسؼ نجـ: دالمسرحية في االدب العربي الحديث 14491

منشكرات عكيدات بيركتألبيريستاريخ الركاية الحديثة 14492

دار سعد الديفكىب ركمية: دبنية القصيدة العربية حثى نياية العصر األمكم14493

المكتبة العصرية بيركتياسيف األيكبي: دفي محار بالكممة14498-14494

مكتبة المثنىأبي بكر األزكم 2ج,1ج/ كتاب اإلشتقاؽ    14501-14499

دار الفكرإبف منظكر المصرملساف العرب مجمدات14516-14502
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المكتبة العصرية بيركتلمعبلمة السيكطي2ج/ المزىر في عمـك المغة كأنكاعيا14520-14517

دار الفكرإبف منظكر المصرملساف العرب مجمدات14535-14521

/أحمد القمقشندمصبح األعشى في صناعة اإلنشاء14550-14536

دار مكتبة الحياةأبي حياف التكحيدمكتاب اإلمتاع كالمؤانسة14552-14551

دار صادرياقكت الحمكممعجـ البمداف14559-14553

دار الفكر/معجـ األدباء 14569-14560

/أحمد الياشميجكاىر الببلغة في المعاني كالبياف كالبديع 14575-14570

المكتبة العصرية بيركتاإلماـ الزمخشرمأساس الببلغة 

/اإلماـ عبد القاىر الجرجانيأسرار الببلغة14583-14579

/أإلماـ العمكم اليمنيالطراز14585-14584

/احمد مصطفىالمراغيعمـك الببلغة البياف كالتبييف14586

/محمد طاىر البلدقيالمتبسط في عمـك الببلغة المعاني كالبياف كالبديع14587

14591-14588
المعاني كالبياف كالبديع - الؤليصاح في عمـك الببلغة 

ابك المعالي جبلؿ الديف الخطيب 
مؤسسسة الكتب الثقافيةالقزكيني

دارالكتب العمميةانعاـ نكاؿ عكاكم-دالبديع ك البياف كالمعاني-المعجـ المفصؿ في عمـك الببلغة14593-14592

دار الغرب اإلسبلمي بيركتابي الحسف حاـز القرطاجنيمنياج البمغاء ك سراج الؤلدباء 14596-14594

دار المنارةبدكم طبانة-دمعجـ الببلغة العربية14597

دار الجيؿ بيركتاإلماـ عبد القاىر الجرجانيدالئؿ اإلعجاز في عمـك القرآف14600-14598

دار الكتب العممية بيركتعبد القاىر الجرجانيدالئؿ اإلعجاز في عمـ المعاني14603-14601

المكتبة العصريةاإلماـ عبد القاىر الجرجانيدالئؿ اإلعجاز في عمـ المعاني14604

دار الكتاب العربيعبد القاىر الجرجانيدالئؿ اإلعجاز14605
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مؤسسة المختاربريجيتو بارتشتمناىج عمـ المغة 14609-14606

دارنيضة مصرعمي عبد الكاحد كافي-دفقو المغة العربية14619-14610

المكتبة العصريةالثعالبيفقو المغة كاسرار العربية14623-14620

دار الكتب العممية بيركتعباس معفالمعجـ المفصؿ في فقو المغة14625-14624

دار األرقـالثعالبي النيصابكرمفقو المغة14626

دار اإليمافمحمد مكسىتطيير المغة مف األخطاء الشائعة14630-14627

عالـ الكتبابي القاسـ اإلشبيمياحكاـ صنعة الكبلـ 14632-14631

مؤسسة المختارسعيد بحيرةعمـ لغة النص14635-14633

/زتسيسبلؼمدخؿ الى عمـ النص14637-14636

المكتبة العصريةالقاليكتاب األمالي مع دليؿ األمالي ك النكادر14642-14638

/سعد الديف التفتازانيمختصر السعد 14645-14643

/الجاحظالجاحظ/ البياف كالتبييف 14650-14644

/القيركانيالعمدة في محاسف الشعر كآدابو كنقده14656-14651

/أبك العبلء المعرمرسالة الغفراف14660-14657

دار المعرفةعبد اهلل بف المقفعكميمة كدمنة14664-14661

المكتبة العصرية بيركتإبف حـز األندلسيطكؽ الحمامة في األلفة كاألالؼ14669-14665

/أبي حياف التكحيدماإلمتاع كالمؤانسة 14671-14670

دار الثقافةشاكر الكتبيعيكف التكاريخ14673-14672

جامعة منتكرمعزيز العكايشيمكسكعة الشعر الجزائرم14675-14674

دار الجيؿ بيركتالبييقيالسنف الصغرل14679-14676

دار الفكرصحيح البخارم14684-14680
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دار الكتب العممية بيركتإبف قتيبة الدينكرمتأكيؿ مشكؿ القرآف14689-14685

دار الحديثالتبريزمالممخص في إعراب القرآف14691-14690

المكتبة التكفيقيةصادؽ الرافعيإعجاز القرآف كالببلغة النبكية14694-14692

دار إبف الجكزماإلماـ الحافظكتاب المطر كالرعد كالبرؽ كالريح14695

مؤسسة الكتب الثقافيةالطبرانيالمعجـ الصغير لمطبراني14697-14696

14700-14698
رسائؿ العدكؿ كالتكحيد

/ القاضي عبد الجبار/الحسف البصرم
دار الشركؽشريؼ

دار الفكرالسيكطيمعترؾ األقراف في إعجاز القرآف14702-14701

عالـ الكتبعبد الرحمف العميرةدقائؽ لغة القرآف في تفسير الطبرم14703

/الطكسيكتاب الذخبرة الطكسي 14704

المكتبة العصرية بيركتإبف قتيبة الدينكرمعيكف األخبار14706-14705

/أميف الديف صبلؿطبقات القراء السبعة 14709-14707

عالـ الكتبإبف قدامةالتبييف في أنساب القريشييف14710

دار إحياء التراث العربيإبف الفراءمعاني القرآف 14713-14711

دار اإليمافأحمد المعينيإعجاز القرآف في فكاتح السكر كخكاتميا14716-14714

دار الحديثالفراءمختار الصحاح14719-14717

المكتبة العصريةعبد الحميد ىنداكم: داإلعجاز الصرفي في القرآف الكريـ14722-14720

دار الجيؿ بيركتاإلماـ السيكطيتاريخ الخمفاء14725-14723

دار ماركف عبكدنظـ مطرافديكاف الخميؿ اجزاء14728-14726

المكتبة العصريةمحي الديف ديبديكاف ابف رشيؽ القيركاني14731-14729

/الجرجانيالكساطة بيف المتنبي ك خصكمو14735-14732
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محي الديف عبد الحميدابي القاسـ البصرمالمكازنة بيف ابي تماـ حبيب ك البحترم14741-14736

دار الثقافةإيميا الحاكمأبك تماـ فنو كنفسيتو مف خبلؿ شعره دراسة كنصكص14742

دار صادرطبلؿ حربديكاف الشنفرة كيميو ديكاف السمكبف سمؾ كعمرك بف براؽ14743

دار العكدة بيركتحافظ إبراىيـديكاف حافظ إبراىيـ14744

/إبراىيـ ناجيديكاف إبراىيـ الناجي14746-14745

/ألؼ ليمة كليمة14749-14747

دار الفكر العربيرحاب عكاكم: دالمنتخب مف رسائؿ الجاحظ14753-14750

دار الثقافةإيميا الحاكممع خميؿ حاكم في مسيرة حياتو كشعره14759-14752

التجارية الكبرل, ـعباس محمكد العقادإبف الركمي حياتو مف شعره14767-14760

مكتبة القاىرةمحمد خفاجيأشعار عنترة العبسي14777-14768

/شمس الديف الصالحيبسط سامع المساىر في أخبار مجنكف بني عامر14785-14778

/أحمد الراكمديكاف البيمكؿ14787-14786

دار الثقافةإحساف عباس: دديكاف األعمى التاصيمي14789-14788

دار المشرؽ بيركتأبي الفضؿ اليمدانيمقامات بديع الزماف اليمداني14790

دار بيركتالنابغة الذبيانيديكاف النابغة الدبياني14791

دار الثقافةإيميا الحاكمإمرؤ القيس شاعر المرأة كالطبيعة14792

دار المعارؼشكقي ضيؼ: دفارس الشعراء/ الباركدم 14793

دار المسيرةجماؿ الفيطانييتذكر....نجيب محفكظ 14794

ـ الكطنية لمكتابمحمد  بمقاسـ خمارارىاصات سرابية مف زمف االحتراؽ14795

دار النيصةالبي فيد السدكسيكتاب االمثاؿ14796

طبلس لمترجمةبف مكسى الدميرمحياة الحيكاف الكبرل14797
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دار العكدة بيركتشكقي عبد الحكيـمكسكعة الفمكمكر كاالساطير العربية14802-14798

دار اليدلعبد المطيؼ صكفي-دمصادر االدب في المكتبة العربية14820-14803

/محمد زغينة- دفف المقاؿ في كتابات ابي اليقظاف14830-14821

//المقالة الكجدانية  في نثر جمعية العمماء المسمميف14840-14831

مكتبة القاىرةعمي يكسؼ سميمافدراسات في التصكؼ االسبلمي 14856-14841

/محمد عبد المنعـالبناء الفني لمقصيدة العربية14859-14857

مطبعة مزكرسعكدم النكارمجدلية الحركة كالسككف في الخطاب الشعرم 14863-14860

دار اليدل الجزائرمحمد زغينة: دشعراء جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف14873-14864

/عمر بكقركؼ: ددراسات في الشعر الجزائرم 14883-14874

مكتبة القاىرةعبد المتعاؿ الصعيدممختارات الشعر الجاىمي 14891-14884

دار األندلسإبراىيـ السعافيف: دمدرسة األحياء كالتراث14895-14892

/السيدإبراىيـ محمدضرائر الشعر إلبف عصفكر اإلشبيمي14903-14896

/مصطفى ناصيؼ: دقراءة ثانية لشعرنا القديـ 14912-14904

دار العكدة بيركتأدكنيس سعيدمقدمة لمشعر العربي14917-14913

عالـ الكتبزىير زاىد: دبحكث في لغة الشعر كعركضو14925-14918

دار األندلسعاطؼ جكدة نصر: دالرمز الشعرم عند الصكفية14935-14926

دار الثقافةعز الديف إسماعيؿ: دالشعر العربي المعاصر14938-14936

دار الجنكبتكفيؽ بكارشعريات عربية14941-14939

الييئة المصرية العامة لمكتابألفت عبد العزيز: دنظرية الشعر عند الفبلسفة المسمميف14944-14942

دار الفكركماؿ بيؾ: دحركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر14954-14945

الييئة المصرية العامة لمكتابإعتداؿ عثمافإضاءة النص14956-14955
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/مختار أبك غالي: داألسطكرة المحكرية في الشعر العربي المعاصر14957

/حسف فتح البابسمات الحداثة في الشعر العربي المعاصر14958

مجمع المغة العربيةبف المعتزكتاب فصكؿ التماثيؿ في تباشير السركر14959

دار المعرفةمحمد فشكاف: دمدرسة أبك الشعرية في ضكء النقد الحديث14960

كزارة الثقافةمحمد كامؿالقديـ كالجديد14961

الييئة المصرية العامة لمكتابعبد الحميـ حقي: دشعر الصعاليؾ منيجو كخصائصو14962

دار الفكر المبنانيفايز ترحيني: داإلسبلـ كالشعر14963

دار الثقافةإحساف عباس: دشعر الخكارج14964

دار القمـعز الديف إسماعيؿ: دالشعر في إطار العصر الثكرم14965

دار األندلسمصطفى ناصؼ: دقراءة ثانية لشعرنا القديـ 14966

ديكاف المطبكعات الجامعيةكفيؽ خنسةدراسات في الشعر السكرم الحديث14967

دار الفكر المبنانييكسؼ عيد: دالمدارس االدبية كمذاىبيا14968

مكتبة القاىرةعبد السبلـ سرحاف: ددراسات في األدب العباسي 14972-14969

دار إبف حـزأحمد زكي باشااالدب الكبير كاألدب الصغير إلبف المقفع14974-14973

مكتبة القاىرةمحمد عبد المنعـاآلداب العربية في العصر العباسي األكؿ14977-14975

الجامعة األزىريةمحمد عبد المنعـ خفاجي14980-14978

المؤسسة الكطنية لمكتابالتمي بف شيخمنطقات التفكير في األدب الشعبي الجزائرم14983-14981

منشكرات أكلقاالجرجياألدب المقارف14988-14984

دار العكدة بيركتمحمد غنيمي ىبلؿاألدب المقارف14991-14989

دار الثقافةبدكم طبانو: دالسرقات األدبية 14992

دار الشؤكف الثقافية العامةعبد المطمب صالحمباحث في األدب المقارف14993
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دار ىكمةعبد الممؾ مرتاض: داألدب الجزائرم القديـ 14994

الييأة المصريةإبراىيـ أبك الخشب: دتاريخ األدب العربي في العصر الحاضر14995

ك لمنشر كالتكزيع,شفتحي أبك عيسىالفكاىة في االدب العربي14996

دار المعارؼصبلح فضؿ: دمنيج الكاقعية في اإلبداع األدبي14997

/شكقي ضيؼ: دالفف كمذاىبو في الشعر العربي15003-14498

/عيسى  الناعكرم: دأدب الميجر15009-15004

القاىرةشكقي ضيؼ: دالعصر العباسي األكؿ15016-15010

دار العكدة بيركتمحمد غنيمي ىبلؿ: دالنقد االدبي الحديث15019-15017

المصرية العامة, قمحمد جاد: دنظرية المصطمح النقدم15021-15020

دار األندلسيكسؼ بكار: دبناء القصيدة في النقد العربي القديـ15026-15022

/كماؿ زكي: ددراسات في النقد األدبي 15030-15027

دار الجيؿ بيركتكريستك نجـ: دفي النقد االدبي كالتحميؿ النفسي15032-15031

مؤسسة المختارداكد سمـك: دسكسيمكجيا النقد العربي القديـ15036-15033

المصرية العامة, ق عبد الحكيـ بمبع: دبيف األدب كالنقد 15037

دار النيضةعبد العزيز عتيؽ: دعمـ البديع15041-15038

دار اليدلبف الجنيعمؿ التتنية 15051-15042

دار الكتب العممية بيركتالبي فرج قدامىكتاب نقد النثر15052

مكتبة كىبةمحمد ؟أبك مكسى: ددراسة في الببلغة كالشعر15053

دار القمـأحمد المراغيعمـك الببلغة البياف كالتبييف15054

دار الثقافةأبك السعكدالنحك العربي15055

العربية لمعمـك, دأحمد حامدالتضميف في العربية15056
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دار غريبجميؿ عبد المجيد: دالببلغة كاإلتصاؿ15057

دار النيضةأحمد خميؿ: دمدخؿ إلى دراسة الببلغة العربية15058

المصرية,قمحمد عبد المطمب: دالببلغة ك األسمكبية 15059

/جميؿ عبد المجيد: دالبديع بيف الببلغة العربية كالمسانيات15060

مكتبة القاىرةأحمد مصطفىتيديب التكضيح15066-15061

دار النفائسمحمد الفاكييشرح الحدكد النحكية15068-15067

عالـ الكتباألثارمالمية في النحك15072-15069

المكتبة الثقافية بيركتأحمد الحمبلكمكتاب شذل العرؼ15082-15073

دار القمـحسف ظاظا: دالمساف كاإلنساف15089-15083

//كبلـ العرب15094-15090

مؤسسة المختارالسيد الشرقاكم: دالممكة المغكية15097-15095

دار القمـحسف ظاظا: دالساميكف كلغاتيـ15098

المؤسسة الكطنية لمكتابميشاؿ زكريا: دبحكث ألسنية عربية15099

العربية لمكتابمحمد مصايؼ: دالركاية العربية الجزائرية الحديثة15100

دار ىكمةعبد الجميؿ مرتاض: دالمغة كالتكاصؿ15101

منشكرات اإلختبلؼنبيمة زكيش(في  ضكء المنيج السميائي)تحميؿ الخطاب السردم 15102

ديكاف المطبكعات الجامعيةزبير دراقيمحاضرات في المسانيات التاريخية كالعامة15103

دار الثقافةعبد الرحماف باغي:دمف سميـ البستاني إلى نجيب محفكظ)الجيكد الركائية15108-15104

دار الكتاب المبناني بيركتىند قكاص: دالمدخؿ إلى المسرح العربي15110-15109

الييأة المصريةأحمد قاسـ: د(دراسة مقارنة الثبلثية نجيب محفكظ)بناء الركاية15111

دار القمـ العربيةأحمد مكقت: دعمـ المغة كالترجمة 15133-15112
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دار الجيؿ بيركتىيثـ ىبلؿمعجـ مصطمح االصكؿ15135-15132

/محمد التكنجي: دمعجـ عمـك العربية15137-15136

/مالؾ شبؿمعجـ الرمكز اإلسبلمية15139-15138

/عبد الرحمف المصطاكممعجـ األسماء العربية15141-15140

مؤسسة الرسالةعبد الكىاب خبلؼعمـ أصكؿ الفقو15143-15142

شبييانكر الديف الخادمي: دالمقاصد الشرعية15145-15144 دارا 

/عبد البارم سعيد: دأثر التشبيو في تصكيرالمعنى15146

مكتبة كىبةمناع القطافمباحث عمـك القرآف15147

دار البشيرصالح عبد اهللدراسات في الفكر التربكم اإلسبلمي15148

مكتبة الممؾ فيدصالح بف محمد الحسف: دأحكاـ طكاؼ الكداع15149

دار الجيؿ بيركتمحمكد شمبيحياة سيد الشيداء حمزة بف عبد المطمب أسد اهلل15150

مكتبة كىبةعبد العظيـ المطعي: دمصادر الغبداع بيف األصالة كالتزكير15153-15151

االىميةرنا صالحالمكسع في األسماء العربية كمعانييا15155-15152

الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيعلساف الديف بف الخطيبمثمى الطريقة في ذـ الكثيقة15160-15156

دار اليدلرابح بكنارالمغرب العربي تاريخو كثقافتو15164-15161

مكتبة مدبكليعبد الفتاح إماـ/أد معجـ ديانات كأساطير العالـ15166-15165

دار النفائسظافر القاسميالحياة اإلجتماعية عند العرب15167

مكتبة الحياةأنيس أبي حسفأسطكرة سيزيؼ15168

دار النيضةمحمد الشنيطي: دأصكؿ عمـ النفس الفركيدم15169

مطبعة الجميكريةمحمكد عكاشةعمـ النفس العاـ15170

منشأة المعارؼعبد الرحمف العيسكمعمـ النفس الطبي15172
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دار النيضةمحمد ميراف: دالمدف الفينيقية15173

دار سراسمحمد اليكسفيكتاب المتاىات كالتبلشي في النقد كالشعر15183-15174

دار اليدلفاطمة المحسفسعدم يكسؼ النبرة الخافتة في الشعر العربي15185-15184

المكتبة العصريةمصطفى حركاتأكزاف الشعر العربي15196-15186

دار اآلفاؽ/نظريتي في تقطيع الشعر15203-15197

سراس لمنشر تكنسمحمد بف صالح العثيميفالشعراء عمى اليميف كعمى اليسار الشعراء15213-15204

دار اليدلىبلؿ الجياد: دفمسفة الشعر الجاىمي15215-15214

دار العكدة بيركتصبلح عبد الصبكرقراءة جديدة لشعرنا القديـ15219-15216

ديكاف المطبكعات الجامعيةعبد المالؾ مرتاض: دبنية الخطاب الشعرم15220

المؤسسة الكطنية لمكتابعبد اهلل الركيبي: دقضايا عربية في الشعر الجزائرم المعاصر15221

دار الثقافةجكرج غريب(تاريخو كأعبلمو)الشعر الممحمي 15222

//أعبلـ مف لبناف كالمشرؽ15223

//العصر العباسي نماذج شعرية محممة15224

//(دراسات كذكريات)إلياس أبك شبكة 15225

//(دراسة عامة)بشار بف برد 15226

//عبد اهلل بف المقفع15227

//شعر الميك كالخمر تاريخو كأعبلمو15228

دار األندلسمصطفى ناصؼ: دالصكرة األدبية15238-15229

دار القمـأبك الحسف الندكمنظرات في األدب15248-15239

دار الجنكبكديع بف إبراىيـفي التعامؿ مع النص األدبي15252-15249

المؤسسة الكطنية لمكتابأبك القاسـ سعد اهللدراسات في األدب الجزائرم الحديث 15254-15253
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دار اليدلعمي الشكؾجكلة في أقاليـ المغة كاألسطكرة15258-15255

دار الطميعةإحساف سركيسمدخؿ إلى األدب الجاىمي15259

سراس لمنشر تكنسحسيف الكادفي مناىج الدراسات األدبية 15260

المؤسسة الجامعيةحنا نمردراسات في األدب كالفف15261

سبلمية في األدب الركمي15262 عالـ المعرفةمكاـر الغمرم: دمؤثرات عربية كا 

عالـ المعرفةمصطفى عبد الغني: داالتجاه القكمي في الركاية 15263

/رانيبلالماضي المشترؾ بيف العرب كالغرب15264

سراس لمنشر تكنسزىرة جبلسيالنص المؤنث15271-15265

دار الجنكبصالح الماجرم/ الطيب البككشفي الكممة 15276-15272

دار اليدلإبراىيـ قبلتيمقامة العماد في الفصؿ بيف الضاد كالظاء15286-15277

دار اآلفاؽمصطفى حركاتالصكتيات كالفكنكلكجيا15296-15287

مؤسسة األشرؼعبد الجميؿ مرتاضبكادر الحركة المسانية األكلى عند العرب15304-15297

المكتبة العصريةمصطفى حركاتالكتابة كالقراءة كقضايا الخط العربي15306-15305

الجامعية, ـعبد الفتاح الزيف: دبيف األصالة كالحداثة15308-15307

نشر كتكزيع عبد الكريـالطيب البككش: دالتصريؼ العربي15310-15309

دار الطالبمختار زالقياأللفاظ العربية في المغة األجنبية15320-15311

عرابيا15322-15321 دار المشرؽ بيركتأنطكانقيقانكالمنجد في الحركؼ كا 

دار الغربعبد الجميؿ مرتاض: دالتحميؿ المساني البنيكم لمخطاب15323

دار القمـعبد اليادم الفضمي: ددراسات في الفعؿ15324

دار الجنكباليادم خميؿالعرب كالحداثة السينمائية15329-15325

دار سحرمحمد قعةكتابة الركاسب في اإلبداع كالعمراف15332-15330
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/محمد عبازة: دمقاربات لممسرح التراثي15334-15333

الييأة المصريةنسيـ يكسؼ/ تالرمزية15338-15335

دار الطميعةعبد الحميد بكرايكالحكايات الخرافية لممغرب العربي15342-15339

/رياض عصمتالبطؿ التراجيدم في المسرح العالمي15343

دار الفارابيتمارا ألكسندراألؼ عاـ كعاـ عمى المسرح العربي15344

ديكاف المطبكعات الجامعيةأحمد طالباإللتزاـ في القصة القصيرة الجزائرية المعاصرة15345

دار سحرمنصكر قيسكمة: دالركاية العربية اإلشكاؿ كالتشكؿ15346

مؤسسة الرسالةالعبلمة األندلسيألفية إبف مالؾ في النحك كالصرؼ15356-15347

دار الشركؽسيد قطبالتصكير الفني في القرآف15362-15357

دار اليدلالزبير بف رحاؿاإلماـ عبد الحميد بف باديس رائد النيضة 15367-15363

المكتبة اإلسبلميةيكسؼ القرضاكم: داإلسبلـ كالفف15368

دار قتيبةمحمكد شيت خطابببلد ماكراء النير15369

مؤسسة عز الديفحسف مغنيةخياؿ العرب15370

دار القمـمحمد أبك صعيمؾمحمد بف إسحاؽ إماـ أىؿ المغازم كالسير15371

دار المعارؼخميؿ يحي ناجي: دالعرب قبؿ اإلسبلـ تاريخيـ كلغاتيـ كآليتيـ15372

دار الغرب اإلسبلمي بيركتصالح الخرفي: دفي رحاب المغرب العربي15373

دار اآلفاؽإبراىيـ الككنيالمجكس ركاية 15378-15374

المؤسسة الكطنية لمكتابعمر بف قينةركاية/ مأكل جاف كالف 15388-15379

المكتبة العمميةجبراف خميؿ جبرافاألجنحة المتكسرة15390-15389

مكتبة األسرةنجيب محفكظنجيب محفكظ أصداء السيرة الذاتية15393-15391

سراس لمنشر تكنسمحمد فكزم العزمرمضاء المغة رمضاء لمجسد15395-15394
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دار سحرقيسكمة: دالسياب مختارات15397-15396

المركز الثقافي العربيمارتف ىيدجرإنشاد المنادل 15399-15398

مؤسسة عبد الكريـ بف عبد اهللعثماف بكغانمي: دالخطبة كنثر فني15400

دار إبف خمدكفعز الديف مناصرةقمر جرش كاف حزينا15401

دار الكتاب المبناني بيركتإيميا الحاكمبدر شاكر السياب15402

المؤسسة الجامعيةجكرج زكي الحاج: دالفرح في شعر سعيد عقؿ 15403

الدار التكنسيةمحمد غازمالشابي مف خبلؿ يكمياتو15404

الدار العربية لمكتابحسيف الكادالبنية القصصية في رسالة الغفراف15405

دار الفكر المبنانيمحمد حمكد: دأحمد شكقيشاعر األمراء15406

دار الفكر المبنانيمحمد حمكد: دالنابغة الذبياني15407

ك الثقافة,ـسامر الحمكمتصكؼ    شعر15408

إقرأصبلح عبد الصبكرمنية العشؽ كالحكمة15409

دار الكتاب المبناني بيركتجكرج معتكؽإبف الركمي الشاعر المغبكف15410

الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيعالطاىر كطارعرس بغؿ15411

المركز الثقافي العربيصدكؽ نكر الديفأكراؽ عبد اهلل العركم15412

دار العمـ لممبلييفطو حسيفخكاطر15413

القاىرةسبلمة مكسىمقاالت ممنكعة15414

منشكرات كزارة الثقافةعمر قدكرحكاؼ خشنة15415

/طالب ىشاـنحت فراتي لتمثاؿ الغريب15416

بف حـزأحمد ميندسفي إنتظار المطر كمقاالت أخرل15417 دارا 

دار الشركؽأحمد سكيمـالسفر كاالكسمة15418
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مكتبة القاىرةعبد المتعاؿ الصعيدمديكاف مجنكف ليمى15427-15419

مكتبة السعادةمصطفى لطفي المنفمكطيالفضيمة15431-15428

دار العكدةإبراىيـ ناجيأدركني يادكتكر15435-15432

مؤسسة الرسالةنجيب الكيبلفمكاكب األحرار15436

//فارس ىكازف15437

مؤسسة الرسالة/قضية أبك الفتكح الشرقاكم15438

دار التقدـدار التقدـ مكسككعمـك اإلجتماع15439

دار اليدلكليـ بريخالحمؿ 15440

دار النفيسبساـ العسميالمقاكمة الجزائرية لئلستعمار الفرنسي15441

دار االديب لمنشر كالتكزيعاحمد عزكز/ دالمدارس المسانية 15450-15442

عالـ الكتبعبد الكريـ  الردينيفصكؿ في عمـ المغة العاـ15456-15451

دار النفيسقدامة بف جعفرمعجـ االلفاظ15466-15457

دار المعارؼ بمصرشكقي ضيؼ/ دالعصر العباسي االكؿ- تاريخ االدب العربي 15476-15467

دار النيضة العربيةعبد العزيز عتيؽ/ دالمدخؿ الى عمـ النحك كالصرؼ15482-15477

دار البحارؼ-ع/ ع-الترجماف المرشد الى المغتيف ؼ15484-15483

دار الفكر الطباعةابي البقاء بف الحسيفالتبياف في اعراب القرآف15485

دار ىك مة لطباعةصالح بمعيد/ دفي اصكؿ النحك15489-15486

دار الغرب لمنشر كالتكزيععبد المؾ مرتاض/ دتاسيس لمنظرية العامة لمقراءة االدبية-نظرية القراءة15491-15490

دار الفكر لمطباعةلبلنصارمأكضح المسالؾ الى الفية بف مالؾ15503-15492

دار االفاؽآف ينك/ رشيد بف مالؾ / ترجمة تاريخ السميائية15506-15504

در الفكر المعاصرمحمد التكزجي/ دمعجـ االدكات النحكية15508-15507
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15510-15509
الترجمة في العالـ الحديث

دارالغرب لمنشرادمكف كارم/ عبد النبي ذاكر/ترجمة 

المكتبة التكفيقية مجد الديف ا البادم4ج-3ج-2ج-1القامكس المحيط ج15511

دار ابف الحـزمحمد بف عبد اهلل بف محمكدالكفاية في النحك15513-15512

دار اليدل الجزائرعبد اهلل بكخمخاؿ/ دظاىرة االبداؿ عند المغكييف ك النحاة العرب15518-15514

دار العناف القاىرةالشيخ بف صالح العتيميفشرح المقدمة االجركمية15521-15519

دار االماـ مالؾمحمد محي الديف عبد الحميدالتحفة السنية بشرح االجركمية15526-15522

مكتبة بف سينااكـر مؤمف/ دقامكس المتشابيات في المغة االنجميزية15531-15527

مكتبة بف سيناابك بكر عبد العميـ-احمدىديدممعجـ االفعاؿ الثبلثية في المغة العربية15536-15532

دار النفيساالماـ الثعالبيعربي- معجـ الثعالبي عربي15543-15537

دالر الطبلئعقامكس مصطمحات المغة االنجميزية15548-15544

مكتبة الثقافة الدينيةاالماـ جماؿ الديف االندلسيمتف االلفية في تحرير القكاعد النحكية ك الصرفية15558-15549

مكتبة القرآفالسيد الشريؼ الحنفيالتعريفات15561-15559

دار الفكراالماـ الرازممختار الصحاح15566-15562

دار الفكربركات يكسؼ ىبكدشرح قطر الندل كبؿ الصدل  15572-15567

15577-15573
اعراب ثبلثيف سكرة مف القرآف الكريـ

مكتبة القرآفاالماـ ابي عبد اهلل بف الحسيف بف احمد

المكتبة االزىرية لمتراثعبد الحميد السيد/ دالميذب15580-15578

دار الفكرالجاحظالبياف كالتبييف15596-15581

دار الفكراالماـ بدر الديف محمد بف الزركشيالبرىاف في عمـك القرآف 15600-15597

دار الفكراحمد الياشميجكاىر االدب15605-15601
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دار ابف حـزابي محمد القاسـ بف محمد البصرمشرح ممحمة االعراب15609-15606

دار الفكرالسيد احمد الياشميجكاىر الببلغة في المعاني كالبياف كالبديع 15611-15610

دار اليدلالزكاكم بغكرة/ دالمنيج البنيكم15615-15612

دار اليدلمحمد زغينة/ دشعراء جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف15620-15616

دار اليدلمحمد زغينة/ دالمقالة الكجدانية  في نثر ادباء جمعية العمماء المسمميف15625-15621

دار اليدلمحمد زغينة/ دفف المقاؿ في كتابات ابي اليقظاف15630-15626

دار الكتب العمميةمحمكد الكرمانيالبرىاف في تكجيو متشابو القرآف15635-15631

دار اليدلابراىيـ قبلني/ أ(االفعاؿ )قصة االعراب 15640-15636

دار اليدلابراىيـ قبلني/ أ(االسماء )قصة االعراب 15645-15641

دار اليدلابراىيـ قبلني/ أ(الجمؿ)قصة االعراب 15650-15646

دار اليدلابراىيـ قبلني/ أ(التصريؼ)قصة االعراب 15655-15651

دار اليدلابراىيـ قبلني/ أ(االدكات)قصة االعراب 15661-15656

دار النيضةعمي عبد الكاحد كافي/ دفقو المغة15691-15662

دار اليدلحسف رمضاف فحمةبيجة  الطرؼ في فف الصرؼ 15718-15692

داراالرقـالعبل مة ابي زيد القرشيجميرة اشعار العرب 15731-15719

الدار الشاميةحسف ظاظاالمساف كاالنساف 15734-15732

15736-15735
معجـ االفعاؿ المبنية لممجيكؿ 

دار الكتب العمميةالشيخ محمد عمي بف عبلف الشافعي

دار الحديثمحمد بف احمد بف القرشي الكيسي/االرشاد الي عمـ االعراب 15738-15737

مؤسسة المختارالسيد الشرقاكم/دالممكة المغكية في الفكر المغكم العربي 15740-15739

دار الفكر لمطباعةيكسؼ الشيخ محمد النفاعيشرح ابف عقيؿ عمي الفية االماـ ابف مممؾ 15744-15741
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مؤسسة الرسالةالسيد احمد الياشميالقكاعد االساسية لمغةالعربية 15748-15745

دار النيظة العربيةعبد العزيز عتيؽ/ دفي تاريخ الببلغة العربية 15756-15749

المكتبةاالزىريةعبد الرازؽ الكاشانيرشح الزالؿ في شرح اال لفاظ المتداكلة 15759-15757

دار الطبلئعاالماـ ابي محمد االنصارمشرح شدكر الدىب في معرفة كبلـ العرب 15769-15760

مؤسسةالكتب الثقافيةالشيخ مصطفي الصاؽ الرافعىاعجاز القراف كالببلغة النبكية 15771-15770

دار الفكرعمي احمد سعيدزمف الشعر15773-15772

دار القمة كااليمافمحمكد محجكب مكسىفف المراجعة15783-15774

المكتبة االزىرية لمتراثعبد الحميد حمداف/ درسالتاف في سر الحركؼ كمعانييا15787-15784

دار اليدلرابح بكنار/ أ المغرب العربي تاريخو كثقافتو15789-15788

منشكرات أكلقاالدككالي محمد نصر/ دجامع الدركس العركضية كالقافية15794-15790

مؤسسة الكتب الثقافيةلبلماـ البقبلنيإعجاز القرآف15801-15795

دار اليدلالربعي بف سبلمةتطكر البناء الفني في القصيدة العربية15806-15802

دار الكتب العمميةابي المنصكر بف الجكاليقيالمعرب مف الكبلـ االعجمي عمى حركؼ المعجـ15809-15807

دار العمـ كالشاميةحسف ظاظا/ دالساميكف كلغاتيـ15814-15810

دار النيضة العربية بيركتعبد العزيز عتيؽ/ دعمـ البياف 15818-15815

دار البشيرمحمد عمي ابك حمزة/ دفي التذكؽ الجمالي لسكرة يكسؼ عميو السبلـ15820-15819

الزيتكنة لبلعبلـ كالنشربمقاسـ لبرير/ أ (مف خبلؿ لساف العرب)النمك المغكم 15822-15821

دار الفكرالزمخشرمأساس الببلغة 15823

منشكرات تالة الجزائرعبد الجميؿ مرتاض/ د دراسة سميائية كداللية في الركاية كالتراث15824

دار االفاؽ العربيةرجب عبد الجكاد ابراىيـ/ دمكسيقى المغة15829-15825

منشكرات االختبلؼحسيف خمرم/ دفضاء المتخيؿ مقاربات في الركاية15831-15830
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15832
البياف كالبديع-تمخيص المفتاح في المعاني

المكتبة الغصرية بيركتالخطيب جبلؿ الديف بف عبد الرحماف

دار النيصة  االفاؽعبد العزيز عتيؽ/ د15834-15833

الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيععبد المالؾ مرتاض/دنيضة االدب العربي المعاصر في الجزائر15835

المؤسسة الكطنية لمكتابعبد القادر بف القاضيبكابات النكر15836

المؤسسة الكطنية لمكتابعمار بف زايدالنقد االدبي الحديث15837

مطبعة مزكار الكادسعكدم النكارمجدلية الحركة ك السككف15838

ديكاف المطبكعات الجامعيةصالح بمعيدالمؤسسات العممية كقضايا مكاكبتو العصر في المغة العربية15839

المكتبة الحديثة االماراتكليد قصاب/ دالنظرة النبكية في نقد الشعر15840

دار الغرب لمنشر كالتكزيعاحمد مسعكد/ دنظرية المعرفة15841

تكثيؽ- داالماـ الشافعيالرسالة15843-15842

دار الفكرابي الفتح بف احمد الشيرستانيقضية الشعر الجديد15846-15844

مطبعة االىراـعبد العزيز مطر/ دتثقيؼ المساف كتمقيح الجناف15848-15847

مطبعة االىراـالبف درستكيوتصحيح الفصيحك شرحو15850-15849

مطبعة االىراـاسامة بف منقذالمنازؿ كالديار15852-15851

دار الكتب العممية لبنافلبلماـ السيكطيتناسؽ الدرر في تناسب السكر15855-15853

دار الفكرمحمد النكيييقضية الشعر الجديد15858-15856

دار القمـ كالشاميةعبد المجيد البيانكنيضرب االمثاؿ في القراف15860-15859

المكتبة التكفيقيةاالماـ الثعالبيفقو المغة كاسرار العربية15872-15861

دار اليدل الجزائرعبد المطيؼ صكفيمصادر االدب في المكتبة العربية15892-15873

مكتبة الثقافة الدينيةالشيخ عمي عبد الرازؽعمـ البياف كتاريخو15894-15893
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مكتبة كىبة القاىرةعبد العظيـ ابراىيـ/ دالتشبيو البميغ15897-15895

مكتبة االداب القاىرةالخطيب القزكيني/تاليؼااليضاح في عمـك الببلغة15903-15898

مكتبة دار الكتب العمميةاحمد مصطفى المراغي/أ(البديع-المعاني -البياف )عمـك الببلغة15906-15904

مكتبة كىبة القاىرةعبد العظيـ ابراىيـ/ دالتشبيو كالتمثيؿ15908-15907

مكتبة كىبة القاىرةعبد العظيـ ابراىيـ/ دالبديع مف المعاني كااللفاظ15910-15908

دار الشركؽبكرم شيخ اميف/ دادب الحديث النبكم15911

المؤسسة الكطنية لمكتابعبد الو الركيبي/دتطكر النثر الجزائرم الحديث15912

دار الفكر  لبنافسعد بكفبلقة/ دالشعر النسكم االندلسي15921-15913

دار ىكمة الجزائرعبد المالؾ مرتاض/ داالدب الجزائرم القديـ15923-15922

منشكرات االختبلؼعمر بمخير/ دتحميؿ الخطاب المسرحي في ضكء النظرية التداكلية15925-15924

المؤسسة الكطنية لمكتاببركات درار/ د(1962-1954)ادب النضاؿ في الجزائر15927-15926

منشكرات االختبلؼىنرم ميشكنيؾ/ دراىف الشعرية15931-15928

منشكرات االختبلؼحسف بف الحسف/ دالنظرية التاكيمية عند بكؿ ريككر15935-15932

دار الغرب لمنشراحمد طالب/ دجماليات المكاف في القصة الجزائرية القصيرة15936

المؤسسة الكطنية لمكتابالتمي بف الشيخمنطمقات التفكير في االدب الشعبي الجزائرم15938-15937

المؤسسة الكطنية لمكتابعبد الرحماف بف الجيبلليمحمد بف ابي شنب حياتو كاثاره15940-15939

المكتبة الثقافية الدينيةسامي سميماف احمد/ دالبداية المجيكلة لتجديد الدرس النحكم15943-15941

دار ابف الحـزاحمد القناء/ دمتكف العركض كالقكافي كمعيا المعمقات السبع15947-15944

المؤسسة الكطنية المطبعيةابراىيـ رماني/ د(1962-1925)المدينة في الشعر العربي المعاصر 15952-15948

دار الفكر المبنانيابي عمي االزدم/ دقراضة الذىب في نقد اشعار العرب15954-15953

دار الشياب باتنةابراىيـ رماني/ داكراؽ في النقد االدبي15958-15955
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مطبعة السعادةأبك حياف االندلسيالمبدع الممخص مف الممتع15969-15959

المكتبة االزىريةعبد المنعـ خفاجي/ دالقصيدة العربية عركضيا في القديـ كالحديث15975-15970

المكتبة الثقافية القاىرةعادؿ حمادم العبيرم/ دالتكسع في كتاب سبكيو15978-15976

المكتبة التكفيقيةالشيخ مصطفى القبليينيجامع الدركس العربية15981-15979

دار الببلغ الجزائراحمد شامية/ ددراسة في مستكيات البنية المغكية- في المغة15984-15982

مكتبة كىبة القاىرةزينب عبد العزيز/ دترجمات القراف الى أيف؟15986-15985

ديكاف المطبكعات الجامعيةرابح بكحكشالبنية المغكية ابردة البكيصرم15987

دار الكتب العممية لبنافانعاـ عكاكم/ دالمعجـ المفصؿ في عمـك الببلغة15988

دار الكتب العممية لبنافمشتاؽ عباس/ دالمعجـ المفصؿ في فقو المغة15989

منشكرات التبييف الجزائرعثماف حشبلؼ/ دالرمز كالداللة في شعر المغرب العربي المعاصر 15990

الدار العربية لمنشرمحمد عمكاف كنعماف عمكافمف ببلغة القراف15991

المكتبة العصرية بيركتمحي الديف ديب/ دديكاف ابف رشيؽ القيركاني15992

ديكاف المطبكعات الجامعية كىرافعبد القادر فيدكح/ دشعرية القص15993

دار المعارؼ مصرشكقي ضيؼ/ دالفف كمذاىبو في النثر العربي15997-15994

المكتب االسبلميمحمد اديب صالح/ دلمحات في اصكؿ الحديث16000-15998

مطبعة فضالة الجزائرعمي الغزيكم/ دمدخؿ الى المنيج االسبلمي في النقد االدبي16002-16001

مكتبة كىبة القاىرةمناع القطاف/ دمباحث في عمـك الحديث16007-16003

المؤسسة الكطنية لمكتابالعربي دحك/ د1الشعر الشعبي كدكره في الثكرة التحريرية ج16008

المؤسسة الكطنية لمكتابالعربي دحك/ د2الشعر الشعبي كدكره في الثكرة التحريرية ج16009

دار المعرفة الجامعيةفكزم محمد اميف/ د(القرف الرابع كما بعد)في النثر العباسي 16010

دار العكدة بيركتادكنيسمقدمة الشعر العربي16011
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مؤسسة الكتاب الثقافيةابف المعنزكتاب البديع16012

دار االندلسمصطفى ناصؼالصكرة االدبية16014

منشكرات القا اليدلمحمد رمضاف الجربي/ داالسمكب كاالسمكبية16015

دار الكتب العمميةمحمد اميف ضناكمالمعجـ المسير في القكاعد كالببلغة كالعركض16016

الدار العربية لمكتابمحمد مصايؼ/ دالركاية العربية الجزائرية الحديثة 16017

دار الشركؽمحمد قطب/ ددراسات قرانية16018

دار الفكر المبنانيطبلؿ عبلمة/ دنشاة النحك العربي في مدرستي البصرة ك الككفة16021-16020

دار الفكر المبنانيطبلؿ عبلمة/ دتطكر النحك العربي في مدرستي البصرة ك الككفة16023-16022

دار الفكر المبنانيطبلؿ عبلمة/ دالطبقة كالنحك مع دراسة لمنيجية طبقات النحاة16025-16024

دار الفكر المبنانيعصاـ نكر الديف/ دالنشاةكالتاسيس-المدخؿ:تاريخ النحك16027-16026

المؤسسة الكطنية لمكتابمحمد العيد بيمكلي/ ددخاف الككانيف16037-16028

المؤسسة الكطنية لمكتابنكرة سعدم/ داقبية المدينة الياربة16047-16038

المؤسسة الكطنية لمكتابحفناكم زاىر/ دضياع في عرض البحر16057-16048

الدار التكنسية لمنشرمصطفى بف كيبلني/ دمف احاديث المقص16069-16058

المؤسسة الكطنية لمكتابالعربي حاج صحراكم/ داحبلـ الغد16079-16070

المؤسسة الكطنية لمكتابابراىيـ سعدم/ دالنخر16086-16080

المؤسسة الكطنية لمكتابفتيحة محمكد الباتعكداع مع االصيؿ16093-16087

المؤسسة الكطنية لمكتابحفناكم زاىر/ دالزائر16100-16094

دار الفكرمحمد عجاج الخطيب/ داصكؿ الحديث16105-16101

دار الفكرلبلماـ جبلؿ الديف الشافعياالتقاف في عمـك القرآف16109-16106

مؤسسة الرسالةمعجـ المصطمحات النحكية ك الصرفية16113-16110
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المكتبة التكفيقيةابي الحسف عمي بف السعكدممركج الذىب16117-16114

دار اليدل الجزائرمحمد عمي الرديني/ دالمعجمات العربية دراسة منيجية16121-16118

دار اليدل الجزائرالبف ىشاـ االنصارمكتاب النحك16131-16122

نشر-د-دعباس حسفالنحك الكافي16135-16132

دار الفكرابي منصكر الثعالبيفقو المغة كاسرار العربية16137-16136

دار المعارؼ مصرشكقي ضيؼ/ دالعصر العباسي االكؿ16143-16138

دار الكتب العممية لبنافلمخطيب القزكينيشركح التمخيص16147-16144

دار الفكراعداد يكسؼ البقاعيع- معجـ الطبلب ع 16150-16148

مؤسسة الرسالةجماؿ الديف القاسمي الدمشقيتاريخ الجيمية كالمعتزلة16156-16151

دار الفكر العربيالبف حـز االندلسيطكؽ الحمامة في االلفة كاالالؼ 16159-16157

شركة دار االرقـ بف ابي االرقـبنؾ الذاكرة مكسكعة ثقافية كجيزة16162-16160

مكتبة االسرةصبلح فضؿ/ دنبرات الخطاب الشعرم16164-16163

دار المحبةعمر فاركؽ الطباع/ دالمكسكعة الثقافية16167-16165

دار المحبةعبد الرحماف ماردينيالمكسكعة العممية16170-16168

االىميةناجح المعمكرممكسى ك اساطير الشرؽ16172-16171

الدر العربية لمعمـكيكسؼ القرضاكم/ دالتربية الجنسية16173

الدر العربية لمعمـكيكسؼ القرضاكم/ دجحيـ الكسكاس16174

الدر العربية لمعمـكيكسؼ القرضاكم/ دالجسد بيف الصكرة ك المرآة16175

مؤسسة الرسالةيكسؼ القرضاكم/ دالثقافة العربية االسبلمية16179-16176

مؤسسة المعارؼحميدم العبيدم/ دمنيج اعداد البحكث الجامعية16180

مؤسسة الرسالةيكسؼ القرضاكم/ دمشكمة الفقر ككيؼ عالجيا االسبلـ16181
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دار القمـ دمشؽمحمد السيد الككيؿ/ دالمدينة المنكرة معالـ كحضارة 16183-16182

الدار النمكذجيةجبراف خميؿ جبراف/ ديسكع ابف االنساف16186-16184

مكتبة الدراسات المغكيةحسف ظاظا/ دكبلـ العرب16189-16187

دار الفكر العربييحيى شامي/ داركع ماقيؿ في المدح16191-16190

دار الفكر العربييحيى شامي/ داركع ماقيؿ في الكـر كالجكد16193-16192

دار الجيؿ بيركتاميؿ ناصيؼأركع ما قيؿ مف المكشحات16195-16194

  مؤسسة الرسالةعمر رضا كّحالة1،2،3،4،5معجـ قبائؿ العرب ج16200-16196

المؤسسة الكطنية لمكتابالتمي بف الشيخمنطمقات التفكير في االدب الشعبي الجزائرم16206-16201

دار األديب لمنشر كالتكزيعبختي بف عكدةظاىرة الكتابة في النقد الجديد16211-16207

دار األديب لمنشر كالتكزيعبشير بكيجرة محمدفي يـك الحب16216-16212

دار صادر بيركتمحيي الديف بف العربيترجماف األشكاؽ16219-16217

المؤسسة الحديثة لمكتابجبر ضكميطالخكاطر في المغة16222-16220

الييئة المصرية العامة لمكتابعبد الفتاح الديدمالنقد كالجماؿ عند العقاد16224-16223

المركز الثقافي العربيمحمد مفتاحالتمقي كالتأكيؿ16226-16225

المكتبة الثقافيةعايدة أحمد الركاجبةالبركد كالضعؼ الجنسي عبلجو بالطب العربي الحديث16229-16227

مؤسسة االنتشار العربيسعيد عبد الفتاح: تحقيؽ رسائؿ بف عربي16234-16230

المؤسسة العربية لمدراسات كالنشرفاركؽ أبكزيدعصر التنكير16235

دار الغرب االسبلميمحمد صالح الجابرمرحبلت جزائرية16237

16239-16238
ارشاد الحائر الى آثار عمماء الجزائر

طبع كاشيارمحمد بف شاكش كالغكشي بف حمداف

المركز الثقافي العربيسعيد السريحيحجاب العادة16240
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دار كتاباتالياس لحكدسيناريك األرجكاف16241

دار الفجر لمتراثابف القيـ الجكزية: الشيخالفكائد16344-16242

دار عبكد لبنافخميؿ مطراف1،2،3ديكاف الخميؿ ج16247-16245

ديكاف المطبكعات الجامعيةعبد الجبار تكامةالتعدية كالتضميف في األفعاؿ16252-16248

ديكاف المطبكعات الجامعيةمحمد مرتاضالمكضكعاتية في شعر الطفكلة الجزائرية16257-16253

   "     "       "عمر بف قينةصكت الجزائر في الفكر العربي الحديث16260-16258

"     "    "كماؿ عجالي-حياتو كشعره - أبك بكر مصطفى بف رحمكف16264-16261

"     "     "أحمد حسانيالمككف الداللي لمفعؿ في المساف العربي 16267-16265

"     "     "زبير دراقيالمستقصى في األدب االسبلمي16272-16268

"     "     "عبد الجبار تكامةزمف الفعؿ في المغة العربية قراءنو كجياتو16274-16273

"     "     "        عبد الممؾ مرتاضتحميؿ الخطاب السردم16279-16275

المؤسسة الكطنية لمكتابالعربي عميشىمـك بضمير الغائب الحاضر16286-16280

الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيعرشيد بكجدرةمف أجؿ اغبلؽ نكافد الحمـ16290-16287

المؤسسة الكطنية لكتابعمر بف قينةالريؼ كالثكرة في الركاية العربية16296-16291

دار اآلدابمحمد برادة-ركاية - سمخ الجمد 16306-16297

الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيععبد العزيز بك شفيرات-ركاية - نجمة الساحؿ 16310-16307

سراس لمنشر تكنسمحمد لطفي اليكسفيكتاب المتاىات كالتبلشي16319-16311

دار الجيؿ بيركتالجاحظالمحاسف كاألضداد16322-16320

دار الطميعة بيركتعبد الفتاح كيميطكاألدب كالغرابة16325-16323

دار الفكرالشيخ كماؿ الدميرمحياة الحيكاف الكبرل16327-16326

سراس لمنشر تكنسمحمد بف صالحالشعراء عمى اليميف كعمى اليسار الشعراء16334-16328

389



الييئة المصرية العامة لمكتابمحمد عزت عبد المكجكد-أبك الطيب المتنبي - دراسات أدبية 16336-16335

المؤسسة الكطنية لمكتابمخمكؼ عامرتجارب قصيرة كقضايا كبيرة16342-16337

منشكرات المكتبة العصرية صيداجمعة أحمد قاجةالمدارس المسرحية كطرؽ اخراحيا16345-16343

مؤسسة الرسالةالشيخ أحمد الحمبلكمشذا العرؼ في فف الصرؼ16348-16346

المكتبة العصريةصابر القادرم: تحقيؽ االماـ عمي بف أبي طالب16351-16349

المؤسسة األدبية بيركتعمي الجاـر كمصطفى أميفدليؿ الببلغة الكاضحة16354-16352

الدار العربية لمعمـكمحمد بركاتقصائد مختارة مف ركائع الغزؿ 16361-16355

دار الفكر العربيىاشـ مّناغمختارات مف األدب االندلسي16364-16362

المكتبة التكفيقيةأبي الحسف المسعكدممركج  الذىب كمعادف الجكىر16372-16365

دار الفكر العربيجمانة يحيى الكعكيسيرة عنترة بف شداد16375-16373

دار مدنيحسيف أبك النجاأكزاف الشعر العربي16378-16376

دار الفكر العربييحيى الشاميأركع ما قيؿ في الخطابة16380-16379

"     "     "   "     "     "أركع ما قيؿ في الزىد16382-16381

دار بف حـزمجمكعة مف المؤلفيفمتكف البياف كاألدب16384-16383

مكتبة الثقافة الدينيةحسيف نّصاربحكث ك مقاالت لغكية 16386-16385

دار المعرفة لبنافالداني بف منير آؿ زىكمشرح المقدمة االجركمية16389-16387

دار الكتب العمميةعباس عبد الستار: شرحديكاف أبي فراس الحمداني16392-16390

16396-16393
ديكاف الحبلج 

دار الكتب العمميةمحمد باسؿ عيكف السكد: عّمؽ عميو

دار األديب لمنشر كالتكزيعالعربي عميشخصائص االيقاع الشعرم16401-16397

دار األديب لمنشر كالتكزيعابف شيرة الميدمالطرؽ الصكفية في الجزائر السنية16406-16402
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مؤسسة الرسالةالجاحظالبخبلء16410-16407

دار البصيرةمحمد بف عبد الكىاب: الشيخشرح مسائؿ الجاىمية16412-16411

دار الجيؿ بيركتأبك القاسـ الشابيديكاف أغاني الحياة16415-16413

دار الكتب العمميةأبك العبلء المعرمرسالة الغفراف 16418-16416

الدار النمكذجيةالمنفمكطيالشاعر16421-16419

"    "    ""     "     "العبرات16424-16422

"    "    ""    "    "ماجدكليف16426-16425

منشكرات نزار قبانينزار قبانيخمسكف عاما في مدح النساء16433-16427

مطبكعات المجمع بدمشؽمأمكف الصاغرجيمجمة مجمع المغة العربية بدمشؽ16453-16434

دار األديب لمنشر كالتكزيعأحمد عزكزالمدارس المسانية16458-16454

مكتبة الدراسات المغكيةحسف ظاظاالمساف كاالنساف 16462-16459

األىمية لمنشر كالتكزيعناجح المعمكرمأقنعة التكراة16465-16463

مكتبة الثقافة الدينيةأحمد السايح كسامي حجازم-دراسة كتحميؿ - التيارات الفكرية 16469-16466

دار القمـ كالشاميةجميؿ محمد المصرمدكاعي الفتكحات االسبلمية16473-16470

الييئة المصرية العامة لمكتابفاركؽ خكرشيدالجذكر المسرحية لؤلدب الشعبي16475-16474

دار المعرفة لبنافأحمد حسف الزياتتاريخ األدب العربي16476

المركز الثقافي العربيحسف بحراكم-بحث في األصكؿ السكسيكثقافية- المسرح المغربي16477

المنظمة العربية لمتربيةرشدم طعيمة كصالح عبد اهللالتنشئة االجتماعية16478

دار الجيؿ بيركتعبد الرحماف المصطاكممعجـ األسماء العربية16479

دار الفكر المبنانيأحمد الفاضؿمكسكعة الخكارؽ كمكاطف الرعب في العالـ16480

عالـ المعرفةعبد الرحماف محمد القعكداالبياـ في شعر الحداثة16482-16481
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الييئة المصرية العامة لمكتابمحمد الغّذاميالصكت القديـ الجديد16484-16483

الدار التكنسية لمنشرمصطفى بف كيبلنيمف أحاديث المقص16485

المكتب االسبلميمحمد الصباغأقكاؿ مأثكرة ككممات جميمة16486

المؤسسة العربية لمدراسات كالنشرعبد الكاحد لؤلؤةمكسكعة المصطمح النقدم16487

المؤسسة الكطنية لمكتابابف يكسؼدراسات في األدب الشعبي16488

دار الفكر المبنانيريمكند قبعيفالنزعة الركحية في أدب جبراف كنعيمة16489

الشركة العالمية لمكتاباالماـ خطيب القزكينيااليضاح في عمـك الببلغة16490

مكتبة الدراسات االدبيةعيسى الناعكرمأدب الميجر16493-16491

16494bled -orthographe-grammaireEdouard Odelte bledhachette-education

دار المعرفة الجامعيةالسعيد الكرقي/ دإتجاىات القصة القصيرة في االدب المعاصر في مصر16495

دار المعرفة الجامعيةالسيد احمد عبد الغفار/ د التاكيؿ الصحيح لمنص الديني16497-16496

دار المعرفة الجامعيةمحمد عمي العشماكم/ داعبلـ االدب العربي الحديث16499-16498

دار المعرفة الجامعيةسعد سميماف حمكدة/ دالببلغة العربية16501-16500

دار المعرفة الجامعيةمحمكد سميماف الياقكت/ دسبكيو (الكتاب)التراكيب غير الصحيحة نحكيا في 16503-16502

دار المعرفة الجامعيةعبده الراجحي/ دالتطبيؽ الصرفي16505-16504

دار المعرفة الجامعيةعبده الراجحي/ دالتطبيؽ النحكم16507-16506

دار المعرفة الجامعيةد فكزم محمد اميف/ أالحركة الفكرية كاالدبية في االسكندرية16509-16508

دار المعرفة الجامعيةدعثماف مكافي/ أالخصكمة بيف القدماء ك المحدثيف في النقد العربي القديـ16510

دار المعرفة الجامعيةزيف كامؿ الخكيسكي/ د1ألفية إبف مالؾ في النحك كالصرؼ ج16512-16511

دار المعرفة الجامعيةزيف كامؿ الخكيسكي/ د3ألفية إبف مالؾ في النحك كالصرؼ ج16514-16513

دار المعرفة الجامعيةزيف كامؿ الخكيسكي/ د4ألفية إبف مالؾ في النحك كالصرؼ ج16515
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دار المعرفة الجامعيةزيف كامؿ الخكيسكي/ د2ألفية إبف مالؾ في النحك كالصرؼ ج16516

دار المعرفة الجامعيةد السيد عبد الغفار/ أالكممة العربية16518-16517

دار المعرفة الجامعيةبدرم عبد الجميؿ/ د المجاز كأثره في الدرس المغكم16520-16519

دار المعرفة الجامعيةاحمد سميماف/ دالمستكل النحكم16522-16521

دار المعرفة الجامعيةد أحمد نحمة/ أالنحك العربي16524-16523

دار المعرفة الجامعيةبدرم ع الجميؿ/ دبراعة االستيبلؿ في فكاتح القصائد ك السكر16526-16525

دار المعرفة الجامعيةد فكزم أميف/ أفي االدب العباسي16528-16527

دار المعرفة الجامعيةفكزم عيسى/ دكتاب العركض16530-16529

دار المعرفة الجامعيةد عبده الراجحي/ أمبادئ عمـ المسانيات16532-16531

دار المعرفة الجامعيةحممي خميؿ/ دمقدمة لدراسة فقو المغة16534-16533

دار المعرفة الجامعيةناىد احمد السيد الشعراكم/ دمف مصادر التراث العربي16536-16535

الناشر لممعارؼمحمد رضا قطب عبلـ/ داالدب الركماني في العصر الذىبي16538-16537

دكف طبعةالمرحـك احمد شكقي4ج-3ج-2ج-1ج (الصحيحة)الشكقيات  16542-16539

منشاة المعارؼ االسكندريةمحمد زغمكؿ سبلـ/ داليجرم4تاريخ النقد األدبي ك الببلغة حتى آخر القرف 16544-16543

منشاة المعارؼ االسكندريةمحمد زغمكؿ سبلـ/ داليجرم10إلى 5تاريخ النقد األدبي ك الببلغة مف القرف16546-16545

منشاة المعارؼ االسكندريةفكزم عيسى/ دتجميات الشعرية قراءة في الشعر المعاصر16548-16547

منشأة المعارؼمحمد زغمكؿ سبلـ/ ددراسات في القصة العربية الحديثة16550-16549

منشأة المعارؼمصطفى الصاكل الجكينياألدب المقارف، المسرح،  -1في األدب العالمي ج16552-16551

"     "     ""      "     "الشعر  -2في األدب العالمي ج16554-16553

"     "     ""    "    "القصة، الركاية، السيرة-3في األدب العالمي ج16556-16555

مؤسسة الكراؽ لمنشر كالتكزيعحسف جبار الشمسيالغزؿ في صدر عصر االسبلـ16558-16557
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دار الكفاء لدنيا الطباعةحممي بديرأثر األدب الشعبي في األدب الحديث16560-16559

دار الكفاء لدنيا الطباعةسميماف محمد سميمافأثر األدب في التقعيد المغكم16562-16561

"     "    "أحمد فضؿ شبمكؿ-قضايا كآراء- أدب األطفاؿ في الكطف العربي16563

"     "     "أحمد زلطأدب الطفؿ العربي16564

دار ىكموصالح بمعيددركس في المسانيات التطبيقية 16566-16565

"     "     ""    "     "في أصكؿ النحك 16568-16567

الكراؽاياد ابراىيـ/ داالصمعي كالنقداالدبي16569

الكراؽاياد ابراىيـ/ داالصمعي كجيكده في ركاية الشعر16570

مركز االيكندريةابك الحسف سبلـ/ دمصادر الثقافة المسرحية16571-16572

دار المسيرةاحمد عمي اليمدانيالمدخؿ الى عمـ االدب16574-16573

دار الكفاء مصرابك الحسف سبلـااليقاع في فنكف التمثيؿ ك االخراج المسرحي16575

دار الكفاء مصريحيى بف معطيالبديع في عمـ البديع16576

16578-16577
-الشخصية كاالثر- أبحاث مؤتمر التراث االندلسي

: المنسؽ-الطاىر أحمد مكي:الرئيس
دار الكفاء مصرمصطفى أبكشكارب

"     "      "رضا عبد الغنيالتشكيؿ الدرامي في مسرح شكقي16579

"     "     "عصاـ الديفالتعابير االصطبلحية بيف النظرية كالتطبيؽ16580

دار المسيرةحبيب عطكافنصكص مف األدب األمكم16582-16581

الكراؽمحمد المصرمتحميؿ النص األدبي بيف النظرية كالتطبيؽ16584-16583

الكّراؽفيصؿ ابراىيـ المقدادم- مسرحيات حديثة - دراما أعبلـ العرب 16586-16585

الكراؽجكدم فارس البطانية-في األردف - شخصية اآلخر في الركاية 16588-16587

دار المسيرةابراىيـ محمكد خميؿالنقد االدبي الحديث مف المحاكاة الى التفكيؾ16590-16589
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دا ىكمومجمةالمغة، األمة16591

"     "      "عبد الممؾ مرتاضفي نظرية النقد16592

دار المسيرةنبيؿ عبد اليادمميارات في المغة كالتفكير16594-16593

دار أسامةعبد عكف الركضافمكسكعة شعراء صدر االسبلـ كالعصر األمكم16596-16595

مؤسسة طيبةطارؽ جماؿ الديف عطيةمدخؿ الى مسرح الطفؿ16598-16597

دار الكفاء لدنيا لمطباعةأبك شكارب- زيف كامؿ الخكيسكي2-1ج. العركض العربية صياغة جديدة16600-16599

دار الفكرعائد ككجؽ 2-1ج. نصكص مف األدب العربي تحت المجير16602-16601

المختارالمبردالكامؿ في المغة كاألدب 16604-16603

مؤسسة حكرسخالد الزكاكمالمغة العربية16606-16605

دار الكفاء لدنيا الطباعةنادية رمضاف النجارالمغة كأنظمتيا بيف القدماء كالمحدثيف16608-16607

"      "      "عصاـ الديف أبكزالؿالمحظكر المغكم كالمحسف المفظي16609

"      "    "أبك الحسف سبلـالمخرج المسرحي كالقراءة المتعددة لمنص16610

"      "      "محمد عبد الحميد- دراسة في تكاممية نقادنا الركاد - المرايا المتحاكرة 16611

الكراؽعباس فاضؿ السعدمدراسات في تراث العرب الفكرم16613-16612

دار الكفاء لدنيا الطباعةمجدم تكفيؽالمعرفة التاريخية لمنقد العربي القديـ 16615-16614

"      "     "أبك الحسف سبلـ-المسرحية - الممثؿ كفمسفة المعامؿ 16616

"     "     "رضا عبد الغني الكساسبةالنثر الفني في عصر المكحديف16618-16617

"     "     "مدحت الجيارالنص األدبي مف منظكر اجتماعي16619

دار ىكموعبد الجميؿ مرتاضدراسة لسانية16621-16620

دار الكفاءأشرؼ نجامحاضرات في النقد اليكناني القديـ16622

"     "     "حممي مرزكؽالنقد كالدراسة األدبية16623
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"     "     "مراد مبركؾآليات المنيج الشكمي في نقد الركاية العربية المعاصرة16625-16624

"      "      "مصطفى أبك شكاربايقاع الشعر العربي تطكره كتجديده 16626

"      "      "مختار عطيةبحكث تطبيقية في األدب العربي 16627

"     "     "حممي مرزكؽتطكر النقد كالتفكير األدبي الحديث16628

"     "     "فتكح خميؿتقكيـ الفكر النحكم16629

"     "     "أحمد فضؿ شبمكؿتكنكلكجيا أدب األطفاؿ16630

دار ىكموعبد الممؾ مرتاضاألدب الجزائرم القديـ 16632-16631

دار الكفاء لدنيا الطباعةأبك الحسف سبلـالظاىرة الدرامية كالممحمية في رسالة الغفراف16633

"     "     "مراد عبد الرحماف مبركؾجيكبكليتكا النص األدبي16634

"       "      "حممي مرزكؽالكقعية النقدية، كاالشتراكية. الركمانسية16635

"     "     "سميماف محمد سميمافدراسات أدبية في الخطب كاألمثاؿ الحاىمية16636

16637
-العصر الحديث - دراسات في النص األدبي 

حسيف - محمد عارؼ محمكد حسيف
    "     "     "عمي محمد

"     "     "حممي بديراالتجاه الكاقعي في الركاية العربية الحديثة في مصر16638

"     "     "مرسي الصباغالقصص الشعبي العربي16639

"     "     "أحمد الزلطدراسات نقدية في األدب المعاصر16640

"     "    "مجمكعة مف الدكاترة1ج- المسرح السياسي 16642-16641

"      "     "سميماف محمد سميمافرؤية نقدية في دراسات أدبية16643

"     "     "أيمف محمد ميدافالحكار األدبي بيف المشرؽ كاألندلس16644

"      "      "فتكح خميؿشرح الكافية الشافية في عممي العرض كالقافية16645

دار اليازجيعبد اهلل الكساسبةتجربة سميماف التكابعة الركائية16646
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دار الكفاء لدنيا الطباعةأبك الحسف سبلـ-المسرح السعكدم - نيار اليقظة في المسرحية العربية 16648-16647

دار المعرفة الجامعيةفكزم محمد أميففي شعر صدر االسبلـ ك العصراألمكم16650-16649

دار الكفاء لدنيا الطباعةمحمد مصطفى ابك شكارب-مدخؿ لقراءة الشعر العباسي - شعرية التفاكت 16652-16651

  "     "      "مصطفى عبد الشافيمبلمح مف عالميـ القصصي 16654-16653

دار ىكموصالح بمعيدمقاالت لغكية16655

دار الكفاء لدنيا الطباعةمختار عطيةعمـ البديع كدالالت االعتراض16656

"     "      "مختار عطيةعمـ البياف كببلغةالتشبيو في المعمقات السبع16658-16657

"     "     "كماؿ الديف عبد الغني مرسيعمـ التفسير كمناىج المفسريف16659

"      "      "مصطفى أبكشكاربعمـ العركض كتطبيقاتو 16660

 "     "     "مختار عطية-األمر في القرآف الكريـ - عمـ المعاني كدالالتو 16662-16661

"     "     "رمضاف الصباغ-دراسة جمالية - عناصر العمؿ الفني 16664-16663

"     "     "حممي بديرفف المسرح 16665

    "     "    "مصطفى أبك شكاربفي المغة كاألدب16667-16666

"     "     "حممي مرزكؽفي النظرية األدبية كالحداثة16669-16668

"     "     "محمد عبد الحميدفي ايقاع شعرنا العربي كبيئتو16671-16670

"     "     "حممي مرزكؽفي فمسفة الببلغة العربية16673-16672

"     "     "مرسي الصباغقراءة أدبية في التراث الفكرم العربي 16675-16674

"    "     "مصطفى أبك شكاربقراءة الكعي األدبي16677-16676

"     "     "مرسي الصباغقراءة جديدة في الشعر الشعبي العربي16679-16678

"     "     "محمكد عبد الكىابقراءات كابداعات معاصرة16681-16680

"     "     "عبد المطيؼ زيداف-أشعار كتحميبلت - قصائد كشعراء 16683-16682
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"     "     "أشرؼ محمكد نجاقصيدة المديح في األندلس16685-16684

"     "     "كماؿ الديف المرسيمراعاة النظير في كبلـ اهلل تعالى16687-16686

"     "     "أبك الحسف سبلـمسرح الطفؿ16688

"    "     "السيد حافظمسرحيات تجريبية عربية16689

"     "     "أحمد يكسؼ خميفةمصادر األدب األندلسي16691-16690

   "      "     "محمكد فراج: تر-جكرج بكؿ: تأليؼمعرفة المغة 16693-16692

"     "     "أحمد عكيفمفارقة التبايف في النقد كاالبداع16695-16694

"     "     "محمكد عبد الكىابمقاالت نقدية16697-16696

ساف بيتر لمطباعةكماؿ الديف عيدمناىج عالمية في االخراج المسرحي16699-16698

دار الكفاء لدنيا الطباعةحسيف عيد مادل1يكسؼ ادريس، الصراع كالمكاجية ط16700

دار الكتباالماـ الترمذمرياضة النفس 16703-16701

دار العكدةديكاف حافظ ابراىيـ16706-16704

"    "     "ديكاف الباركدم16708-16707

"    "    "ديكاف سميح القاسـ16713-16709

"    "    " 2، ج1ج- ديكاف بدر شاكر السياب 16723-16714

"    "    "ديكاف بمند الحيدرم16728-16724

دار كنعافعمي نجيب ابراىيـمقدمة كركمكيؿ16731-16729

"     "     "محمد صبح:تر/كمكد ليفي شتراكسمداريات حزينة16734-16732

دار اآلفاؽعمي تكفيؽ الحمدالمعجـ الكافي في النحك العربي16739-16735

دار العكدةديكاف أحمد رامي 16745-16740

"    "    "ديكاف الطيب صالح16752-16749
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"    "   "ديكاف عمي محمكد طو16758-16753

دار المعرفةاالماـ النابمسيتعطير األناـ في تعبير المناـ16759

دار المجتمعمحمد ناجي مشرحالكظائؼ االعبلمية في القصة القرآنية16760

داركنعافيكسؼ سامي اليكسؼ-مساىمة في نظرية الشعر - القيمة كالمعيار 16763-16761

"    "    "عمي نجيب ابراىيـجماليات المفظة بيف السياؽ كنظرية النظـ16767-16764

 "    "    "عمي نجيب ابراىيـ-مقاالت في عمـ الجماؿ كالنقد - كمضى األعماؽ 16770-16768

"    "    "عمر ككشاالتجاىات النقدية الحديثة16773-16771

دار عبلء الديفنذير العظمة بدر شاكر السياب كاديت سيتكيؿ16776-16774

قضية عممية مجيكلة ال تعرفيا101 16779-16777 "    "    "جيمس تريفؿ  

دار العكدةديكاف عزالديف المناصرة16784-16780

"    "    " 2ج-1ديكاف عبد الكىاب البياتي ج16794-16785

"    "    "-األعماؿ الكاممة - ديكاف معيف يسيسك 16799-16795

"    "    "األعماؿ المسرحية الكاممة احمد شكقي16804-16800

"    "    "جاؾ رنسييرالكممة الخرساء16806-16805

دار عبلء الديفمحمد البخارم/ صابر فمحكطالعكلمة كالتبادؿ االعبلمي الدكلي 16807

دار األندلسعاطؼ جكدة نصرالرمزالشعرم عند الصكفية16811-16808

اتحاد كتاب العربمحمد بمكحيالشيرالذرم في ضكء النقد العربي الحديث16816-16812

دار األندلسمصطفى ناصؼالصكرة األدبية 16820-16817

دار العكدةعز الديف الديف اسماعيؿالتفسير النفسي لؤلدب16825-16821

مكتبة كىيةعبد السميع المصرمعدالة تكزيع الثركة في االسبلـ16826

مركز الشارقةرشاد رشدمنظرية الدراما مف أرسطك الى اآلف16827
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الشركؽعمي جعفر العبلؽالداللية المرئية16828

الييئة المصرية العامة لمكتابجابر عصفكرزمف الركاية16829

"     "     "أسامة أبك طالبمغامرة المسرح16830

"     "     "محمد مطفى بككنيالحياة كالشاعر16831

"     "     "فاركؽ خكرشيدأضكاء عمى السير الشعبية16832

الدار المصرية السعكديةمحمد بف نزسيةالمرشد الطبلبي العاـ16833

دار المعرفية الجامعيةأحمد طمعت البشبيشي-المخاطر كاالخطار - البيئة 16834

دار اليازكرممحمد عبد الكىاب المغراكمادارة الجكدة الشاممة16835

مؤسسة الثقافة الجامعيةجبلؿ شمس الديفالتعميؿ المغكم عند الككفييف16836

مركز االسكندرية لمكتابحسني عبد البارم عصرفنكف المغة العربية16837

دار اليازكرمعبد اهلل مسمـ الكساسبةتجربة سميماف القكابعة الركائية16838

دار الشايبعب الحكيـ راقيالنقد االحيائي كتجديد الشعر في ضكء التراث16839

نفرك لمنشر كالتكزيعمحمد الحسيب-أعبلـ مجمع المغة العربية - عرفت السر 16840

مؤسسة شباب الجامعةمحمكد عبد المكلىالبيئة كالتمكث16841

دار الفكر الجامعيةزكي حسيف زيدافاألضرار كالبيئة16842

مؤسسة حكرسأبك الحسف سبلـ(الجزء الثالث)المسرح ك المجتمع 16843

الدار العمميةعبد النبي خزحؿفف تحرير األخبارفي االذاعات الدكلية16844

مركز االسكندرية لمكتابخالد عبد الرزاؽ السيدالمغة بيف النظرية كالتطبيؽ16845

مؤسسة شباب الجامعةحسيف رشكافمشاىد مف الكاقع االجتماعي16846

دار اليدل الجزائرابراىيـ الجيكشيمكانة السنة16851-16847

قصر الكتابتقية عبد الفتاحالميسر في عمـك القرآف16856-16852
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دار اليدل الجزائراالماـ النككمالتقريب في عمـك الحديث16861-16857

دار البعثأبك المجد أحمداالجتياد الديني المعاصر16867-16862

دار النفيسقدامة بف جعفرمعجـ األلفاظ16872-16868

دار الفكرأبك منصكر الثعالبيفقو المغة كاسرار العربية16877-16873

دار الطبلئعمحيي الديف عبد الحميد: الشيخ شرح شذكر الذىب16879-16878

دار اليدل الجزائرحسف كمضاؼ فحمةبيجة الطرؼ في فف الصرؼ16889-16880

"    "    "عبد اهلل بك خمخاؿظاىرة االبداؿ عند المغكييف كالنحاة16894-16890

"    "    "محمد عبد الكريـ الرديني2المعجمات العربية ط16899-16895

"    "    "محمد زغينةفف المقاالت في كتابات أبي اليقظاف16904-16900

"    "    "عمر أحمد بكقركرةدراسات في الشعر العربي المعاصر16909-16905

"    "    "ابراىيـ قبلتيكتاب النحك الشيير بشرح قطر الندل كبؿ الصدل16914-16910

"    "    "محمد زغينةشعراء جمعية العمماء المسمميف16919-16915

"    "    "محمد زغينةالمقالة الكجدانية في نثر أدباء جمعية العمماء المسمميف16924-16920

دار األميفأحمد عزكزالمدارس المسانية16929-16925

دار اليدل الجزائرمحمد بكزيت  H5N1ككيفية مقاكمتو    …أنفمككانزا الطيكر16933-16930

المؤسسة الكطنية لمكتابالتمي بف الشيخمنطمقات التفكير في األدب الشعبي الجزائرم16940-19634

"    "    "صالح المباركية-المسرح في الجزائر - دراسات في المسرح 16944-16941

"    "    "الشيخ عبد الحميد بف باديس1925المنتقد 16947-16945

"    "    "اسماعيؿ زركخيحكارات انسانية في الثقافة العربية 16950-16948

دار الغرب كىرافأحمد األزرؽالنيضة الثقافية األصيمة في مدينة بمعباس16952-16951

دار اليدل الجزائرمحمد فائز المطقبس مف نكر محمد صمى اهلل عميو كسمـ16956-16953
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"    "    "سعاد سطحي-فقييا كقانكنيا - نقؿ كزرع األعضاء البشرية 16958-16957

دار الفجر لمتراثشيخ االسبلـ بف تيميةمقدمة في أصكؿ التفسير16962-16959

دار المدنيشاتكليوالغارة عمى العالـ االسبلمي16964-16963

دار اليدل الجزائرعب المطيؼ صكفيمصادر األدب في المكتبة العربية16974-16965

دار االيماف االسكندريةمحجكب محمد مكسىفف المراجعة16979-16975

16980livre de formation en internetSaidiدار اليدل الجزائر

المؤسسة الكطنية لمكتابأنكر ىدل البراكمثكرة الغاب المنتصر16993-16981

   "    "    "محمد األخضر السائحيالشاعر الزنجي كأخكاتيا17004-16994

"    "    "مصمح سالـ-1ركاية ج- مف يصنع األقدار 17014-17005

"    "   "العربي الحاج صحراكمركاية - أحبلـ الغد 17024-17015

"    "    "حفناكم زاغر-قصص - أشكاؽ 17029-17025

"    "    ""    "    "-ركاية - ضباع في عرض البحر 17039-17030

"    "    "نكرة سعدم-قصص - أقبيةالمدينة الياربة 17049-17040

"    "    "محمد زتيمي-شعر - انييار مممكة المكت 17061-17050

المركز الثقافي العربيمحمد مفتاح-مقاربة نسقية - التمقي كالتأكيؿ 17062

افريقيا الشرؽصبلح فضؿمناىج النقد المعاصر17063

دار الفكرمالؾ بف نابيشركط النيضة17064

مؤسسة حكرس الدكليةطارؽ بف عمي الحبيبالعبلج النفسي كالعبلج بالقرآف17065

المركز الثقافي العربيمحمد شكقي الزيفتأكيبلت كتفكيكات17067-17066

دار الفكر الجامعيةعبد الرحماف العيسكمالمخدرات كأخطارىا17068

دار الثقافة العربيةقصر حامد أبكزيدالنص كالسمطة كالحقيقة17070-17069
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المكتب االسبلميعمر عبيد حسنوكتحديات... فرص 17071

دار األميفعبد اهلل سالـ مميطافالثكرة الجزائرية في الشعر الميبي17072

المنظمة العربية لمتربيةأحمد الصمعيالسميائية كفمسفة المغة17073

مركز دراسات الكحدةمركز الدراسات الكحدة المعرفيةالترجمة في الكطف العربي17074

المؤسسة الجامعية لمدراساتطاىر شككت البياتيأدكات االعراب17075

دار الكتب العمميةكلياـ شكسبير-مكيث - ركائع شكسبير 17076

المكتب العربي الحديثشكرم عبد الكىابالنص المسرحي17077

"    "    ""    "    "االضاءة المسرحية17078

"    "    ""    "    "-دراسة في تاريخ تطكر خشبة المسرح- المكاف 17079

أكاديمية الفنكف كحدة االصداراتمذككر ثابتالكادراج السنمائي17080

17081
اتجاىات جديدة في المسرح

أميف الرباط، : تر-جكلياف ىيمتكف
"      "     "سامح فكرم

"     "     "مجمكعة أبحاث مارساؿ رمزمقضايا المسرح االفريقي17082

"    "     "زيداف عبد الحميـ زيداف: مراجعة قضايا فنية الركمانسية في السينما17083

"    "    "أحمد كماؿ متكلي: مراجعة -األداء كالثقافة السياسية - المسرح كالعالـ 17084

"    "    "سعد أردش: مراجعة نصكص المسرح االيطالي المعاصر17085

"     "     "أميف حسيف الرباط: مراجعةنظرية الككميديا في االدب كالمسرح كالسينما17086

"     "     ""    "    "التمثيؿ كاألداء المسرحي17087

"    "    "رباب عبد المطيؼ: تأليؼ فنيات المكنتاج الرقمي في الفيمـ السينمائي17088

"    "    "سامي صبلح: رج-فيكال سبكليفاالرتجاؿ لممسرح17089

"    "    "منى عمي صفكت: مراجعة طاقة الممثؿ 17090
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"    "    "سامح فكرم: ترج-كريستكفر اينزالمسرح الطميعي17091

17092
-مسرحية - الجميكر 

رضا : ترج- فيديريكك جارثيا لككار 
"     "    "غالب

"     "      "سامي صبلحالممثؿ كالحرباء17093

"    "    "حمادة ابراىيـ: ترج-جاف دكت التعبير الجسدم لممثؿ 17094

17095
تقنيات الصكت في السينما

"    "    "فيفي فريد: ترج-بيير انطكاف ككتكف 

"     "     "-مقدمة نقدية - فف االداء 17096

17097
مسرح الشمس

"    "    "أميف حسيف الرباط:ترج-دافيد كليامز 

"    "     "2000العدد األكؿ صيؼ -مجمة - الفف المعاصر 17098

"    "     "2000العدد الثاني خريؼ -مجمة - الفف المعاصر 17099

"     "     "2001العدد الثالث شتاء -مجمة - الفف المعاصر 17100

    "    "     "2002العدد الرابع-مجمة - الفف المعاصر 17101

"     "     "2004العدد الخامس -مجمة - الفف المعاصر 17102

"     "     "أميف حسيف الرباط: تراالرىاب كالمسرح الحديث17103

17104
الفضاء المسرحي

مجمكعة مف : تر-جيميس ميردكند
"     "     "األكادمييف

"    "     "حامد أحمد غانـ: تر-بيتير ايديف المسرح المعارض17105

17106
المسرح كالعبلمات

: تر- جكرج ساقكنا/اليف قاستكف 
"    "    "سباعي السيد
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"    "     "حركة الممثؿ عمى خشبة المسرح17107

17108
سحرة المسرح

حامد أحمد : تر-بيرند زكخر
"    "    "صبلح نصر األكشر/غانـ

17109
مسرح السرد التمثيمي- مف مسرح أمريكا البلتينية

"    "     "سمير متكلي: تر-فرانثيسكك ثيسبديس

"    "     "الحسيف عمي يحيى: تر-ليتزبيسؾ الممثؿ كجسده17110

17111
مدخؿ الى مسرح الطفؿ

طيبة لمنشر كالتكزيعمحمد السيد حبلكة/ طارؽ جماؿ عطية

دار األحمدم لمنشرأحمد فؤاد نجـخبلصة الكبلـ17112

"    "    "عمي أبك شادماتجاىات السينما المصرية17113

دار األميفمحمكد قاسـالحب في السينما17114

دار األميفمحمكد قاسـالمرأة في السينما17115

دار األميفيعقكب كىبي- محمكد قاسـ 1997 - 1927مكسكعة الممثؿ في السينما المصرية17116

"     "    "محمكد قاسـالعنؼ في السيمنا 17117

"    "    "عبده ديابالتأليؼ الدرامي17118

"    "    ""    "    "االعداد الدرامي17119

"     "    "محمكد كحيموالمسرح المسرحي17120

"    "    "محمكد قاسـاألدب في السينما17121

دار الثقافة لمنشر كالتكزيعيكسؼ خميؿمناىج البحث األدبي17122

دار الكتاب الجديد المتحدةمحمد عمي كندم-السياب، نازؾ، الباتي- الرمز كالقناع في الشعر العربي الحديث17123

دار الكفاء لدنيا الطباعةضياء مرعى1988-1826السينما التسجيمية في مصر17124
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"    "     "أبك الحسف سبلـ3-2-1ج/االرىاب في كسائؿ االعبلـ كالمسرح 17127-17125

"    "    "عمي أحمد عبلـالكتابة العربية الصحيحة17128

"     "    "عبد المطيؼ دربالة-مسرحية - عاصفة عمى العرب 17129

"     "     "السيد حافظ-مسرحيات ككميدية - الغجرية كالسككف 17130

"     "     "عربة األمير أصكار المرحة17131

"     "    "ضياء طمعاف-مسرحية ألطفاؿ - سكر كالنال المكسكر 17132

"    "    "صابر عبد ربواالتجاىات النظرية في تفسير الكعي السياسي17133

"    "    "رمضاف الصباغ-دراسة جمالية - عناصر العمؿ الفني 17134

"    "     "أبك الحسف سبلـالمخرج السنمائي كالقراءة المتعددة لمنص17135

"     "     "السيد حافظمسرحيات تجريبية عربية17136

أكاديمية الفنكفمجمكعة مف الغربييفالمسرح الراقص17137

أكاديمية الفنكفمجمكعة مف الغربييفالمكنتج السينمائي17138

مفقكد 17139

"     "    "ادكيف ديكر2-1ج/ فف التمثيؿ اآلفاؽ كاألعماؿ 17141-17140

دار الكفاء لدنيا الطباعةحممي بديرفف المسرح 17142

"     "     "رضا عبد الغني الكساسبةالتشكيؿ الدرامي في مسرح شكقي17143

"    "     "أبك الحسف سبلـفنكف العرض المسرحي كمناىج البحث17144

"     "     "ىاني أبك الحسف سبلـسيميكلكجيا المسرح بيف النص كالعرض17145

"     "     "أحمد الزلطمدخؿ الى عمـك المسرح17146

"     "     "أ بك الحسف سبلـااليقاع في فنكف التمثيؿ ك االخراج المسرحي17147

"     "    "أبك الحسف سبلـ-المسرحية - الممثؿ كفمسفة المعامؿ 17148
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أكاديمية الفنكفمركز المغات كالترجمة: تر-السرد في السينما - دراسات مختارة 17149

دار الكفاء لدنيا الطباعةأبك الحسف سبلـمسرح الطفؿ17150

"    "     "أحمد ابراىيـالدراما كالفرجة المسرحية17151

"     "     "أحمد الزلط1ط/ مدخؿ الى عمـك المسرح 17152

أكاديمية الفنكفسامح فكرم: تر/سكزاف بينيتجميكر المسرح17153

دار الكفاء لدنيا الطباعةالسيد حافظ ب شماؿ حيفا500 رجاؿ في معتقؿ 6 / 1- المسرح السياسي 17154

"     "     "السيد حافظالحانة الشاحبة العيف تنتظر العجكز الغاضب/ 2-المسرح السياسي 17155

مركز دراسات الكحدة العربية-عبد االلو بمقزيز - حاكرىـ -حكارات فكرية - االسبلـ كالحداثة كاالجتماع السياسي 17156

"    "    "ندكةالحركات االسبلمية المعاصرة في الكطف العربي17157

"    "    "مجمكعة مف الباحثيف-دراسات في الفكر كالممارسة - الحركات االسبلمية كالديمقراطية17158

"    "    "مجمكعة مف المؤلفيفالخمفيات السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالثقافية- األزمة الجزائرية 17159

مكتبة العبيكافسميح أبك فراس: تر/ بركر. كليـ باألسمحة السرية في الحرب العالمية الثانية17160

دار القصبة لمنشرعبد الجميؿ مرتاضفي مناىج البحث المغكم 17162-17161

دار اآلفاؽمصطفى حركاتالمسانيات العامة17164-17163

دار اآلفاؽجاف بيركالمسانيات 17166-17165

   "    "     "أندريو مارتينيمبادئ في المسانيات العامة17168-17167

منشكرات االختبلؼآمنة بمعمىتحميؿ الخطاب الصكفي في ضكء المناىج النقدية المعاصرة17170-17169

دار القصبة لمنشررشيد يف مالؾمقدمة في السميائية السردية17172-17171

دار القصبة لمنشرمصطفى فاسيدراسات في الركاية الجزائرية17174-17173

دار الجيؿ بيركتأبك تماـديكاف الحماسة17179-17175

دار الكتب العممية لبنافأبك ىبلؿ العسكرم-الكتابة كالشعر - كتاب الصناعتيف 17181-17180
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دار الكتب العممية لبنافالمرزبانيالمكشح في مآخذ العمماء عمى الشعراء17183-17182

"     "    "قدامة بف جعفرنقد الشعر 17186-17184

المكتبة العصريةعمي بف عبد الجرجانيالكساطة بيف المتنبي كخصكمو17188-17187

دار صادر بيركتابف رشيؽ القيركانيكتاب العمدة في نقد الشعر كتمحيصو17190-17189

دار الكتب العمميةابف فارسالصاحبي في فقو المغة العربية كمسائميا كسنف العرب في كبلميا17192-17191

الشركة الكطنية لمنشر كالتزيعمرزاؽ بقطاش-ركاية - طيكر في الظييرة 17196-17193

الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيعالطاىر كطارعرس بغؿ 17200-17197

الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيعمرزاؽ بقطاش-قصص - جراد البحر 17202-17201

المؤسسة الكطنية لمكتاببكجادم عبلكة-ثبلث قصص - ليمة احميدة العسكرم 17206-17203

دار ىكموعبد الممؾ مرتاضاألدب الجزائرم القديـ 17208-17207

مكفـ لمنشرمفدم زكرياالياذة الجزائر17210-17209

دار ىكموعبد الممؾ مرتاضفي نظرية النقد17212-17211

مكتبة الدراسات المغكيةحسف ظاظاالمساف كاالنساف 17215-17213

دار المعارؼ المصريةشكقي ضيؼالعصر العباسي االكؿ17222-17216

"     "     ""    "     "العصر العباسي الثاني17235-17223

دار المعارؼ المصريةشكقي ضيؼالفف كمذاىبو في النثر العربي17241-17236

المؤسسة الكطنية لمكتاببف عزكز زبدةدراسة المشتقات العربية كآثارىا الببلغية في المعمقات العشر الجاىمية 17244-17242

الدار العالمية لمكتاب االسبلميطو جابر العمكاني-منيج بحث كمعرفة - أصكؿ الفقو االسبلمي17254-17252

تاريخ النحك17258-17257

دمشؽ- دار الفكر محمد ميداكمالبشير االبراىيمي نضالو كأدبو 17260-17259

المكتبة العصرية بيركتعبد الحميد أحمد يكسؼ ىنداكماالعجاز الصرفي في القرآف الكريـ17262-17261
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دار الشركؽ لمنشر كالتكزيعاحساف عباستاريخ النقد األدبي عند العرب17265-17263

عالـ الكتبعبد العزيز عبد المعطي عرفةقضية االعجاز القرآني كأثرىا في تدكيف الببلغة العربية17267-17266

المكتبة األزىرية لمتراثعبد العاؿ سالـ مكـرالقرآف كأثره في الدراسات النحكية17270-17268

دار الحديثمحمد عبدهنيج الببلغة 17272-17271

17274-17273
األضداد في المغة

مكتبة القرآف-بف بشار األنبارم - محمد بف القاسـ 

دار القمـاألبشييي2-1ج/ المستطرؼ في كؿ فف مستظرؼ 17276-17275

الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيعالطاىر كطارالطعنات 17280-17277

المؤسسة الكطنية لمكتابحرز اهلل محمد الصالح-مجمكعة قصص - النيار يرتسـ في الجرح 17284-17281

"    "    "أحمد رضا حكحكغادة أـ القرل 17288-17285

"    "     "عبد الرحماف ماضكميكعكرطو17292-17289

الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيعصالح خرفيأطمس المعجزات17294-17293

مجمة أدبية ثقافية تصدرىا كزارة الثقافةعبلكة بكجادم-مجمكعة قصصية - في مكاجية النافذة الكبيرة 17296-17295

الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيععمار بمحسفحرائؽ البحر 17298-17297

دار البعث لمطباعة كالنشرأحمد بكدشيشة-خمس مسرحيات - الصعكد الى السقيفة 17302-17299

الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيععرعار محمد العالي-ركاية - ما ال تذركه الرياح 17304-17303

المؤسسة الكطنية لمكتابعبد العزيز بكشفيرات-ركاية - نجمة الساحؿ 17311-17305

"    "    "مكلكد فرعكفالدركب الكعرة17315-17312

"    "    "بكعبلـ رمضانيالمسرح بيف الماضي كالحاضر17319-17316

"    "    "فؤاد صالح السيداألمير عبد القادر الجزائرم متصكفا كشاعرا17321-17320

ديكاف المطبكعات الجامعيةمكىكب مصطفامالميثالية في الشعر العربي 17323-17322
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فقو المغةصالح خرفيالشعر الجزائرم الحديث 17327-17324

دار الكتاب الحديثأحمد أميف3-2-1ج/ ضحى االسبلـ 17328

دار الكتاب العربيأحمد أميفظير االسبلـ17329

دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيعجكرجي زيداف4-3-2-1ج /تاريخ آداب المغة العربية17331-17330

القاىرة-مطبعة النيضة العربيةأبي عبيدة معمر المثنى التميميكتاب الخيؿ17335-17332

مصر- دار المعارؼ شكقي ضيؼدراسات في الشعر العربي المعاصر 17337-17336

مصر- دار المعارؼ عيسى الناعكرمأدب الميجر17339-17338

دار الفكرعبد الكريـ األشترالمضمكف كصكرة التعبير- النثر الميجرم 17345-17340

منشكرات االختبلؼحسيف خمرم-مقاربات في الركاية - فضاء المتخيؿ 17347-17346

دار القصبة لمنشرعمر عركة-أبرز فنكنو كأعبلمو - النثر الفني القديـ 17349-17348

المؤسسة الكطنية لمكتابصبايحية بف كمة-مجمكعة قصصية - سقط المحار 17364-17350

المؤسسة الكطنية لمكتابعمار بمحسف-قصص - فكنيس 17376-17365

"    "    "ابراىيـ سعدم-ركاية - النخر 17384-17377

"     "     "عمي مبلحي-شعر - صفاء األزمنة الخانقة 17387-17385

"    "    "رابح بميكاف-قصة - مف جياد الى جياد 17396-17388

"     "    "عبد الرحماف ناصر-قصص - أطفاؿ الحدكد 17409-17397

"    "    "أبك العيد دكدكبحيرة الزيتكف17420-17410

"    "    "عمر بف قينةمأكل جاف دكالف17424-17421

"    "    "محمد المعراجي-قصة - شكؾ األسى 17427-17425

"    "    "محمد العيد بيمكلي-قصة قصيرة - دخاف الككانيف 17433-17428

"     "     "حفناكم زاغر-قصص - أشكاؽ 17440-17434
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"    "    "العربي الحاج صحراكمركاية - أحبلـ الغد 17449-17441

"    "    "حفناكم زاغرضياع في عرض البحر17463-17450

"    "     "حفناكم زاغر-ركاية - الزائر 17484-17464

دار الطميعة بيركتمحمد الحدادحفريات في تأكيمية الخطاب االصبلحي العربي 17486-17485

17487
كيؼ صنع الييكد اليكلكككست

األكائؿ لمنشر كالتكزيعمارم شيرستاف: تر/ نكرماف فنكمشتايف

دار التنكير لمطباعة كالنشر كالتكزيعكمكد ليفي شتراكسمقاالت في األناسة 17489-17488

دار الطميعة بيركتأبك يعرب المرزكقيفي العبلقة بيف الشعر المطمؽ كاالعجاز القرآني17491-17490

األكائؿ لمنشر كالتكزيعمحمد فتحي أميف: الفريؽ الركف مكسكعة أنكاع الحركب17492

المنظمة العربية لمترجمةآف ركبكؿ جاؾ مكشبلرالتداكلية اليـك17495-17493

دار الطميعة بيركتعبدج المجيد بكقربةالحداثة كالتراث17501-17496

دار الطميعة بيركتعمي زيعكرقطاع البطكلة كالنرجسية في الذات العربية17505-17502

األكائؿ لمنشر كالتكزيعمحمد الكاكد: تر/ كيمسكف براينكيخفايا االستغبلؿ الجنسي في كسائؿ االعبلـ17507-17506

"    "     "رجا عبد الحيد عرابيسفر التاريخ الييكدم17509-17508

17511-17510
-العنؼ اليكمي الفاسد - التحرش األخبلقي 

دار عبلء الديفسييؿ حمد أبك فخر:تر/ مارم فرانس

دار عبلء الديففاطمة عابديف:تر/ مارغريت ديفيفحكايات كأساطير مف مصر القديمة17513-17512

دار الطميعة بيركتعبد الفتاح كيميطكلف تتكمـ لغتي17516-17514

"     "    "خميؿ أحمد خميؿنقد العقؿ السحرم17519-17517

"     "    "جكرج طرابيشي-كدراسات أخرل - رمزية المرأة في الركاية العربية 17522-17520

"    "    "الطاىر لبيب-الشعر العذرم نمكذجا - سكسيكلكجيا الغزؿ العربي 17525-17523
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"     "     "عزيز العظمةالتراث بيف السمطاف كالتاريخ 17527-17526

"     "    "رضكاف زيادةأيديكلكجيا النيضة في الخطاب العربي المعاصر17528

"     "     "جكرج طرابيشي: تر/ ىيغؿالفف الرمزم الكبلسيكي الركمانسي17532-17530

"     "     ""     "     "المدخؿ الى عمـ الجماؿ، فكرة الجماؿ 17535-17533

"     "    "نضاؿ عبد القادر الصالحالمأزؽ في الفكر الديني بيف النص كالكاقع17536

اتحاد كتاب العربسييؿ عركسينمكذجا- عبد الرحماف الككاكبي - دراسة في اشكالية الثنائيات في الثقافة العربية 17539-17537

"     "    "نبيؿ سميمافجماليات كشكاغؿ ركائية 17542-17440

"    "    "يكسؼ اسماعيؿالرؤيا الشعبية في الخطاب الممحمي عند العرب17545-17543

"     "     "يكسؼ الصائغ  -1958منذ نشأتو حتى عاـ- الشعر الحر في المعراؽ  17547

"    "    "حسيف خمرم-الحضكر كالغياب - الظاىرة الشعرية العربية 17549-17548

"    "    "أحمد محمد كيساالنزياح في التراث النقدم كالببلغي17552-17550

"    "    "عبد العزيز ابراىيـشعرية الحداثة17555-17553

"    "    "محمد صابر عابدبيف البنية الداللية كالبنية االيقاعية- القصيدة العربية الحديثة 17557-17556

"     "    "محمد رياض كتارتكظيؼ التراث في الركاية العربية 17560-17558

"     "    "محمد عزاـشعرية الخطاب الشعرم17563-17561

"     "    "خميؿ المكسىبنية القصيدة العربية المعاصرة17565-17564

مؤسسة عبلء الديف لمطباعة كالنشر كالتكزيعنزار بريؾ ىنيدمىكذا تكمـ جبراف17567-17566

اتحاد كتاب العربأحمد عمي محمدالمحكر التجاكزم في شعر المتنبي17569-17568

"    "    "عزت السيد أحمدفمسفة األخبلؽ عند الجاحظ17571-17570

"    "    "اسماعيؿ الممحـالتجربة االبداعية17574-17572

"    "    "حسيف جمعةجمالية الخبر كاالنشاء17577-17575
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دار الطميعة بيركتمعكر صحراكمالتداكلية عند العمماء العرب17580-17578

افريقيا الشرؽمحمد العمرمأصكليا كامتداداتيا- الببلغة العربية 17581

-الرباط - دار األماف مبارؾ حنكف-الكقؼ في المسانيات الكبلسيكية - في الصكاتة الزمانية 17583-17582

دار شامية بيركت- دار القمـ دمشؽمحمد حاتـ الطبشي-في الصبر كالتحمؿ كالتضحية - بطكالت كمكاقؼ 17584

دار تكبقاؿ لمنشرعبد الفتاح كيميطك-دراسة في مقامة لمحريرم - الغائب 17586-17585

مكتبة رحابعباس محمكد العقادالفمسفة القرآنية17587

سراس لمنشر تكنسحسيف ألكادفي مناىج الدراسات األدبية17592-17588

دار القمـصدكؽ نكر الديفكيؼ تحمؿ نصا أدبيا17595-17593

دار الكتب العمميةابراىيـ شمسمرجع الطبلب في تصريؼ األفعاؿ17597-17596

دار الكتب العمميةعبد الرحماف الجامينقد النصكص في شرح نقش الفصكص17598

منشكرات ما بعد الحداثةعبد السبلـ السماكم-قراءات في الشعر المغربي المعاصر - ايقاعات ممكنة 17600-17599

2ندكة / منشكرات دراسات األندلس كحكار الحضاراتسعيد بف سعيد العمكماالسبلـ كالغرب17601

-الرباط - منشكرات كمية اآلداب كالعمـك االنسانية المصطفى الشاذلي: تنسيؽ -ىكية كتكصؿ -التراث المغكم الشفاىي 17604-17602

المركزالثقافي العربيعمي بف ابراىيـ الحمد النممة-منطمقات العبلقات كمحدداتيا- الشرؽ كالغرب17905

المركز الثقافي العربيرفيؼ صيداكم-حكارات مع ركائيات عربيات - الكتابة كخطاب الذات 17608-17606

منشكرات االختبلؼأحمد يكسؼالدالالت المفتكحة17611-17609

دار تكبقاؿ لمنشرمحمد بنيسالحداثة المعطكبة17614-17612

دار الثقافة لمنشر كالتكزيعصدكؽ نكر الديفالكتابة كسمطة الذاكرة17617-17615

-الدار البيضاء - شركة النشر كالتكزيع المدارس أحمد اليبكرم-البنية كالداللة - الكتابة الركائية في المغرب 17619-17618

منشكرات ما بعد الحداثةالخمار العمميفي اليكية كالسمطة17621-17620

دمشؽ- دار الفكر / بيركت-دار الفكر المعاصر مالؾ بف نبي-مشكبلت الحضارة - تأمبلت 17624-17622

413



دار الفكرمالؾ بف نبيمشكمة الثقافة17628-17625

"    "    "مالؾ بف نبيكجية العالـ االسبلمي17630-17629

"    "     ""    "    "في ميب المعركة17632-17631

دار الشركؽمحمد قطبمف قضايا الفكر االسبلمي المعاصر17634-17633

دار الفكرمالؾ بف نبيبيف الرشاد كالتيو17636-17635

دار بف حـزعمي الحمادممساحة لمتأمؿ17640-17637

دار بف حـزعمي الحمادمشرارة االبداع17641

كصية كميارة الدارة اجتماع ناجح66   17642        "    "    ""     "    "

دار بف حـزعبد اهلل بف حمكد البكسعيدمقراءة في نصكص تربكية17644-17643

"    "    "مريـ عبد اهلل النعيميااللتفات الى الذات 17645

"     "    "عمي الحمادممبدعكف عبر التاريخ17647-17646

"    "    "عمي الحمادمتقنية لمتدريب كااللقاء المؤثر17649-17648333

"     "     "عبد اهلل الكماليخطكة....كتابة البحث كتحقيؽ المخكطة خطكة17651-71650

"    "     "محمد الركفىكلكككست المسمميف17652

"    "    "مكسى منصكر المزيدمىؿ أنت معنا في القمة17653

"     "     "أحمد بف محمد العميمياالنضباط كالطاعة كأثرىا التربكم17655-17654

الدار العربية لمعمـكأبكببلؿ عبد اهلل الحامدالمشكؿ كالحؿ17656

المركز الثقافي العربيعمي أكمميؿسؤاؿ الثقافة17657

دار البحكث لمدراسات االسبلمية كاحياء التراثعبد الحكيـ األنيس: تحقيؽالقاضي عبد الكىاب البغدادم المالكي في آثار القدماء كالمحدثيف17658

دار البحكث لمدراسات االسبلمية كاحياء التراثادريس الفاسي الفيرم: تحقيؽفي شرح خبلصة األصكؿ لمشيخ عبد القادر الفاسي  / مفتاح الكصكؿ الى عمـ األصكؿ لمشيخ محمد الطيب الفاسي17660-17659

"     "      "محمد بف المدني الشنتكؼ: بقمـ القكاعد األصكلية عند القاضي عبد الكىاب البغدادم مف خبلؿ كتابو االشراؼ عمى مسائؿ الخبلؼ17661
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دار بف حـزمحمد آؿ بيكض التميمي-الجنس، الحب، المرأة - السقكط في الياكية17663-17662

دار الكتب العمميةعاصـ ابراىيـ الكيالي: تحقيؽآداب الطريقة كأسرار الحقيقة في رسائؿ الشيخ عبد الرزاؽ القاشاني17664

"     "     "الزمزمي الكتاني- أسامة الكتانيالسفر الصكفي17665

دار بف حـزمتكف في المغة العربية 17669-17666

دار عمار عماف- دار الجيؿضيؼ اهلل الدغميدعكل التناقض كالدفع في الشريعة االسبلمية17671-17670

دار الشركؽطارؽ البشرلمنيج النظر في النظـ السياسية المعاصرة لبمداف العالـ االسبلمي17673-17672

دار اليادمماجد الغرباكماشكاليات التجديد: قضايا اسبلمية معاصرة 17676-17674

األكائؿ لمنشر كالتكزيعجماؿ البدرم.غدا....اليـك... أمس - مثمث الدـ شاركف 17677

دار قرطبةمحمد مسمـالعمؿ السياسي بيف االدارة العممية كالضكابط األخبلقية17678

مكتبة الشركؽ الدكليةرانية خبلؼ: تر/محمد عارؼصعكد البركتستانتية في أمريكا كتأثيرىا عمى العالـ االسبلمي17679

الدار العربية لمعمـكعبد المجيد النجاردكر حرية الرأم في الكحدة الفكرية بيف المسمميف17680

دار القبس لمنشر كالتكزيعأبكبكر عبد الستار خميؿنبكءة اندحار الييكد العاـ ةانتصار المسمميف التاـ في فمسطيف- صراع الكجكد كالبقاء 17681

لبناف- دار الصفكة بيركت محمد العميكات-تأمبلت في التأىيؿ المجتمعي -التجديد االجتماعي 17683-17682

المكتب االسبلميعمر عبيد حسنوالخطاب الغائب17686-17684

المكتب االسبلميعمر عبيد حسنو-فرص كتحديات - العكلمة 17688-17687

"     "    ""    "    "الكراثة الحضارية17691-17689

مكتبة كىبةيكسؼ القرضاكمالفقو االسبلمي بيف األصالة كالتجديد17693-17692

دار الكتب العمميةأحمد أميف: تر/ رابكبرتمبادئ الفمسفة17693

شركة االبداع الخميجيطارؽ السكيدافمنيجية التغيير في المنظمات17395-17694

مكتبة كىبةيكسؼ القرضاكمشمكؿ االسبلـ17696

دار الشركؽصالح النعاميالعسكر كالسياسة في اسرائيؿ17697
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دار الطميعة بيركتطرابيشي: تر/ فركيدمكسى كالتكحيد17698

دار الطميعة بيركتكماؿ بكراشعمـ النفس كمسائؿ المغة17700-17699

دار الطميعة بيركتطرابيشيفي ثقافة الديمكقراطية17701

"     "     "يحيى اليحياكمأكراؽ في التكنكلكجيا كاالعبلـ كالديمكقراطية17702

دار رسبلف لمطباعة كالنشر كالتكزيعلمياء أديب منذر: تر/ ميكيافيمياألمير17703

دار التكحيدم لمنشرفؤادعبد المطمب: تر/ ريتشارد داتكفمقدمة لدراسة النقد األدبي االنجميزم 17705-17704

دار الطميعة بيركتسالـ حميشالخمدكنية في ضكء فمسفة التاريخ17706

"     "    "ىشاـ جعيط- جدلية الديف كالسياسة في االسبلـ المبكر - الفتنة 17707

مؤسسة عبلء الديف لمطباعة كالنشر كالتكزيعمحمد جميؿ الحطابالعيكف في الشعر العربي 17709-17708

طكب بريسمحمد الشريؼ1تاريخ الغرب االسبلمي ج17709

دار الطميعة بيركتمختار الفجارنقد العقؿ االسبلمي عند محمد أرككف17710

"     "     "سميـ كـر: ترالمكسكعة الفمسفية17711

"    "     "احساف سركيساآلداب القديمة كعبلقتيا بتطكر المجتمعات17711

المؤسسة الكطنية لمكتابالعربي دحكالشعر الشعبي كدكره في الثكرة التحريرية الكبرل بمنطة األكراس17711

دار الشركؽأحمد فتحي سركرالعالـ الجديد بيف االقتصاد كالسياسة كالقانكف17712

مكتبة الشركؽ الدكليةعبد الكىاب المسيرمدراسات معرفية في الحداثة الغربية17712

منشكرات زاكيةادريس بممميحنماذج مف الذات المنتجة لمخطاب العربي الحديث17714-17713

الييئة المصرية العامة لمكتابأحمد عثمافالمصادر الكبلسيكية لمسرح تكفيؽ الحكيـ17716

دار األميف لمنشر كالنكزيععبد اهلل عمي ابراىيـالشريعة كالحداثة17717

المكتب االسبلميعمر عبيد حسنةالشاكمة الثقافية17719-17718

مكتبة كىبةمحمد الحسيني اسماعيؿ-المكاجية كالحؿ - االسبلـ كالغرب 17720

416



المجمع االسبلمي العمميعمي الحسني الندكمالمسممكف كقضية فمسطيف17721

دار البشير لمنشر كالتكزيععمي سعكد عطيةكتب كشخصيات17723-17722

دار الكتب العمميةأبك عبد الرحماف النسائي: الشيخ تيذيب خصائص االماـ عمي رضي اهلل عنو17725-17724

17726
حكار الحضارات

دار السبلـعبلء أبك زيد- نادية محمكد مصطفى

دار الفكرمالؾ بف نبيمشكمة األفكار في العالـ االسبلمي17728-17727

"     "    "   "    "     "مشكمة الثقافة17732-17729

"     "     ""    "    "المسمـ في عالـ االقتصاد17736-17733

"     "     ""     "    "كجية العالـ االسبلمي17741-17737

دار الشركؽيكسؼ القرضاكمأمتنا بيف قرنيف17743-17742

دار الفكرمالؾ بف نبيفكرة ككمنكيمث اسبلمي17745-17744

"     "     ""     "    "مف أجؿ التغيير17747-17746

"     "     ""     "     "الصراع الفكرم في الببلد المستعمرة17749-17748

"     "     ""     "      "في ميب المعركة17752-17750

دار الغرب االسبلميأنكر الجندمعبد العزيز الثعالبي رائد الحرية كالنيضة االسبلمية17754-17753

دار الفكرمالؾ بف نبيفكرة االفريقية اآلسياكية في ضكء مؤتمر باندكنغ17757-17755

ركاج لبلعبلـ كالنشرفييـ مصطفىالمراىقكف يتحدثكف17758

دار الفكرمالؾ بف نبيالقضايا الكبرل17760-17759

دار التكزيع كالنشر االسبلميةفييـ مصطفىثقافة الطفؿ العربي في ضكء االسبلـ17762-17761

دار الفكرمالؾ بف نبيشركط النيضة17764-17763

"      "     ""     "      "تأمبلت17766-17765
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دار الكتب االسبلميةمحمد عبد المنعـ الجماؿمكسكعة االقتصاد االسبلمي17767

-الرياض - الندكة العالمية لمشباب االسبلمي عماد الديف خميؿقالك عف االسبلـ17768

مؤسسة الكتب الثقافيةمحمد بؾ الخضرمالدكلة العباسية17769

دار البشائر االسبلميةنزير محمد مكتبيصفحات رائدة في مسيرة العدالة17770

-دمشؽ - دار القمـ محمد الغزالياالسبلـ كاالستبداد السياسي17772-17771

دار القبس لمنشر كالتكزيعأبكبكر عبد الستار خميؿنبكءة اندحار الييكد العاـ ةانتصار المسمميف التاـ في فمسطيف- صراع الكجكد كالبقاء 17773

مكتبة الشركؽ الدكليةطو جابر العمكانيأزمة االنسانية كدكر القرآف الكريـ في الخبلص منيا17775-17774

دار قرطبةالطيب برغكثمحكرية البعد الثقافي في استراتيجية التجديد الحضارم عند مالؾ بف نبي17777-17776

دار التقريب بيف المذاىب االسبلميةالقاضي محمد سكيداالسبلـ ىك الحؿ لقضايا االنساف17779-17778

افريقيا الشرؽخديجة صبارالمرأة بيف الميثكلكجيا كالحداثة17781-17780

منار لمنشر كالتكزيعأبك عبد الرحماف األخضر االخضرممبادئ عمـ المنطؽ17782

مكنبة الثقافة الدينيةمحمد ديابتاريخ العرب في اسبانيا17783

دار بف الجكزممصطفى حممينكبة فمسطيف مف منظرك تاريخي17785-17784

مكتبة كىبةعبد السبلـ الممعيصراع الحضارات كحكار الدبابات17786

الدار المصرية السعكديةأحمد مجدم حجازمالعكلمة بيف التفكيؾ كاعادة التركيب17787

الدار العربية لمعمـكمحمد محفكظالحرية كاالصبلح في العالـ العربي17788

-الدار البيضاء - المدارس محمد بف عمارةاألثر الصكفي في الشعر العربي المعاصر17789

دار عالـ الكتبسيد محمد سادتي الشنقيطي-المنيج - االعبلـ االسبلمي 17790

-الرباط - دار األماف أحمد بكحسفنصكص مترجمة. التأكيؿ- الفيـ - نظرية األدب القراءة 17792-17791

-الدار البيضاء - المدارس محمد معتصـ-الصيغ كالمقكمات - النص السردم العربي 17795-17793

-الدار البيضاء - المدارس عبد المجيد نكسيالتحميؿ السيميائي لمخطاب الركائي17797-17796
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-الرباط - دار األماف بكؿ ريككمف النص الى الفعؿ17799-17798

"     "      "أحمد المتككؿقضايا المغة العربية في المسانيات الكظيفية17801-17800

دار نشر المعرفةمحمد الكاطسيظاىرة البديع عند الشعراء المحدثيف17803-17802

دار الشركؽمحمد قطبقبسات مف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ17807-17804

مؤسسة الرسالةفتحي يكفحركات كمذاىب في ميزاف االسبلـ17809-17808

دار الشركؽمحمد قطبفي النفس كالمجتمع17811-17810

دار االيماف االسكندريةنشأت زيدافالمعالـ الستخبلؼ المسمميف في العالـ17813-17812

دار الشركؽجبلؿ أميفخرافة التقدـ كالتأخر17814

مكتبة الشركؽ العالميةقاسـ عبده قاسـ: تر/ جكف ركزأساطير الييكنية17815

دار النفائسأكـر أبكاسماعيؿالتقكيـ الذاتي لمشخصية في التربية االسبلمية17816

الدار الشامية- دار القمـ محمد الصادؽ ابراىيـ عرجكفالقرآف العظيـ ىدايتو كاعجازه في أقكاؿ المفسريف17817

منشكرات اتحاد كتاب المغربحسف مخافي-دراسة في التنظير الشعرم - القصيدة الرؤيا 17819-17818

المركز الثقافي العربيسعيد يقطيفمف النص الى النص المترابط17822-17820

دار الشركؽمحمد قطبشبيات حكؿ االسبلـ17824-17823

-كجدة - منشكرات كمية األداب مصطفى الغديرممقاالت في األدب األندلسي كالمغربي17826-17825

افريقيا الشرؽمحمد الشيكرىايدغر كسؤاؿ الحداثة17828-17827

افريقيا الشرؽمحمد العمرمفي ببلغة الخطاب االقناعي17830-17829

17832-17831
فمسفة الببلغة

ناصر - سعيد الغانمي: تر/ ريتشاردز
افريقيا الشرؽحبلكم

منشكرات االختبلؼأحمد يكسؼالسيميائيات الكاصفة17834-17833

انجاز المتيجة لمطباعةعيسى خبلدمالديمكقراطية عمى الطريقة الجزائرية17844-17835
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مركز دراسات الكحدة العربيةمجمكعة مف الباحثيف27ج-...1ج/ المستقبؿ العربي 17891-17845

المركز الثقافي العربيبرىاف غميكف- سمير أميف حكار الدكلة كالديف17892

دار الطميعة بيركتابف رشدتمخيص السياسة17893

دار الحرؼ العربي لمطباعة كالنشر كالتكزيععبد المجيد زراقطالحداثة في النقد األدبي المعاصر17894

دار اآلفاؽ الجديدةغالي شكرمأدب المقاكمة17895

زكارؽ شرقيةحسف الباشاالفنكف القديمة في ببلد الرافديف17896

سراس لمنشر تكنسلطفي عيسىمدخؿ لدراسة مميزات الذىنية المغاربية خبلؿ القرف السابع عشر 17897

ديكاف المطبكعات الجامعيةابراىيـ مياسيمف قضايا تاريخ الجزائر المعاصر17898

دار الكفاء لدنيا الطباعةمحمد الصاكلعباقرة القرف العشريف مف أنشتايف الى أحمد زكيؿ17899

دار الكتاب العربيمصطفى صادؽ الرافعيتحت راية القرآف17900

المركز الثقافي العربيمحمد بنيسحداثة السؤاؿ بخصكص الحداثة العربية في الشعر كالثقافة 17901

الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيعأحمد حمدم-شعر - انفجارات 17902

دار مدنيحسيف عبركسأدب الطفؿ كفف الكتابة17905-17903

دار المسيرةعارؼ تامرالمستنصر باهلل الفاطمي17909-17906

دار الفكرشكقي أبكخميؿقراءة عممية لمقراءات المعاصرة17910

المكتبة العصريةمحمد محيي  عبد الحميدالتحفة السنية بشرح المقدمة اآلجركمية17917-17911

مكتبة القاىرةعبد المتعاؿ الصعيدم: شرحمختارات الشعر الجاىمي17918

ديكاف المطبكعات الجامعيةفرحات عياشاالشتقاؽ كدكره في نمك المغة17920-17919

دار الشامية- دار القمـ حسف ظاظاكبلـ العرب مف المغة العربية17921

الركائع لمنشر كالتكزيعسمر الضكلركائع نزار قباني17922

افريقيا الشرؽفريد الزاىي: تر/ ريجيس دكبرمحياة الصكرة كمكتيا17923
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دار الفكر/ دار القمـ الشيخ ابف عقيؿ المصرم2ج  - 1شرح ابف عقيؿ ج 17931-17924

دار اآلفاؽ الجديدةعبد الرزاؽ البددمسبة ىند القرآف 17932

دار العمـ لممبلييفطو حسيفمف بعيد17933

دار الثقافةايميا الحاكمالبرناسية أك مذىب الفف لمفف في الشعر الغربي كالعربي17934

دار الثقافةايميا الحاكمالكبلسيكية في الشعر الغربي كالعربي17935

دار اليدل الجزائرالزكاكم بغكرهالمنيج البنيكم17941-17936

مكتبة االشعاععبد الكاحد حسف الشيخصناعة الكتابة عند ضياء الديف بف األثير17943-17942

مجمة-الثقافة - البحريف 17944
عالـ المعرفةعبد العزيز حمكدةالمرايا المقعرة17945

17946
طرائؽ الحداثة

عالـ المعرفةفاركؽ عبد القادر: تر/ رايمكند كيميامز

17947
العبقرية

محمد عبد الكاحد : تر/ بنيمكبي مرم
"     "     "محمد

"     "    "حسيف مؤنسالحضارة17948

دار الكفاء لدنيا الطباعةعبد العزيز شرؼفف المقاؿ الصحفي17950-17949

مكتبة نزار مصطفى البازمصطفى لطفي المنفمكطي3-2-1النظرات ج17956-17951

منشكرات االختبلؼعبد الكاحد معكشيتفكيرات في الجسد الجزائرم الجريح17960-17957

مرسىعيسى خبلدمكمنافسكه....بكتفميقة الرجؿ 17961

دار المعارؼشكقي ضيؼالفف كمذاىبو في النثر العربي17963-17962

دار اليدل الجزائرمحمد ىادمنقد النظرية الماركسية17973-17964

منشكرات االختبلؼمحمد سارم-ركاية - الكـر 17978-17974
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مرسىأنكر بف مالؾالعاشقاف المنفصبلف17983-17979

مرسىعيسى خبلدمكردة الياكية17993-17984

دار المنيؿعمي صبح1939-1914السيايات الدكلية بيف الحربيف العالميتيف 17995-17994

دار المنيؿ المبنانيأحمد عمر عميافجدلية العبلقة بيف الفمسفة كاألدب17997-17996

المركزالثقافي العربيالسيد كلد أباهاتجاىات العكلمة17999-17998

المركز الثقافي العربيفكتكر ايرليخالشكبلنية الركسية18001-18000

منشكرات االختبلؼالطاىر بكمزبرالتكاصؿ المساني كالشعرية18005-18002

المركز الثقافي العربي- منشكرات االختبلؼ جكف سيرؿ-الفمسفة في العالـ الكاقعي -العقؿ كالمغة كالمجتمع 18008-18006

ـْ الديمكقراطية؟ خيار القرف الكاحد كالعشريف18010-18009 منشكرات االختبلؼعاطؼ المكلى:تر/ مارؾ فمكرباييوالرأسمالية أ

الييئة المصرية العامة لمكتابصالح رضالغة الشكؿ18014-18011

الييئة المصرية العامة لمكتابجبلؿ جميؿ محمدمفيـك الضكء كالظبلـ في العرض المسرحي18016-18015

"     "     "أسامة األلفىعكامؿ قياـ الحضارات كانييارىا في القرآة الكريـ18017

"     "      "ماىر البطكطي: تر / لكركاشاعر في نيكيكرؾ18020-18018

منشكرات االختبلؼمحمد يحياتف: تر/ دكمينيؾ مكنقانكالمصطمحات المفاتيح لتحميؿ الخطاب18024-18021

الييئة المصرية العامة لمكتابجماؿ رجب سيدبينظرية عند بيف ابف سينا كالغزالي18025

التنكير لمطباعة كالنشر كالتكزيعجماؿ أحمد سعيد المرزكقيفمسفة التصكؼ18026

الييئة المصرية العامة لمكتابسمير الجمؿالسيناريك كالسيناريست في السينما المصرية18029-18027

"      "      "عبد المطيؼ حمزةمستقبؿ الصحافة18032-18030

"     "     "القزكينيعجائب المخمكقات كغرائب المكجكدات18035-18033

"      "     "حسيف شريؼ: تر/ فرنانر بركديؿتاريخ كقكاعد الحضارات18037-18036

منشكرات االختبلؼعبد الرحماف مزياف: تر/ تكدكركؼمفاىيـ سردية18041-18038
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الييئة المصرية العامة لمكتابجعفر رجب: تر/ مارككس أكريميكس-أجمؿ ماكتب - تأمبلت  18044-18042

"      "      "عادؿ عكض: ترالثكرة االصبلحية في الياباف18045

"     "      "محمكد أحمد عكيضةتأمبلت في الككف 18049-18046

دار الشركؽمحمد الفيتكرليأتي العاشقكف اليؾ18050

دار الكتب العمميةمحمد يكسؼ فرافأبك الطيب المتنبي نشيد الصحراء الخالد18051

"     "     "عبد المجيد الحر-مف خبلؿ شعره ....حياتو- ابف الركمي 18052

"     "     "ايماف يكسؼ بقاعي-الضائع الذم كجد نفسو - الفيتكرم 18053

"     "     "حسف جعفر نكر الديفديؾ الجف الحمصي18054

"     "      "أحمد محمد عميافكثير عزة18056-18055

الييئة المصرية العامة لمكتابفكزم القزازركحانيات18059-18057

التنكير- الفارابي بنعبد العاليىايدغر ضد ىيجؿ18063-18060

التنكير لمطباعة كالنشر كالتكزيعحسف حنفي:تر/ سارترتعالي االنساف مكجكد18065-18064

المركز الثقافي العربيبرىاف غميكف-مف سقكط جدار برليت الى سقكط بغداد - العرب كتحكالت العالـ 18067-18066

18068
مف قريب كمف بعيد

مازف : تر / حكاررات مع ديديو اريبكف
كنعاف لمدراسات كالنشرحمداف

سراس لمنشر تكنسمحمد لطفي اليكسفيكتاب المتاىات كالتبلشي في النقد كالشعر18069

المركز الثقافي العربيعمي أكمميؿ-الثقافة العربية في عالـ متحكؿ - سؤاؿ الثقافة 18072-18070

المركز الثقافي العربيعبد اهلل العركممفيـك الدكلة18073

دار المنيؿ المبنانيخميؿ حسيفقضايا دكلية معاصرة18074

دار المنيؿ المبنانيمالؾ العنبكي- فيصؿ عباس مدخؿ الى عمـ النفس18076-18075

"     "     "ىاني الرضا-تاريخيا، كقكنينيا ، كأصكليا - العبلقات الدبمكماسية كالقنصمية 18077
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دار المكاسـ لمطباعة كالنشر كالتكزيعظاىر أبكغزالةاالنساف األندلسي بيف الكاقع العربي كما طمح اليو18080-18078

دار المكاسـ لمطباعة كالنشر كالتكزيععمي سمـكببلغة العرب18083-18081

الييئة المصرية العامة لمكتابيعقكب فاـالبراجماتية أك مذىب الذرائع18084

المركز الثقافي العربيحسف ناظـ- عمي حاكـ/ ياككبسكفاالتجاىات األساسية في عمـ المغة18087-18085

دار تكبقاؿ لمنشربنعبد العاليميتكلكجيا الكاقع18090-18088

التنكير لمطباعة كالنشر كالتكزيععبد الغفار مكاكم: قدمو لمعربيةكتاب مفقكد ألرسطك- دعكة لمفمسفة - أرسطك18092-18091

التنكير لمطباعة كالنشر كالتكزيعمحمد عيتاني:تر/ جكزيؼ شترايراألصكؿ الكسيطة لمدكلة الحديثة18094-18093

"     "     "نادر ذكرل:تر/ لكم ألتكسيرمكنتسكيك السياسة كالتاريخ18096-18095

الييئة العامة لقصكر الثقافةمحمد ىاشـ عبد السبلـ: ترمكاف تغمره الخصكصية 18100-18097

الييئة العامة لقصكر الثقافةعبد الغفار مكاكمسافك شاعر الحب كالجماؿ عند اليكناف18102-18101

التنكير- الفارابي داف سبيربرالبنيكية في االنتركبكلكجيا18104-18103

المركز الثقافي العربينصر حامد أبك زيداشكاليات القراءة كآليات التأكيؿ18107-18105

المركز الثقافي العربيسالـ يفكت: تر/ ميشاؿ فكككحفريات المعرفة18110-18108

منشكرات االختبلؼبكؿ ريككبعد طكؿ تأمؿ 18112-18111

دار المنيؿابراىيـ مشكربأنظمة-مدارس - مبادئ-االقتصاد السياسي 18113

دار األندلسمصطفى ناصؼنظرية المعنى في النقد العربي 18117-18114

المركز الثقافي العربيجاسـ حسف العمكمالعالـ بيف العمـ كالفمسفة18118

المركز الثقافي العربيعمي حربنقد الحقيقة18119

المركز الثقافي العربيحميد لحميدانيبنية النص السردم مف منظكر النقد األدبي 18122-18120

"     "     "عبد اهلل العركممفيـك الحرية18123

الييئة المصرية العامة لمكتابماىر البطكطى: ترقصص مف أمريكا البلتينية18125-18124
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المركز الثقافي العربيطو عبد الرحمافالحؽ العربي في االختبلؼ الفمسفي18126

دار المنيؿ المبنانيمحمد عيسى عبد اهلل/ مكسى ابراىيـالعبلقات اال قتصادية الدكلية18127

18128
فمسفة الحضارة

دار االندلسعبد الرحماف بدكم: تر/ ألبرت اشفيتسر

مركز دراسات الكحدة العربيةمجمكعة مف الباحثيفتطكر الفكر القكمي العربي18129

مركز دراسات الكحدة العربيةانطكاف زحبلفصناعة االنشاءات العربي18130

18132-18132
2-1لمذا تنشب الحركب؟ ج

الييئة المصرية العامة لمكتابأحمد حمدل محمكد:تر/ جكرج كاشماف

التنكير لمطباعة كالنشر كالتكزيععبد الغفار مكاكم: ترآخر نص كتبو الفيمسكؼ كارؿ ياسبرز -تاريخ الفمسفة بنظرة عالمية18133

معيد الدراسات االستراتيجيةألكسي دكتككفيؿالديمقراطية في أمريكا18134

ديكاف المطبكعات الجامعيةعبد الممؾ مرتاضالنص األدبي مف أيف؟ كالى أيف؟18135

ديكاف المطبكعات الجامعيةبشير بكيجرة محمد1983-1970الشخصية في الركاية الجزائرية 18136

الييئة المصرية العامة لمكتابحسيف بيكمى:تر/ يرميمكؼدكستكيفسكي18139-18137

دار المنيؿ المبنانيفكزم صمكخمقابات دبمكماسية لنزاعات اقميمية كدكلية18140

مركز دراسات الكحدة العربيةمجمكعة مف الباحثيفدراسات في الكحدة القكمية العربية كالكحدة18141

مركز دراسات الكحدة العربيةمحمد لبيب شقيرالكحدة االقتصادية العربية تجاربيا كتكقعاتيا18142

دار المنيؿ المبنانيعيسى بيـرالحريات العامة كحقكؽ االنساف بيف النص كالكاقع18143

دار األندلسأحمد كماؿ زكيدراسات في النقد األدبي 18146-18144

مركز دراسات الكحدة العربيةمجمكعة مف الباحثيف1939-1890الحياة الفكرية في المشرؽ العربي 18147

منشكرات االختبلؼعبد اهلل ابراىيـالتمقي كالسياقات الثقافية18150-18148

الييئة المصرية العامة لمكتابكماؿ عيدتجاربي في مسرح الستينات- المعمؿ المسرحي18152-18151
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الييئة المصرية العامة لمكتابشريؼ شاكر: تر/ ستانيسبلفسكياعداد الممثؿ في المعاناة االبداعية18154-18153

"      "     "عامر النجارالتصكؼ النفسي18155

نكفؿ لمدراسات الينديةالحكيـ شنكرمعرفة الذات18156

دار المنيؿ المبنانيابراىيـ مشكربالمؤسسات السياسية كاالجتماعية في الدكلة المعاصرة18157

18161-18158
جدؿ الحب كالحرب

الفارابي- التنكير مجاىد عبد المنعـ مجاىد:تر/ ىيرقميطس

التنكيرالميمكدم شغمـك: تر/ىنرم بكانكارمالكحدة كالتعدد في الفكر العممي الحديث18163-18162

الييئة المصرية العامة لمكتابسمير أبك الفتكح: ترسقكط المطر كقصص أخرل18166-18164

منشكرات االختبلؼعمارة ناصرمقاربة في اليرمينكطيقا الغربية كالتأكيؿ العربي االسبلمي- المغة كالتأكيؿ18169-18167

الييئة المصرية العامة لمكتابسامي أنكر جاىيفرسائؿ مخطكطة نادرة18171-18170

دار الكساـنافع عبد اهللاألعياد كالميرجانات في الشعر األندلسي18177-18172

منشكرات المكتبة العصرية صيداعبد الحميـ محمكدالصبلة أسرار كأحكاـ18181-18178

المركز الثقافي العربيعمي حربمنطؽ الصداـ كلغة التداكؿ- العالـ كمأزقو18183-18182

الييئة المصرية العامة لمكتابمحمد سالمافمف ديكاف الشعر العربي18185-18184

التنكيركماؿ الركبينظرية الشعر عند الفبلسفة المسمميف مف الكندم حتى ابف رشد18188-18186

الفارابيجكرج قـر2006-1956:مف تأميـ قناة السكيس الى غزك العراؽ- انفجار المشرؽ العربي 18189

الكّراؽ لمنشر-ترانيـ كأدعية سكمرية - مف أدب العراؽ القديـ 18191-18190

18193-18192
-كثائؽ مف األصكؿ الفمسفية - األيديكلكجية 

سيد - أمينة رشيد :تر/ ميشيؿ فاديو
التنكير- الفارابي البحراكم

الفارابييمنى العيدتقنيات السرد الركائي في ضكء المنيج البنيكم18196-18194

بيركت- دار الكساـ سالـ راشد بف تريس القمزمالمعاصي كآثارىا المدمرة في النفس كالمجتمع18198-18197
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مركز دراسات الكحدة العربيةمارليف نصر(1970-1906)التصكر القكمي العربي في فكر جماؿ عبد الناصر18199

دار اقرأنشكة العمكاني-مفيكميا كخصائصيا - اليداية في القرآف الكريـ 18200

المركز الثقافي العربيسعيد الغانمي: تر/ بكؿ ريككالكجكد كالزماف كالسرد18203-18201

دار المنيؿ المبنانيىاني الرضا-تاريخيا، قكانينيا، كأصكليا - الدبمكماسية 18204

دار المكاسـ لمطباعة كالنشر كالتكزيعحسف محمد نكر الديفالشعرية كقانكف الشعر18206-18205

التنكيردّريني خشبة2،-1أساطير الحب كالجماؿ عند اليكناف ج18210-18207

التنكيرمحمد عثماف الخشت-تأكيؿ جديد لفمسفتي ىيـك ككانط- العقؿ كما بعد الطبيعة182011

دار الحرؼ العربي لمطباعة كالنشر كالتكزيعمحمد قبيسي- رنا أبك ظير الرفاعيكالشرؽ األكسط الجديد...أمريكا182012

المركز العربي لؤلبحاث كالتكثيؽنايؼ زىر الديفالشرؽ ميد الحضارات كأرض الرساالت18214-18213

منشكرات المكتبة العصرية صيداعثماف عبد المنعـ يكسؼالفمسفة اليندية18215

التنكير- الفارابي السيد نفادمالسببية في العمـ كعبلقة المبدأ السببي بالمنطؽ الشرطي18216

18218-18217
أنكاع الفيمـ األمريكي

الييئة المصرية العامة لمكتابمدحت محفكظ: تر/ ستانمي سكلكمكف

دار المنيؿمحمد ديابدراسات الجدكل االقتصادية ةاالجتماعية لممشاريع18220-18219

معيد الدراسات االستراتيجيةفاضؿ جتكر: تر/ديفيد ىيمد11-1نماذج الديمقراطية ج18221

دار المكاسـ لمطباعة كالنشر كالتكزيعحسيف غياضالمنيجية في عمـ القانكف18222

ِمسسة االنتشار العربييحيى محمدنقد العقؿ العربي في الميزاف18224-18223

مؤسسة االنتشار العربيركبرت شمدرايؾسبع تجارب قد تحكؿ كجو العالـ18225

مؤسسة االنتشار العربيأحمد صبحي منصكرالقرآف الكريـ ككفى، مصدرا لمتشريع االسبلمي18228-18226

"     "     "كاظـ الحاجالمرأة كالجنس بيف األساطير كاألدياف18231-18229

"    "    "محمد سعيد العشماكماالسبلـ السياسي18232
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18233
أخبار سقكط غرناطة

  "     "     "ىاني يحيى نصرم:تر/ كاشنطف ايرغنغ

دار النيج لمدراسات كالنشر كالتكزيعسعد رستـ: تقديـكؿ ما تكد معرفتو عف التنكيـ المغناطيسي18234

الييئة المصرية العامة لمكتابفتحي عبد الفتاح-بداية التاريخ كالبحث عف مكقع - عالـ متغير 18235

دار النيج لمدراسات كالنشر كالتكزيعأنس شكشؾالذاكرة18237-18236

الييئة المصرية العامة لمكتابحامد أبكؿ حمدقراءات في أدب اسبانيا كأمريكا البلتينية18242-18238

مؤسسة االنتشار العربيكحيد السعفيالقرباف في الجاىمية كاالسبلـ18244-18243

"     "     "يحيى محمدالقطيعة بيف المثقؼ كالفقيو18247-18245

منشكرات الجمؿرفيؽ شامي: تر/ ميخائيؿ غكتشافالتقرير السرم عف الشاعر غكتو18249-18248

مؤسسة االنتشار العربيحسيف لكباني الدامكنيالممؼ السرم لمنكتة العربية18252-18250

مؤسسة االنتشار العربيعبد اليادم الفضميالكسيط في فيـ النصكص الشرعية18255-18253

"      "      "منصؼ الجزارالمخياؿ العر بي في األحاديث المنسكبة الى الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ18257-18256

18259-18258
تمقيح العقكؿ

: تح/ برية بف أبي اليسر الرياضي
منشكرات الجمؿمحمد حسيف األعرجي

"      "      "ماتياس برككرز11/09/2001المؤامرة كأسرار 18260

منشكرات ندكة الدراسات االنمائيةمجمكعة مف الباحثيفرؤيتنا االنمائية االنسانية المستقبمية18261

دار الفكر المبنانيعبد الحسيف شمس الديفالعربية كآدابيا 18262

الييئة المصرية العامة لمكتابمجدم يكسؼالتداخؿ الحضارم كاالستقبلؿ الفكرم18264-18263

مؤسسة االنتشار العربيمحمد الحرزشعرية الكتابة كالجسد18267-18265

الييئة المصرية العامة لمكتابحسف فتح البابسمات الحداثة في الشعر العربي المعاصر18269-18268

منشكرات االختبلؼعبد الكريـ شرفيمف فمسفات التأكيؿ الى نظريات القراءة18272-18270
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منشكرات الجمؿمعركؼ الرصافييميو كامؿ الجادرجي في حكار مع الرصافي. - الرسالة العراقية في السياسة كالديف كاالجتماع18273

دار النيج لمدراسات كالنشر كالتكزيعألكسندر كشيشاف: تر/ تيرغيفكنيافـ14-4:العربية بيف القرنيف-دراسات استشراقية حكؿ العبلقات األرمنية18274

المكتبة العممية بيركتعمي سامي النشارشيداء االسبلـ في عيد النبكة18275

دار الكتب العممية لبنافاالماـ الحافظ أبي بكر أحمد البييقياالعتقاد عمى مذىب السمؼ أىؿ السنة كالجماعة18276

سراس لمنشر تكنسمحمد بف صالحالشعراء عمى اليميف كعمى اليسار الشعراء18277

مؤسسة االنتشار العربييحيى محمدجدلية الخطاب كالكاقع18280-18278

منشكرات االختبلؼأحمد يكسؼالدالالت المفتكحة18284-18281

منشكرات الجمؿأبك العيد دكدك: تر/ أكلريش بؾ!ىذا العالـ الجديد18285

الييئة المصرية العامة لمكتابمحمد عبد القادر حاتـأسرار تقدـ الياباف18286

18287
تمخيص كتاب أسطكطاليس في الجدؿ

محمد سميـ : تح/ أبك الكليد بف رشد
الييئة المصرية العامة لمكتابسالـ

مؤسسة االنتشار العربيرمسيس عكضرباعيات الشذكذ كاالبداع18288

-القاىرة - مطبعة دار الكتب محمد سميـ سالـ: تح/ ابف رشدتمخيص السفسطة18289

سكرية- دار المدل لمثقافة كالنشر فاطمة المحسف سعدم يكسؼ النبرة الخافتة في الشعر العربي الحديث18290

-فاس - منشكرات كمية اآلداب كالعمـك االنسانية محمد يعيش-الرمز الخمرم عند ابف الفارض نمكذجا- شعرية الخطاب الصكفي 18291

18292
- كتاب في المنطؽ - العبارة 

الييئة المصرية العامة لمكتابمحمد سميـ سالـ: تح/ أبك نصر الفارابي

مؤسسة االنتشارمحمد كريـ الككازالببلغة كالنقد المصطمح كالنشأة كالتجديد18295-18293

"     "     "محمد سعيد العشماكمحصاد العقؿ18296

"     "     "مصباح محجكبأضكاء عمى نبي االسبلـ محمد صمى اهلل عميو كسمـ 18298-18297

دار النيج لمدراسات كالنشر كالتكزيعأنس شكشؾاستكشاؼ الذات18300-18299
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الييئة المصرية العامة لمكتابصالح رضامبلمح كقضايا في الفف التشكيمي المعاصر18303-18301

منشكرات الجمؿكنعاف مكيةالحرب كالطغياف كاالنتفاضة في العالـ العربي - القسكة كالصمت18304

دار النيج لمدراسات كالنشر كالتكزيعمحمد ألتكنجيالجامع لقكاعد النحك كاالعراب18309-18305

عيف لمدراسات كالبحكث االنسانية كاالجتماعيةسامية مصطفى مسعد-عصر سبلطيف المماليؾ - المغاربة كدكرىـ الثقافي في مصر 18311-18310

"     "     "حسنو عبد السميع-االعبلف التمفزيكني - سيميكطيقا المغة كتحميؿ الخطاب 18315-18312

آفاؽ لمنشر كالتكزيعصبلح فضؿحكارات الفكر األدبي18321-18316

 رؤية لمنشر كالتكزيعمحمد تضغكتنحك تحديث دراسة التاريخ االسبلمي18322

عيف لمدراسات كالبحكث االنسانية كاالجتماعيةكاـر محمكد عزيزاألسطكرة كالحكاية الشعبية في العيد القديـ18327-18323

18328
لمذا تأخر المسممكف؟

"     "     "عبد الرزاؽ بركات: تر/ سعيد حميـ باشا

الييئة العامة لقصكر الثقافةفؤاد رشيدتاريخ المسرح العربي 18334-18329

عيف لمدراسات كالبحكث االنسانية كاالجتماعيةقاسـ عبده قاسـعصر سبلطيف المماليؾ18335

رؤية لمنشر كالتكزيعمحمكد اسماعيؿاشكالية المنيج في دراسة التراث18338-18336

عيف لمدراسات كالبحكث االنسانية كاالجتماعيةقاسـ عبده قاسـتطكر منيج البحث في الدراسات التاريخية18339

عيف لمدراسات كالبحكث االنسانية كاالجتماعيةصبلح أحمد ىريدلدراسات في تاريخ العربي الحديث18340

الييئة المصرية العامة لمكتابعادؿ يحيىالكاقع كالدراما في السينما كالتميفزيكف18343-18341

18344
نياية التاريخ

دار العمـك العربية لمطباعة كالنشرحسيف الشيخ: تر/ فرانسيس فكككياما

عيف لمدراسات كالبحكث االنسانية كاالجتماعيةزينب صالح األشكح-نظرة تاريخية مقارنة - االقتصاد الكضعي كاالقتصاد االسبلمي 18345

الييئة المصرية العامة لمكتابسميماف الحكيـمصر الفرعكنية18346

-دمشؽ - دار البمعاس عدناف اسمندرالنبكة كالخبلفة كاالمامة18348-18347
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بيساف لمنشر كالتكزيع لبنافترجمو مجمكعة الباحثيفالحقائؽ السرية عف الجمعية الماسكنية18349

الييئة المصرية العامة لمكتابغبلاير كىبةدكف كيشكت بيف الكىـ كالحقيقة18351-18350

منشكرات االختبلؼأحمد يكسؼالسيميائية الكاصفة18354-18352

دار النيج لمدراسات كالنشر كالتكزيعىيثـ ىبلؿممحمة جمشامش18359-18355

عيف لمدراسات كالبحكث االنسانية كاالجتماعيةمحمد مؤنس عكض-العصكر الكسطى - دراسات في العبلقات بيف الشرؽ كالغرب18360

18364-18361
-أبحاث التأكيؿ - مف النص الى الفعؿ 

حساف - محمد برادة:تر/ بكؿ ريكك
"     "     "بكرقية

الييئة المصرية العامة لمكتابمجمة فصميةعمـ النفس18366-18365

دار سكراقيا لمنشرجاف دايو-فصؿ الديف عف الدكلة - االماـ الككاكبي18367

رؤية لمنشر كالتكزيعمحمكد اسماعيؿ-دراسة نظرية كتطبيقية -في تأكيؿ التاريخ كالتراث 18369-18368

عيف لمدراسات كالبحكث االنسانية كاالجتماعيةصبرم أبك الخير: ترحياة االمبراطكرجستنياف كثيكدكرا- التاريخ السرم لبركككبيكس18370

رؤية لمنشر كالتكزيعمحمكد اسماعيؿالحركات السرية في االسبلـ18372-18371

18373
الفمسفة السياسية اليـك

عيف لمدراسات كالبحكث االنسانية كاالجتماعيةنبيؿ سعد: تر/ كريستياف دكالكامباني

"     "     "أبك اليسر فرحالشرؽ األدنى في العصريف اليممينيستي كالركماني18374

رؤية لمنشر كالتكزيععمي مبركؾالخطاب السياسي األشعرم نحك قراءة مغايرة18375

آفاؽ لمنشر كالتكزيعمحمد عبد العظيـأسمكب حياة الميدعيف18377-18376

مركز القاىرة لدراسات حقةؽ االنسافعبد السبلـ طكيؿدراسة في الفكر السياسي عند برىاف غميكف- الدكلة العربية في ميب الريح18379-18378

آفاؽ لمنشر كالتكزيعمحمد شاىيفمحمكد دركيش/صبلح عبد الصبكر/السياب- اليكت كأثره في الشعر العربي18385-18380

رؤية لمنشر كالتكزيععادؿ مصطفى-مف أفبلطكف الى جادامير - فيـ الفيـ مدخؿ الى اليرمنيكطيقا 18387-18386

عيف لمدراسات كالبحكث االنسانية كاالجتماعيةسعيد مرادالمدخؿ في تاريخ األدياف18388
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رؤية لمنشر كالتكزيعحممي النمنـالمفكركف العرب كالصييكنية كفمسطيف- التاريخ المجيكؿ18389

دار الجيؿجاف جبراف كـرمدخؿ الى لغة االعبلـ18392-18390

عيف لمدراسات كالبحكث االنسانية كاالجتماعيةطو أحمد المستكاكلصكت الذات كاآلخر بيف العرب كاسرائيؿ18393

عيف لمدراسات كالبحكث االنسانية كاالجتماعيةحسف البنا عز الديف-ذك الرمة نمكذجا- الشعر العربي القديـ في ضكء نظرية التمقي كالنظرية الشفكية18396-18394

عيف لمدراسات كالبحكث االنسانية كاالجتماعيةمحمد حافظ ديابسبى الرافديف18397

الييئة المصرية العامة لمكتابدليمة سمى العربي/ كريستياف سميوالسيناريك في السينما الفرنسية18400-18398

الييئة العامة لقصكر الثقافةمحمد الماغكطحزف في ضكء القمر18403-18401

دار الجيؿ بيركتجاف جبراف كـراالعبلـ العربي الى القرف الكاحد كالعشريف18405-18404

مركز القاىرة لدراسات حقكؽ االنسافسيد اسماعيؿ ضيؼ اهلل: اعدادحقكؽ االنساف كالخطابات الدينية18406

منشكرات االختبلؼبشير عمرمحكؿ السقكط كأزمة الخطاب السياسي بالجزائر18407

منشكرات االختبلؼمحمد معتصـ-االدب العربي في نياية القرف كبداية األلفية الثالثة - الرؤية الفجائية 18410-18408

18413-18411
عصافير تمكث عشيا

عبد الكريـ : تر/ خكاف غكيتيسكلك
آفاؽ لمنشر كالتكزيعجكيطي

الييئة العامة لقصكر الثقافةحاتـ عبد العظيـ-تحميؿ بنيكم - حكاية حي بف يقظاف  18418-18414

18420-18419
الصكفية النسكية

آفاؽ لمنشر كالتكزيعمصطفى محمكد: تر/كاركؿ بي كريست

عيف لمدراسات كالبحكث االنسانية كاالجتماعيةأميرة حممي مطرعف القيـ كالعقؿ في الفمسفة كالحضارة18421

الييئة المصرية العامة لمكتابفاطمة عبد اهلل محمكد: ترالحياة اليكيمية لآللية الفرعكنية18422

عيف لمدراسات كالبحكث االنسانية كاالجتماعيةمحمد مؤنس عكضالحركب الصميبية18423

18424
القصة في األدب العربي القديـ

عبد الممؾ مرتاض
دار مكتبة الشركة الجزائرية لمتأليؼ كالترجمةكالطباعة 

كالنشر
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18426-18425
صكرة العرب في األدب الفارسي الحديث

األىمية لمنشر كالتكزيعصخر الحاج حسيف/ جكيا بمندؿ سعد

دار االندلس لمطباعة كالنشر كالتكزيعبديع محمد جمعةمنطؽ الطير لفريد الديف العطار النيسابكرم18428-18427

دار الفكر الجديدأحمد بزكف-االطار النظرم - قصيدة النثر العربية 18431-18429

التنكيرأنطكاف أبكزيد/   اينياسيك رامكنيو حركب القرف الكاحد كالعشريف18432

منشكرات االختبلؼمشرم بف خميفةسمطة النص18436-18433

الييئة العامة لقصكر الثقافةمحمد رجب النجارجحا العربي18438-18437

الييئة العامة لقصكر الثقافةاسماعيؿ عبد الفتاحالسمـك البيضاء بيف الديف كالقانكف كالقيـ18440-18439

18444-18441
راىف الشعرية

منشكرات االختبلؼعبد الرحيـ حزؿ: تر/ ىنرم ميشكنيؾ

الييئة المصرية العامة لمكتابحسف حبشي-صبلح الديف كريتشاردز - الحرب الصميبية الثالثة18445

الييئة العامة لقصكر الثقافةطاىر الطناحي: تح مذكرات محمد عبده18447-18446

عالـ المعرفةعمي الراعي3المسرح في الكطف العربي ط 18449-18448

الييئة العامة لقصكر الثقافةأدكنيس2-1األعماؿ الشعرية الكاممة ج 18452-18450

المركز الثقافي العربيعبد اهلل الغذاميتشريح النص18455-18453

المركز الثقافي العربيمحمد محفكظالعكلمة كتحكالت العالـ18456

مؤسسة اإلنتشار العربيرمسيس عكضممحدكف محدثكف كمعاصركف18457

عيف لمدراسات كالبحكث االنسانية كاالجتماعيةقاسـ عبده قاسـبيف التاريخ كالفكلكمكر18459-14858

عيف لمدراسات كالبحكث االنسانية كاالجتماعيةعبد الرازؽ بركات-الحبلج نمكذجيا-أقنعة التراث الصكفي في الشعر العربي كالتركي الحديث 18465-18460

"     "     "ناجي ىدىكدالياباف كعكلمة اإلقتصاد السياسي18466

433



18467
المقتبس في أخبار بمد األندلس

عبد الرحػػمف : تح / إبف حياف القرطبي
دار الثقافة بيركتعمي الحجي

منشكرات الجمؿنكبكأكي نكتكىارا-كجية نظر يابانية - العرب 18468

الييئة المصرية العامة لمكتابمحمد كركد عميبيف المدنية العربية كاألكربية18470-18469

عيف لمدراسات كالبحكث االنسانية كاالجتماعيةسعيد مرادنظرية السعادة عند فبلسفة االسبلـ18471

آفاؽ لمنشر كالتكزيعسيد البحراكممختارات الشعر العربي الحديث18473-18472

آفاؽ لمنشر كالتكزيعسعدم يكسؼمختاراتي18475-18474

منشكرات االختبلؼجماؿ حضرم/ جكزيؼ ككرتيسمدخؿ الى السيميائيات السردية كالخطابية18477-18476

عيف لمدراسات كالبحكث االنسانية كاالجتماعيةأحمد عمي مرسيمقدمة في الفكلكمكر18479-18478

دار الكتاب المبنانيايميا الحاكم5في النقد كاألدب ج18480

دار المنيؿ المبنانيمكسى ابراىيـالسياسة االقتصادية كالدكلة الحديثة18481

-الرياض - مكتبة الرشد حسف مبل عثماف3عمـ النفس كاالجتماع ج- طرؽ التدريس  18482

18483
1النقد األدبي كمدارسو الحديثة ج

- احساف عباس: تر/ ستانمي ىايمف
بيركت- دار الثقافة محمد يكسؼ نجـ

آفاؽ لمنشر كالتكزيعرشا عبد اهللاالنترنت في مصر كالكطف العربي18484

عيف لمدراسات كالبحكث االنسانية كاالجتماعيةمحمكد اسماعيؿ (ىجرم296-184)سيايتيـ الخارجية - األغالبة 18485

دار الجيؿ بيركتسعيد الجزائرم    رجاؿ المخابرات األمريكية18486

دار الجيؿ بيركتسعيد الجزائرمتاريخ التجسس في العالـ 18487

-مصر - دار المعارؼ عز الديف األميفنظرية الفف المتجدد كتطبيقاتيا عمى الشعر18488

دار الآلفاؽ الجديدة- دار الجيؿ فاركؽ سعداألمير نيقكلك مكيافممي18490-18489

الييئة المصرية العامة لمكتابعبد المجيد حنكفالبلنسكنية كأثرىا في ركاد النقد العربي الحديث18493-18491
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دار العمـ لممبلييفميخائيؿ نعيمة-المجمد الثالث - المجمكعة الكاممة - ميخائيؿ نعيمة 18494

دار الفكرأبك منصكر الثعالبي4-3-2-1ج/ يتيمة الدىر في محاسف أىؿ العصر 18496-18495

الييئة المصرية العامة لمكتابعبد العزيز شرؼاألجناس االعبلمية كتطكر الحضارات االتصالية18497

مكتبة الرائد العمميةعبد الرزاؽ محمد الدليمياشكالية االعبلـ كاالتصاؿ في العالـ الثالث18498

مكتبة الرائد العمميةعبد الرزاؽ محمد الدليمياالعبلـ كالعكلمة18499

دار الجيؿ بيركتسعيد الجزائرم-حكؿ مخططات كأعماؿ المخابرات العالمية في الشرؽ األكسط - أكراؽ سرية18500

نفرك لمنشرمصطفى يحيىدراما المكحة18501

اتحاد كتاب العربفرحاف بمبؿ-الكممة كالفعؿ - النص المسرحي 18502

مؤسسة شباب الجامعةعبد المنعـ عبد القادر الميبلدماألصكات كمرضى التخاطب18503

مؤسسة حكرس الدكليةشكرم عبد الكىاباألسس العممية كالمسرحية لبلخراج المسحي18504

18505
مدخؿ الى عمـ لغة النص

سعيد حسف : تر/ فكلفجانج ىاينو ماف
مكتبة زىراء الشرؽبحيرم

مكتبة زىراء الشرؽحساـ البينساكمالدراسات الصكتية عند العمماء العرب كالدرس الصكتي الحديث18506

مكتبة زىراء الشرؽصبلح الديف عرفة محمكدمسرحة المناىج 18507

18508
اتجاىات حديثة في المسرح العالمي

اتحاد كتاب العربشاكر الحاج مخمؼ: تر/ تنسي كليامز

"     "     "خميؿ المكسىالمسرحية في األدب العربي الحديث18509

"     "      "سالـ العيسى-تاريخيا، تطكرىا - الترجمة في خدمة الثقافة الجماىيرية 18514-18510

"     "      "داكد سميماف الشكيميأؼ ليمة كليمة كسحر السردية العربية18515

"     "      "مصطفى صمكدمقراءات مسرحية18516

"     "     "جماؿ الديف الخضكرفضاءات حراؾ الزمف في النص الشعرم العربي- قمصاف الزمف 18517
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"     "      "فرحاف بمبؿمراجعات في المسرح العربي18518

"      "       "عبد اهلل أبك ىيؼالمسرح العربي المعاصر18519

مؤسسة حكرس الدكليةشكرم عبد الكىابدراسة تحميمية ألصكؿ النص المسرحي18520

المركز الثقافي العربيمحمد الديداكم-دراسة تحميمية عممية الشكالية االصبلح كدكر المترجـ - الترجمة كالتكاصؿ 18525-18521

المركز الثقافي العربيحميد لحميدانيبنية النص السردم مف منظكر النقد األدبي 18526

"     "     "محمد الديداكمالترجمة كالتعريب بيف المغة البيانية كالمغة الحاسكبية18531-18527

"      "       "عمي بف تميـ-دراسة في التجميات الدرامية لمسرد العربي القديـ - السرد كالظاىرة الدرامية 18532

"     "     "نصر حامد أبكزيد-دراسة في عمـك القرآف - مفيـك النص 18533

دار تكبقاؿ لمنشرفريد الزاىي: تر/ جكليا كريستيفاعمـ النص 18534

المركز الثقافي العربيعبد اهلل ابراىيـالمتخيؿ السردم18535

"     "     "محمد مفتاح-تنظير كانجاز - دينامية النص 18536

"     "    "محمد خطابيلسانيات النص 18537

"     "      "سعيد يقطيفمف النص الى النص المترابط18538

"     "     "محمد الديداكممنياج المترجـ18539

"    "     "عبد اهلل الغذاميتشريح النص 18540

دار الغرب االسبلميابراىيـ بف مرادالمعجـ العممي العربي المختص حتى منتصؼ القرف الحادم عشر اليجرم18541

18542
جكاىمر األلفاظ

محمد محيي الديف : تح/ قدامة بف جعفر
المكتبة العممية بيركتعبد الحميد

18543
كتاب األلفاظ

: تح/ أبك المنصكر بف المرزباف الكرخي
دار الكتب العممية لبنافيحيى مراد
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18544
كتاب األلفاظ الكتابية

: تح/ عبد الرحماف بف حماد اليمذاني 
"     "     "اميؿ بديع يعقكب

"      "     "مشتاؽ عباس معفالمعجـ المفصؿ في مصطمحات فقو المغة المقارف18545

دار النيضة العربيةزكي العشماكمدراسات في النقد المسرحي18546

دار النيضة العربيةمحمد زكي العشماكم-أصكلو كانجاىاتو المعاصرة - المسرحج 18547

"     "     "يحيى ابراىيـ عبد الدايـالترجمة الذاتية في األدب العربي الحديث18552-18548

دار المنتخب العربيلطيؼ زيتكني: تر/ جرج مكنافالمسائؿ النظرية في الترجمة18557-18553

الدار المصرية المبنانيةحسف عماد مكاكمأخبلقيات العمؿ االعبلمي18559-18558

مؤسسة حكرس الدكليةشكرم عبد الكىابتاريخ كتطكر العمارة المسرحية18560

المكتب الجامعي الحديثمحمد سيد فيمي: د تكنكلكجيا اإلتصاؿ في الخدمة اإلجتماعية 18561

دار الغرب لمنشر كالتكزيعبصافي رشيدةمقاربات في تعميمية الترجمة الفكرية18566-18562

أكاديمية الفنكفرأفت خفاجي: د الركمانسية في السينما 18567

18568
نصكص المسرح اإليطالي المعاصر

أمؿ كماؿ عبد : تر / نتاليا جينزبكرج 
أكاديمية الفنكفالحافظ

18569
مسرح السرد التمثيمي 

: د : تر / فرانثيسكك جارثكف ثيسبدس 
أكاديمية الفنكفسمير متكلي

18570
دفاع عف المسرح األلماني المعاصر

أكاديمية الفنكفحامد أحمد غانـ: د: تر / بيتر إيديف 

أكاديمية الفنكفمحمد ميراف: د . / ؼ.فيربيتسكايا أحركة الممثؿ عمى خشبة المسرح18571

18572
تقنيات الصكت في السينما

فيفي : د: تر/ أنطكاف ككتكف - بيير 
أكاديمية الفنكففريد
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18573
مسرح الشمس

أكاديمية الفنكفأميف حسيف الزباط: د: تر/ دافيد كليامز 

أكاديمية الفنكفحمادة إبراىيـ: د: تر/ جاف دكت التعبير الجسدم لمممثؿ 18574

18575
مقاالت في أنثركبكلكجيا المسرح / طاقة الممثؿ 

أكاديمية الفنكفسيير الجمؿ:تر/ أكجنيكباربا كآخركف 

أكاديمية الفنكففيفي فريد: تر قضايا المسرح اإلفريقي 18576

أكاديمية الفنكفأميػػػف حسيف الرباط: تر اإلرىاب كالمسرح الحديث18577

أكاديمية الفنكفالحسيف عمي يحيى: تر/ ليتزبيسؾ الممثؿ كجسده18578

أكاديمية الفنكفحامد أحمد غانـ: تر/ بيرند زكخر سحرة المسرح18579

18580
نظرية الككميديا في االدب كالمسرح كالسينما

أكاديمية الفنكفمارم إدكارد نصيؼ: تر/ أ نمسف .ج.ت

أكاديمية الفنكفكريستكفر أينزالمسرح الطميعي18581

أكاديمية الفنكفىايز جكردكفالتمثيؿ ك األداء المسرحي18582

18583
نظرية الككميديا في االدب كالمسرح كالسينما

أكاديمية الفنكفمارم إدكارد نصيؼ: تر/ أ نمسف .ج.ت

أكاديمية الفنكفشحات صادؽ: تر/ دكمينيؾ قيبلف الكارداج السينمائي18584

أكاديمية الفنكفأميف حسيف الرباط: تراإلرىاب كالمسرح الحديث18585

أكاديمية الفنكففيفي فريد: تر قضايا المسرح اإلفريقي 18586

أكاديمية الفنكفسامي صبلح-دراسات كدركس في التمثيؿ - الممثؿ كالحرباء 18587

18588
تنمية ميارات المغة كاالستعداد القرائي عند طفؿ الركضة

محمد عكض - محمد فرحاف القضاة
دار الحامد لمنشر كالتكزيعالترتكرم
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دار الشركؽ لمنشر كالتكزيعمحمد أحمد مشاقبة-االرشاد كالعبلج النفسي - االدماف عمى المخدرات 18589

دار يافا العمميةفيد خميؿ زايداالستراتيجيات الحديثة في تربية الطفؿ18590

دار المسيرة لمنشر كالتكزيعمحمد عكدة الريماكمعمـ النفس العاـ18591

دار صفاء لمنشر كالطباعةعمر أحمد ىمشرممدخؿ الى التربية18592

دار المسيرة لمنشر كالتكزيعمحمد عبد المجيد عبد العاؿالسمكؾ االنساني في االسبلـ18593

عالـ الكتب الحديثسمير شريؼ استيتية-المجاؿ، كالكظيفة، كالمنيج - المسانيات 18595-18594

دار يافا العمميةمجمكعة مف الباحثيفمياراتيا ، كفنكنيا، كتطبيقاتيا- المغة العربية 18597-18596

عالـ الكتب الحديثةمحمد خميؿ الخبليمةىج963المصطمح الببلغي في معاىد التنصيص عمى شكاىد التمخيص لعبد الرحيـ العباسي18599-18598

دار صفاء لمنشر كالطباعةعبد القادر عبد الجميؿالمعجـ المعيارم لشبكات الفصائؿ النحكية18601-18600

دار صفاء لمنشر كالطباعةعبد القادر عبد الجميؿالمعجـ الكصفي لمباحث عمـ الداللة العاـ18603-18602

دار صفاء لمنشر كالطباعةعبد القادر عبد الجميؿالمعجـ الكظيفي لمقاييس األدكات النحكية كالصرفية18605-18604

دار المسيرة لمنشر كالتكزيعابراىيـ خميؿفي المسانيات كنحك النص18608-18606

عالـ الكتب الحديثةأحمد مداس-نحك منيج لتحميؿ الخطاب الشعرم - لسانيات النص 18609

دار صفاء لمنشر كالطباعةعبد القادر عبد الجميؿ2-1معجـ األصكؿ في التراث العربي ج18612-18610

-عماف - دار دجمة غازم جاسـ العنبكيمعجـ التصحيحات المغكية المعاصرة18615-18614

عالـ الكتب الحديثةمحمد سالـ سعد اهلل-التحميؿ السميائي لمنص الببلغي الجرجاني نمكذجا - مممكة النص 18617-18616

دار صفاء لمنشر كالطباعةكريـ ناصح الخالدمنظرية المعنى في الدراسات النحكية18619-18618

عالـ الكتب الحديثةزكريا أبك دامسأثر التطكر التكنكلكجي عمى االرىاب18620

دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيعمحمد عدناف عميكاتمدخؿ الى صحافة األطفاؿ18621

دار المعرفة الجامعيةأحمد سيد طارؽ الخميفةفف الكتابة االذاعية كالتمفزيكنية18622

دار الفكر الجامعيمنير محمد الجنبيييأمف المعمكمات االليكتركنية18623
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دار الفكر الجامعيابراىيـ رفعت الجماؿانعقاد البيع بكسائؿ االتصاؿ الحديثة18624

"      "      "حسنيف المحمدم البكادل-الخطر القادـ - ارىاب االنترنت 18625

العمـ كااليماف لمنشر كالتكزيععمي امبابىاالعبلـ التربكم المسمكع في المؤسسة التعميمية18626

العمـ كااليماف لمنشر كالتكزيععمي امبابىاالعبلـ التربكم المقركء في المؤسسة التعميمية18627

مركز االسكندرية لمكتابمحمكد منصكر ىيبةالخبر الصحفي كتطبيقاتو18628

عالـ الكتبعبد السبلـ أبك النكر: تر/ فكسكتالتنظيـ المكضكعي لممعمكمات18629

الدار الثقافية لمنشرفيصؿ الياسرلعكلمة القنكات الفضائية18630

الدار المصرية لمبنانيةشعباف عبد العزيز خميفةالمحاكرات في مناىج البحث في عمـ المكتبات كالمعمكمات18631

دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيعأالء عبد الحميداالذاعة المدرسية18632

مكتبة المجتمع العربي لمنشر كالتكزيععامر محمد خطابأمف كمداكالت شبكة االنترنت18633

مؤسسة شباب الجامعةعبد المنعـ الميبلدلاالعبلـ 18634

دار اليدل الجزائرمجمكعة مف الباحثيفأىمية الترجمة كشركط احيائيا18638-18635

دكف طبعحسف غزالة: تر/ بيتر نيكمارؾالجامع في الترجمة18640-18639

دار الغرب لمنشر كالتكزيععبد النبي ذاكر: تر/ ادمكف كارمالترجمة في العالـ الحديث18642-18641

دار الغرب لمنشر كالتكزيعحسيف خمرمجكىر الترجمة18644-18643

"      "      "بكبكرم فراجيالترجمة، التعريب المصطمح18646-18645

دار الطبلئعطارؽ كتارعربي/ اجميزم- قامكس لممختصرات الدكلية المتداكلة - رفيؽ المترجـ18647

دار الغرب لمنشر كالتكزيعأحمد معركؼمحاضرات في عمـك التربية18648

دار اليدل الجزائرعمر لعكيرةعمـ النفس التربكم18649

دار اليدل الجزائرالعربي عقكفمدخؿ الى التقييـ التربكم 18650

الدار العربية لمكتابرمضاف القدافيالتعمـ كالتعميـ18651
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المؤسسة الكطنية لمكتاباسماعيؿ العربيفصكؿ في العبلقات الدكلية18652

"      "       "مصطفى غانـ-قصة مقتبسة مف الكاقع الجزائرم - متحؼ الركاد 18663-18653

ديكاف المطبكعات الجامعيةعبد الجبار تكامة-قرائنو كجياتو - زمف الفعؿ في المغة العربية 18678-18664

ديكاف المطبكعات الجامعيةصالح بمعيدالتراكيب النحكية كسياقاتيا المختمفة عند االماـ عبد القاىر الجرجاني18683-18679

18690-18684
-حياة أبي راس الذاتية كالعممية - فتح االلو كمنتو في التحدث بفضؿ ربي كنعمتو 

محمد بف عبد : تح/ أبكراس الجزائرم
ديكاف المطبكعات الجامعيةالكريـ الجزائرم

المؤسسة الكطنية لمكتابعبد القادر زباديةالحضارة العربية كالتأثير األكركبي في افريقيا الغربية جنكب الصحراء18691

18696-18692
السعي الحثيث الى جمع فكائد عمـ الحديث

أبك العباس شياب الديف أحمد بف 
بشير : تح/ 923محمد القسطبلني
"      "      "ضيؽ بف أبي بكر

18698-18697
فتح المطيؼ في التصريؼ عمى البسط كالتعريؼ

عمر بف أبي حفص المعركؼ : الشيخ
"      "      "عمر بكحفص الزمكرم

"      "      "العربي دحك-المعركؼ بديكاف االسبلـ - ابف الخمكؼ كديكانو جنى الجنتيف في مدح خير الفرقتيف 18700-18699

"     "      "عمر بف قينة-كمكاقؼ ,,,كقضايا,,,أعبلـ- صكت الجزائر في الفكر العربي الحديث 18703-18701

"     "      "أحمد طالبمفيـك الزماف كداللتو في الفمسفة كاألدب بيف النظرية كالتطبيؽ18705-18704

"     "     "زبير دراقيالمستقصي في األدب االسبلمي18713-18706

ديكاف المطبكعات الجامعيةعبد اهلل حمادم-محاضرات - مساءالت في الفكر كاألدب 18715-18714

دار اليدل الجزائرمحمد ىادمالحشيش قاتؿ االنساف كدعامة االستعمار 18717-18716

-عنابة - منشكرات جامعة باجي مختار رابح بكحكشاألسمكبيات كتحميؿ الخطاب18725-18718

دار اليدل الجزائرابراىيـ قبلتي: تحشرح الماككدم عمى ألفية بف مالؾ18728-18726

18731-18729ffليبيا - جامعة التحدم صبيح الجابر-
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دار المعرفةعبد المطيؼ بكجمخةالدكلة األمكية18732

-عنابة - منشكرات جامعة باجي مختار سعد بكفبلقةدراسات في األدب الجاىمي18740-18733

دار اآلفاؽالزكزنيشرح المعمقات السبع18742-18741

18744-18743
اعراب ثبلثيف سكرة مف القرآف الكريـ

محمد ابراىيـ : تح/ ابف خالكيو النحكم
-القاىرة - مكتبة القرآف سميـ

دار الشرؽ العربيأحمد األميف الشنقيطيشرح المعمقات العشر18746-18745

المكتبة العصرية بيركتمصطفى صادؽ الرافعيحديث القمر18748-18747

دار اآلفاؽالبستاني-صدر االسبلـ - األدب العربي 18751-18749

"     "     ""      "      "-العصر العباسي - األدب العربي 18755-18752

"      "      ""      "     "-األدب األندلسي كاألدب المشرقي في االنحطاط - األدب العربي 18759-18756

دار اليدل الجزائرعبد اهلل بكخمخاؿظاىرة االبداؿ عند المغكييف كالنحاة العرب18764-18760

دار اليدل الجزائرمحمد األخضر عبد القادر السائحي-الشخصية المتعددة الجكانب - محمد أميف العمكدم 18769-18765

"     "     "العربي دحكقراءات في ديكاف العرب الجزائرم18772-18770

18776-18773
قطر الندل كبؿ الصدل- كتاب النحك

"     "     "ابراىيـ قبلتي: تح/ ابف ىشاـ األنصارم

دار اآلفاؽمصطفى حركاتالصكتيات كالفكنكلكجيا18780-18777

"     "      "أندريو مارتينيمبادئ في المسانيات العامة18784-18781

عداد األبحاث 18787-18785 دار ىكموصالح بمعيدفي المناىج المغكية كا 

دار المعرفةعمر بف قينةفف المقامة في األدب العربي18789-18788

18796-18790
-شرح المية األفعاؿ البف مالؾ - الطرة 

عبد : تح/ حسف بف زيف الشنقيطي
قرأ لمطباعة كالنشر كالتكزيعالرؤكؼ عمي دارا 
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دار الطبلئعحمدم محمكد عبد المطمبسائح في رياض الفصحي18803-18797

دار اآلفاؽ العربيةرجب عبد الجكاد ابراىيـمكسيقى المغة18807-18804

دار اليدل الجزائرأحمد بكدشيشة-مسرحية في ثبلثة فصكؿ - ياقكت كالخفاش 18809-18808

دار اليدل الجزائرحسف رمضاف فحمةبيجة الطرؼ في فف الصرؼ18817-18810

ديكاف المطبكعات الجامعيةأحمد حسانيالمككف الداللي لمفعؿ في المساف العربي 18826-18818

دار اليدل الجزائرالربعي بف سبلمةتطكر البناء الفني في القصيدة العربية18831-18827

دار اليدل الجزائرمحمد زغينةالمقالة الكجدانية في نثر أدباء جمعية العمماء المسمميف18835-18832

"      "      "محمد زغينةفف المقاؿ في كتابات أبي اليقظاف18838-18836

دار النفيسقدامة بف جعفرمعجـ األلفاظ 18848-18839

دار الطبلئععبد المطيؼ عاشكرشعراء كأدباء ظرفاء18851-18849

دار الكتب العمميةمصطفى صادؽ الرافعيتحت راية القرآف18853-18852

دار اليدل الجزائرأحمد بكدشيشة-مسرحية في ثبلثة فصكؿ - المخفر 18855-18854

دار اليدل الجزائرمحمد عمي عبد الكريـ الرديني-دراسة منيجية -المعجمات العربية 18859-18856

دار اليدلعبد المطيؼ: دمصادر األدب في المكتبة العربية18879-18860

18881-18880
اإليضاح في عمـك الببلغة المعاني كالبياف كالبديع

عماد : تح/ اإلماـ الخطيب القزكيني 
دار األرقـ بف األرقـبسيكني زغمكؿ

دار القمـغازم جماؿ: تر/ كليـ شكسبيرمكبث18884-18882

دار القمـغازم جماؿ: تر/ كليـ شكسبيرعطيؿ18887-18885

دار القمـكليـ شكسبيريكليكس قصير18889-18888

دار القمـكليـ شكسبيرحمـ ليمة الصيؼ18892-18890

المكتبة الكطنية لمكتابالياشمي سعيدانيالنظارة المكسكرة18899-18893
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منشكرات اإلختبلؼعمر بمخيرتحميؿ الخطاب المسرحي في ضكء النظرية التداكلية18902-18900

دار اآلفاؽرشيد بف مالؾ:تر/ آف إينك تاريخ السيميائية 18905-18903

مكتبة القرافالثعالبيفقو المغة ك اسرار المغة العربية 18907-18906

دار األديػػػبأحمد عزكزالمدارس المسانية 18910-19808

دار اليدلصالح لمباركيةدراسة مكضكعيتية كفنية- المسرح في الجزائر 18915-18911

دار اليدلصالح لمباركية1972النشأة كالركاد كالنصكص حتى سنة - المسرح في الجزائر 18920-18916

مكفـ لمنشر كالتكزيعحبيبة محمدمالقصيدة السياسية في الشعر نزار قباني18923-18921

دار ىكموصالح بمعيددركس في المسانيات التطبيقية18925-18924

دار ىكموعبد الممؾ مرتاضنظرية النقد 18927-18926

دار ىكموعبد الممؾ مرتاض(دراسة في الجذكر)األدب الجزائرم القديـ 18929-18928

دار ثالةعبد الجميؿ مرتاضدراسة سيميائية كداللية في الركاية كالتراث18931-18930

دار ثالةعثماف بدرماألدب العربي الحديث18934-18932

دار اآلفاؽبف ىشاـ األنصارمقطر الندل كبؿ الصدل 18937-18933

دار اآلفاؽإبف ىشاـشرح قطر الندل كبؿ الصدل18938

دار اآلفاؽجاف بيركالمسانيات 18942-18939

دار اآلفاؽمصطفى حركات- دالمسانيات العامة18946-18943

المكتبة الكطنية لمكتابمحمد مفبلحخيرة كالجباؿ18956-18947

""     ""     ""إبراىيـ سعدمالنخر18964-18957

""     ""    ""أبك العيد دكدك-الجزء الثاني-صكر سمككية 18972-18965

""     ""    ""شريفة عرباكمالصعب18973

""     ""    ""شريفة عرباكمالصعب18983-18974
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""     ""    ""بكجادم عبلكةعيف الحجر18987-18984

""     ""    ""عمر بف قينةمأكل جاف دكالف18992-18988

""     ""    ""محمد األخضر عبد القادر السائحيالشاعر الزنجي كأخكاتيا18996-18993

""     ""    ""عبد اليادم عبد الرحمافالمخالب ك الفريسة19002-18997

""     ""    ""مرزاؽ بقطاشخيكؿ الميؿ كالنيار19010-19003

""     ""    ""أحمد الطيب معاششمكع ال تريد اإلنطفاء19016-19011

المؤسسة الكطنية لمكتابمحمد مفبلحأسرار المدينة19023-19017

"     "      "األزىر عطية-ركاية - خط االستكاء 19031-19024

"     "     "يكسؼ مناصريةاالتجاه الثكرم في الحركة الكطنية الجزائرية بيف الحربيف العالميتيف19032

"       "     "التمي بف الشيخدراسات في األدب الشعبي19035-19033

ديكاف  المطبكعات الجامعيةعبد الجبار تكامةالتعدية كالتضميف في األفعاؿ في العربي19050-19036

-بيركت - دار الثقافة منح خكرمالشعر بيف نقاد ثبلثة19052-19051

19054-19053
شعب كشاعر

نعمات أحمد : تقد/ أبك القاسـ الشابي
-مؤسسة الخانجي مصر فؤاد

19056-19055
األضداد في المغة

محمد :تح/ محمد بف القاسـ األنبارم
مكتبة القرآفابراىيـ الدسكقي

-بيركت - المكتبة العصرية مصطفى صادؽ الرافعي3-2-1تاريخ آداب العرب ج19062-19057

الييئة المصرية العامة لمكتابعبد البديع محمد عراؽ-دراسة تاريخية كفنية - دكاكيف الحماسة 19063

الييئة المصرية العامة لمكتابمجدم أحمد تكفيؽمفاىيـ النقد كمصادرىا عند جماعة الديكاف19064

19065
-الكتابة كالشعر - كتاب الصناعتيف 

دار الكتب العمميةمحمد قمنحة: تح/ أبك ىبلؿ العسكرم
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19067-19066
طبقات الشعراء

المجنة : تح/ ابف سبلـ الجمحي
-بيركت - دار النيضة العربية الجامعية لنشر التراث العربي

الييئة المصرية العامة لمكتابعبد المجيد حنكفالبلنسكنية كأثرىا في ركاد النقد العربي الحديث19068

دار الكتب العمميةابف طباطبةعيار الشعر 19072-19069

دار العكدة  بيركتالجكاىرم4-3-2-1ديكاف الجكاىرم ج19076-19073

المكتبة األزىرية لمترثعبد العاؿ سالـ مكـرالقرآف الكريـ كأثره في الدراسات النحكية19078-19077

دار الكتب العمميةمصطفى صادؽ الرافعي3-2-1كحي القمـ ج19081-19079

دار البياف العربيابف كثير الدمشقي:الشيخ7,,,1ج/البداية كالنياية 19088-19082

19091-19089
نيج الببلغة

: تح/ عمي بف طالب رضي اهلل عنو
-القاىرة - دار الحديث محمد عبده

مطابع الدكحة الحديثةىماـ عبد الرحيـ سعيدالفكر المنيجي عند المحدثيف19093-19092

مطابع الدكحة الحديثةعبد العظيـ محمكد ديبالمنيج في كتابات الغربييف عف التاريخ االسبلمي19095-19094

"    "     "عبد الحميـ عكيسالتأصيؿ االسبلمي لنظريات ابف خمدكف19096

"     "     "سالـ أحمد محؿالمنظكر الحضارم في التدكيف التاريخي عند العرب19098-19097

"     "     "طالب عبد الرحمافنحك تقكيـ جديد لمكتابةالعربية19100-19099

"    "     "مجمكعة مف الباحثيفالمغة كبناء الذات19101

"     "     "محمد بساـ ممصفي أدب األطفاؿ 19103-19102

"    "     "صالح قادر الزنكيالبعد المصدرم لفقو النصكص19105-19104

"    "     "طالب عبد الرحمافالعربية تكاجو التحديات190107-19106

"    "     "صالح سبكعي-الشاطبي نمكذجا - النص الشرعي كتأكيمو 19108

-مصر - دار المعارؼ شكقي ضيؼالباركدم رائد الشعر الحديث19110-19109
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ديكاف المطبكعات الجامعيةمحمد طمارتاريخ األدب الجزائرم19113-19111

-عنابة - منشكرات جامعة باجي مختار بكقرة نعمافمحاضرات في المدارس المسانية المعاصرة19120-19114

ديكاف المطبكعات الجامعيةبمممياني بف عمر-ديسكسير نمكذجا - تراث ابف جني المغكم كالدرس المغكم الحديث19122-19121

ديكاف المطبكعات الجامعيةمصطفى بيطاـ - 232-132- مظاىر المجتمع كمبلمح التجديد مف خبلؿ الشعر في العصر العباسي األكؿ 19128-19123

المؤسسة الكطنية لمكتابحجاجي حمداف كىكاريةالعربية الحديثة عبر النصكص األدبية19131-19129

ديكاف المطبكعات الجامعيةأحمد حيدكشاالتجاه النفسي في النقد العربي الحديث19141-19132

ديكاف المطبكعات الجامعيةحسيف مؤنسدراسات في السيرة النبكية19151-19142

-بيركت - المكتبة العصرية السيكطي: الشيخ أسرار ترتيب سكر القرآف19152

دار الطميعة بيركتعبد الرحمف شميمة األىذؿ2-1ج/ النحك المستطاب سؤاؿ كجكاب19154-19153

ديكاف المطبكعات الجامعيةزبير دراقيمحاضرات في األدب المقارف19165-19155

""     ""     ""الصديؽ سعدمإنكميزية عربية- دركس في الترجمة عربية إنكميزية 19174-19166

""     ""     ""الجيبللي دالشمدخؿ إلى المسانيات التداكلية19176-19175

دار العكدة محمد غنيمي ىبلؿالنقد األدبي الحديث19177

المؤسسة الكطنية لمكتابمصطفى نطكرلكجييا غكايات أخرل19180-19178

الفكميؾمرزاؽ بقطاشعزكز الكابراف19185-19181

المؤسسة الكطنية لمكتابعبد الرحماف ناصرأطفاؿ الحدكد19188-19186

""    ""     ""أحمد بكدشيشةشفرة الحبلقة ك عمبة الكبريت19196-19189

دار الفكر العربيالشيخ ابف منظكر15,,,1ج/ لساف العرب19211-19197

دار الثقافةأبك الفرج األصبياني25,,,1ج/ كتاب األغاني19236-19212

دار صادرمحمد بف جرير الطبرمتاريخ األمـ كالممكؾ- تاريخ الطبرم 19242-19237
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19246-19243
شبلح اآلجركمية في عمـ العربية

عبد العزيز : تح/نكر الديف السنيكرم
دار السبلـشرؼ

/عباس حسف4 ج3 ج2 ج1ج/ النحك الكافي19254-19247

دار صادرلياقكت الحمكم7ج,,,1ج/ معجـ البمداف19261-19255

دار الفكرعبد الرحماف بف خمدكفمقدمة العبلمة إبف خمدكف19262

المكتبة العصريةعبد المجيد الشرنكبي األزىرمإرشاد السالؾ19265-19263

/محمد غنيمي ىبلؿاألدب المقارف 19275-19266

دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيعجكرجي زيداف4-3-2-1ج/ تاريخ آداب المغة العربية19279-19276

19287-19280
8,,,1ج/ العقد الفريد 

: تح/ الفقيو ابف عبد ربو األندلسي
-بيركت - المكتبة العصرية محمد عبد القادر الكافي

19295-19288
4-3-2-1ج/ البرىاف في عمـك القرآف

أبك : تح/ االماـ عبد اهلل الزركشي
-بيركت - المكتبة العصرية الفضؿ ابراىيـ

19299-19296
4-3-2-1ج/ الكامؿ في المغة كاألدب 

محمد أبك : تح/ أبك العباس المبرد
"     "     "الفضؿ ابراىيـ

19303-19300
4-3-2-1ج/ البياف كالتبييف

عبد السبلـ : تح/ أبك عثماف الجاحظ
دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيعمحمد ىاركف

-بيركت - دار صادر محمد نبيؿ طريفي: شرح2-1ج/ ديكاف المفضميات19305-19304

مؤسة الكتب الثقافيةعرفاف مطرحي: تحقيؽ مجمع األضداد19307-19306

-بيركت - عالـ الكتب خضر مكسى محمد حمكد-دراسة أدبية مقارنة - مكازنة اآلمدم ككساطة الجرجاني 19309-19308

دار الشركؽسيد قطبالنقد األدبي، أصكلو كمناىجو19312-19310

-بيركت - الدار النمكذجية المنفمكطياألعماؿ الكاممة19314-19313
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دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيعيكسؼ البقاعي: تح/ ابف قتيبةأدب الكاتب19316-19315

دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيعالشريؼ الجرجانيكتاب التعريفات19320-19317

دار المعارؼ بمصرشكقي ضيؼ-العصر العباسي األكؿ - تاريخ األدب العربي 19334-19321

دار المعارؼ بمصرشكقي ضيؼ-العصر العباسي الثاني- تاريخ األدب العربي 19350-19335

دار المعارؼ بمصرشكقي ضيؼدراسات في الشعر العربي المعاصر19360-19351

المؤسسة الكطنية لمكتابعبد العزيز محمكد لعرجالزليج في العمارة االسبلمية بالجزائر في العصر التركي19364-19361

-بيركت - دار الطميعة محمد ابف الطيبإسبلـ المتصكفة19366-19365

-بيركت - دار الطميعة منجي لسكدإسبلـ الفبلسفة 19367

19391-19368
كتاب األغاني 

مجمكعة مف : تح/ أبك الفرج األصفياني
-بيركت - دار صادر األساتذة

دار الطميعةجكرج طرابيشي: تر/ ىػػػيغؿ الفف الرمزم الكبلسيكي الركمانسي 19394-19392

""     ""     مفيد الزيدمقناة الجزيرة 19395

""     ""     نادر حماميإسبلـ الفقراء 19398-19396

""     ""     سالـ يفكتالمناحي الجديدة لمفكر الفمسفي المعاصر19400-19399

19401fجكرج قـر     ""     ""

""     ""     خميؿ أحمد خميؿ/ جكلييت غارمادمالمسانة اإلجتماعية 19404-19402

""     ""     عبد الفتاح كيميطكاألدب كالغرابة19407-19405

""     ""     جكرج طرابيشيعقدة أكديب في الركاية العربية19409-19408

""     ""     أبك الحسف الماكردمقكانيف الكزارة كسياسة الممؾ19410

""     ""     مصطفى الجكزكشعر عنترة 19413-19411

""     ""     عمي حربأسئمة الحقيقة كرىانات الفكر19415-19414
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""     ""     كماؿ بكداشعمـ النفس كمسائؿ المغة19416

""     ""     عادؿ فاخكرمتيارات في السيمياء19418-19417

دار الطميعةجمبير االشقرصداـ اليمجيات19419

""     ""     ابراىيـ القادرم بكتشيش- د تاريخ الغرب االسبلمي 19420

""     ""     ابراىيـ القادرم بكتشيش- د اضاءات حكؿ تراث الغرب االسبلمي كتاريخو االقتصادم19421

""     ""     سعيد بف حمادة ىجرم14ك13/  ىجرم8ك7الماء ك اإلنساف في األندلس خبلؿ القرنيف 19422

""     ""     يحيى اليحياكمالعرب كشبكات المعرفة19423

""     ""     عبد اليادم عبد الرحمافالتاريخ كاألسطكرة 19424

""     ""     سالـ يفكتالنص كالتاريخ19425

""     ""     عادؿ فاخكرمعمـ الداللة عند العرب19429-19426

""     ""     عبد الباسط قمكرم- ىالة الكرتاني إسبلـ عصكر اإلنحطاط19430

""     ""     عبد الرحيـ بكىاىااإلسبلـ الحركي19431

""     ""     عادؿ فاخكرمالمسانية التكليدية كالتحكيمية19434-19432

منشكرات الجمؿعدناف عباس عمي/ تكر آندريوالتصكؼ اإلسبلمي19435

""     ""     عمي مصباح:تر/ فريدريش نيتشوىذا ىك اإلنساف 19436

""     ""     سعيد الغانمي: تر/ بكؿ تيميتشبكاعث اإليماف 19437

دار الطميعةرضكاف زيادةأيديكلكجيا النيضة الخطاب العربي المعاصر19439-19438

""     ""     جكرج طرابيشي: تر/ ىيغؿالمدخؿ إلى عمـ الجماؿ فكرة الجماؿ19441-19440

""     ""     سالـ يفكتمكانة العمـ في الثقافة العربية19442

""     ""     سالـ يفكتحفريات المعرفة العربية اإلسبلمية التعميؿ الفقيي 19444-19443

دار الكتابمحمد سميمافاأليديكلكجيا الشيعية في رثاء الحسيف19445
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دار الفكرأبي الفضؿ المصرم15ج,,,, 1لساف العرب  ج19460-19446

عيف لمدراسات كالبحكث اإلنسانية كاإلجتماعيةسعيد مرادالفرؽ كالجماعات الدينية 19461

دار العكدةعبد الرحيـ محمكدديكاف عبد الرحيـ محمكد19462

ديكاف المطبكعات الجامعية كىرافعبد القادر فيدكحدالئمية النص األدبي19463

دار اآلدابصبلح فضؿأساليب الشعرية المعاصرة19464

الييئة المصرية العامة لمكتابحامد أبكؿ حمدقراءات في آداب إسبانيا كأمريكا البلتينية19465

""     ""     جبلؿ جميؿ محمدمفيـك الضكء كالظبلـ في العرض المسرحي19466

منشكرات الجمؿيكسؼ سدافاألدب العربي اليازؿ كنكادر الثقبلء19472-19467

""     ""     نكبكأكي نكتكىاراالعرب كجية نظر يابانية 19474-19473

الييئة المصرية العامة لمكتابسعاد ماىر محمدالفنكف اإلسبلمية19476-19475

مكتبة الرشاديكسؼ اليكسؼمقاالت في الشعر الجاىمي19481-19477

الدار المصرية السعكديةعصاـ عبد اهللرىاف الحداثة كما بعد الحداثة19482

دار المعرفةفايزة أنكر شكرمالقيـ األخبلقية19483

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا صابر عبده أبا زيدمأثر عمما العرب كالمسمميف19484

""     ""     ىالة محجكب خضرعمـ الجماؿ كقضاياه19485

""     ""     ىالة محجكب خضراإلبداع اإلليي بيف الجماؿ كالجبلؿ19486

""     ""     خالد حربيحجة الطب في العالـ- أبك بكر الرازم19487

""     ""     خالد الحربي:تح/ أبي بكر الرازمبرء ساعة 19488

""     ""     خالد الحربي:تح/ أبي بكر الرازمجراب المجربات كخزانة األطباء19489

""     ""     خالد الحربي:تح/ أبي بكر الرازمكتاب التجارب19490

""     ""     خالد الحربي:تح/ أبي بكر الرازمسر صناعة الطب19491
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""     ""     خالد الحربي:تح/ أبي بكر الرازممقالة في النقرس19492

""     ""     خالد حربيخبلصة التداكم بالغداء كاألعشاب19493

-عماف - دار أسامة مفيد الزيدمقضايا العكلمة كالمعمكماتية19494

-اإلسكندرية - دار الفكر ليمى سميمافظاىرة العكلمة 19495

-لئلسكندرية - المكتب الجامعي الحديث محمد سيد فيميتكنكلكجيا اإلتصاؿ في الخدمة اإلجتماعية19496

العمـ كاإليماف لمنشر كالتكزيععمي إمبابيكيؼ تكتب مقاال في صحيفتؾ المدرسية 19498-19497

-اإلسكندرية - مؤسسة حكرس الدكلية طو عمرالصحافة المدرسية19499

-مصر - دار المعرفة نبيمة حسف محمدالمكتبك التاريخية كمناىج البحث19500

العمـ كاإليماف لمنشر كالتكزيعإبراىيـ عمي السيد القبلتاريخ مصر اإلسبلمية كجكانبمف حضارتيا مند الفتح اإلسبلمي حتى نياية العصر الفاطمي19501

""     ""     جماؿ خير اهللالنقكش الكتابية عمى شكاىد القبكر اإلسبلمية 19502

اإلسكندرية- المعارؼ منصكر الحمكحكار الحضارات19503

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا محمدالسيد غيطاسدراسات كبحكث في اآلثار كالحضارة اإلسبلمية   الكتاب الثاني الفنكف19504

""     ""     محمدالسيد غيطاسدراسات كبحكث في اآلثار كالحضارة اإلسبلمية   الكتاب األكؿ العمارة19505

دار أجناديفمحمد فكزم حمكةغرافيا المدف19506

الييئة المصرية العامة لمكتابعبد الرحمف بف خمدكف3 ج2 ج1ج- مقدمة إبف خمدكف - سمسمة التراث 19509-19507

-مصر - دار المعرفة مدحت عبد الحميد أبكزيدليفة اإلدماف تشخيصيا كعبلجيا19510

-دمشؽ - منشكرات كزارة الثقافة صياح الجييـ: تر/ آالف تكريف2ج,,,1ج- نقد الحداثة 19514-19511

دار القكرمنى الياسالقياس في النحك19523-19515

-مصر - دار المعارؼ شكقي ضيؼالعصر العباسي األكؿ19526-19524

-مصر - دار المعارؼ شكقي ضيؼ<19529-19567
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19533-19530

بمكغ األدب في شرح المية العرب

إبف /العكبرم/المبرد/الزمخشرم
: تح--إبف عطاء المصرم/زاككرالغربي

محمد عبد /محمد عبد الحكيـ القاضي
/الرزاؽ عرفاف

19537-19534
أىدل سبيؿ إلى عممي الخميؿ العركض كالقافية

عمر فاركؽ : تح/ محمكد مصطفى
-بيركت - مؤسسة الكتب الثقافية الطباع

/أحمد عمي كنعافالطفكلة في الشعر العربي كالعالمي 19542-19538

19545-19543
اإليضاح في عمـك الببلغة 

: تح/محمد بف عبد الرحمف الخطيب
المكتبة التكفيقيةمجدم فتحي السيد

19547-19546
جامع الدركس العربية 

إسماعيؿ : تع/ الشيخ مصطفى الغبلييني
-القاىرة - منشكرات كزارة الثقافة العقباكم

دار المعرفةشمتاغ عمكد شرادأثر القرآف في الشعر العربي الحديث19551-19548

دار الفكرعبد المنعـ فائزتطبيقات نحكية أسمكب جديد في تدريس النحك19556-19552

دار المنارةمكفؽ زريؽنيضة أـ تغريب 19562-19557

-دمشؽ - دار الفكر محمكد المقدادتاريخ الرتؿ النثرم عند العرب في الجاىمية19564-19563

الجزائر- مكتبة الرشاد لمطباعة كالنشر يكسؼ اليكسؼبحكث في المعمقات 19579-19565

الجزائر- مكتبة الرشاد لمطباعة كالنشر يكسؼ اليكسؼمقاالت في الشعر الجاىمي19594-19580

دار السبلـ لمطباعة كالنشر كالتكزيععمي شكاخ إسحاؽآراء في الشعر الحديث19595

-بيركت - دار الكتاب المبناني عبد اهلل كنكفمفاىيـ إسبلمية19596

المؤسسة الكطنية لمكتابأحمد رضا حكحكغادة أـ القرل19597

دار الشؤكف الثقافية العامةكماؿ عيدعمـ الجماؿ المسرحي19598
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المؤسسة الكطنية لمكتاباألزىر عطية-ركاية - خط االستكاء 19604-19599

19610-19605
صحيح األحاديث القدسية 

عبد العزيز - محمد محمد تامر: جمع
-الجزائر - دار الكعي محمد

-بيركت - دار المنارة محمد بدكم كىبةأديبات معاصرات19612-19611

-الجزائر - جمعية أنغاـ الحياة الثقافيةقاسـ أحمد الشيخ بالحاجالشاعر صالح الخرفي19613

دار النشر لمجامعاتأحمد شفيؽ الخطيب: ترألكاف مف األدب في الشرؽ كالغرب19616-19614

-الرياض - أـ القرل  عبد الرحماف بكرثبلثمئة مكقؼ في الزىد كالرقائؽ19619-19617

19622-19620
كتاب النياية في فف الكناية

مكفؽ فكزم : تح/أبكمنصكر الثعالبي
دار الحكمة لمطباعة كالنشرالجبر

19626-19623
المكطأ

: تح/ أبك عبد اهلل مالؾ بف أنس: لمشيخ
-القاىرة-دار طو عبد الرؤكؼ سعد

19634-19627
جامع العمـك كالحكـ 

محمد : تح/ ابف رجب الحنبمي: الشيخ 
دار الكعي لمنشر كالتكزيعمحمد تامر

شركة القدس لمتصديرابف ىشاـ األنصارم: االماـ أكضح المسالؾ الى ألفية ابف مالؾ 19637-19635

دار الفكر العربي المعاصراحساف حقي: تر/ أكجيف يكنغاليقظة العربية االسبلمية19638

دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيعمحمد المبارؾفقو المغة كخصائص العربية19641-19639

دار الغد الجديدأبك بكر عبد القادر الرازممختار الصحاح19644-19642

دار الكفاءمحمكد عبد اهلل بكارالتجديد في الفكر االسبلمي المعاصر19647-19645

-دمشؽ - دار الفكر محمد عنبرجدية الحرؼ العربي كفيزيائية الفكر كالمادة19650-19648

-دمشؽ - منشكرات كزارة الثقافة يكسؼ اسماعيؿقراءة تحميمية لمقصيدة العربية في القرنيف السمبع كالثامف اليجرييف- بنية االيقاع في الخطاب الشعرم 

منشكرات الييئة العامة السكرية لمكتابنذير العظمةفضاءات األدب المقارف19655-19654
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منشكرات الجمؿخالدة حامد: تر/ ديفيد ككزنز ىكم-األدب كالتاريخ كاليرمنيكطيقا الفمسفية - الحمقة النقدية 19656

-دمشؽ - منشكرات كزارة الثقافة محمد فريد حجا- حياتو، كمزاياه، كمكانتو في التاريخ العربي -سيؼ الدكلة الحمداني 19658-19657

-لبناف - منشكرات دار اليكسؼ عمر الحسفالمكسكعة العممية19660-19659

دار إشبيميا لمنشر كالتكزيعمحمد بف عمي الصامؿ-دراسة ببلغية تحميمية - األسمكب الحكيـ 19664-19661

دار إشبيميا لمنشر كالتكزيععدناف محمد عبد العزيز كزاففكر التنصير في مسرحيات شكسبير19666-19665

-لبناف - منشكرات دار اليكسؼ محمد العريسمكسكعة شعراء العصر األندلسي19668-19667

دار الفجر لمتراثإبف الجكزم: الشيخ سيرة عمر بف عبد العزيز19672-19669

الكطف العربي لمنشر كالتكزيعصبلح عبد الصبكراإلبحار في الذاكرة19673

19675-19674
شرح المعمقات السبع

محمد محيي الديف : تح/ لئلماـ الزكزني
دار الطبلئععبد الحميد

دار االجتيادعز الديف المناصرةلف يفيمني أحد غير الزيتكف19676

دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيعأحمد الحمبلكمشذا العرؼ في فف الصرؼ19678-19677

19681-19679
ديكاف ابف عساكر

: تح/ أبك القاسـ بف عبد اهلل الشافعي 
دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيعمحمد عبد الرحيـ

مطابع كزارة الثقافة السكريةإبراسيـ جندارم جمعةالنص المسرحي العربي كنكسة حزيراف19683-19382

نجاز 19684 مطابع كزارة الثقافة السكريةفائز الشرعدراسة في الشعرالعربي الحديث بيف الحربف العالمتيف- الصكرة الكمية مفيـك كا 

دار إشبيميا لمنشر كالتكزيعمحمد بف عمي الصامؿ19686-19685

منشكرات المعيد العالي لمفنكف المسرحيةرياض عصمت-دراسات تطبيقية في المسرح العربي - بقعة ضكء 19688-19687

مطابع كزارة الثقافة السكرية-المنظمة - يكنيسيؼ أدب األطفاؿ19689

الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيعمصطفى النكابكتريات ليمة19690
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19692-19691
العالـ كالنص كالناقد

إتحاد كتاب العربعبد الكريـ محفكض: تر/ إدكارد سعيد

دار السبلـ- دار الكّراؽ مصطفى السباعيعظماؤنا في التاريخ19694-19693

مؤسسة إقرأ لمنشر كالتكزيععمي محمد الصبلبيفكر الخكارج كالشيعة في ميزاف أىؿ السنة كالجماعة19696-19695

دار الغد الجديدأحمد عبد العاؿ الطيطاكمس، ج في سيرة الخمفاء الراشديف19698-19697

مطابع كزارة الثقافة السكريةىناء فريد خزنو كاتبي-المدرسة الجقمقية - متحؼ الخط العربي 19700-19699

19703-19701
كتاب دالئؿ االعجاز

أبك : تح/ أبك بكر عبد القاىر الجرجاني
-جدة - دار المدني محمكد محمد شاكر- فير

مطابع كزارة الثقافة السكريةعادؿ العامؿ: تر/ عدد مف المؤلفيفاالبتكار كالمعاصرة في األدب كالفنكف19705-19704

إتحاد كتاب العربفؤاد سميـ أبك زريؽاألدب الصييكني كتضميؿ الرأم العاـ 19707-19706

-القاىرة - مكتبة كىبة أحمد رحمانيالرؤيا كالتشكيؿ في األدب المعاصر19709-19708

-جدة - دار القبلئد محمد عبد اهلل خير الديفقصص كاقعية أغرب مف الخياؿ19712-19710

-المنصكرة - دار الغد الجديد بف صالح العثيميف: الشيخ شرح اآلجركمية19715-19713

-القاىرة - الدار الذىبية محمد إسماعيؿ الجاكيشمف عجائب الخمؽ في الككف العظيـ19719-19716

دار الفكرسعدم أبك جيبمركاف بف محمد كأسباب سقكط الدكلة األمكية19720

19723-19721
أسرار الببلغة

أبك : تح/ أبك بكر عبد القاىر الجرجاني
-جدة - دار المدني محمكد محمد شاكر- فير

إتحاد كتاب العربكحيد صبحي كبابةالصكرة الفنية في شعر الطائييف بيف االنفعاؿ كالحس19725-19724

إتحاد كتاب العربعمي الشعيبياإليجابية كالسمبية في الشعر العربي بيف الجاىمية كاالسبلـ19727-19726

مؤسسة نكفؿميخائيؿ نعيمةيا ابف آدـ19728

-بيركت - عالـ الكتب فيمي سعد: تح/ إبف األثير الجزرمكتاب المرصع في اآلباء كاألميات كاألبناء كالبنات كاألذكاء كالذكات19732-19729
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دار الفكرإبراىيـ الكيبلني: تر/ شارؿ بمبلالجاحظ19733

19735-19734
إيثار اإلنصاؼ في آثار الخبلؼ

البسط لبف الجزرم تح ناصر العمي 
دار السبلـ لمطباعة كالنشر كالتكزيعالناصر الخميفي

-بيركت -دار العكدة يكسؼ الخاؿاألعماؿ الشعرية الكاممة 19737-19736

19743-19738
6-5-4-3-2-1ج/أعياف العصر كأعكاف النصر

/ صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ الصفدم
دار الفكرمجمكعة مف الدكاترة: تح

الييئة المصرية العامة لمكتابمحمد كماؿ إسماعيؿالتحميؿ كالتكزيع األكركسترالي19746-19744

-سكريا - دار الحكارحامد بردخافعمى دركب آسيا19747

سينا لمنشرعبد اليادم عبد الرحمفالسحر في مصر القديمة19748

19752-19749
الركح 

القدس لمدراسات : تح/إبف القيـ الجكزية
دار الكعياإلسبلمية

دار الفكرمحمد نسيبزكايا العمـ كالقرآف بالجزائر19754-19753

دار الحكمة- دار البشائر ياسر الفيدالصحافة الثقافية في الخميج العربي19756-19755

دار العكدةأحمد دحبكرديكاف أحمد دحبكر19759-19757

دار العكدةعبد اهلل البردكني-المجمد الثاني - ديكاف عبد اهلل البردكني 19760

دار العكدةأبي سممىديكاف أبي سممى19761

دار الكساـنافع عبد اهللاألعياد كالميرجانات في الشعر األندلسي19966-19762

-السعكدية - دار المنادة إبف الجكزمصيد الخاطر19770-19768

دار البياف العربيأبك بكر جابر الجزائرممنياج المسمـ19776-19771

دار الجميؿشاكر السماكمالعشؾ كالمكت كبنادـ19777

الدار العربية لمعمـكالطاىر بكمزبرأصكؿ الشعرية العربية19780-19778
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دار الشركؽمحمد قطبكيؼ نكتب التاريخ اإلسبلمي19781

-الجزائر - دار الكعي إلبف القيـ الجكزيةركضة المحبيف كنزىة المشتاقيف19783-19782

الدار العربية لمعمـكحسيف خمرمنظرية النص19785-19784

دار األدبأدكنيسسياسة الشعر19788-19786

دار األدبأدكنيسسياسة الشعر19789

دار البدرأبي عبد اهلل القضاعيعيكف المعارؼ كفنكف أخبار الخبلئؼ19791-19790

دار التككيفأسامة أسبر: تر/فيرجينياأساطير الخمؽ19793-19792

-الجزائر - المؤسسة الكطنية لمكتاب عبد اليادم عبد الرحمفالمخالب كالفريسة19798-19794

""     ""     ""محمد مفبلحخيرة كالجباؿ19801-19799

دار التككيفأحمد معيطةالمقدس كالمدنس بيف الشعر كالخبلفة19805-19802

-سكريا - دار الفرقد جكرج ككسيأعرؽ الحضارات19807-19806

""     ""     ""أبك يعقكب المرزكقيالكعي العربي بقضايا األمة19808

-الجزائر - المؤسسة الكطنية لمكتاب عمر بف قينةمأكل جاف دكالف 19812-19809

منشكرات اإلختبلؼعبد اهلل إبراىيـالتمقي كالسياقات الثقافية19813

دار اآلدابيكسؼ حبلكماألسطكرة في الشعر العربي المعاصر19815-19814

منشكرات اإلختبلؼآمنة بمعمىتحميؿ الخطاب الصكفي19816

-سكريا - دار الحكاررمي أبك عميال تشبو ىذا النير19817

الييئة المصرية العامة لمكتابأحمد صميحة: تج/رندؿ كبلرؾالرمز كاألسطكرة في مصر القديمة19818

-لبناف - دار الغرب اإلسبلمي محمد بف صالح ناصرالخميؿ بف أحمد الفراىيدم العالـ العبقرم19820-19819

-الجزائر - المؤسسة الكطنية لمكتاب التمي بف الشيخمنطمقات التفكير في األدب الشعبي الجزائرم19821

دار اليكسؼإنتصار الغكؿمكسكعة غزكات كسرايا الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ19823-19822
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-السعكدية - كنكز إشبيميا سميماف بف عبد اهلل القصير-دراسة حديثية فقيية - أحكاـ الديف 19825-19824

""     ""     ""محمد بف عمي الصامؿالمدخؿ إلى دراسة ببلة أىؿ السنة19827-19826

-سكريا - دار الفرقد محمد عمي الكبسيفي النيضة كالحداثة19829-19828

دار اآلداببشير القمرممقاربات نقدية في اإلبداع العربي المعاصر- مجازات 19831-19830

دار المعارؼعيسى الناعكرمأدب الميجر19837-19832

-السعكدية - جامعة اإلماـ محمد بف سعكد عبد الرحمف العايدعقد المقاكلة19839-19838

دار اآلدابيمني العيد-دراسات في النقد األدبي - في معرفة النص 19841-19840

-السعكدية - كنكز إشبيميا مبارؾ سميماف - 2ج- أحكاـ التعامؿ في األسكاؽ المالية المعاصرة 19843-19842

-سكريا - دار الفرقد نزار يكسؼالزمف العربي الردمء19844

19846-19845
خطاب الحكاية 

عبد - محمد معتصـ : تر/جيرار جينيت 
منشكرات اإلختبلؼعمر الحمي- الجميؿ األزدم 

المؤسسة الكطنية لمكتاب-الدار التكنسية لمنشرمحمد التكميالمجتمع اإلنساني في القرآف الكريـ19848-19847

دار اآلدابصالح فضؿتحكالت الشعرية العربية 19850-19849

منشكرات جامعة السابع مف أبريؿصالح ىكيدمقضاياه كمناىجو- النقد األدبي الحديث 19853-19851

الدار العربية لمعمـكأحمد يكسؼ-سمطة البنية ككىـ المحايثة - القراءة النسقية 19855-19854

دار المعارؼشكقي ضيؼالفف كمذاىبو في النثر العربي19860-19856

-لبناف - دار الفكر العربي مجيد طراد: تح/ أبي سعد األصمعياألصمعيات 19863-19861

دار اآلدابأمينة غصفقراءات غير بريئة في التأكيؿ كالتمقي19865-19864

-مصر - دار المعارؼ محمد زغمكؿ سبلـتاريخ النقد العربي مف القرف الخامس إلى العاشر اليجرم19870-19866

19886-19871
سير  أعبلـ النببلء 

المكتبة التكفيقيةاإلماـ شمس الديف بف عثماف الذىبي
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19888-19887
اإلقناع 

/ اإلماـ الحافظ بف المنذر النيسبكرم
محمد حسف الشافعي: تح

-لبناف - دار الكتب العممية 

-سكريا - مطابع دار البعث مجمكعة مف المغكييف2007 إلى يناير 2005مف أكتكبر / مجمة مجمع المغة العربية بدمشؽ19900-19889

-سكريا - دار الفكر فخر الديف قباكةمنيج التبريزم في شركحو كالقيمة التاريخية لممفضميات 19902-19901

-مصر - دار المعارؼ يكسؼ خميؼالشعراء الصعاليؾ في العصر الجاىمي19903

-لبناف - دار العكدة عمر أبك ريشةديكاف عمر أبك ريشة 19905-19904

-لبناف - دار األندلس مصطفى ناصؼقراءة ثانية لشعرنا القديـ19907-19906

19909-19908
2ج,,,1ج/ إتخاد القرار بالمصمحة

-السعكدية - جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية عبد العزيز بف سطاـ آؿ سعكد

مؤسسة اإلنتشار العربيمحمد كريـ الككازالفصاحة في العربية المفاىيـ كاألصكؿ19912-19910

منشكرات اإلختبلؼالسعيد بكطاجيفمقاربات في النص السردم الجزائرم الحديث- السرد ككىـ المرجع 19915-19913

إتحاد الكتاب العربإسماعيؿ الممحـدراسة في سيككلكجية اإلتصاؿ كاإلبداع- التجربة اإلبداعية 19916

-لبناف - عالـ الكتب محمد كماؿ الديف عز الديفالمقريزم مؤرخا19917

-لبناف - دار العكدة أمؿ دنقؿاألعماؿ الشعرية الكاممة19922-19918

دار الفكرضياء مجيد المكسكماإلصبلح النقدم19923

-بيركت - المكتبة العصرية مصطفى صادؽ الرافعي3-2-1ج/ تاريخ آداب العرب19926-19924

كنكز إشبيميا لمنشر كالتكزيعفيد بف عبد الرحماف الحمكدمحماية البيئة كالمكارد الطبيعية في السنة النبكية19928-19927

-دمشؽ- اليمامة لمنشر كالتكزيع عمي الشربجيحقكؽ االنساف في االسبلـ19930-19929

دار األندلسمصطفى ناصؼالصكرة األدبية19933-19931

كنكز إشبيميا لمنشر كالتكزيعأحمد بف عبد اهلل الباتمياألحاديث كاآلثار الكاردة في فضؿ المغة العربية كذـ المحف19934
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19937-19935
المبيج في تفسير أسماء شعراء الحماسة 

أبك الفتح عثماف بف : شيخ العربية
دار المنارة- دار القمـ حسف ىنداكم/ جني

كنكز إشبيميا لمنشر كالتكزيعمحمد بف عمي الصامؿقضية الفصؿ كالكصؿ بيف المفردات عند الببلغييف19942-19938

مكتبة نيضة مصرمحمد مندكرفي الميزاف الجديد19943

كنكز إشبيميا لمنشر كالتكزيعمحمد بف عمي الصامؿببلغة أساليب التحية في الشعر العربي19945-19944

كنكز إشبيميا لمنشر كالتكزيعمحمد بف فيد بف إبراىيـ الكدعافالفكائد المجمكعة في الرؤل مف سكرة يكسؼ19946

الييئة العامة السكرية لمكتابعبد الفتاح ركاس-ىكمش عمى منصة العرض-سحر المسرح19948-19947

-بيركت - دار اليكسؼ لمطباعة محمد العريسمكسكعة شعراء العصر الجاىمي19950-19949

كنكز إشبيميا لمنشر كالتكزيعحسف بف محمكد ىنداكم- في كتاب سيبكيو-فيرس التراكيب كالنماذج النحكية19953-19951

-سكرية - إتحاد كتاب العرب حنا عبكدالقصيدة كالجسد19955-19954

-سكرية - إتحاد كتاب العرب حسيف جمعةفي جمالية الكممة19957-19956

19961-19958
كتاب مقاييس المقصكر كالممدكد

حسف محمكد : تح/ أبك عمي الفارسي 
دار إشبيميا لمنشر كالتكزيعىنداكم

-سكرية - إتحاد كتاب العرب أحمد محمد كيساالنزياح في التراث النقدم كالببلغي19963-19962

19967-19964
الشافي في عمـ القكافي

صالح بف : تح/ إبف القطاع الصقمي
دار إشبيميا لمنشر كالتكزيعالحسيف العايد

19969-19968
-مسرحية ككميدية - الحافمة 

محمد سعيد : تر/ ستانيسبلؼ ستراتييؼ
مطابع كزارة الثقافة السكريةالجكخدار

-سكرية - إتحاد كتاب العرب عمي عقمة عرسافكقفات مع المسرح العربي19971-19970

دار إشبيميا لمنشر كالتكزيعإبراىيـ بف منصكر التركي-ركاية - تضاريس الكجع 19974-19972

دار الغد الجديدحامد أحمد الطاىرمائة قصة مف قصص الظالميف19977-19975
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مطابع كزارة الثقافة السكريةسبلـ اليماني-مسرحية- قضية شيرزاد كحكاية الفساد19979-19978

دار الفكرأحمد ناصيب المحاميدقبسات ىادفات19984-19980

-كىراف - منشكرات دار األديب أحسف زقكرالحاجة الى تجديد التشريعات البشرية عبر الزماف كالمكاف19985

دار الغد الجديدعبد الغني أحمد عبد الغنينبأ الذيف تكممكا في الميد19989-19986

دار إشبيميا لمنشر كالتكزيععبد اهلل بف ناصر الصبيح-رؤسة في التأصيؿ االسبلمي لعمـ النفس - تمييد في التأصيؿ 19990

الييئة المصرية العامة لمكتابعامر النجارالتصكؼ النفسي19991

مؤسسة إقرأ لمنشر كالتكزيع كالترجمةمحمد سعيد مرسيفي التعامؿ مع اآلخريف19993-19992

-سكرية - دار الحكمة طمحة جكىراالعجاز العددم في سكرة الفاتحة19996-19994

19998-19997
كيؼ تكسب األصدقاء كتؤثر في الناس

عبد المنعـ محمد : تر/ ديؿ كارنيجي
-الجزائر - دار المعرفة الزيادم

الييئة المصرية العامة لمكتابمحمد رجب النجاراألدب الممحمي في التراث الشعبي العربي19999

كنكز إشبيميا لمنشر كالتكزيعمنصكر بف يكنس البيكتي: الشيخ 2-1ج/ المنح الشافيات بشرح مفردات االماـ أحمد20001-20000

-الرياض - مطابع الجامعة عبد العزيز بف إبراىيـ العصيميعمـ المغة النفسي20003-20002

-الجزائر - دار المعرفة دايؿ كارنيجيدع القمؽ كابدأ الحياة20004

 مصطفى الطحاف-التربية بالقصة -معالـ تربكية 20005

دار مجدالكم لمنشر كالتكزيعكامؿ السعيد-دراسة تحميمية مقارنة - األحكاـ العامة لئلشتراؾ الجرمي في قانكف العقكبات األردني 20008-20006

مطابع كزارة الثقافة السكريةسميـ الحسنيةفكرا، ككاقعا، كطمكحا- تنظيـ األسرة 20009

منشكرات الجمؿعبد اهلل القصيميالثكرة الكىابية20010

-كىراف - دار األديب لمنشر كالتكزيع عبد القادر خميفي-عيف الصفراء نمكذجا -مف المكركث الثقافي الجمعي المغربي 20011

المركز العربي لؤلبحاث كالتكثيؽصالح زىير الديف-ميد الحضارات كأرض الرساالت- الشرؽ 20012

التكير لمطباعة كالنشر كالتكزيععمي حرب-قراءات تأكيمية في الثقافة العربية- التأكيؿ كالحقيقة 20015-20013
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-سكريا - دار المنيج محمد جماؿ طحافاالستبداد كبدائمو في الفكرالعربي الحديث20016

-سكريا - دار الفرقد محمد عمي الكبسيقراءات في الفكر الفمسفي المعاصر20018-20017

-سكريا - دار التككيف السيد نفادم: تر/ جاف بياجيواالبستمكلكجيا التككينية20019

مؤسسة االنتشار العربيمحمكد يكسؼ خضرفي حقائؽ الكجكد20020

منشكرات االختبلؼعمر مييبؿمف النسؽ الى الذات 20012-20022

-سكريا - دار الفرقد منير الحافظ-منيج العكلمة البلنمطي - تشخيص جمالي في العكلمة 20023

منشكرات االختبلؼكجيو قانصك: تر/ دافيد جاسيرمقدمة في اليرمينكطيقا20024

-سكريا - دار التككيف ىيفرك محمد عمي ديركيالمعرفة كحدكدىا عند محيي الديف بف عربي              

-القاىرة - دار النصر لمنشر كالتكزيع عطية مسكحالماركسية مف فمسفة لمتغيير الى فمسفة لمتبرير20026

-األردف - دار الشركؽ عيسى برىكمةحفريات لغكية في الذككرة كاألنكثة- المغة كالجنس20028-20027

كنكز إشبيميا لمنشر كالتكزيعحممي محد القاعكد-دراسات في الركاية المعاصرة - الكعي كالغيبكبة 20033-20029

-سكريا - دار التككيف إسحاؽ سميماف-9- أسرار الرقـ المقدس 20035-20034

المؤسسة الكطنية لمكتابعمار الطالبي: تؽإمبلء االماـ عبد الحميد بف باديس-مبادئ األصكؿ  20036

-االسكندرية -دار الدعكة مصطفى حممياالسبلـ كاألدياف20037

-االسكندرية -دار الدعكة مصطفى حممياألخبلؽ بيف الفبلسفة كعمماء االسبلـ20039-20038

-بيركت - دار الطميعة صادؽ جبلؿ العظـنقد الفكر الديني20040

-سكريا - دار الفرقد منير الحافظالكعي المغكم20044-20041

-سكرية - دار الفكر عمر كامؿ مقاكمكحدة الحضارة20047-20045

مطابع كزارة الثقافة السكريةعبد اهلل أبك ىيؼالعرب كالحكار الحضارم20049-20048

المركز الثقافي العربيسعيد الغانمي: تر/ بكؿ ريككنظرية التأكيؿ 20052-20050

-سكريا - دار الفرقد منير الحافظالمعيار الجمالي في فف البلمعقكؿ20053
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20056-20054
فمسفة التأكيؿ

محمد : تر/ ىانس غيكرغ غادامير
منشكرات االختبلؼشكقي الزيف

-سكرية - دار الفكر معركؼ زريؽمشاكمنا النفسية20057

20061-20058
ديكاف االماـ الشافعي

-لبناف-دار الفكر البي عبد اهلل محمد بف ادريس الشافعي

كنكز اشبيمياعبد اهلل بف محمد العمراني- د مراجعة فقيية كمقترحات لمبحث المستقبمي-االستثمار ك المتاجرة في اسيـ الشركات المختمطة20065-20062

الييئة المصرية لمكتابمحمكد كىالة النبكم الشاؿالحضارة الفنية التشكيمية في مصر القديمة20067-20066

دار الشركؽيكسؼ القرضاكم- د مبلمح سيرة كمسيرة-ابف القرية ك الكتاب 20068

دار الشركؽيكسؼ القرضاكم- د 2ج-1مبلمح سيرة كمسيرة ج-ابف القرية ك الكتاب 20070-20069

مطابع الجامعةمحمد بف عمار دريف-د2ج2-1ج2تاثير الككفييف في نحاة االندلس 20074-20071

منشكرات الجمؿمحمد حسيف االعرجي- تحتمقيح العقكؿ-برية بف ابي اليسر الرياضي 20076-20075

منشكرات الجمؿجكاد عميالميدم المنتظر عند الشيعة االثني عشرية20077

دار الكتاب العربيعمر عبد السبلـ تدمرم-تحىجرم101/290-تاريخ االسبلـ ككفيات المشاىير كاالعبلـ20090-20078

مؤسسة الرسالةعباس/االرنؤكط/معركؼ-تحتاريخ االسبلـ ككفيات المشاىير كاالعبلـ20091

صبلح الديف عارؼ جنيدالركاـ المزني كالظكاىر الجكية في القراف الكريـ20093-20092
دار الغد الجديدمحمد أحمد عيسىمائة قصة مف قصص مجابكا الدعكة20099-20094

دار االديب لمنشر كالتكزيعمحمد شارؼسيد قطب المفترل عميو20100-20102

دار آفاؽ لمنشر كالتكزيعأمير سبلمة: تر/ فاليريك بيمميزارمغرفة عمي بابا حكايات العراؽ المجيكؿ20103

كنكز إشبيميا لمنشر كالتكزيعسراج الرحماف الندكم القاضيالخمفاء الراشدكف20104

سمسمة الرضا لممعمكماتىاني شحادة الخكرمتكنكلكجيا المعمكمات عؿ أعتاب القرف الحادم كالعشريف20105
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20108-20106
الغرر النقية عمى الدرر البيية 

كنكز إشبيميا لمنشر كالتكزيعفيصؿ بف عبد العزيز آؿ مبارؾ: الشيخ

20111-20110
جماليات فف االخراج

الييئة المصرية العامة لمكتابىناء عبد الفتاح: تر/ زيجمكنت ىبنز

الييئة المصرية العامة لمكتابمصطفى محـر: تر/ لكيس ىرمافاألسس العممية لكتابة السيناريك لمسينما كالتميفزيكف20113-20112

-الرياض - مطابع الجامعة عبد الرحيـ بف إبارىيـ السيد الياشـالتعييف كأثره في العقكد المالية20116-20114

الييئة المصرية العامة لمكتابعبد القادر القطقضايا كمكاقؼ20117

-بيركت - منشكرات المكتبة العصرية زكي مبارؾالعشاؽ الثبلثة20118

المؤسسة الكطنية لمكتاببنعزكز زبدةدراسة المشتقات العربية كآثارىا الببلغية في المعمقات العشر الجاىمية 20119

مطبعة الشرؽمنصكر إبراىيـ العتـك-دراسة مقارنة ألنظمت التأديب في األردف كسكرية كمصر كفرنسا - المسؤكلية التأديبية لممكظؼ العاـ 20120

-بيركت - دار العكدة  مصطفى محمكديكميات نص الميؿ20121

-القاىرة - مكتبة كىبة أحمد ىندكام ىبلؿاالستعارة في لساف العرب 20122

القاىرة- دار اآلفاؽ العربية أحمد تيمكر باشاتصحيح لساف العرب20123

20125-20124
2-1ج/ الخزؿ كالدأؿ بيف الدكر كالدارات كالديرة

- يحيى زكريا عبارة: تح/ ياقكت الحمكم
مطابع كزارة الثقافة السكريةمحمد أديب جمراف

كنكز إشبيميا لمنشر كالتكزيعفيد بف عبد الرحماف اليحيىإستيفاء الحقكؽ مف غير قضاء20126

ديكاف المطبكعات الجامعيةعبد الرحماف بف أحمد التجاني1977الى1900الكتاتيب القرآنية بندركمةمف 20127

دار الثقافة كالنشر كالتكزيعصبرل المتكلي-دراسة مكضكعية لجيكد ابف القيـ التفسيرية - منيج أىؿ السنة في تفسير القرآف الكريـ20128

المؤسسة الجزائرية لمطباعةإبراىيـ ركانيأسئمة الكتابة النقدية20129

معيد البحكث كالدراسات العربيةكماؿ نشأت-نشأتو كاتجاىاتو- النقد األدبي الحديث في مصر 20130

ديكاف المطبكعات الجامعيةعبد الممؾ مرتاضعناصر التراث الشعبي في البلز 20131
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إفريقيا الشرؽعمر أككاف: تر/ ركالف بارتقراءة جديدة لمببلغة القديمة20132

-الجزائر - دار الشركؽ سيد قطبفكرة كمنياج,,, في التاريخ 20133

الدارالعربية لمكتابالمنصؼ عاشكر: تر/ سابير-مقدمة في دراسة الكبلـ - المغة 20134

عيف لمدراسات كالبحكث االنسانية كاالجتماعيةسامية مصطفى مسعد-عصر سبلطيف المماليؾ - المغاربة كدكرىـ الثقافي في مصر 20135

20136
الفصكؿ في القكافي

: تح/ أبك محمد بف الدىاف النحكم
مركز الدرسات كاالعبلـ دار إشبيمياصالح بف حسيف العايد

دار إشبيميا لمنشر كالتكزيعفالح بف محمد الصغيرالمرأة المسممة كمسؤكليتيا في الكاقع المعاصر20137

-سكرية -دار الفكر محمكد أحمد السيدشؤكف لغكية20138

20139
النظرية السياسية االسبلمية في حقكؽ االنساف الشرعية

مؤسسة الخميج لمنشر كالطباعةسامي صالح الككيؿ- محمد أحمد مفتي

دار إشبيميا لمنشر كالتكزيععبد الرحماف بف زيد الزنيدمالطير العائمي20140

الييئة العامة لقصكر الثقافةأدكنيساألعماؿ الشعرية الكاممة20141

الييئة العامة لقصكر الثقافةعبد الغفار مكاكمشاعر الحب كالجماؿ عند اليكناف-سافك 20142

"      "      "ياسر شعباف: تر/ أكمبرتك أيككحكايات عف إساءة الفيـ20143

مؤسسة نكفؿميخائيؿ نعيمةىمس الجفكف20144

القاىرة- دار اآلفاؽ العربية عبد الحميد ىنداكم: تحقيؽديكاف ابف الكردم20145

الييئة المصرية العامة لمكتابكماؿ نشأتفي النقد القصصي20147-20146

20148
أنكاع الفيمـ األمريكي

مدحت / سكلكمكف- ستانمي جييو
"     "       "محفكظ

منشكرات االختبلؼأحمد يكسؼ- الجينيالكجيا الضائعة - يتـ النص 20149

منشكرات االختبلؼعمر بمخيرتحميؿ الخطاب المسرحي في ضكء النظرية التداكلية20152-20150
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-سكريا - دار الفرقد خميؿ خبليميجذكع السندياف كعركؽ األقحكاف20154-20153

منشكرات بيرتي-2007النص الكامؿ الى غية - القانكف المدني في ضكء الممارسة القضائية20159-20155

-لبناف - دار الكتب العممية جعفر خريبانيأبك نكاس 20160

-لبناف - دار الكتب العممية محمد محمد عكيضة: الشيخإبراىيـ ناجي20161

-لبناف - دار الكتب العممية محمد رضا مركةعبد اهلل بف المعتز20162

"     "     "محمد رضا مركةأبك فراس الحمداني20163

"     "     "أحمد حسف بسبحعامر بف الطفيؿ20164

"    "    "حسف جعفر نكر الديفالشريؼ الرضي20165

"    "     "جعفر خريبانيأبك نكاس 20166

"     "     "أحمد محمد عميافكثّير عزة20167

 "    "     "عبد المجيد الحرأبك القاسـ الشابي20168

"    "     "محمد محمد عكيضةدعبؿ بف عمي الخزاعي20169

"     "    "مأمكف بف محيي الديف الجنافالكميت بف زيد األسدم20170

"     "    "أحمد حسيف بسبحالعباس بف مرداس السممي20171

"    "     "محمد عمي الصباحكعب بف زىير20172

"     "     "أحمد حسيف بسبحلساف الديف بف الخطيب20173

"    "    "حسف جعفر نكر الديفلبيد بف ربيعة العامرم20175-20174

"     "    "أحمد حسيف بسبحاألخطؿ 20177-20176

"    "    "محمد محيي الديف الجنافأبك بكر الخكارزمي20180-20178

"     "     "محمد محمد عكيضةمحمكد سامي الباركدم20182-20181

"    "     "أحمد حسف بسبحالراعي النميرم20184-20183

467



"    "     "محمد محمد عكيضةإبراىيـ ناجي20186-20185

"    "     "أحمد حسف بسبحقيس بف ذريح20188-20187

 "     "     "فاركؽ عبد المعطيالعز بف عبد السبلـ سمطاف العمماء20190-20189

"      "     "محمحد محمد عكيضةإبراىيـ بف أدىـ األمير الزاىد20192-20191

  "    "     "    "     "      "الماكردم الفقيو الشافعي20195-20193

ماـ الكعاظ20198-20196   "     "     ""     "     "عبد الرحماف بف الجكزم شيخ الزىاد كا 

"     "     "مأمكف بف محيي الديف الجناف-منيجو في التفسير - أبك حياف األندلسي 20199

"     "     "محمد محمد عكيضةالحكيـ الترمذم الفقيو الناقد20200

"      "      "محمد محمد عكيضةابف ماجة االماـ الحافظ20201

"    "     "عصاـ محمد الحاج عميبشر بف الحرث المحدث الزاىد20202

"     "     "عصاـ محمد الحاج عميداكد بف نصير الطائي الفقيو الزاىد20203

   "      "      "كامؿ محمد محمد عكيضةمالؾ بف أنس إماـ دار اليجرة20204

"    "     "كامؿ محمد محمد عكيضةأحمد بف حنبؿ إماـ أىؿ السنة كالجماعة20205

"     "     "عصاـ محمد الحاج عمياالماـ سفياف الثكرم سيد الحفاظ20206

"     "     ""     "     "شعبة بف الحجاج األزدم سيد المحدثيف20207

"     "     "كامؿ محمد محمد عكيضةالنسائي سيد أىؿ الحديث20208

"      "    "كامؿ محمد محمد عكيضةاالماـ النككم20209

"      "      "كامؿ محمد محمد عكيضةاالماـ محمد بف عبد الكىاب شيخ المجدديف في العصر الحديث20210

"     "     "أحمد القصير: تر/ ب تشيخكؼ- أيرميمكؼ- تشككفسكي - تشيخكفا -جكركى20211

منشكرات الجمؿجكاد عميتاريخ الصبلة في االسبلـ20213-20212

كنكز إشبيميا لمنشر كالتكزيعسراج الرحماف الندكم القاضيمختصر السيرة النبكية20217-20214
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20221-20218
تحفة المكدكد بأحكاـ المكلكد

صبلح الديف : تح/ إبف القيـ الجكزية
-الجزائر - دار الكعي محمكد السعيد

20223-20222
تاريخ الخمفاء

دار الغد الجديدمحمد أحمد عيسى: تح/ االماـ السيكطي

دار التكزيع كالنشر االسبلميةعبد اهلل عقيؿ سميماف العقيؿمف أعبلـ الدعكة المعاصرة20224

20227-20225
جبلء األفياـ في الصبلة كالسبلـ عمى خير األناـ

صبلح الديف : تح/ إبف القيـ الجكزية
-الجزائر - دار الكعي محمكد السعيد

دار العقيدةاسامة الجماؿ/ اعتنى بوصحيح اسباب النزكؿ20231-20228

دار البياف العربياخ ك تح محمد ابراىيـ محمد سالـالنفحة المسكية في تاصيؿ ك جمع الدرة المرضية في القراءات الثبلث20234-20232

دار الكعي الجزائرالبف القيـ الجكزيةالداء كالدكاء20238-20235

20239
ضكابط الثمف كتطبيقاتو في عقد البيع

كنكز اشبيميا لمنشر كالتكزيعديب البغا/سمير جاب اهلل كقدـ لو /تأ

دار البياف العربيأبكبكر جابر الجزائرمعقيدةالمؤمف20242-20240

20244-20243
تنبيو الغافميف بأحاديث سيد المرسميف 

شريؼ : تح/ نصر بف محمد السمرقندم
دار الكعي لمنشر كالتكزيععبد اهلل

20247-20245
األذكار

-الجزائر - دار الكعي تعميقات الشيخ األلباني/ االماـ النككم

كنكز إشبيميا لمنشر كالتكزيعخالد بف عبد العزيز الباتميأحاديث البيكع المنيي عنيا20248

دار اآلفاؽالبستاني-العصر الجاىمي - األدب العربي 20249

-بيركت - عالـ الكتب سناء محمد سميماف-بيف الكاقع كالكاجب - كيفية تنظيـ الكقت كشغؿ أكقات الفراغ 20250

"     "      ""      "        "-العبلج ,,,,, أسبابو، - الغضب 20251
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دار الفجر لمنشر كالتكزيعمحمد منير حجاب-نشأتيا كتطكرىا - كسائؿ االتصاؿ 20252

-القاىرة - دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع أحمد أنكر بدر: تر/ أنتكني ديبكنزعمـ المعمكمات كالتكامؿ المعرفي20253

-بيركت - عالـ الكتب بياء شاىيفاالنترنت كالعكلمة20254

دار النفائس لمنشر كالتكزيعمحمد يكسؼ درادكـدفع الدية مف قبؿ شركات التأميف المعاصرة20255

-القاىرة - دار غريب لمطباعة كالنشر محمد عبد العزيز المكافيالمسرح الشعرم بعد شكقي20256

العمـ كااليماف لمنشر كالتكزيعأبك زيد بيكميالتكظيؼ الفني لمشعر في القصة العربية القديمة20258-20257

مؤسسة رسبلفيكسؼ مقراف-مدخؿ نظرم الى المصطمحات- المصطمح المساني المترجـ 20260-20259

عادة إنتاج الداللة20262-20261 العمـ كااليماف لمنشر كالتكزيعمحمد السيد أحمد الدسكقيجماليات التمقي كا 

20264-20263
االصكؿ ، القكاعد، كالتاريخ- السيميائية 

رشيد بف : تر/ مجمكعة مف الغربييف
مجدالكم لمنشر كالتكزيعمالؾ

مركز دراسات الكحدة العربيةىدل مقنص: تر/ كريستيف دكريكفأسس تدريس الترجمة 20266-20265

مركز االنماء الحضارممنذر عياشيالمسانيات كالداللة20268-20267

مؤسسة حكرس الدكليةمحمد عزباألساس في الترجمة20270-20269

مؤسسة االنتشار العربيمحمد األميف الطمبةمستكيات المغة في السرد العربي المعاصر20272-20271

عادة إنتاج الداللة20274-20273 العمـ كااليماف لمنشر كالتكزيعأحمد الدسكقيجماليات التمقي كا 

العمـ كااليماف لمنشر كالتكزيعأحمد الدسكقيشعرية الفف الكنائي بيف البعد المعجمي كالفضاء الداللي المنفتح20276-20275

العمـ كااليماف لمنشر كالتكزيععمكف سالمافااليقاع في شعرية الحداثة20278-20277

العمـ كااليماف لمنشر كالتكزيعمحمد خضرشعرية النصكص 20280-20279

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا محمكد المصرم- محمد أبك شكارب المدخؿ لدراسة الببلغة العربية20282-20281

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا بساـ قطكسالمدخؿ الى مناىج النقد المعاصر20283

"     "     "محمكد المصرم- محمد أبك شكارب -قراءات تحميمية في نصكص أدبية - جمالية األداء الفني 20286-20285
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"      "      "أبك الحسف سبلـمقدمة في نظرية المسرح الشعرم20288-20287

-بيركت - عالـ الكتب محمد رجب فضؿ اهللعممية الكتابة الكظيفية كتطبيقاتيا20290-20289

-بيركت - عالـ الكتب أحمد مخنار عمردراسة الصكت المغكم20292-20291

عالـ الكتب الحديثمحمد صابر عبيدالمغامرة الجمالية لمنص الشعرم20294-20293

عالـ الكتب الحديثمحمد سالـ سعد اهلل-دراسات في النقد المعرفي المعاصر - ما كراء النص 20296-20295

-األردف - دارلمكتاب العالمي مجمكعة مف المشاركيفتحكالت الخطاب النقدم العربي المعاصر20298-20297

-األردف - دار جرير عادؿ حسنيقراءة في فيـ طائفة مف النقاد المحدثيف لمشعر كالببلغة- طرائؽ المعاني 20300-20299

-األردف - دار كائؿ لنشر محمد إسحاؽ العنانيمدخؿ إلى عالـ الصكتيات 20302-20301

دار العمـ كاإليمافمحمد عمكاف سالمافرفعت سبلـ- حسف طمب - إبراىيـ أبك سنة - دراسة تطبيقية عمى دكاكيف فاركؽ شكشة - اإليقاع في شعر الحداثة 20304-20303 

مكتبة الثقافة الدينيةعبد المقصكد محمد عبد المقصكددكر عمـ األصكات في تفسير قضايا اإلعبلؿ في العربية 20306-20305

-لبناف - اإلنتشار العربي محمد عباسشعرية الحدث النثرم 20308-20307

-األردف - جدارا لمكتاب العالمي ىادم نيرعمـ الداللة التطبيقي في التراث العربي 20310-20309

20312-20311
مختارات صكتية 

نجبلء محمد - زيف كامؿ الخكيسكي 
دار المعرفةعمراف

20314-20313
مختارات لسانية

نجبلء محمد - زيف كامؿ الخكيسكي 
دار المعرفةعمراف

-لبناف - المؤسسة الجامعية لمدراسات عبد الكاسع الحميرمفي الطريؽ إلى النص 20316-20315

-األردف - دار جرير مكسى ربابعةجماليات األسمكب ك التمقي 20318-20317

20320-20319
مدخؿ إلى تحميؿ النص األدبي 

حسيف الفي - عبد القادر أبك شريفة 
-األردف - دار الفكر قزؽ

المركز الثقافي العربيكطفاء حمادم( 2006-1990 )الخطاب المسرحي في العالـ العربي 20322-20321
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-لبناف - المؤسسة الجامعية لمدراسات عبد الكاسع الحميرم"المفيـك العبلقة السمطة " الخطاب كالنص 20324-20323

-األردف - دار الحامد ظاىر محمد ىزاع الزكاىرةالمكف كداللتو في الشعر20326-20325

-لبناف - دار كنكز المعرفة جمعو عكض الخباصنظاـ الربط في النص العربي 20328-20327

20330-20329
INTERPRTING AS A DISCOURSE PROCESS- الترجمة عممية خطابية 

ميدم حسيف : تر/ ركم. سنثيا ب
-األردف - دار الفكر عميكم

الشركة المصرية العالمية لمنشرعمي عبد المنعـ عبد الحميدالنمكذج اإلنساني في أدب المقامة20332-20331

-األردف - دار صفاء عبد القادر عبد الجميؿ2ج,,,1ج- معجـ األصكؿ  في التراث العربي 20334-20333

-مصر - عالـ الكتب تماـ حسف: تر/ ركبف دم بكجرانرالنص كالخطاب كاإلجراء20336-20335

-مصر - عالـ الكتب تماـ حسفالمغة بيف المعيارية كالكصفية20338-20337

-مصر - عالـ الكتب سعد عبد العزيز مصمكحالمسانيات العربية المعاصرة دراسات كمثاقفات20340-20339

-مصر - عالـ الكتب محمد الدالياألدب المسرحي المعاصر20342-20341

-مصر - عالـ الكتب سعد مصمكحاألسمكب دراسة لغكية إحصائية 20344-20343

-مصر - عالـ الكتب بساـ قطكسالتأصيؿ ك اإلجراء النقدم- إستراتجيات القراءة 20346-20345

-مصر - إيتراؾ محمد فكرم الجزارالخطاب الشعرم عند محمكد دركيش 20348-20347

الشركة المصرية العالمية لمنشرسعيد حسف بحيرمالمفاىيـ ك اإلتجاىات - عالـ لغة النص 20350-20349

الشركة المصرية العالمية لمنشرصبلح فضؿببلغة الخطاب كعمـ النص 20352-20351

الشركة المصرية العالمية لمنشرطػػػو كادمجماليات القصيدة المعاصرة20354-20353

الشركة المصرية العالمية لمنشرغاطؼ جكده نصرالنص الشعرم كمشكبلت التفسير20356-20355

-مصر - أبك اليكؿ عمي عزتاإلتجاىات الحديثة في عمـ األساليب كتحميؿ الخطاب 20358-20357

الشركة المصرية العالمية لمنشرلطفي عبد البديعفمسفة المجاز بيف الببلغة العربية كالفكر الحديث20360-20359

الشركة المصرية العالمية لمنشرمحمد البطؿفصكؿ الترجمة كالتعريب20362-20361
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الشركة المصرية العالمية لمنشرمحمد البطؿترجمة األدب المصرم المعاصر20364-20363

الشركة المصرية العالمية لمنشرمحمد عبد المطمبالببلغة كاألسمكبية20366-20365

الشركة المصرية العالمية لمنشرمحمد عنانيمرشد التراجـ 20368-20367

الشركة المصرية العالمية لمنشرمحمد عنانيالترجمة األدبية بيف النظرية كالتطبيؽ20370-20369

الشركة المصرية العالمية لمنشرمحمد عنانيدراسة كمعجـ إنجميزم عربي- المصطمحات األدببية الحديثة 20372-20371

الشركة المصرية العالمية لمنشرمحمد عنانينظرية الترجمة الحديثة مدخؿ إلى مبحث دراسات الترجمة20374-20373

الشركة المصرية العالمية لمنشرنبيؿ راغبفنػػػػكف األدب العالمػػػػػػػػػػػػػي20376-20375

الشركة المصرية العالمية لمنشرنبيؿ راغبفف العرض المسرحي20378-20377

الشركة المصرية العالمية لمنشريكسؼ حسف نكفؿأصكات النص الشعرم20380-20379

الشركة المصرية العالمية لمنشرعبد القادر القطفف المسرحية 20382-20381

الشركة المصرية العالمية لمنشرفاركؽ خكرشيدأدب السيرة الشعبية 20384-20383

الشركة المصرية العالمية لمنشرعبد العزيز شرؼأدب االمقالة 20386-20385

الشركة المصرية العالمية لمنشرلطفي عبد البديعالشعر كالمغة20388-20387

-مصر - مكتبة األنجمك المصرية محمد أحمد خضيردراسة تطبيقية - التركيب كالداللة كالسياؽ 20390-20389

-مصر - مكتبة األنجمك المصرية عبد اهلل التطاكمالحركة الشعرية بيف اإلبداع كالنقد 20392-20391

العمـ كاإليمافمحمد السيد أحمد الدسكقي-دراسة في إبداع الصكت النص األدبي - إنتاج المكتكب صكتا 20394-20393

20395
إدارة المكارد البشرية في المؤسسة اإلجتماعية 

محمد جاب اهلل - محمد نبيؿ سعد سالـ 
-مصر - دار الطباعة الحرة عمارة

/حساف ىشاـمنيجية البحث العممي20396

20398-20397
تاريخ الفكر األندلسي

-مصر - مكتبة الثقافة الدينية حسيف مؤنس: تر/ آنخؿ جنثالث بالنثيا
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-مصر - ـ .ـ.الدار الدكلية لئلستثمارات الثقافية مصطفى السيكفيتاريخ األدب في العصر الجاىمي20400-20399

-مصر - ـ .ـ.الدار الدكلية لئلستثمارات الثقافية مصطفى السيكفيتاريخ األدب في العصر العباسي 20402-20401

-مصر - ـ .ـ.الدار الدكلية لئلستثمارات الثقافية مصطفى السيكفيتاريخ األدب األندلسي20404-20403

المركز الثقافي العربيفاطمة الكىيبيالمكاجية كتجميبلت الذات - المكاف كالجسد كالقصيدة 20406-20405

المركز الثقافي العربيكطفاء حمادم( 2006-1990 )الخطاب المسرحي في العالـ العربي 20407

-مصر - مكتبة اآلداب عبد الرحيـ الكردم-رؤل نقدية - شعرية طركادم 20408

-لبناف - دار المشرؽ جكزؼ نعـك حجار- أندره دلقرني أصكؿ الترجمة مع تماريف20410-20409

مؤسسة حكرس الدكليةمحمد عزباألساس في الترجمة 20411

-لبناف - دار البحار مكسيـ غكركي -1ج- األـ 20412

-لبناف - دار البحار مكسيـ غكركي -2ج- األـ 20413

-لبناف - دار الكتاب الجديد أحمد الكردنيالقديمة مف خبلؿ قضية المفظ كالمعنى في خطاب التفسير- أصكؿ النظرية النقدية 20414

-لبناف - دار البحار فيكتكر ىيجك - 1ج- البؤساء 20415

-لبناف - دار البحار فيكتكر ىيجك - 2ج- البؤساء 20416

-لبناف - دار البحار فيكتكر ىيجك -3ج- البؤساء 20417

-لبناف - دار النيضة العربية يحيى إبراىيـ عبد الدايـالترجمة الداتية في األدب العربي الحديث 20418

-لبناف - دار المشرؽ أنطكاف شكرم مطرالترجمة العممية 20419

20420
INTERPRTING AS A DISCOURSE PROCESS- الترجمة عممية خطابية 

ميدم حسيف : تر/ ركم. سنثيا ب
-األردف - دار الفكر عميكم

المركز الثقافي العربيمحمد الديداكمدراسات تحميمية عممية إلشكالية اإلصطبلح كدكر المترجـ- الترجمة كالتكاصؿ 20421

المركز الثقافي العربيمحمد الديداكم- بيف المغة البيانية كالمغة الحاسكبية - الترجمة كالتعريب 20422

المركز الثقافي العربيمحمد الديداكمدراسات تحميمية عممية إلشكالية اإلصطبلح كدكر المترجـ- الترجمة كالتكاصؿ 20423
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-لبناف - دار المشرؽ أنطكاف شكرم مطرالتماريف التطبيقية لكتاب الترجمة العممية 20425-20424

-األردف - دار جرير عيسى خميؿ محسفأمراء الشعر األندلسي20426

ـ,ـ,المكتبة الحديثة شأرنست ىمنغكامالشيخ كالبحر20427

دار العمـ كاإليمافمحمد عمكاف سالمافرفعت سبلـ- حسف طمب - إبراىيـ أبك سنة - دراسة تطبيقية عمى دكاكيف فاركؽ شكشة - اإليقاع في شعر الحداثة 20428

-األردف - جدارا لمكتاب العالمي محمد خميؿ الخبليمة ىػ963المصطمح الببلغي في معاىد التنصيص عمى شكاىد التمخيص لعبد الرحيـ العباسي 20429

-لبناف - دار المنتخب العربي لطيؼ زيتكني: تر/ جكرج مكنافالمسائؿ النظرية في الترجمة 20430

-األردف - دار صفاء كريـ حسيف ناصح الخالدممناىج التأليؼ النحكم20431

-األردف - دار البداية كليد إبراىيـ الحاجالمغة العربية ككسائؿ اإلتصاؿ الحديثة20432

20433
المير األحمر

فاضؿ حبيب حسف : تر/ جكف شتاينبؾ
المكتبة الحديثة ناشركفزينب فاضؿ عباس- 

-مصر - دار غريب محمد عبد العزيز المكافيحركة التجديد في الشعر العباسي20434

-األردف - جدارا لمكتاب العالمي يحيى عطية عبابنةتطكر المصطمح النحكم البصرم مف سيبكيو حتى الزمخشرم20435

-لبناف - دار النيار لطيؼ زيتكنيحركة الترجمة في عصر النيضة 20436

-لبناف - دار النيضة العربية ماىر عبد القادر محمد-العصر الذىبي لمترجمة - حنيف بف إسحاؽ 20437

20438
-في الترجمة - عبد السبلـ بنعبد العالي 

كماؿ : تر/ عبد السبلـ بنعبد العالي
-المغرب - دار تكبقاؿ التكمي

الدار المصرية المبنانيةعبد الستار الحمكجيالمخطكط العربي 20439

20440
-إتجاىات معاصرة - إدكيف غينتسمر في نظرية الترجمة 

سعد عبد العزيز : تر/ إدكيف غينتسمر
مركز دراسات الكحدة العربيةمصمكح

-األردف - دار الخزامي محمد عيسى الكريكاتالنظريات في التحكيـ المغكم20441

-األردف - دار المناىج أكريانا نكاؼ العكايشةككرس المناىج في الترجمة كقكاعد المغة اإلنجميزية 20442
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-األردف - دار دجمة عمر إبراىيـ عزيز(الكردية كالعربية  )القيـ السائدة في القصص الشعبية 20443

-لبناف - دار العمـ لممبلييف حسف غزالةمقاالت في الترجمة كاألسمكبية20444

-األردف - دارصفاء عبد القادر عبد الجميؿالمعجـ الكظيفي لمقاييس األدكات النحكية كالصرفية 20445

اإلسكندرية- دار المعرفة الجامعية محمد عمي سعد اهللالمدخؿ إلى التشريعات اإلعبلمية كاإلعبلـ األمني20446

القاىرة- العربي محمكد خميؿالخبر الصحفي دراسة أسمكبية20447

اإلسكندرية- دار المعرفة الجامعية يكسؼ مرزكؽفف الكتابة لئلذاعة كالتمفزيكف 20448

القاىرة- العربي صابر حارصفف كتابة المقاؿ العمكدم في الصحافة العربية 20449

دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع عمافمحمد عبيدا اهللنماذج- تطبيقات - فف المقالة أصكؿ نظرية 20450

-لئلسكندرية - المكتب الجامعي الحديث محمد السيد عبد الغنيالحياة اإلجتماعية في العصريف البطممي كالركماني20451

دار المسيرة  عمافيكسؼ أبك العدكسمدخؿ إلى الببلغة العربية 20452

اإلسكندرية- دار المعرفة الجامعية عبدك الراجحيالتطبيؽ الصرفي20453

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا خالد حربياألسر العممية ظاىرة فريدة في الحضارة اإلسبلمية20454

-األردف - جدارا لمكتاب العالمي عمار ساسيالمدخؿ إلى النحك كالببلغة في اإلعجاز القرآف الكريـ20455

-األردف - جدارا لمكتاب العالمي نجكل حيمكتالنقد األدبي كمصطمحاتو عند إبف األعرابي20456

إربد- عالـ الكتب الحديث عاطؼ فضؿبناء الجممة في جميرة رسائؿ العرب 20457

إربد- عالـ الكتب الحديث محمد صبحي أبك حسيفصكرة المرأة في األدب األندلسي20458

إربد- عالـ الكتب الحديث أحمد مداسلسانيات النص20459

إربد- عالـ الكتب الحديث عمر أبك خرمةنحك النص نقد النظرية 20460

-األردف - جدارا لمكتاب العالمي يحي رمضافالقراءة في الخطاب األصكلي 20461

-األردف - جدارا لمكتاب العالمي خميؿ الشيخاألدب في الركاية العربية المعاصرة 20462

إربد- عالـ الكتب الحديث إدريس مقبكؿاألسس اإلبستمكلكجيا كالتداكلية 20463
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-األردف - دار جرير عبد الفتاح نافعالشعر العباسي قضايا كظكاىر 20464

-األردف - دار جرير عبد الفتاح محمدالفصيح في المغة كالنحك 20465

-األردف - دار جرير عيسى خميؿ محسفأمراء الشعر األندلسي20466

-األردف - دار جرير عبد القادر الرباعيجيكد إستشراقية معاصرة في قراءة الشعر العربي القديـ20467

-األردف - دار جرير إبراىيـ النعانعةشعر بني كنانة في الجاىمية كصدر اإلسبلـ20468

القاىرة- العربي عبد الفتاح مقمدالكنعانيكف كتاريخ فمسطيف القديـ 20469

-األردف - دار الفكر ىادم نيراألساس في فقو المغة العربية كأركمتيا20470

-األردف - دار الفكر لطفي منصكربحكث كدراسات في الحضارة ك األدب20471

األردف- دار المامكف نكاؿ عبد الرحماف الشكابكةأدب الرحبلت األندلسية كالمغربية 20472

األردف- المركز القكمي لمنشر أحمد فميحالنحك حركفو كأدكاتو 20473

دار عالـ الثقافةعبد الرؤكؼ زىدمميارة الرسـ اإلمبلئي20474

-األردف - دار صفاء حميد آدـ ثكينيالشعر اإلجتماعي  األسرة في الشعر العربي20475

-األردف - دار صفاء محمد عكاد الحمكزالبلـ المزحمفة في القرآف الكريـ 20476

-األردف - دار صفاء إبتساـ مرىكف الصفارفضاءات في األدب العربي القديـ 20477

-األردف - دار صفاء عادؿ جابر صالح محمدالمفصؿ في التطبيؽ المغكم المتكامؿ20478

األردف- مكتبة المجتمع العربي مناؿ عصاـ إبراىيـ برىـدراسة في المغة العربية 20479

األردف- مكتبة المجتمع العربي محمد عبد اهلل القكاسمةمعالـ في المغة العربية20480

دار المسيرة  عمافيكسؼ أبك العدكسالميارات المغكية كفف اإللقاء20481

دار المسيرة  عمافخالد بف سميمافالعربية لمحياة العممية20482

دار المسيرة  عمافخالد بف سميمافالتعميؿ النحكم في الدرس المغكم20483

دار المسيرة  عمافيكسؼ أبك العدكسالتشبيو كاإلستعارة 20484
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دار المسيرة  عمافصبلح جرارقراءات في الشعر األندلسي 20485

دار المسيرة  عمافحسيف عطكافنصكص مف األدب األمكم20486

-القاىرة - دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع عبده بدكمالغربة كاإلغتراب     كالشعر20487

أزمنة   األردفكىداف عكيسنيضة الفكر في الغرب كأزمة الفكر عند العرب 20488

المؤسسة العربية الدكليةناصر الديف األسداألمالي األسدية 20489

عماف- المعتز معاذ جميؿ الحيادمالرؤل األسدية في المغة العربية 20490

عماف- دار غيداء ليمى تكفيؽ العمرمجيكد القدماء كالمحدثيف في كضع األصكؿ العممية 20491

عماف- دار غيداء خميس كماؿ الجزرةنفحات في إعجاز القرآف الكريـ البياني20492

عماف- دار زىراف طالب محمد إسماعيؿلنظاـ التكرار في البناء الصكتي اإلعجاز القرآني20493

-لئلسكندرية - المكتب الجامعي الحديث حمدم الشيخجدالية الركمانسية كالكاقعية في الشعر المعاصر20494

-لئلسكندرية - المكتب الجامعي الحديث عبد العاطي شمبيدراسات في فنكف األدب الحديث20495

-لئلسكندرية - المكتب الجامعي الحديث عبد العاطي شمبيفف الكتابة كقكاعد اإلمبلء 20496

-لئلسكندرية - المكتب الجامعي الحديث عبد العاطي شمبيفف النثر الحديث20497

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا عمي حسيف الميبلدمأحسف القصص بيف القرآف الكريـ كالكتاب المقدس20498

-لئلسكندرية - المكتب الجامعي الحديث نكر اليدل لكشفمباحث في عمـ المغة ك مناىج البحث المغكم20499

-لئلسكندرية - المكتب الجامعي الحديث بيجت عبد الغفكر الحديثي-دراسة كتحميؿ - نصكص مف الشعر الجاىمي كاإلسبلمي كاألمكم 20500

-االسكندرية - دار الجامعة الجديدة لمنشر مختار عطيةاإلطناب في القرآف الكريـ20501

-اإلسكندرية - الدار الجامعية طاىر سميماف حمكدهأسس اإلعراب كمشكبلتو 20502

-اإلسكندرية - الدار الجامعية طاىر سميماف حمكدهظاىرة الحذؼ في الدرس المغكم20503

-عماف - دار كنكز المعرفة سامر محي الديف أميفركائع مف قصائد محمد دركيش20504

-اإلسكندرية - مركز اإلسكندرية لمكتاب سعد كريـ الفقيقكاعد المغة العربية 20505
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20506
أساس الببلغة 

-بيركت - مكتبة لبناف أبي قاسـ محمكد بف عمر الزمخشرم

-األردف - دار المناىج ناىض عبد الرزاؽ القيسيالدكر اإلعبلمي لمنقكد20507

-األردف - دار المناىج ناىض عبد الرزاؽ القيسيتاريخ الخط العربي20508

-اإلسكندرية - دار المعرفة ميا محمد فكزم معاذاألنثركبكلكجيا المغكية20509

مكتبة العمـ كاإليمافمحمد خضرالنقد األدبي عند العرب20510

-عماف - دار مجداكم عشتار داكداألسمكبية الشعرية20511

-عماف - دار مجداكم ليديا كعد اهللالتناص المعرفي في شعر عز الديف المناصرة20512

-عماف - دار مجداكم صادؽ عيسى الخضكرتكاصؿ بالتراث في شعر عز الديف المناصرة20513

-عماف - دار مجداكم يحيى الجبكرمالحنيف كالغربة في الشعر العربي20514

-عماف - دار مجداكم حسف عميافالعرب كالغرب في الركاية العربية20515

-عماف - دار مجداكم عدناف بف ذريؿ-دراسة - المغة كاألسمكب 20516

-عماف - دار مجداكم أبي الفتح عثماف بف جنيالممع في العربية 20517

-عماف - دار مجداكم عز الديف المناصرةالنقد الثقافي المقارف 20518

-عماف - دار مجداكم عز الديف المناصرةجمرك النص الشعرم20519

-عماف - دار مجداكم معاذ السرطاكمدراسات في األدب العربي20520

-عماف - دار مجداكم عبد الستار جكادصنعة الركاية 20521

-عماف - دار مجداكم محمد صابر عبيدعضكية األداة الشعرية 20522

-عماف - دار مجداكم مجد محمد البرازمفقو المغة العربية 20523

-عماف - دار مجداكم إبراىيـ خميؿمف اإلحتماؿ إلى الضركرة 20524

-عماف - دار حمكرابي مكسى نادرأجمؿ أشعار أبك النكاس20525
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-عماف - دار فضاءات طبلؿ أبك جعفرالمرجع في قكاعد اإلمبلء20526

-عماف - دار فضاءات حسف عبد الرزاؽ منصكرفي الصميـ (1)بيف الكاقع كالمتخيؿ 20527

-عماف - دار فضاءات حسف عبد الرزاؽ منصكرمكاقؼ لمتفكير (2)بيف الكاقع كالمتخيؿ 20528

-عماف - دار فضاءات حسف عبد الرزاؽ منصكربدكف أقنعة  (3)بيف الكاقع كالمتخيؿ 20529

-عماف - دار فضاءات حسف عبد الرزاؽ منصكردعني أتكمـ  (4)بيف الكاقع كالمتخيؿ 20530

-عماف - دار فضاءات حسف عبد الرزاؽ منصكرحركؼ ال تحترؽ (5)بيف الكاقع كالمتخيؿ 20531

-عماف - دار فضاءات حسف عبد الرزاؽ منصكرما تحت الرماد  (6)بيف الكاقع كالمتخيؿ 20532

-عماف - دار فضاءات زياد أبك لبف(2)رؤيا مف الداخؿ 20533

-الجيزة - ىبة النيؿ العربية حسيف عمي محمداألدب اإلسبلمي كقضاياه المعاصره20534

-الجيزة - ىبة النيؿ العربية إسماعيؿ أحمد العالـ-دراسة تحميمية - الشعر العربي 20535

-الجيزة - ىبة النيؿ العربية إسماعيؿ أحمد العالـدراسة نقدية في الشعر األمكم20536

-الجيزة - ىبة النيؿ العربية أحمد زلطرؤية تحميمية في األدب القصصي كجماليات النص20537

تجاىات األدب المقارف 20538 -الجيزة - ىبة النيؿ العربية أحمد زلطقضايا كا 

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا بساـ قطكسالنقد األدبي كأكىاـ ركاد الحداثة20539

دار يافا العمميةمصطفى محمد الفارالمنياج المخطط في قكاعد النحك المبسط20540

دار يافا العمميةإبراىيـ أبك عنزةArt Of Writing- فف الكتابة 20541

-اإلسكندرية - نيضة مصرأحمد أحمد بدكمأسس النقد األدبي عند العرب20542

-اإلسكندرية - نيضة مصرعمي عبد الكاحد كافيعمـ المغة 20543

-اإلسكندرية - نيضة مصرعمي عبد الكاحد كافيفقو المغة 20544

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا محمد عبد الكاحد حجازمأثر القرآف الكريـ في المغة العربية 20545

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا حممي بدير-بحكث كدراسات - األدب المقارف 20546
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اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا محمد عمي سبلموالشخصية الثانكية كدكرىا في المعمار الركائي عند نجيب محفكظ20547

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا أحمد عكيفالطبيعة الركمانسية في الشعر العربي الحديث20548

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا حسني عبد الجميؿ يكسؼالمغة العربية بيف األصالة كالمعاصرة خصائصيا كدكرىا الحضارم كأنتصارىا20549

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا محمد مصطفى أبك شكاربالمدخؿ إلى فنكف النثر األدبي الحديث كمياراتو التعبيرية 20550

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا بساـ قطكسالمدخؿ إلى مناىج النقد المعاصر20551

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا محمكد المصرم- محمد أبك شكارب المدخؿ لدراسة الببلغة العربية 20552

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا إيماف الجمؿالمعارضات في الشعر األندلسي 20553

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا أحمد يكسؼ خميفةدراسات أدبية كنقدية 20554

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا خميؿ إبراىيـ أبك ذيابدراسات في فف القص 20555

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا حسيف عمي محمددراسات نقدية في األدب المعاصر20556

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا محمد مصطفى أبك شكاربشعر إبراىيـ بف الميدم كأخباره كنثره20557

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا أحمد محمكد المصرمفنكف ببلغية 20558

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا أشرؼ محمكد نجافي األدب األندلسي بحكث في نقد الخطاب اإلبداعي20559

مؤسسة حكرس الدكليةمحمد عزباألساس في الترجمة 20560

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا محمد مصطفى أبك شكاربفي المغة كاألدب20561

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا عصاـ الديف عبد السبلـ أبكزالؿقراءة في مصادر المغة العربية 20562

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا محمد مصطفى أبك شكاربقضايا اإلبداع الفني20563

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا أحمد يكسؼ خميفةمدخؿ إلى األدب العربي الحديث في الميجر اإلسباني20564

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا محمد عمي سبلمةنمكذج الشخصية الدينية في ركايات نجيب محفكظ20565

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا محمد مصطفى أبك شكاربإشكالية الحداثة قراءة في نقد القرف الرابع اليجرم20566

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا أحمد فؤاد سميـالرقص المسرحي 20567
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-مصر - دار غريب صبلح رزؽأدبية النص20568

-مصر - دار غريب شفيع السيدأساليب البديع في الببلغة العربية 20569

-مصر - دار غريب عمي عشرل زايدإستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر20570

-مصر - دار غريب نبيمة إبراىيـأشكاؿ التعبيير في األدب الشعبي20571

-مصر - دار غريب عمي أبك المكاـرأصكؿ التفكير النحكم20572

-مصر - دار غريب عزالديف إسماعيؿآفاؽ الشعر الحديث كالمعاصر في مصر20573

-مصر - دار غريب أحمد دركيشاإلستشراؽ الفرنسي كاألدب العربي20574

-مصر - دار غريب سعد اسماعيؿ شمبي-داألصكؿ الفنية لمشعرالجاىمي20575

-مصر - دار غريب سيد حامد النساحالبناء الدرامي لممأساة عند أرسطك20576

-مصر - دار غريب محمد حماسة عبد المطيؼالبناء العركضي لمقصيدة العربية 20577

-مصر - دار غريب كريـ زكي حساـ الديف - 1ج- التحميؿ الداللي إجراءاتو كمناىجو 20578

-مصر - دار غريب كريـ زكي حساـ الديف - 2ج- التحميؿ الداللي إجراءاتو كمناىجو 20579

-مصر - دار غريب كماؿ بشرالتفطير المغكم بيف القديـ كالجديد 20580

-مصر - دار غريب صبرم المتكلي المتكليالتكجيو المغكم كالببلغي لقراءة اإلماـ عاصـ20581

-مصر - دار غريب شعباف صبلحالجممة الكصفية في النحك العربي 20582

-مصر - دار غريب محمد فتكح أحمدالحداثة الشعرية األصكؿ كالتجميات 20583

-مصر - دار غريب محمد سالـ صالحالداللة كالتقعيد النحكم دراسة في فكر سيبكيو20584

-مصر - دار غريب عمي أبك المكاـرالظكاىر المغكية في التراث النحكم20585

-مصر - دار غريب محمد محمد داكدالعربية كعمـ المغة الحديث 20586

-مصر - دار غريب محمد حماسة عبد المطيؼالعبلمة اإلعرابية في الجممة بيف القديـ كالحديث20587

-مصر - دار غريب صبلح رزؽالصة القصيرة دراسة نصية لتطكر الشكؿ الفني20588
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-مصر - دار غريب محمد حماسة عبد المطيؼالمغة كبناء الشعر 20589

-مصر - دار غريب عبد القادر حسيفالمختصر في تاريخ الببلغة 20590

-مصر - دار غريب عز الديف إسماعيؿالمصادر األدبية كالمغكية في التراث العربي20591

ستدراكات المستشرقيف20592 -مصر - دار غريب محمد محمد داكدالمعجـ الكسيط كا 

-مصر - دار غريب صبلح ركامرجالو, مدارسو , تطكره , نشأتو , النحك العربي 20593

-مصر - دار غريب أحمد دركيشالنص الببلغي في التراث العربي كاألكربي20594

-مصر - دار غريب عمي أبك المكاـرالمدخؿ إلى دراسة النحك العربي20595

-مصر - دار غريب سيد حامد النساحبانكراما الركاية العربية الحديثة20596

-مصر - دار غريب شعباف صبلحبحر العكالـ فيما أصاب فيو العكاـ إلبف الحنبمي20597

-مصر - دار غريب سيد حامد النساجبحكث كدراسات أدبية 20598

-مصر - دار غريب محمد حماسة عبد المطيؼبناء الجممة العربية 20599

-مصر - دار غريب محمد حسنيف صبرةنتائجو, مكاضعو , تعدد التكجيو النحكم 20600

-مصر - دار غريب محمكد الربيعي: ركبرت ىمفرم ترتيار الكعي في الركاية الحديثة20601

-مصر - دار غريب محمكد الربيعيحاضر النقد األدبي مقاالت في طبيعة األدب20602

-مصر - دار غريب محمد عبد العزيز المكافيحركة التجديد في الشعر العباسي20603

-مصر - دار غريب سعكد بف غازم أبك تاكيخصائص التأليؼ النحكم في القرف الرابع اليجرم20604

-مصر - دار غريب محمد محمد داكدحرب الكممات في الغزك األمريكي لمعراؽ20605

-االسكندرية - دار الجامعة الجديدة لمنشر محمد حسنيف العجميإستراتيجيات اإلدارة الذاتية لممدرسة كالصؼ20606

-االسكندرية - دار الجامعة الجديدة لمنشر مجدم صبلح طو الميدمالبحث العممي التربكم بيف دالالت الخبراء كممارسات الباحثيف 20607

-االسكندرية - دار الجامعة الجديدة لمنشر جماؿ محمد أبك الكفاالتربية الدكلية كعالمية التعميـ 20608

-االسكندرية - دار الجامعة الجديدة لمنشر حسف محمد حسافالتعميـ الجامعي الخاص التطكر كالمستقبؿ 20609
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-االسكندرية - دار الجامعة الجديدة لمنشر حسف محمد حسافالتعميـ الجامعي الخاص كتكافؤ الفرص التعميمية 20610

-االسكندرية - دار الجامعة الجديدة لمنشر اليبللي الشربيني اليبلليالتعميـ الجامعي في العالـ العربي في القرف الحادم كالعشريف20611

-االسكندرية - دار الجامعة الجديدة لمنشر أشرؼ السعيد أحمد محمدالجكدة الشاممة كالمؤشرات في التعميـ الجامعي 20612

-االسكندرية - دار الجامعة الجديدة لمنشر محمد حسنيف العجمي-اإلشراؼ التربكم الفعاؿ كاإلدارة الحافزية - القيادة التربكية 20613

-االسكندرية - دار الجامعة الجديدة لمنشر مجدم صبلح طو الميدم(رؤية الفكر ككاقع التطبيؽ  )المسائمة التعميمية 20614

-االسكندرية - دار الجامعة الجديدة لمنشر أحبلـ الباز حسف(المعايير كتحقيؽ الجكدة  )المنتج التعميمي 20615

تخاذه النظرية 20616 -االسكندرية - دار الجامعة الجديدة لمنشر محمد حسنيف العجميالنمكذج- صناعة القرار التربكم كا 

-اإلسكندرية - دار الفتح عيد أبك المعاطي الدسكقيالخبرة الفرنسية في تعميـ كتعمـ العمـك كتطبيقاتيا في الدكؿ العربية 20617

-مصر - دار غريب يكسؼ خميؼدراسات في الشعر الجاىمي 20618

-الدار البيضاء - أفريقيا الشرؽ سعيد بنكراد-اإلشيار كالتمثبلت الثقافية - سيميائيات الصكرة اإلشيارية 20619

-الدار البيضاء - المركز الثقافي العربي طو عبد الرحمفالعمؿ الديني كتجديد العقؿ20620

-القاىرة - دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع مراد كىبوالمعجـ الفمسفي20621

-القاىرة - دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع صبلح إسماعيؿنظرية المعرفة المعاصرة 20622

-مصر - مكتبة األنجمك المصرية زينب محمكد الخضيرمأثر إبف رشيد في فمسفة العصكر الكسطى20623

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا ياسيف خميؿنظرية أرسطك المنطقية20624

-طنطا - دار اإلسراء محمد جماؿ كيبلني-فمسفة أرسطك - اإلتجاه النقدم 20625

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا إبراىيـ محمد تركيدراسات في مناىج البحث العممي20626

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا خالد حربياألسس اإلبستمكلكجيا لتاريخ الطب العربي20627

أكاديمية الفنكفشاكر عبد الحميد(السيميكطيقا  )معجـ المصطمحات األساسية في عمـ العبلمات 20628

-الدار البيضاء - المركز الثقافي العربي محمد الديداكممنياج المترجـ بيف الكتابة كاإلصطبلح كاليكاية كاإلحتراؼ20629

-القاىرة - مكتبة إبف سينا عز الديف محمد نجيبأسس الترجمة مف اإلنجميزية إلى العربية20630
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-بيركت - مركز دراسات الكحدة العربية ىدل مقنصأسس تدريس الترجمة التقنية20631

-الجيزة - الشركة المصرية العالمية لمنشر محمد عنانيالترجمة األدبية بيف النظرية كالتطبيؽ20632

-لبناف - دار النيضة العربية يحي إبراىيـ عبد الدايـالترجمة األدبية في األدب العربي الحديث 20633

-عماف - دار أسامة محمد فرحاتالترجمة العممية 20634

-لبناف - دار المشرؽ كميؿ ىشايميالترجمة بالنصكص 20635

-األردف - دار الفكر ميدم حسيف عميكمINTERPRTING AS A DISCOURSE PROCESS- الترجمة عممية خطابية 20636

-الدار البيضاء - المركز الثقافي العربي محمد الديداكم- بيف المغة البيانية كالمغة الحاسكبية - الترجمة كالتعريب 20637

-الرياض - مكتبة العبيكاف محي الديف حميدم-النظرية كالتطبيؽ - الترجمة كعممياتيا 20638

-لبناف - دار الغرب اإلسبلمي محمد اليعبلكممائة نص عربي مع الترجمة إلى الفرنسية 20639

-الجيزة - الشركة المصرية العالمية لمنشر محمد عنانينظرية الترجمة الحديثة مدخؿ إلى مبحث دراسات الترجمة20640

-الجيزة - الشركة المصرية العالمية لمنشر محمد البطؿفصكؿ الترجمة كالتعريب20641

-الجيزة - الشركة المصرية العالمية لمنشر محمد عنانيفف الترجمة 20642

-القاىرة - دار الطبلئع خميس حسففف الترجمة مف الفرنسية إلى العربية كبالعكس20643

-القاىرة - دار الطبلئع أكـر مؤمففف الترجمة لمطبلب كالمبتدئيف20644

-لبناف - دار المشرؽ جكزؼ نعـك حجاردراسة في أصكؿ الترجمة 20645

-القاىرة - مكتبة إبف سينا أكـر مؤمفأخطاء المترجميف في الترجمة مف العربية إلى اإلنجميزية كبالعكس20646

-القاىرة - مكتبة إبف سينا أشرؼ معكض مصطفىالترجمة الصحيحة: مرشدؾ إلى 20647

-طرابمس لبناف - المؤسسة الحديثة لمكتاب أحمد عكدمنحك ترجمة صحيحة 20648

بيركت- مؤسسة نكفؿ ريمكف كارتييوالجزء األكؿ - الحرب العالمية الثانية 20649

بيركت- مؤسسة نكفؿ ريمكف كارتييوالجزءالثاني - الحرب العالمية الثانية 20650

دار المسيرة  عمافمحمد حسيف جكدمالرسـ ك األشغاؿ اليدكية20651
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الدار المصرية المبنانيةالفف المممككي عظمة كسحر السبلطيف20652

الدار المصرية المبنانيةربيع حامد خميفةالفنكف الزخرفية اليمنية في العصر اإلسبلمي20653

-القاىرة - الدار العربية لمكتاب حسف الباشاالفنكف في عصكر ما قبؿ التاريخ20654

الدار المصرية المبنانيةعبد الستار الحمكجيالمخطكط العربي 20655

الدار المصرية المبنانيةعبد الستار الحمكجيالمخطكطات كالتراث العربي20656

-طرابمس لبناف - دار جركس إياد حسيف عبد اهلل الحسينيالتككيف الفني لمخط العربي كفؽ أسس التصميـ20657

-لبناف - دار الكتب العممية ليمى لميحة فياضمكسكعة أعبلـ المكسيقى العرب كاألجانب20658

-عماف - دار مجدالكم زىير صاحبالفنكف الفرعكنية 20659

-عماف - دار مجدالكم ثامر الناصرمالكحدة ك التنكع في الخزؼ العراقي المعاصر20660

-عماف - دار مجدالكم زىير صاحبدراسة في الفف كالجماؿ 20661

-عماف - دار مجدالكم إياد الصقرفف الجرافيؾ20662

-عماف - دار مجدالكم عز الديف المناصرة-قراءات نظرية تمييدية - لغات الفنكف التشكيمية 20663

-عماف - دار مجدالكم معتز عناد غزكاف-قراءات في الفف التشكيمي كالتصميـ - مرافئ ثقافية 20664

مكتبة مدبكليبكرجكيف. جالزخارؼ اليندسية العربية 20665

مكتبة مدبكليبدر الرفاعي: تر- أكدزلي الزخرفة عبر التاريخ 20666

-عماف - دار مجدالكم إياد الصقرالفنكف اإلسبلمية20667

-األردف - دار الفكر حناف عبد الحميد العنانيالفف التشكيمي كسيككلكجية رسـك األطفاؿ20668

20669
الميارات األساسية في الفنكف الكتابية 

مصطفى - داكد غطاشة الشكابكة 
-األردف - دار الفكر محمد الفار

دار المسيرة  عمافمحمد حسيف جكدمالجديد في الفف كالتربية الفنية 20670

دار المسيرة  عمافمحمد حسيف جكدمالحركة التشكيمية المعاصرة في الكطف العربي20671
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دار المسيرة  عمافمحمد حسيف جكدمالعمارة العربية اإلسبلمية 20672

دار المسيرة  عمافمحمد حسيف جكدمالفف العربي اإلسبلمي20673

دار المسيرة  عمافمحمد حسيف جكدمطرؽ تدريس الفنكف 20674

دار المسيرة  عمافمحمد حسيف جكدمفنكف العرب قبؿ اإلسبلـ20675

دار المسيرة  عمافمحمد حسيف جكدمفنكف كأشغاؿ المعادف20676

دار المسيرة  عمافمحمد حسيف جكدممبادئ في التربية الفنية كأشغاؿ النحاس20677

أكاديمية الفنكفنيفيف محمد خميؿتكظيؼ الثقافة الشعبية في مطبكعات األطفاؿ بػػػػػمصر20678

أكاديمية الفنكفسيد شحاتةعمـ جماؿ المكسيقى20679

أكاديمية الفنكفمجمػػػػػػةالفف المعاصر 20680

أكاديمية الفنكفمجمػػػػػػةالفف المعاصر 20681

أكاديمية الفنكفمجمػػػػػػةالفف المعاصر 20682

أكاديمية الفنكفمجمػػػػػػةالفف المعاصر 20683

أكاديمية الفنكفمجمػػػػػػةالفف المعاصر 20684

أكاديمية الفنكفمصطفى جادأرشيؼ الفكلكمكر20685

أكاديمية الفنكفصبلح قنصكهفي فمسفة الفف 20686

العمـ كاإليمافعزة عمي عبد الحميد شحاتةالنقكش الكتابية بالعمائر الدينية كالمدنية في العصريف المممككي كالعثماني20687

العمـ كاإليمافعبد اهلل عبد السبلـ الطحافالنقكش الكتابية عمى التحؼ المنقكلة20688

العمـ كاإليمافعبد اهلل عبد السبلـ الطحافالنقكش الكتابية عمى العمائر الدينية20689

العمـ كاإليمافعبد اهلل عبد السبلـ الطحافالنقكش الكتابية عمى العمائر الدينية20690

العمـ كاإليمافجماؿ خير اهللالنقكش الكتابية عمى شكاىد القبكر اإلسبلمية 20691

-عماف - مكتبة المجتمع العربي أماؿ الصراؼمكجز في تاريخ الفف20692
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-اإلسكندرية - المكتب الجامعي الحديث حسيف عبد الحميدالفكلكمكر كالفنكف الشعبية مف منظكر عمـ اإلجتماع20693

-القاىرة - دار الشركؽ أحمد عكاشة-رؤية نفسية - آفاؽ في اإلبداع الفني 20694

-القاىرة - دار الشركؽ ثركت عكاشةالفف اليندم 20695

-القاىرة - دار الشركؽ ثركت عكاشةالفف الصيني20696

-القاىرة - دار الشركؽ فاركؽ بسيكنيدراسة تطبيقية في أعماؿ بيكاسك- قراءة المكحة في الفف الحديث 20697

دار الكتاب العربيعفيؼ البينسيالفف العربي الحديث بيف اليكية كالتبعية 20698

دار الكتاب العربيفكزم سالـ عفيفي -1- جامع الخط العربي 20699

دار الكتاب العربيفكزم سالـ عفيفي -2- جامع الخط العربي 20700

-عماف - دار البيركني محمد أبك زريؽالمدخؿ إلى فف الجرافيؾ المعاصر تاريخ كتقنيات 20701

دار المعرفة الجامعيةنادية أحمد محمدالبحث األركيكلكجي20702

دار المعرفة الجامعيةالسعيد الكرقي-في مصر - تطكر البناء الفكرم في أدب المسرح العربي المعاصر 20703

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا فاتف محمد شريؼالثقافة كالفكلكمكر 20704

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا رمضاف الصباغالعبلقة بيف الفف كاألخبلؽ عند جاؾ ماريتاف20705

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا ىالة محجكبجماليات فف المكسيقى عبر العصكر 20706

-مصر - دار غريب محمكد إبراىيـ حسيفالفنكف اإلسبلمية في العصر الفاطمي20707

-مصر - دار غريب كفاء إبراىيـدراسات في الجماؿ كالفف20708

20709
نظريات فنية في الفف كالفنكف المكسيقية كالدرامية نظرة جديدة

قاسـ محمد - محمد يكسؼ نصار 
-األردف - جدارا لمكتاب العالمي ككفحي

-دمشؽ - إتحاد الكتاب العرب فرحاف بمبؿالنص المسرحي الكممة كالفعؿ 20710

-بيركت - دار الجيؿ سمير شيخانيركائع المسرح العالمي20711

-تكنس - الكريـ بف عبد اهلل .مؤسسات ععادؿ النادممدخؿ إلى فف كتابة الدراما20712
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-لبناف - دار الكتاب الجديد عقيؿ ميدم يكسؼأسس نظريات فف التمثيؿ20713

-لبناف - دار الكتاب الجديد عقيؿ ميدم يكسؼ-دراسة في جماليات السينما - جاذبية الصكرة السينمائية 20714

-عماف - دار مجدالكم عدناف مدانات- ميخائيؿ رـك أحاديث حكؿ اإلخراج السينمائي20715

-القاىرة - مكتبة مدبكلي فرحاف بمبؿأصكؿ اإللقاء كاإللقاء المسرحي20716

-دمشؽ - إتحاد الكتاب العرب عبد اهلل أك ىيؼ-قضايا كرؤل كتجارب - المسرح العربي المعاصر 20717

-دمشؽ - إتحاد الكتاب العرب فرحاف بمبؿ-دراسة - مراجعات في المسرح العربي 20718

-األردف - دار الفكر حناف عبد الحميد العنانيالفف كالدراما كالمكسيقا في تعميـ الطفؿ20719

أكاديمية الفنكفسامي صبلح: تر- فيكال سبكليف اإلرتجاؿ لممسرح 20720

أكاديمية الفنكففكزم فيمياإلرىاب كالمسرح الحديث20721

أكاديمية الفنكفحمادة إبراىيـ: تر- جاف دكت التعبير الجسدم لمممثؿ20722

أكاديمية الفنكفىشاـ جماؿالتكنكلكجيا الرقمية في التصكير السينمائي الحديث20723

أكاديمية الفنكفمحمد سيد: تر- ىايز جكردكف التمثيؿ ك األداء المسرحي20724

أكاديمية الفنكفمحمد سيد: تر- جيمس ميردكند الفضاء المسرحي20725

أكاديمية الفنكفمدحت الكاشؼالمغة الجسدية لمممثؿ20726

أكاديمية الفنكفسامح فكرم: تر- كريستكفر اينز المسرح الطميعي20727

20728
األداء كفف السياسة الثقافية- المسرح كالعالـ 

أميف حسيف : تر- ركستـ بياركشا 
أكاديمية الفنكفالرباط

أكاديمية الفنكفسامي صالح-دراسات كدركس في التمثيؿ - الممثؿ كالحرباء 20729

أكاديمية الفنكفرضا غالبالممثؿ كالدكر المسرحي20730

أكاديمية الفنكفرضا غالبالمسرح داخؿ المسرح- الميتاتياترك 20731

أكاديمية الفنكفأحمد سخسكخمسرحيا كسينمائيا.... النظرية كالتطبيؽ - برت بريشت 20732
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أكاديمية الفنكفمحمد ميراف: تر- فيربيتسكايا حركة الممثؿ عمى خشبة المسرح20733

أكاديمية الفنكفيحي عزميدراسات مختارة السرد في السينما 20734

أكاديمية الفنكفمصطفى سمطافتشكيؿ المناضر في مسرح اليكاة- رؤيتي 20735

أكاديمية الفنكفمحمكد عمي1943سيناريك فيمـ العامؿ 20736

أكاديمية الفنكفمنى سبلـ: تر- مارفف كارلسكف مقدمة نقدية - فف األداء 20737

أكاديمية الفنكفىانيأبك جعفرفي دراسة الفنكف الشعبية المصرية كالعربية 20738

20739
مسرح السرد التمثيمي- مف مسرح أمريكا البلتينية 

: د : تر / فرانثيسكك جارثكف ثيسبدس 
أكاديمية الفنكفسمير متكلي

20740
مسرح الشمس 

أكاديمية الفنكفأميف حسيف الرباط: تر- دافيد كليامز 

اإلسكندرية- المكتب العربي الحديث شكرم عبد الكىابدراسة تحميمية كتاريخية لفف الكتابة المسرحية - النص المسرحي 20741

-اإلسكندرية - مؤسسة حكرس الدكلية شكرم عبد الكىابتاريخ كتطكر العمارة المسرحية 20742

-اإلسكندرية - مؤسسة حكرس الدكلية أبك الحسف سبلـإتجاىات في النقد المسرحي المعاصر بيف النظرية كالتطبيؽ20743

-اإلسكندرية - مؤسسة حكرس الدكلية شكرم عبد الكىاباألسس العممية كالنظرية لئلخراج المسرحي20744

-اإلسكندرية - مؤسسة حكرس الدكلية شكرم عبد الكىابالقيـ التشكيمية كالدرامية لمكف كالضكء 20745

-مصر - دار المعارؼ أبك الحسف سبلـجماليات فنكف المسرح بيف المقطة الزمانية كالمقطة المكانية 20746

-اإلسكندرية - مؤسسة حكرس الدكلية شكرم عبد الكىابالنص المسرحي- دراسة تحميمية األصكؿ 20747

-اإلسكندرية - مؤسسة حكرس الدكلية نكر الديف خميؿعربي- الييكدية     إنجميزم - المسيحية - اإلسبلـ - قامكس األدياف الكبرل الثبلثة 20748

-عماف - دار أسامة كليد البكرممكسكعة أعبلـ المسرح كالمصطمحات المسرحية 20749

-األردف - أربد - دار الكندم طارؽ العذارمالمسرح التعبيرم20750

-األردف - أربد - دار الكندم يحي البشتاكمالمضاميف الفكرية كالجمالية في المسرح السياسي20751
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-جامعة اليرمكؾ - كمية الفنكف الجميمة محمد يكسؼ نصار-كيؼ تعد نصا مسرحيا - النص المسرحي بيف التجديد كالتجريب 20752

-األردف - أربد - دار الكندم يحي البشتاكمبناء الشخصية في العرض المسرحي المعاصر20753

-األردف - أربد - دار الكندم فؤاد الصالحيعمـ المسرحية كفف كتابتيا 20754

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا أبك الحسف سبلـاإليقاع في الفنكف التمثيؿ كاإلخراج المسرحي20755

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا أحمد إبراىيـالدراما كالفرجة المسرحية 20756

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا ضياء مرعىالسينما التسجيمية في مصر20757

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا أبك الحسف سبلـالمخرج المسرحي كالقراءة المتعددة لمنص20758

-القاىرة - دمشؽ - دار الكتاب العربي فريد الفالكجيقراءة جديدة في مذكرات ىتمر كنيايتو- كفاحي - أدكلؼ ىتمر 20759

الدار المصرية المبنانيةعبد السبلـ المسدمالسياسة كسمطة المغة 20760

 -2008بيركت - دار التنكيرحسف حنفي: إسبينكزا تررسالة في البلىكت كالسياسة 20761

-بيركت - دار النفائس نايؼ معركؼالديمقراطية في ميزاف العقؿ كالشرع20762

-بيركت - دار الجيؿ فايز صالح أبك جابرالفكر السياسي الحديث20763

-بيركت - مركز دراسات الكحدة العربية عبد اإللو بمقزيز-دراسة في مقاالت الحداثييف - العرب كالحداثة 20764

-بيركت - مركز دراسات الكحدة العربية محمد الدعمياإلستجابة الثقافية الغربية لمتاريخ العربي اإلسبلمي- اإلستشراؽ 20765

-بيركت - دار الجيؿ سمير شيخانيالعبلقات الدكلية منذ معاىدات الصمح 20766

-األردف - دار البداية زيد منير عبكمالتفكير الفعاؿ 20767

-دمشؽ - دار عبلء الديف قاسـ حسيف صالحفي سيككلكجية الفف التشكيمي20768

-لبناف - دار النيضة العربية حساف حبلؽطرائؽ كمناىج التدريس كالعمـك المساعدة كصفات المدرس الناجح20769

-لبناف - دار النيضة العربية جرجس ميشاؿ جرجسفرنسي- إنجميزم - معجـ المصطمحات التربية كالتعميـ   عربي 20770

-لبناف - دار النيضة العربية عادؿ مصطفىالعكلمة مف زاكية سيككلكجية 20771

-مصر - دار غريب نبيمة إبراىيـأشكاؿ التعبير في األدب الشعبي20772
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-مصر - دار غريب أحمد دركيشاإلستشراؽ الفرنسي كاألدب العربي20773

-مصر - دار غريب محمد حماسة عبد المطيؼالبناء العركضي لمقصيدة العربية 20774

-مصر - دار غريب صبرم المتكلي المتكليالتكجيو المغكم كالببلغي لقراءة اإلماـ عاصـ20775

-مصر - دار غريب شعباف صبلحالجممة الكصفية في النحك العربي 20776

-مصر - دار غريب محمد سالـ صالحالداللة كالتقعيد النحكم دراسة في فكر سيبكيو20777

-مصر - دار غريب عمي أبك المكاـرالظكاىر المغكية في التراث النحكم20778

-مصر - دار غريب محمد محمد داكدالعربية كعمـ المغة الحديث 20779

-مصر - دار غريب محمد حماسة عبد المطيؼالعبلمة اإلعرابية في الجممة بيف القديـ كالحديث20780

-مصر - دار غريب صبلح رزؽ-دراسة نصية لتطكر الشكؿ الفني - القصة القصيرة 20781

-مصر - دار غريب عز الديف إسماعيؿالمصادر األدبية كالمغكية في التراث العربي20782

-مصر - دار غريب محمد فتكح أحمدالحداثة الشعرية األصكؿ كالتجميات 20783

-عماف - دار اليازكرم عبد الحافظ سبلمةأساسيات في تصميـ التدريس20784

-اإلسكندرية - مؤسسة حكرس الدكلية صفاء محمد محمكد إبراىيـميارات التفكير في تعمـ المغة العربية كتعميميا20785

-اإلسكندرية - مؤسسة حكرس الدكلية خالد الزكاكمالشباب كالفراغ كمستقبؿ البحث العممي20786

-اإلسكندرية - مؤسسة حكرس الدكلية محمد إسماعيؿ الجاكيشاألساس في األنشطة التربكية20787

-االسكندرية - دار الجامعة الجديدة لمنشر مجدم صبلح طو الميدمالبحث العممي التربكم بيف دالالت الخبراء كممارسات الباحثيف 20788

-اإلسكندرية - دار الفتح عيد أبك المعاطي الدسكقي الخبرة الفرنسية في تعميـ كتعمـ العمـك كتطبيقاتيا في الدكؿ العربية كاألجنبية1سمسمة تعمـ العمـك 20789

-اإلسكندرية - مؤسسة حكرس الدكلية إنشراح إبراىيـ المشرفي-مدخؿ لمتربية اإلبداعية - أدب األطفاؿ 20790

مكتبة العمـ كاإليمافمختار عبد الخالؽ عبد اإللو-نسختيف - تعميـ المغة العربية بإستخداـ الحاسكب 20791

مكتبة العمـ كاإليمافعبد المنعـ أحمد براف-نسختيف - دراسة ميدانية - التحصيؿ المغكم كطرؽ تنميتو 20792

مكتبة العمـ كاإليمافعبد المنعـ أحمد برافميارات ماكراء المعرفة كعبلقتيا بالكفاءة المغكية 20793
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اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا عماد الديف جماؿ جمعة-نسختيف - الصحة العامة بيف الحقيقة كالخياؿ 20794

-اإلسكندرية - دار المعرفة محمد عبده محجكبنصكص كمفيكمات سكسيك أنثربكلكجية20795

-األردف - دار المناىج عبد الرحمف عبد السبلـ جامؿطرؽ التدريس العامة كميارات تنفيذ كتخطيط عممية التدريس20796

-اإلسكندرية - دار الفتح مصطفى محمد أحمد الفقيرعاية المسنيف بيف العمـك الكضعية كالتطكر اإلسبلمي20797

-القاىرة - دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع أحمد مجدم حجازمإشكاليات الثقافة كالمثقؼ في عصر العكلمة20798

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا محمد سيد فيميالخدمة اإلجتماعية20799

رؤية لمنشر كالتكزيعإبراىيـ القادرم بكتشيشدراسات في اإلنثركبكلكجيا اإلجتماعية كالثقافية- بيف أخبلقيات كذىنيات العرب كذىنيات الغرب 20800

-القاىرة - دار غريب عبد القادر حسيفالمختصر في تاريخ الببلغة 20801

-األردف - دار الفكر ىادم نيردراسة في المغة كاإلعبلـ - الكفايات التكاصمية كاإلتصالية 20802

-األردف - دار الفكر محمد بديععمـك الببلغة العربية 20803

-األردف - دار صفاء عادؿ جابر صالح محمدالمفصؿ في التطبيؽ المغكم المتكامؿ20804

دار المسيرة  عمافيكسؼ أبك العدكسعمـ البديع- عمـ البياف - مدخؿ إلى الببلغة العربية    عمـ المعاني 20805

-اإلسكندرية - المكتب الجامعي الحديث حمدم الشيخالكافي في تسيير العركض كاإلمبلء20806

-اإلسكندرية - مركز اإلسكندرية لمكتاب سعد كريـ الفقيقكاعد المغة العربية 20807

دار المعرفة الجامعيةالسعيد الكراقيسكسيكلكجية النص كمنيجية الرؤية- الشعر العربي 20808

دار المعرفة الجامعيةآماؿ فكزم محمد أميفتطبيقات في عمـ البديع مف تفسيير البحر المحيط20809

دار المعرفة الجامعيةفكزم عيسىفي مصادر األدب20810

-اإلسكندرية - مكتبة بستاف المعرفة رمضاف عبد اهلل-نسختيف - الصيغ الصرفية في العربية في ضكء عمـ المغة المعاصر 20811

20812
المختصر في قكاعد اإلمبلء

- عاطؼ محمد عبد المجيد أبك سعيد 
-اإلسكندرية - مكتبة بستاف المعرفة -نسختيف 

مكتبة العمـ كاإليمافرمضاف خميس القسطاكماألخطاء المغكية الشائعة20813
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مكتبة العمـ كاإليمافمحمد عبد اهلل خير الديف-نسختيف - ألؼ سؤاؿ كسؤاؿ في المغة كاألدب 20814

مكتبة العمـ كاإليمافأبك سعكد سبلمة أبك السعكدتيسير اإلعراب 20815

مكتبة العمـ كاإليمافمحمد خضر-نسختيف - الخطكات األكلى - النقد األدبي عند العرب 20816

مكتبة العمـ كاإليمافمحمد السيد أحمد الدسكقيشعرية الفف الكنائي بيف البعد المعجمي كالفضاء الداللي المنفتح20817

-عماف - دار أسامة إسراء عريبي-دراسة صرفية صكتية - التصغير 20818

-عماف - دار مجدالكم عشتار داكد-قراءة في شعر محمكد حسف إسماعيؿ - األسمكبية الشعرية 20819

-عماف - دار مجدالكم عدناف بف ذريؿ-دراسة - المغة كاألسمكب 20820

-عماف - دار مجدالكم سميح أبك مغميفي فقو المغة كقضايا العربية 20821

-عماف - دار حمكرابي عبد الحميد مصطفى السيددراسات في المسانيات العربية 20822

-عماف - دار فضاءات حسف عبد الرزاؽ منصكر-في الصميـ - بيف الكاقع كالخياؿ 20823

-عماف - دار فضاءات حسف عبد الرزاؽ منصكر-مكاقؼ لمتفكير - بيف الكاقع كالخياؿ 20824

-عماف - دار فضاءات حسف عبد الرزاؽ منصكر-بدكف أقنعة - بيف الكاقع كالخياؿ 20825

-عماف - دار فضاءات حسف عبد الرزاؽ منصكر-دعني أتكمـ - بيف الكاقع كالخياؿ 20826

-عماف - دار فضاءات حسف عبد الرزاؽ منصكر-حركؼ ال تحترؽ - بيف الكاقع كالخياؿ 20827

-عماف - دار فضاءات حسف عبد الرزاؽ منصكر-ماتحت الرماد - بيف الكاقع كالخياؿ 20828

أزمنة   األردفخكلة شخاترةبنية النص الحكائي في كتاب الحيكاف لمجاحظ20829

-الجيزة - ىبة النيؿ العربية إسماعيؿ أحمد العالـالشعر العربي دراسة تحميمية 20830

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا محمكد المصرم- محمد أبك شكارب المدخؿ لدراسة الببلغة العربية 20831

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا خميؿ إبراىيـ أبك ذيابدراسات في فف القص 20832

20833
فنكف ببلغية 

أحمد محمكد - زيف كامؿ الخكيسكي 
اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا المصرم
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اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا محمد مصطفى أبك شكاربقضايا اإلبداع الفني20834

مكتبة غريبسيد حامد النساجالبناء الدرامي لممأساة عند أرسطك20835

-القاىرة - دار غريب كريـ زكي حساـ الديفالجزء األكؿ- إجراءاتو كمناىجو - التحميؿ الداللي 20836

-القاىرة - دار غريب كريـ زكي حساـ الديفالجزء الثاني- إجراءاتو كمناىجو - التحميؿ الداللي 20837

-القاىرة - دار غريب محمد جماسة عبد المطيؼالمغة كبناء الشعر 20838

-القاىرة - دار غريب أحمد دركيشالنص الببلغي في التراث العربي كاألكربي20839

-القاىرة - دار غريب كماؿ بشر: تر- ستيفف أكلماف دكر الكممة في المغة 20840

-القاىرة - دار غريب كماؿ بشر: تر- ستيفف أكلماف دكر الكممة في المغة 20841

-القاىرة - دار غريب محمكد الربيعي: ركبرت ىمفرم ترتيار الكعي في الركاية الحديثة20842

-القاىرة - دار غريب محمد عدنانيدراسات في المسرح كالشعر20843

-القاىرة - دار غريب أحمد دركيشدراسات األسمكب بيف المعاصرة كالتراث20844

-القاىرة - دار غريب شفيع السيدفف القكؿ بيف الببلغة العربية كأرسطك20845

-القاىرة - دار غريب أحمد دركيشدراسات في النص الشعرم كقضاياه- متعة تذكؽ الشعر 20846

-القاىرة - دار غريب فؤاد حسف زكرياالمنطؽ كفمسفة العمـك 20847

-القاىرة - دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع صبلح الديف بسيكني رسبلف-دراسة مقارنة - الكزارة في الفكر السياسي 20848

-القاىرة - دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع مصطفى النشارتطكر الفكر السياسي القديـ مف صكلكف حتى إبف خمدكف20849

-القاىرة - دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع ىالة أبك الفتكح أحمدفمسفة األخبلؽ كالسياسة المدينة الفاضمة عند ككنفكشيكش20850

-القاىرة - دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع بدكم عبد الفتاح محمدإلى أيف ؟.... فمسفة العمـك العمـ كمستقبؿ اإلنساف 20851

-القاىرة - دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع حسيف عميمبادئ المنطؽ الرمزم20852

-القاىرة - دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع محمد ميراف رشكافمقدمة في المنطؽ الرمزم20853

-القاىرة - دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع صبلح إسماعيؿنظرية المعرفة المعاصرة 20854
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-القاىرة - دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع محمد ميراف رشكافدراسات في المنطؽ عند العرب20855

-القاىرة - دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع أمؿ مبركؾالفمسفة الحديثة 20856

-القاىرة - مركز الكتاب لمنشر مجمكعة مف الباحثيف1992مجمة الجمعية الفمسفية المصرية 20857

دار النمرمجمكعة مف الباحثيف1994الجمعية الفمسفية المصرية 20858

مجمكعة مف الباحثيف1997الجمعية الفمسفية المصرية  20859
-القاىرة - دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع مجمكعة مف الباحثيف1998الجمعية الفمسفية المصرية 20860

مجمكعة مف الباحثيف1999- قراءات إبف رشد - الجمعية الفمسفية المصرية 20861
-مصر - دار المعارؼ مجمكعة مف الباحثيف2000الجمعية الفمسفية المصرية 20862

-مصر - دار المعارؼ مجمكعة مف الباحثيف2001الجمعية الفمسفية المصرية 20863

-مصر - دار المعارؼ مجمكعة مف الباحثيفمجمة الجمعية الفمسفية المصرية 208642002

-القاىرة - مركز الكتاب لمنشر مجمكعة مف الباحثيفمجمة الجمعية الفمسفية المصرية 208652003

-القاىرة - مركز الكتاب لمنشر مجمكعة مف الباحثيفمجمة الجمعية الفمسفية المصرية 208662004

-القاىرة - مركز الكتاب لمنشر مجمكعة مف الباحثيفمجمة الجمعية الفمسفية المصرية 208672005

-القاىرة - مركز الكتاب لمنشر مجمكعة مف الباحثيفمجمة الجمعية الفمسفية المصرية 208682006

-القاىرة - مركز الكتاب لمنشر مجمكعة مف الباحثيفمجمة الجمعية الفمسفية المصرية 208692007

-القاىرة - دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع مجمكعة مف الباحثيف دراسات ميداة إلى محمكد أميف العالـ1999 مجمة الجمعية الفمسفية المصرية 20870

-األردف - دار الفكر محمد عبد المنعـ خفاجيدراسات في الفكر العربي كمصادره مف شتى العصكر20871

-األردف - دار الفكر محمد عبد المنعـ خفاجيدراسات في الفكر العربي كمصادره مف شتى العصكر20872

-مصر - دار المعرفة أحمد محمكد صبحيالغربية - اإلسبلمية - في فمسفة الحضارة  اليكنانية 20873

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا عبد الكىاب جعفرالفمسفة كالمغة 20874

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا رمضاف الصباغالنظرية الجمالية السياقية عند ستيفف بيبر20875
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اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا محمد عبد الحفيظدراسات في الفمسفة الحديثة كالمعاصرة 20876

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا محمد عبد الحفيظدراسات في عمـ الجماؿ20877

-اإلسكندرية - نيضة مصرعطية الكيشيالصراع في الفكر الغربي20878

-القاىرة - دار غريب محمكد فيمي حجازمأصكؿ الفكر العربي الحديث عند الطيطاكم20879

-القاىرة - دار غريب أميرة حممي مطرمقدمة في عمـ الجماؿ كفمسفة الفف 20880

-القاىرة - دار غريب أميرة حممي مطرالفمسفة السياسية مف أفبلطكف إلى ماركس20881

-القاىرة - دار غريب كفاء إبراىيـبيف المفيـك كالصكرة : الفمسفة كالشعر الكعي 20882

-القاىرة - دار غريب كفاء إبراىيـ-قضايا تاريخية كمعاصرة - عمـ الجماؿ 20883

-مصر - دار المعرفة محمد محمد قاسـمدخؿ إلى الفمسفة20884

-مصر - دار المعرفة فايزة أنكر شكرمفمسفة الجماؿ كالفف20885

-اإلسكندرية - مكتبة بستاف المعرفة فضؿ اهلل إسماعيؿالمبادئ الدستكرية بيف الفكر الغربي كالفكر اإلسبلمي20886

-اإلسكندرية - مكتبة بستاف المعرفة فضؿ اهلل إسماعيؿاألصكؿ اليكنانية لمفكر السياسي الغربي الحديث20887

-اإلسكندرية - المكتب الجامعي الحديث عبد المطيؼ عبد اليادم السيد جزيرة العرب قبؿ اإلسبلـ عصر الجاىمية 1مكسكعة التاريخ اإلسبلمي20888

-اإلسكندرية - المكتب الجامعي الحديث عبد المطيؼ عبد اليادم السيد(ـ631- ىػ 10) عصر النبكة كتأسيس الدكلة اإلسبلمية 2مكسكعة التاريخ اإلسبلمي20889

تساع الدكلة اإلسبلمية 3مكسكعة التاريخ اإلسبلمي20890 -اإلسكندرية - المكتب الجامعي الحديث عبد المطيؼ عبد اليادم السيد( ـ 656-  ـ632/ ىػ 35- ىػ 11 ) عصر الخمفاء الراشديف كا 

(ـ750- ـ 661/ ىػ 132- ىػ 41 ) العصر األمكم العصر الذىبي إلتساع الدكلة اإلسبلمية 4مكسكعة التاريخ اإلسبلمي20891 -اإلسكندرية - المكتب الجامعي الحديث عبد المطيؼ عبد اليادم السيد

-اإلسكندرية - المكتب الجامعي الحديث عبد المطيؼ عبد اليادم السيد( ـ1258-  ـ 750/  ىػ 656- ىػ 132 ) العصر العباسي 5مكسكعة التاريخ اإلسبلمي20892

-األردف - دار جرير ياسر خالد سبلمةمكسكعة أعبلـ المشاىير20893

-األردف - دار المناىج ناىض عبد الرزاؽ القيسيتاريخ الخط العربي20894

مكتبة العمـ كاإليمافمصطفى رجبألبي حياف التكحيدم- اإلشارات اإلليية - دراسة لغكية تحميمية في الكتاب - عبقرية النثر العربي 20895

مكتبة العمـ كاإليمافمصطفى رجبألبي حياف التكحيدم- اإلشارات اإلليية - دراسة لغكية تحميمية في الكتاب - عبقرية النثر العربي 20896
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-اإلسكندرية - نيضة مصربكؿ تايمكر-الحفريات - مشاىدات عممية 20897

-اإلسكندرية - نيضة مصربكؿ تايمكر-الحفريات - مشاىدات عممية 20898

-اإلسكندرية - نيضة مصركاريف برككفيمد-الكتابة - مشاىدات عممية 20899

-اإلسكندرية - نيضة مصركاريف برككفيمد-الكتابة - مشاىدات عممية 20900

-اإلسكندرية - نيضة مصرجيف ماكينتكش-عمـ اآلثار - مشاىدات عممية 20901

-اإلسكندرية - نيضة مصرجيف ماكينتكش-عمـ اآلثار - مشاىدات عممية 20902

مكتبة العمـ كاإليمافمحمد عبد الجكاد شريؼ-المجمد األكؿ - تصنيؼ ديكم العشرم القياسي 20903

مكتبة العمـ كاإليمافمحمد عبد الجكاد شريؼ-المجمد الثاني - تصنيؼ ديكم العشرم الكشاؼ النسبي 20904

-القاىرة - العربي لمنشر كالتكزيع كماؿ عرفات نبيافالعبلقات بيف النصكص في التأليؼ العربي20905

-القاىرة - العربي لمنشر كالتكزيع كماؿ عرفات نبيافالعبلقات بيف النصكص في التأليؼ العربي20906

ستراتجيات النقد كالتحميؿ20907 -القاىرة - العربي لمنشر كالتكزيع ناىد حمدمالمرجع في عمـ الديبمكماتيؾ العربي كا 

ستراتجيات النقد كالتحميؿ20908 -القاىرة - العربي لمنشر كالتكزيع ناىد حمدمالمرجع في عمـ الديبمكماتيؾ العربي كا 

دارة الممفات في األجيزة الحككمية 20909 -القاىرة - العربي لمنشر كالتكزيع ناىد حمدمأسس تصنيؼ الكثائؽ كا 

دارة الممفات في األجيزة الحككمية 20910 -القاىرة - العربي لمنشر كالتكزيع ناىد حمدمأسس تصنيؼ الكثائؽ كا 

-القاىرة - العربي لمنشر كالتكزيع عبلء عبد الستارأبنية المكتبات كمراكز المعمكمات 20911

-القاىرة - العربي لمنشر كالتكزيع عبلء عبد الستاربحكث في التكثيؽ اإلعبلمي20912

-القاىرة - العربي لمنشر كالتكزيع شعباف خميفةقامكس البنياكم المكسكعي في مصطمحات المكتبات كالمعمكمات 20913

-القاىرة - العربي لمنشر كالتكزيع شعباف خميفةقامكس البنياكم المكسكعي في مصطمحات المكتبات كالمعمكمات 20914

مؤسسة الثقافة الجامعيةأبك بكر محمكد اليكشتقنية المعمكمات كمكتبة المستقبؿ20915

-عماف - دار اليازكرم سميرة بشير حسكالبريد كالحفظ20916

-القاىرة - دار غريب محمد فتحي عبد اليادمالضبط اإلستنادم- التكشيؼ - التصنيؼ - الفيرسة - المعالجة الفنية ألكعية المعمكمات 20917
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20918
آفاؽ اإلتصاؿ كمنافذه في العمـك كالتكنكلكجيا

-القاىرة - دار غريب حشمت محمد عمي قاسـ: جاؾ ميدكز تر

مؤسسة الثقافة الجامعيةعبد اهلل محمد الشريؼمدخؿ إلى عمـ المكتبات كالمعمكمات 20919

دارتيا كخدماتيا كدكرىا في تطكير التعميـ الجامعي كالبحث الجامعي- المكتبات الجامعية 20920 -القاىرة - دار غريب أحمد بدرتنظيميا كا 

-القاىرة - دار غريب حشمت قاسـ: كلفرد النكستر ترنظـ إسترجاع المعمكمات 20921

دارتيا كخدماتيا20922 -القاىرة - دار غريب حشمت قاسـ: بكليف أثرتكف ترمراكز المعمكمات تنظيميا كا 

مؤسسة الثقافة الجامعيةمحمد حسيف األعرجيالصراع بيف القديـ كالجديد في الشعر العربي20923

-القاىرة - دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع مصطفى النشارمدخؿ إلى الفمسفة النظرية كالتطبيقية 20924

-القاىرة - دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع مراد كىبومفارقة إبف رشد20925

الدار المصرية السعكديةحسيف عميفمسفة العمـ عند ىانز ريشنباخ20926

-القاىرة - دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع زينب عفيفيفمسفة المغة عند الفارابي20927

-القاىرة - دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع السيد أميف شمبينظريات آرنكلد تكينبي20928

-القاىرة - دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع صبلح إسماعيؿنظرية المعنى في فمسفة بكؿ جرايس20929

-القاىرة - دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع محمد ميراف رشكافدراسات في فمسفة المغة 20930

-القاىرة - دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع سعيد تكفيؽتيافت مفيـك عمـ الجماؿ اإلسبلمي20931

مكانية حميا20932 -القاىرة - دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع يمنى طريؼ الخكلىمشكمة العمـك اإلنسانية تقنياتيا كا 

-القاىرة - دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع مصطفى النشارفي فمسفة الثقافة 20933

الدار المصرية المبنانيةعصاـ عبد اهللرىاف الحداثة كمابعد الحداثة20934

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا خالد حربياألسر العممية ظاىرة فريدة في الحضارة اإلسبلمية20935

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا خالد حربياألسر العممية ظاىرة فريدة في الحضارة اإلسبلمية20936

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا فؤاد زكرياالحقيقة كالكىـ في الحركة اإلسبلمية المعاصرة20937
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اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا عبد الكىاب جعفرأضكاء عمى الفمسفة الديكارتية20938

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا فضؿ اهلل محمد سمطحالفكر السياسي الغربي النشأة كالتطكر20939

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا إبراىيـ محمد تركيالفمسفة كالفبلسفة في المشرؽ اإلسبلمي20940

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا محمكد فيمي زيدافمناىج البحث الفمسفي20941

-االسكندرية - دار الجامعة الجديدة لمنشر فضؿ اهلل محمد إسماعيؿركاد الفكر السياسي الغربي الحديث20942

أزمنة   األردفكىداف عكيسنيضة الفكر في الغرب كأزمة الفكر عند العرب 20943

-األردف - دار جرير أبك يعرب المرزكقيإستمياـ إبف خمدكف كالفكر اإلجتيادم20944

-القاىرة - دار غريب كفاء إبراىيـدراسات في الجماؿ كالفف20945

-القاىرة - دار غريب نظمي لكقااأللكىية كمحاكمة العقؿ20946

-القاىرة - دار غريب نظمي لكقالممطمؽ* لمكجكد * لئلنساف * نحك مفيـك إنساني 20947

-القاىرة - دار غريب عبد الحميـ محمكدفمسفة إبف طفيؿ كقصة حي بف يقظاف20948

-مصر - دار المعرفة محمد عمي أبك ريافالفمسفة اإلسبلمية- عمـ الكبلـ - المقدمات - تاريخ الفكر الفمسفي في اإلسبلـ 20949

-مصر - دار المعرفة عباس محمد حسف سميمافدراسات في الفمسفة اإلسبلمية 20950

المكتبة الشرقيةجكرج كتكرة: أكسؿ فايس ترالفمسفة - dtv- أطمس 20951

-اإلسكندرية - دار الفتح سمكل عثماف الصديقيرؤية نظرية كعممية ككاقعية- العممية اإلتصالية 20952

-األردف - دار جرير يكسؼ أبك العدكس(الرؤية كالمكقؼ  )نجيب محفكظ 20953

-عماف - دار عالـ الثقافة عبد الرؤكؼ زىدم مصطفىHAND WRITING SKILL- ميارة الرسـ اإلمبلئي 20954

-عماف - مكتبة المجتمع العربي محمد عبد اهلل القكاسمةمعالـ في المغة العربية20955

-عماف - مكتبة المجتمع العربي محمد عبد اهلل القكاسمةمعالـ في المغة العربية20956

-عماف - المؤسسة العربية الدكلية إسماعيؿ محككد القياـاألمالي األسدية 20957

-عماف - المؤسسة العربية الدكلية إسماعيؿ محككد القياـاألمالي األسدية 20958
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-اإلسكندرية - المكتب الجامعي الحديث حمدم الشيخجداية الركمانسية كالكاقعية في الشعر المعاصر20959

-اإلسكندرية - المكتب الجامعي الحديث عبد العاطي شمبيدراسات في فنكف األدب الحديث20960

-اإلسكندرية - المكتب الجامعي الحديث عبد العاطي شمبيالجزء األكؿ (تحميؿ مقاالت كقصص قصيرة  )فف النثر الحديث 20961

الدار الجامعيةطاىرسميماف حمكدهأسس اإلعراب كمشكبلتو 20962

الدار الجامعيةطاىر سميماف حمكدةظاىرة الحذؼ في الدرس المغكم20963

اإلسكندرية- دار المعرفة الجامعية أحمد سميماف ياقكتالتطبيقات اإلعرابية 20964

اإلسكندرية- دار المعرفة الجامعية أحمد سميماف ياقكتالتطبيقات اإلعرابية 20965

اإلسكندرية- دار المعرفة الجامعية زيف كامؿ الخكيسكيكتابتيا كمصادرىا كقطكؼ مف ثمارىا- العربية 20966

اإلسكندرية- دار المعرفة الجامعية زيف كامؿ الخكيسكيكتابتيا كمصادرىا كقطكؼ مف ثمارىا- العربية 20967

اإلسكندرية- دار المعرفة الجامعية محمكد سميماف ياقكت-دراسة لغكية - التراكيب غير الصحيحة نحكيا في الكتاب بسبكيو 20968

اإلسكندرية- دار المعرفة الجامعية محمكد أحمد نحمةآفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر20969

اإلسكندرية- دار المعرفة الجامعية محمكد أحمد نحمةآفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر20970

اإلسكندرية- دار المعرفة الجامعية زيف كامؿ الخكيسكيالميارات المغكية 20971

اإلسكندرية- دار المعرفة الجامعية زيف كامؿ الخكيسكيالميارات المغكية 20972

اإلسكندرية- دار المعرفة الجامعية أحمد عبد الغفار(الكتابة  )الكممة العربية كتابتيا كنطقيا الجزء األكؿ 20973

اإلسكندرية- دار المعرفة الجامعية أحمد عبد الغفار(الكتابة  )الكممة العربية كتابتيا كنطقيا الجزء األكؿ 20974

اإلسكندرية- دار المعرفة الجامعية أحمد عبد الغفار(النطؽ  )الكممة العربية كتابتيا كنطقيا الجزء الثاني 20975

اإلسكندرية- دار المعرفة الجامعية أحمد عبد الغفار(النطؽ  )الكممة العربية كتابتيا كنطقيا الجزء الثاني 20976

اإلسكندرية- دار المعرفة الجامعية آماؿ فكزم محمد أميفتطبيقات في عمـ البياف20977

اإلسكندرية- دار المعرفة الجامعية آماؿ فكزم محمد أميفتطبيقات في عمـ البياف20978

اإلسكندرية- دار المعرفة الجامعية حممي خميؿدراسات في المسانيات التطبيقية20979
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اإلسكندرية- دار المعرفة الجامعية أحمد سميماف ياقكتصفكة اإلعراب20980

اإلسكندرية- دار المعرفة الجامعية أحمد سميماف ياقكتصفكة اإلعراب20981

اإلسكندرية- دار المعرفة الجامعية محمكد أحمد نحمةأصكؿ النحك العربي20982

اإلسكندرية- دار المعرفة الجامعية محمكد أحمد نحمةأصكؿ النحك العربي20983

اإلسكندرية- دار المعرفة الجامعية صبلح مصميحي عبد اهللالتقميد كالتجديد في الشعر العربي20984

اإلسكندرية- دار المعرفة الجامعية محمكد سميماف ياقكتالعبلقة في النحك العربي20985

-اإلسكندرية - مكتبة بستاف المعرفة جمعة محمد محمكد شيخ ركحو(مبلحميا كتطكرىا  )الصكرة الفنية في مختارات الباركدم 20986

-اإلسكندرية - مكتبة بستاف المعرفة جمعة محمد محمكد شيخ ركحو(مبلحميا كتطكرىا  )الصكرة الفنية في مختارات الباركدم 20987

-اإلسكندرية - مكتبة بستاف المعرفة أبك المعاطي الرمادمالبياف في غريب القرآف كمبيمو20988

-اإلسكندرية - مكتبة بستاف المعرفة أبك المعاطي الرمادمالبياف في غريب القرآف كمبيمو20989

العمـ ك اإليماف لمنشر كالتكزيعمحمد عمي سعدالمنجد في األدب كالنصكص 20990

العمـ ك اإليماف لمنشر كالتكزيعمحمد عمي سعدالمنجد في األدب كالنصكص 20991

العمـ ك اإليماف لمنشر كالتكزيعأبك السعكد سبلمة أبك السعكدالمنجد في اإلمبلء20992

العمـ ك اإليماف لمنشر كالتكزيعأبك السعكد سبلمة أبك السعكدالمنجد في اإلمبلء20993

العمـ ك اإليماف لمنشر كالتكزيعأبك السعكد سبلمة أبك السعكدالمنجد في التعبير20994

العمـ ك اإليماف لمنشر كالتكزيعأبك السعكد سبلمة أبك السعكدالمنجد في التعبير20995

العمـ ك اإليماف لمنشر كالتكزيعأبك السعكد سبلمة أبك السعكدالمنجد في النحك المبسط20996

العمـ ك اإليماف لمنشر كالتكزيعأبك السعكد سبلمة أبك السعكدالمنجد في النحك المبسط20997

-القاىرة - دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع محمد عبد الرحمف الريحانيإتجاىات التحميؿ الرمزم في الدراسات المغكية20998

-القاىرة - دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع محمد عبد الرحمف الريحانيإتجاىات التحميؿ الرمزم في الدراسات المغكية20999

-القاىرة - دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع النبكم عبد الكاحد شعبلفالحياة األدبية في عصر النبكة كالخبلفة21000
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-القاىرة - دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع جابر عصفكرالمرايا المتجاكرة دراسة في نقد طو حسيف21001

-القاىرة - دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع صبلح فضؿعيف النقد عمى الركاية الجديدة21002

-القاىرة - دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع صبلح فضؿعيف النقد عمى الركاية الجديدة21003

-عماف - دار مجدالكم سميح أبك مغمياألساليب الحديثة لتدريس المغة العربية 21004

-عماف - دار مجدالكم صادؽ عيسى الخضكرالتكاصؿ بالتراث في شعر عز الديف المناصرة21005

-عماف - دار مجدالكم أبي الفتح عثماف بف جنيالممع في العربية 21006

-عماف - دار مجدالكم محمد عبد الرحيـ عدس 21007

-عماف - دار مجدالكم محمد عبد الرحيـ عدسالكاضح في قكاعد المغة العربية 21008

-عماف - دار مجدالكم محمد صابر عبيدحركية التعبير الشعرم 21009

-عماف - دار مجدالكم محمد صابر عبيدحركية التعبير الشعرم 21010

-عماف - دار مجدالكم معاذ السرطاكمدراسات في األدب العربي21011

-عماف - دار مجدالكم محمد عبيد اهللشعرية الجذكر قراءات في شعر عز الديف المناصرة21012

-عماف - دار مجدالكم عبد الستار جكاد: بيرسي لكبكؾ ترصنعة الركاية 21013

-عماف - دار مجدالكم عبد الستار جكاد: بيرسي لكبكؾ ترصنعة الركاية 21014

-عماف - دار مجدالكم محمد صابر عبيدعضكية األداة الشعرية 21015

-عماف - دار مجدالكم إبراىيـ خميؿمف اإلحتماؿ في السرد الركائي كالقصصي21016

-عماف - دار مجدالكم إبراىيـ خميؿمف اإلحتماؿ في السرد الركائي كالقصصي21017

-عماف - دار حمكرابي مكسى نادرأجمؿ أشعار أبك نكاس21018

-عماف - دار حمكرابي                                                                          أجمؿ أشعار أبك نكاس21019

مؤسسة الثقافة الجامعيةجبلؿ شمس الديفالتعميؿ المغكم عند الككفييف21020

-القاىرة - الشركة العربية لمنشر أحمد زلطرؤية تحميمية في األدب القصصي كجماليات النص21021
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-القاىرة - الشركة العربية لمنشر أحمد زلطرؤية تحميمية في األدب القصصي كجماليات النص21022

تجاىات األدب المقارف 21023 -القاىرة - الشركة العربية لمنشر أحمد زلطقضايا كا 

-عماف - دار الجيؿ العربي مصطفى محمد الفارالمنياج المخطط في قكاعد النحك المبسط21024

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا محمد عبد الكاحد حجازمأثر القرآف الكريـ في المغة العربية 21025

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا محمد عمي سبلمةالشخصية الثانكية كدكرىا في المعمار الركائي عند نجيب محفكظ21026

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا أحمد عكيفالطبيعة الركمانسية في الشعر العربي الحديث21027

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا محمد مصطفى أبك شكاربالمدخؿ إلى الفنكف النثر األدبي الحديث كمياراتو التعبيرية21028

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا بساـ قطكسالمدخؿ إلى مناىج النقد المعاصر21029

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا حسيف عمي محمددراسات نقدية في أدبنا المعاصر21030

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا أشرؼ محمكد نجافي األدب األندلسي بحكث في نقد الخطاب اإلبداعي21031

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا عصاـ الديف عبد السبلـ أبكزالؿقراءة في مصادر المغة العربية 21032

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا أحمد يكسؼ خميفةمدخؿ لى األدب العربي الحديث في الميجر اإلسباني21033

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا محمد عمي سبلمةنمكذج الشخصية الدينية في ركايات نجيب محفكظ21034

-القاىرة - دار غريب صبلح رزؽأدبية النص محاكلة لتأسيس منيج نقدم عربي21035

-القاىرة - دار غريب شفيع السيدأساليب البديع في الببلغة العربية 21036

-القاىرة - دار غريب شفيع السيدأساليب البديع في الببلغة العربية 21037

-القاىرة - دار غريب عز الديف إسماعيؿآفاؽ الشعر الحديث كالمعاصر في مصر21038

-القاىرة - دار غريب كفاء إبراىيـ-ثبلثة نسخ - قراءات جمالية إلبداع ىؤالء 21039

-بيركت - دار المنيؿ المبناني كساـ مبلؾالنقكد كالسياسات النقدية الداخمية21040

-األردف - دار جرير نبيؿ حداداإلبداع ككحدة اإلنطباع 21041

-األردف - دار جرير نبيؿ حداداإلبداع ككحدة اإلنطباع 21042
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-عماف - دار اليازكرم حميد الطائياإلتصاالت التسكيقية المتكاممة 21043

أكادمية الفنكفرباب عبد المطيؼفنيات المكنتاج الرقمي في الفيمـ السينمائي21044

-عماف - دارأسامة حسيف فيد حمادمكسكعة اآلثار التاريخية 21045

-بيركت - مؤسسة اإلنتشار العربي عبد الرزاؽ الجبرافالحؿ الكجكدم لمديف إنقبلب المعبد21046

-عنابة - الداراألثرية صالح بف فكزاف الفكزاف-الجزء األكؿ - اإلجابات الميمة في المشاكؿ المممة 21047

-عنابة - الداراألثرية صالح بف فكزاف الفكزاف-الجزء الثاني - اإلجابات الميمة في المشاكؿ المممة 21048

منشكرات الييئة العامة السكرية لمكتابمحمكد أحمد السيدالمغة العربية كتحديثات العصر21049

21050
نعاليـ الشعراء الصينييف- فف الكتابة 

عابد : تكني بارنستكف ك تشاك بينغ تر
-دمشؽ - دار المدل لمثقافة كالنشر إسماعيؿ

21051
نعاليـ الشعراء الصينييف- فف الكتابة 

عابد : تكني بارنستكف ك تشاك بينغ تر
-دمشؽ - دار المدل لمثقافة كالنشر إسماعيؿ

21052
نعاليـ الشعراء الصينييف- فف الكتابة 

عابد : تكني بارنستكف ك تشاك بينغ تر
-دمشؽ - دار المدل لمثقافة كالنشر إسماعيؿ

21053
مقالة في الركائية 

صبلح الديف بكجاه
- مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر لمطباعة 

-بيركت 

21054
مقالة في الركائية 

صبلح الديف بكجاه
- مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر لمطباعة 

-بيركت 

21055
مقالة في الركائية 

صبلح الديف بكجاه
- مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر لمطباعة 

-بيركت 

21056
مقالة في الركائية 

صبلح الديف بكجاه
- مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر لمطباعة 

-بيركت 
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-الرياض - دار كنكز إشبيمية لمنشركالتكزيع محمد بف عمي الصامؿببلغة أساليب التحية في الشعرالعربي21057

-الرياض - دار كنكز إشبيمية لمنشركالتكزيع محمد بف عمي الصامؿببلغة النظـ في آيات التحية 21058

-القاىرة - دار المحجة البيضاء لمنشر كالتكزيع السيد محب الديف الخطيب رحمو اهللالخطكط العريضة لؤلسس التي قاـ عمييا ديف الشيعة اإلمامية اإلثني عشرية21059

-الجزائر - منشكرات اإلختبلؼ مشرم بف خميفةالقصيدة الحديثة في النقد العربي المعاصر21061

-الجزائر - منشكرات اإلختبلؼ مشرم بف خميفةالقصيدة الحديثة في النقد العربي المعاصر21062

-الجزائر - منشكرات اإلختبلؼ مشرم بف خميفةالقصيدة الحديثة في النقد العربي المعاصر21063

-الجزائر - دار جسكر لمنشر كالتكزيع يكسؼ كغميسيمناىج النقد األدبي21064

-الجزائر - دار جسكر لمنشر كالتكزيع يكسؼ كغميسيمناىج النقد األدبي21065

-دمشؽ - دار المدل لمثقافة كالنشر سياـ عبد الكىاب الفريحالمرأة العربية كاإلبداع الشعرم21066

-دمشؽ - دار المدل لمثقافة كالنشر سياـ عبد الكىاب الفريحالمرأة العربية كاإلبداع الشعرم21067

-دمشؽ - دار المدل لمثقافة كالنشر فاضؿ ثامرالمقمكع كالمسككت عنو في السرد العربي21068

-دمشؽ - دار المدل لمثقافة كالنشر مركاف سعد الديف: ليف ثكرنتكف ترالنساء في لكحات المستشرقيف21069

-دمشؽ - دار المدل لمثقافة كالنشر مركاف سعد الديف: ليف ثكرنتكف ترالنساء في لكحات المستشرقيف21070

-دمشؽ - دار المدل لمثقافة كالنشر مركاف سعد الديف: ليف ثكرنتكف ترالنساء في لكحات المستشرقيف21071

-عماف - المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر مكسى برىكمة-دراسة في فكر حسيف مركل - التراث العربي كالعقؿ المادم 21072

-دمشؽ - دار المدل لمثقافة كالنشر حصة سيد زيد الرفاعي-النظرية كالتأكيؿ - المأثكرات الشعبية 21073

-دمشؽ - دار المدل لمثقافة كالنشر حصة سيد زيد الرفاعي-النظرية كالتأكيؿ - المأثكرات الشعبية 21074

-دمشؽ - دار المدل لمثقافة كالنشر حصة سيد زيد الرفاعي-النظرية كالتأكيؿ - المأثكرات الشعبية 21075

-بيركت - دار الشرؽ العربي سيؼ الديف الكاتب-الشاعر النبيؿ - حساف بف ثابت رضي اهلل عنو 21076

-بيركت - دار الشرؽ العربي سيؼ الديف الكاتب-الشاعر النبيؿ - حساف بف ثابت رضي اهلل عنو 21077

-بيركت - دار الشرؽ العربي سيؼ الديف الكاتب-الشاعر النبيؿ - حساف بف ثابت رضي اهلل عنو 21078
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-مصر- شركة مكتبة ألفا لمتجارة كالنكزيع إبف المقفعكميمة كدمنة21079

-األردف - األىمية لمنشر كالتكزيع صائؿ رشدم شديد-دراسة لسانية - عناصر تحقيؽ الداللة في العربية 21080

-األردف - األىمية لمنشر كالتكزيع صائؿ رشدم شديد-دراسة لسانية - عناصر تحقيؽ الداللة في العربية 21081

-قطر - مجمة كتاب األمة نخبة مف المفكريف كالكتاب ىػ1411رجب  / 28مقاالت في الدعكة كاإلعبلـ اإلسبلمي  ع 21082

-قطر - مجمة كتاب األمة عمي القريشي ىػ1424رجب  / 96إفريقيا أنمكذجا ع ... الغرب كدراسة اآلخر 21083

-قطر - مجمة كتاب األمة صالح سبكعي ىػ1428محـر  / 117الشاطبي أنمكذجا ع - النص الشرعي كتأكيمو 21084

-األردف - األىمية لمنشر كالتكزيع نبيؿ أحمد عبد اليادممنيجية البحث في العمـك اإلنسانية 21085

-دمشؽ - دار المدل لمثقافة كالنشر إبراىيـ العريسقراءات في حياة كأعماؿ فبلسفة - لغة الذات كالحداثة الدائمة 21086

-بيركت - المؤسسة العربية لمتحديث الفكرم رندة بعث: أندريو ناتاؼ ترالفكر الحر 21087

-األردف - المؤسسة العربية لمدراسات كالبحكث حسف ناظـ-دراسة مقارنة في األصكؿ كالمنيج - مفاىيـ الشعرية 21088

-األردف - المؤسسة العربية لمدراسات كالبحكث حسف ناظـ-دراسة مقارنة في األصكؿ كالمنيج - مفاىيـ الشعرية 21089

-األردف - المؤسسة العربية لمدراسات كالبحكث حسف ناظـ-دراسة مقارنة في األصكؿ كالمنيج - مفاىيـ الشعرية 21090

-عماف - المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر عيد الدحياتمف أفبلطكف إلى بككاشيك- النظرية النقدية الغربية 21091

-عماف - المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر عيد الدحياتمف أفبلطكف إلى بككاشيك- النظرية النقدية الغربية 21092

-عماف - المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر عيد الدحياتمف أفبلطكف إلى بككاشيك- النظرية النقدية الغربية 21093

-دمشؽ - دار نينكل لمدراسات كالنشر زىير الجبكرمياسيف النصير المكانية في الفكر كالفمسفة كالنقد 21094

-األردف - المؤسسة العربية لمنشر كالتكزيع يكسؼ عمي مات- الشعر الجاىمي نمكذجا - جماليات التحميؿ الثقافي 21095

-األردف - المؤسسة العربية لمنشر كالتكزيع يكسؼ عمي مات- الشعر الجاىمي نمكذجا - جماليات التحميؿ الثقافي 21096

-األردف - المؤسسة العربية لمنشر كالتكزيع ساندم سالـ أبك سيؼ-دراسة في التجربة النقدية لمجمة شعر المبنانية - قضايا النقد كالحداثة 21097

21098
-ألفية في النحك - عقمية األتراب في عمـ اإلعراب 

الشيخ : نظـ أحمد السنكسي أحمد تقديـ
-بيركت - دار إبف حـز محمد سالـ عدكد
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21099
-ألفية في النحك - عقمية األتراب في عمـ اإلعراب 

الشيخ : نظـ أحمد السنكسي أحمد تقديـ
-بيركت - دار إبف حـز محمد سالـ عدكد

21100
-ألفية في النحك - عقمية األتراب في عمـ اإلعراب 

الشيخ : نظـ أحمد السنكسي أحمد تقديـ
-بيركت - دار إبف حـز محمد سالـ عدكد

21101
أزمة اإلبداع في ثقافتنا المعاصرة

سعيد تكفيؽ
- مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر لمطباعة 

-بيركت 

-دمشؽ - دار المدل لمثقافة كالنشر طو باقرممحمة كمكامش كقصص أخرل عف كمكامش كالطكفاف 21102

-دمشؽ - دار المدل لمثقافة كالنشر طو باقرممحمة كمكامش كقصص أخرل عف كمكامش كالطكفاف 21103

-دمشؽ - دار المدل لمثقافة كالنشر صادؽ جبلؿ العظـفي الحب كالحب العذرم21104

-دمشؽ - دار المدل لمثقافة كالنشر صادؽ جبلؿ العظـفي الحب كالحب العذرم21105

-دمشؽ - دار المدل لمثقافة كالنشر صادؽ جبلؿ العظـفي الحب كالحب العذرم21106

21107
مناىج التفكير كقكاعد البحث في العمـك اإلنسانية كاإلجتماعية 

محمد شيا
- مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر لمطباعة 

-بيركت 

-األردف - المؤسسة العربية لمنشر كالتكزيع أحمد عيسى الشمبلفمقاالت في المسرح 21108

-األردف - المؤسسة العربية لمنشر كالتكزيع أحمد عيسى الشمبلفمقاالت في المسرح 21109

-األردف - المؤسسة العربية لمنشر كالتكزيع نكر اليدل باديس-مبحث في اإليجاز كاإلطناب - ببلغة الكفرة كببلغة النذرة 21110

-األردف - المؤسسة العربية لمنشر كالتكزيع نكر اليدل باديس-مبحث في اإليجاز كاإلطناب - ببلغة الكفرة كببلغة النذرة 21111

-األردف - المؤسسة العربية لمنشر كالتكزيع نكر اليدل باديس-مبحث في اإليجاز كاإلطناب - ببلغة الكفرة كببلغة النذرة 21112

-األردف - المؤسسة العربية لمنشر كالتكزيع منيرة مصباح-شمكع فمسطينية كدراسات أخرل - في سفر الكممات 21113

-األردف - المؤسسة العربية لمنشر كالتكزيع منيرة مصباح-شمكع فمسطينية كدراسات أخرل - في سفر الكممات 21114

-األردف - المؤسسة العربية لمنشر كالتكزيع منيرة مصباح-شمكع فمسطينية كدراسات أخرل - في سفر الكممات 21115
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21116
جاف ميشاؿ غكفار- تحميؿ الشعر 

محمد حمكد: تر
- مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر لمطباعة 

-بيركت 

21117
جاف ميشاؿ غكفار- تحميؿ الشعر 

محمد حمكد: تر
- مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر لمطباعة 

-بيركت 

21118
جاف ميشاؿ غكفار- تحميؿ الشعر 

محمد حمكد: تر
- مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر لمطباعة 

-بيركت 

21119
األسمكبيػػػة

بساـ بركة: تر/ جكرج مكلينيو 
- مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر لمطباعة 

-بيركت 

21120
في ماىية المغة كفمسفة التأكيؿ

سعيد تكفيؽ
- مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر لمطباعة 

-بيركت 

21121
في ماىية المغة كفمسفة التأكيؿ

سعيد تكفيؽ
- مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر لمطباعة 

-بيركت 

21122
شعرية الخطاب في التراث النقدم كالببلغي

عبد الكاسع أحمد الحميرم
- مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر لمطباعة 

-بيركت 

21123
شعرية الخطاب في التراث النقدم كالببلغي

عبد الكاسع أحمد الحميرم
- مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر لمطباعة 

-بيركت 

21124
شعرية الخطاب في التراث النقدم كالببلغي

عبد الكاسع أحمد الحميرم
- مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر لمطباعة 

-بيركت 

-الرياض - دار المعارج الدكلية لمنشر أكـر بف محمد بف حسيف أكزيقاتاإلستثناء عند األصكلييف21125

-الرياض - دار إشبيميا عبد العزيز بف إبراىيـ العمرمكتاب المغازم إلبف أبي شيبة21126

-الرياض - دار إشبيميا محمد بف عمي الصامؿ-دراسة ببلغية تحميمية - األسمكب الحكيـ 21127
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21128
المجتمع كالرؤية 

الحبيب شبيؿ
- مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر لمطباعة 

-بيركت 

-دمشؽ - دار المدل لمثقافة كالنشر ناجح المعمكرمأساطير اآللية في ببلد الرافديف21129

-دمشؽ - دار المدل لمثقافة كالنشر ناجح المعمكرمأساطير اآللية في ببلد الرافديف21130

21131
صنعة الشعر ست محاضرات

صالح : تر/ خكرخي لكيس بكرخيس 
-دمشؽ - دار المدل لمثقافة كالنشر عمماني

21132
صنعة الشعر ست محاضرات

صالح : تر/ خكرخي لكيس بكرخيس 
-دمشؽ - دار المدل لمثقافة كالنشر عمماني

-دمشؽ - دار المدل لمثقافة كالنشر صبلح فضؿأساليب السرد في الركاية العربية 21133

-دمشؽ - دار المدل لمثقافة كالنشر صبلح فضؿأساليب السرد في الركاية العربية 21134

-دمشؽ - دار المدل لمثقافة كالنشر صبلح فضؿأساليب السرد في الركاية العربية 21135

-بيركت - دار الفرابي نسيـ عكفمحاضرات في عمـ الداللة- األلسنية 21136

-بيركت - دار الفرابي نسيـ عكفمحاضرات في عمـ الداللة- األلسنية 21137

-بيركت - دار الفرابي نسيـ عكفمحاضرات في عمـ الداللة- األلسنية 21138

-القاىرة - مكتبة الثقافة الدينية طو عبد الرؤكؼ سعدالثمر الداني في تقريب المعاني21139

-القاىرة - مكتبة الثقافة الدينية طو عبد الرؤكؼ سعدالثمر الداني في تقريب المعاني21140

-بيركت - دار المنتخب العربي سعد حسف كمكنيالطمؿ في النص العربي 21141

-بيركت - دار المنتخب العربي سعد حسف كمكنيالطمؿ في النص العربي 21142

-بيركت - دار المنتخب العربي سعد حسف كمكنيالطمؿ في النص العربي 21143

-دمشؽ - دار المدل لمثقافة كالنشر مكسى الخميسيالمكف ك الحركة في تجارب تشكيمية مختارة21144

-بيركت - دار الفرابي ميدم عامؿىؿ القمب لمشرؽ كالعقؿ لمغرب21145
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-بيركت - دار الفرابي ميدم عامؿىؿ القمب لمشرؽ كالعقؿ لمغرب21146

-بيركت - دار الفرابي ميدم عامؿىؿ القمب لمشرؽ كالعقؿ لمغرب21147

-بيركت - دار الفرابي سمير اليكسؼحكاية أفبلطكف كالشعراء21148

-بيركت - دار الفرابي جاف مارم بيمتالمغات السرية في الطبيعة 21149

-دمشؽ - دار المدل لمثقافة كالنشر عمي بكممحـأزمة الفكر العربي المعاصر21150

21151
تاريخ األسطكرة 

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف كجيو قانصك: تر/ كاريف أرمستركنغ 

-دمشؽ - منشكرات الييئة العامة السكرية لمكتاب فؤاد المرعيبحكث نظرية في األدب ك الفف 21152

-دمشؽ - منشكرات الييئة العامة السكرية لمكتاب فؤاد المرعيبحكث نظرية في األدب ك الفف 21153

-دمشؽ - منشكرات الييئة العامة السكرية لمكتاب فؤاد المرعيبحكث نظرية في األدب ك الفف 21154

-عماف - المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر نكر اليدل باديسدراسات في الخطاب21155

-عماف - المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر نكر اليدل باديسدراسات في الخطاب21156

-دمشؽ - منشكرات كزارة الثقافة السكرية بشار عباس: ترمختارات مف أشعار سيفيريس21157

-دمشؽ - منشكرات كزارة الثقافة السكرية بشار عباس: ترمختارات مف أشعار سيفيريس21158

-القاىرة - مكتبة الثقافة الدينية حسيف نصارفي األدب المصرم21159

21160
حكادث الزماف ككفيات الشيكخ كاألقراف

عبد العزيز ياض : تح/ إبف الحمصي 
-بيركت - دار النفائس حرفكش

-دمشؽ - منشكرات كزارة الثقافة السكرية أحمد زياد محبؾعمر أبك ريشة كالفنكف الجميمة 21162-21161

-األردف - دار الفكر أحمد زبكف(اإليطار النظرم  )قصيدة النثر العربية 21165-21163

-دمشؽ - منشكرات الييئة العامة السكرية لمكتاب عبد الرحمف محمد الكصيفيتراسؿ الحكاس في الشعر العربي القديـ21168-21166

-بيركت - دار الفرابي أحمد عمبيالمنيجية في البحث األدبي21171-21169
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الييئة العامة السكرية لمكتابجكاد عبد الكاظـ الزيدمالرمز كالداللة في البنية التصميمية لمحمية النبكية الشريفة21174-21172

-بيركت - دار الفرابي داف سبيربرالبنيكية في اإلنتركبكلكجيا21175

-بيركت - المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر خالد الكركيالركنؽ العجيب قراءة في شعر المتنبي21177-21176

-بيركت - المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ضياء خضيرثنائيات مقارنة أبحاث كدراسات في األدب المقارف21180-21178

-دمشؽ - منشكرات كزارة الثقافة السكرية محمد خالد رمضاف-دراسة - الكركد في تراثنا الشعبي 21182-21181

-بيركت - دار الفرابي نديـ نجدمعبد اهلل العركم- حسف حنفي - إدكارد سعيد : أثر اإلستشراؽ في الفكر العربي المعاصر عند21184-21183

-دمشؽ - منشكرات كزارة الثقافة السكرية عبد المطيؼ األناؤكطالشاعر سميماف عيسى21186-21185

-دمشؽ - منشكرات كزارة الثقافة السكرية زكي المحاسنيفقو المغة العربية المقارف21188-21187

-بيركت - دار الفرابي صالح زيادالقارئ القياسي القراءة كسمطة القصد كالمصطمح كالنمكذج21191-21189

-بيركت - دار التنكير صبلح قنصكهالمكضكعية في العمـك اإلنسانية 21192

عجاز21194-21193 -دمشؽ - منشكرات كزارة الثقافة السكرية فائز الشرعالصكرة الكمية مفيـك كا 

بداع الحياة 21195 -بيركت - دار التنكير سمير الزغبينيتشو الفف كالكىـ كا 

-بيركت - دار الفرابي تييرم ىنتشالشرؽ المتخيؿ رؤية الغرب إلى الشرؽ المتكسطي21196

21197
عمـ الجماؿ لدل مدرسة فرانكفكرت أدكرمك نمكذجا

-بيركت - الؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع رمضاف بسطاكم محمد

-سيدم بمعباس - مكتبة الرشاد يكسؼ اليكسؼبحكث في المعمقات 21204-21198

-سيدم بمعباس - مكتبة الرشاد يكسؼ اليكسؼمقاالت في الشعر الجاىمي21211-21205

بحاث لمترجمة كالنشر كالتكزيعأحمد األميف الشنقيطيشرح المعمقات العشر كأخبار شعرائيا21212

-البلذقية - دار الحكار نادر ذكرل: تر/ مجمكعة مؤلفيف أدب األطفاؿ كالفتيات في العالـ21213

-القاىرة - دار الغد الجديد أحمد عبد العاؿ الطيطاكم سؤاؿ كجكاب10000مكسكعة المسابقات 21214

-بيركت - دار الفرابي يمنى العيدفي القكؿ الشعرم الشعرية كالمرجعية الجداثة كالقناع21216-21215
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21218-21217
جماليات المكاف 

غالب ىمسا: تر/ غاستكف باشبلر 
- مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر لمطباعة 

-بيركت 

21220-21219
اإلغتراب عند إيرريؾ فرـك

حسف محمد حسف حماد
- مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر لمطباعة 

-بيركت 

21221
أنتركبكلكجيا الجسد كالحداثة 

محمد عرب : تر/ دافيد لكبركتكف 
صاصيبل

- مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر لمطباعة 
-بيركت 

21224-21222
اإلنزياح مف منظكر الدراسات األسمكبية

أحمد محمد كيس
- مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر لمطباعة 

-بيركت 

21225
جماليات الفنكف كفمسفة تاريخ الفف عند ىيغؿ

رمضاف بسطاكيسي محمد غانـ
- مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر لمطباعة 

-بيركت 

21228-21226
أكلكية النص نظرات في النقد كالقصة

طبلؿ حرب
- مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر لمطباعة 

-بيركت 

21231-21229
األسمكبية في النقد العربي الحديث

فرحاف بدرم الحربي
- مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر لمطباعة 

-بيركت 

-بيركت - المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر عبد اهلل أبك ىيؼقناع المتنبي في الشعر العربي الحديث21233-21232

-دمشؽ - التككيف لمتأليؼ كالترجمة كالنشرلؤم عمي خميؿعجائبية النثر الحكائي أدب المعراج كالمناقب21234

-دمشؽ - منشكرات كزارة الثقافة السكرية إبراىيـ الشيابي: تر/ ركزنتاؿ . ؿ.ـالشعر كالحياة العامة21235

-بيركت - المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر عمكم الياشميفمسفة اإليقاع في الشعرالعربي21237-21236

-بيركت - المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر صالح الشتيكمرؤل فنية قراءات في األدب العباسي21240-21238

-بيركت - المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر عبد الكاسع الحميرم"المفيـك العبلقة السمطة " الخطاب كالنص 21243-21241

-بيركت - المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر أحمد حمد النعيميإيقاع الزمف في الركاية العربية المعاصرة21246-21244
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-بيركت - المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر فخرم صالحآفاؽ النظرية األدبية المعاصرة بنيكية أـ بنيكيات ؟21249-21247

-دمشؽ - دار نينكل لمدراسات كالنشر غساف السيد: ركالف بارت ترمف البنيكية إلى الشعرية 21251-21250

-بيركت - المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر محمد جاسـ المكسكمالنظرية كالنقد الثقافي21254-21252

-بيركت - دار الفكر المبناني محمد العريبيتيافت التيافت إلبف رشد21255

-بيركت - دار الفكر المبناني جيرار جيياميتيافت الفبلسفة لئلماـ أبي حامد الغزالي21256

-بيركت - دار البدائؿ عبد المجيد النجارمقاربات في قراءة التراث21257

21258
في ماىية النص الشعرم

محمد عبد العظيـ
- مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر لمطباعة 

-بيركت 

21260-21259
معجـ الخرافات كالمعتقدات الشعبية في أكربا

أحمد الطباؿ: بيار كانافاجيك تر
- مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر لمطباعة 

-بيركت 

-بيركت - المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر فخرم صالحعيف الطائر في المشيد الثقافي العربي 21263-21261

-الجزائر - منشكرات اإلختبلؼ جاؾ الكافالمغة الخيالي كالرمزم21266-21264

-دمشؽ - منشكرات كزارة الثقافة السكرية عادؿ العامؿ: عدد مف المؤلفيف تراإلبتكار كالمعاصرة في األدب كالفنكف 21267

-بيركت - دار الفرابي نيككؿ كاليبك- جاؾ كاليبك مذاىب كممؿ كأساطير في الشرقيف األدنى كاألكسط21268

-بيركت - دار الفرابي أحمد قنشكبةالشعر الغض قراءات في الشعر الشعبي الجزائرم21271-21269

-دمشؽ - دار المدل لمثقافة كالنشر حسف ناظـالنص كالحياة 21274-21272

-دمشؽ - دار المدل لمثقافة كالنشر محمد بف عبد الجبار النفرمضاقت العبارة- األعماؿ الكاممة لمنفرم 21277-21275

دار البشيرمصطفى محمكد زايدالنثرالفني في عيدم الدكلتيف الزنكية كاأليكبية في مصر كالشاـ21278

-الدار البيضاء - دار تكبقاؿ لمنشر عبد القادر الفاسي الفيرمنماذج تركيبية كداللية- المسانيات كالمغة العربية 21279

الييئة العامة السكرية لمكتابأحمد طمعة حمبي-شعر البياني نمكذجا - التناص بيف النظرية كالتطبيؽ 21281-21280

-بيركت - دار الفرابي محمد عجينة21283-21282
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21285-21284
شعمة قنديؿ 

خميؿ أحمد خميؿ: تر/ غاستكف باشبلر 
- مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر لمطباعة 

-بيركت 

21286
-دراسة في فكر حسيف مركل - التراث العربي كالعقؿ المادم 

مكسى برىكمة
- مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر لمطباعة 

-بيركت 

21287
دراسة في شعر السياب- المكضكعية البنيكية 

عبد الكريـ حسف
- مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر لمطباعة 

-بيركت 

-بيركت - دار إبف حـز بدر العمراني الطنجي: تحكتاب طب العرب لمفقيو األديب المؤرخ الطبيب عبد الممؾ بف حبيب السممي21288

-القاىرة - دار البشير كحيد بف عبد السبلـ باليكقاية اإلنساف مف الجف كالشيطاف21289

-القاىرة - دار الغد الجديد محمد بف صالح العثيميفشرح األربعيف النككية كتتمة الخمسيف21292

-القاىرة - دار الغد الجديد محمد بف صالح العثيميففقو العبادات21295-21293

-اإلسكندرية - دار البصيرة محمد بف صالح العثيميفرسائؿ في األصكؿ21300-21296

-بيركت - منشكرات نزار قباني نزار قبانيىؿ تسمعيف صييؿ أحزاني ؟21302-21301

-دمشؽ - طبلس لمدراسات كالترجمة كالنشر المطراف إلياس معكض: ترمف الشعر اليكناني الحديث21303

-الجزائر - المؤسسة الكطنية لمكتاب أنكر ىدل البرازمثكرة الغاب المنتصر21304

الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيعسعدم بزيافأحاديث ممتعة 21305

-بيركت - منشكرات نزار قباني نزار قبانيرسالة حب 21307-21306100

-الجزائر - مكتبة الشعب أحمد منكرقراءات في القصة الجزائرية21308

-لبناف - دار األندلس يكسؼ حسف بكاربناء القصيدة في النقد العربي القديـ21310-21309

21311
المكطأ

-القاىرة - شركة القدس أبي عبد اهلل مالؾ بف أنس األصبحي

-القاىرة - شركة القدس أبي بكر جابر الجزائرممنياج المسمـ21314-21312
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-القاىرة - مؤسسة المختار عبد السبلـ محمد رشيدلغة النقد العربي القديـ21317-21315

-القاىرة - دار اآلفاؽ العربية فتح أسد سميمافدراسات في عمـ المغة 21319-21318

-القاىرة - مكتبة اآلداب محمد إبراىيـ عبادةتحميميا- أنكاعيا - الجممة العربية مككناتيا 21322-21320

-القاىرة - مؤسسة المختار عبد المجيد ىنداكم: تحاإليضاح في عمـك الببلغة 21325-21323

-القاىرة - دار إبف الجكزم سمطاف محمد- حفني ناصؼ شرح دركس الببلغة21328-21326

دار المسيرة  عمافعبده الراجحيالتطبيؽ الصرفي21331-21329

مكتبة أكالد الشيخ لمتراثحمدم عبد اهلل عبد العظيـميارات في فف المذكرة21333-21332

-القاىرة - دار إبف الجكزم مصطفى حممياألسرار الخفية كراء إلغاء الخبلفة العثمانية21334

-القاىرة - دار اآلفاؽ العربية محمد عبيد صالح السبيانيالمكاف في الشعر األندلسي21336-21335

-القاىرة - دار اآلفاؽ العربية عبد العزيز عتيؽعمـ البديع21339-21337

-القاىرة - دار اآلفاؽ العربية عبد العزيز عتيؽعمـ البياف21342-21340

-القاىرة - دار اآلفاؽ العربية عبد العزيز عتيؽعمـ العركض القافية21345-21343

-القاىرة - دار اآلفاؽ العربية عبد العزيز عتيؽعمـ المعاني21348-21346

-بيركت - دار الفكر أحمد الحمبلكمشذا المعارؼ في فف الصرؼ21352-21349

-بيركت - عالـ الكتب عبد الكىاب مبلمعجـ الخميؿ بف أحمد الفراىيدم21354-21353

مكتبة أكالد الشيخ لمتراثفرغمي سيد عرباكم: تحرسالة الضاد21357-21355

-بيركت - دار الفكر عبد الرحمف البرقكقي-جزئيف - شرح ديكاف المتنبي 21359-21358

-القاىرة - مؤسسة المختار جبير صالح حمادمالتصكير الفني في القرآف الكريـ21362-21360

-بيركت - عالـ الكتب ناظـ رشيد- ىبلؿ ناجي : تحديكاف مجير الديف إبف تميـ21364-21363

-بيركت - عالـ الكتب خميؿ إبراىيـ العطيةديكاف عمرك بف قميئة21366-21365
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21369-21367
-جزئيف - الخصائص 

عبد : أبي الفتح عثماف بف جني تح
المكتبة التكفيقيةالحكيـ بف محمد

-القاىرة - مؤسسة المختار اإلماـ أبي الحسف عمي الكسائيمستشبيات القرآف العظيـ أك متشابو القرآف21372-21370

-القاىرة - دار اآلفاؽ العربية قيس كاظـ الجنابيمعجـ المجانيف مف الشعراء21374-21373

-بيركت - دار اليبلؿ حسف حطيط-إضاءات جديدة - اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ 21377-21375

-دمشؽ - الشركة المتحدة لمتكزيع صبلح الديف الزعببلكممسالؾ القكؿ في النقد المغكم21382-21378

-باتنة - دار الشياب إبراىيـ رمانيأكراؽ في النقد األدبي21383

-قسنطينة - دار اليمف أحمد الرفاعي الشرفياألعماؿ الكاممة لمشيخ العربي التبسي21386-21384

-عيف مميمة - دار اليدل نكارم سعكدم أبك زيدالدليؿ النظرم في عمـ الداللة 21389-21387

21391-21390
مبراطكرية البتركؿ جزيرة العرب أرض اإلسبلـ المقدسة كمكطف العركبة كا 

-الرياض - مكتبة العبيكاف محمد خير البقاعي: جاف جاؾ بيربي تع

21393-21392
السجكف كأثرىا في اآلداب العربية 

كاضح الصمد
- مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر لمطباعة 

-بيركت 

-القاىرة - دار الفضيمة محمد صديؽ المنشاكمأبكاب الفرج مع قصص في تفريج الكركب ك الشدائد ك األحزاب21394

-الجزء الثالث - مجمة مجمع المغة العربية بدمشؽ 21395

-الجزء األكؿ - مجمة مجمع المغة العربية بدمشؽ 21396

21398-21397
الداء كالدكاء

عاطؼ : محمد بف أبي بكر بف القيـ تح
-القاىرة - دار الغد الجديد صابر شاىيف

-المدينة المنكرة - مكتبة العمـك كالحكـ أبي بكر جابر الجزائرمىذا الحبيب محمد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ21401-21399

-مصر - دار المعارؼ شكقي ضيؼالشعر كطكابعو الشعبية عمى مر العصكر 21402

-األردف - األىمية لمنشر كالتكزيع نبيؿ أحمد عبد اليادممنيجية البحث في العمـك اإلنسانية 21403
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-عماف -دار األعبلـ محمكد جاسـ الدركيشالميجات العربية البائدة كعبلقتيا بعربية القرآف الكريـ21406-21404

21411-21407
األدب األلماني

محمد محمكد
- مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر لمطباعة 

-بيركت 

21416-21412
األدب اإلنكميزم

محمد محمكد
- مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر لمطباعة 

-بيركت 

21421-21417
األدب اإلفريقي

محمد محمكد
- مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر لمطباعة 

-بيركت 

21426-21422
أدب أمريكا البلتينية

محمد محمكد
- مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر لمطباعة 

-بيركت 

21431-21427
األدب الركسي

محمد محمكد
- مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر لمطباعة 

-بيركت 

-اإلسكندرية - مؤسسة حكرس الدكلية محسف محمد قطب معالي: تح"بيف النظرية كالتطبيؽ " العكامؿ النحكية لمجرجاني 21433-21432

21437-21434
األصكؿ في النحك 

محمد : العبلمة أبي بكر النحكم تح
-القاىرة - مكتبة الدينية عثماف

-القاىرة - دار غريب محمد سالـ صالحالداللة كالتقعيد النحكم دراسة في فكر سيبكيو21439-21438

-القاىرة - دار غريب عمي أبك المكاـرالحذؼ كالتقدير في النحك العربي21441-21440

دار العمـشعباف عبد الحكيـ محمدالسيرة الذاتية في األدب العربي الحديث رؤية نقدية21443-21442

-عماف - دار صفاء عبد القادر عبد الجميؿدراسة في البنية التركيبية- المدارس المعجمية 21445-21444

-القاىرة - مكتبة اآلداب حاـز عمي كماؿ الديفعمـ المغة المقارف21447-21446

-اإلسكندرية - المكتب الجامعي الحديث حمدم الشيخاألدكات النحكية مبناىا معناىا إعرابيا21449-21448

عيف لمدراسات كالبحكث اإلنسانيةأحمد إبراىيـ اليكارممصادر نقد الركاية في األدب الحديث21451-21450
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-عماف - دار يافا العممية جياد شاىر المجاليمفيـك الطبقات في النقد األدبي عند العرب21453-21452

-األردف - جدارا لمكتاب العالمي نعماف بكقرةالمصطمحات األساسية في لسانيات النص كتحميؿ الخطاب21455-21454

21458-21456
النقد العربي القديـ حتى نياية القرف الخامس اليجرم

-عماف - دار الفكر محمد صكالحة- داكد غطاشة الشكابكة 

-اإلسكندرية - دار المعرفة فكزم عيسىفي الشعر العباسي21460-21459

شكالية الخبلفة بيف السنة كالشيعة21461 -القاىرة - الدار الثقافية لمنشر محمد نصر ميناتجديد الخطاب الديني كا 

-القاىرة - الدار الثقافية لمنشر خالد بف محمد مبارؾتاريخ الحضارة اإلسبلمية في األندلس21462

-القاىرة - شركة نكابغ الفكر محمد سعد السيد عزبالحياة الفكرية في إقميـ خكارـز في العصريف السمجكقي كالخكارزمي21463

-عماف - دار الكنكز المعرفية رابعة عبد السبلـ المجاليمبلمح الحياة العباسية مف خبلؿ كتاب الحيكاف لمجاحظ21464

-القاىرة - دار العمـ كاإليماف محمد الدسكقيالبنية المغكية في النص الشعرم21466-21465

-عماف - أزمنة لمنشر كالتكزيع حساـ نايؿ: ترالبنيكية كالتفكيؾ مداخؿ نقدية مجمكعة مف الكتاب21468-21467

-الدار البيضاء - المركز الثقافي العربي محمد الصفرانيالتشكيؿ البصرم في الشعر العربي الحديث 21470-21469

-األردف - جدارا لمكتاب العالمي عمار ساسيالمصطمح في المساف العربي 21472-21471

-القاىرة - مكتبة اآلداب جاـز عمي كماؿ الديفعمـ الداللة المقارف21474-21473

-الدار البيضاء - دار تكبقاؿ لمنشر محمد العممي-الدكاكيف - عركض الشعر العربي قراءة نقدية تكثيقية 21476-21475

-الدار البيضاء - دار تكبقاؿ لمنشر محمد العممي-المعطيات - عركض الشعر العربي قراءة نقدية تكثيقية 21478-21477

-القاىرة - دار غريب محمد لخضر زباديةأدبية البنية النصية في ضكء العممية اإلبداعية كالممارسة النقدية21480-21479

21482-21481
معجـ آداب المغة العربية كاألدب الفرانكفكني المغاربي

مصباح الصمد
- مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر لمطباعة 

-بيركت 

عيف لمدراسات كالبحكث اإلنسانيةإبراىيـ عبد العزيز زيدالسرد في التراث العربي 21484-21483

-القاىرة - دار اآلفاؽ العربية البدراكم زىرافعمـ المغة التطبيقي في المجاؿ التقابمي 21486-21485
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-عماف - أزمنة لمنشر كالتكزيع مصطفى الكيبلنيالركاية كالتأكيؿ سردية المعنى في الركاية العربية 21488-21487

-القاىرة - مكتبة اآلداب أحمد الياشميجكاىر الببلغة في المعنى كالبياف كالبديع21490-21489

-القاىرة - مكتبة اآلداب خالد إسماعيؿ حساففي المسانيات العربية المعاصرة21492-21491

-اإلسكندرية - دار المعرفة الجامعية زيف كامؿ الخكيسكيشرح شذكر الذىب21494-21493

-اإلسكندرية - دار المعرفة الجامعية فكزم عيسىالنص الشعرم كآليات القراءة 21496-21495

-القاىرة - دار الكتاب الحديث عبد المعطي جاب اهللالمسانيات كعمـ المغة الحديث21498-21497

-دمشؽ - منشكرات إتحاد الكتاب العرب يكسؼ إسماعيؿمحكيات السرد العربي القديـ 21500-21499

-القاىرة - دار غريب عمي أبك المكاـرمدخؿ إلى تاريخ النحك العربي21502-21501

-اإلسكندرية - دار المعرفة الجامعية فكزم عيسىفي األدب األندلسي21504-21503

-األردف - دار جرير يكنس شديفات-المصطمح كالكزف كالتأثير - المكشحات األندلسية 21506-21505

-اإلسكندرية - مؤسسة حكرس الدكلية محسف محمد قطب معاليالمشتقات كداللتيا في المغة العربية21508-21507

-اإلسكندرية - المكتب الجامعي الحديث عبد العاطي شمبيالجزء األكؿ (تحميؿ مقاالت كقصص قصيرة  )فف النثر الحديث 21510-21509

-اإلسكندرية - المكتب الجامعي الحديث عبد العاطي شمبيالجزء الثاني (تحميؿ مقاالت كقصص قصيرة  )فف النثر الحديث 21512-21511

-عماف - دار اليازكرم مصطفى البشير قطمفيـك النثر الفني كأجناسو في النقد العربي القديـ21514-21513

شكالية التصنيؼ21516-21515 -عماف - دار الشركؽ ساندم سالـ أبك سيؼالركاية العربية كا 

-عماف - عالـ الثقافة لمنشر كالتكزيع كماؿ رشيدالزمف النحكم في المغة العربية21518-21517

-القاىرة - دار غريب إبراىيـ الدسكقيالمجاؿ الداللي لمفعؿ كمعنى حرؼ الجر المصاحب لو21520-21519

-عماف - أمانة عماف الكبرل مغناكم بعميمسارات النقد كمدارات مابعد الحداثة21522-21521

-األردف - دار جرير مكسى ربابعة-دراسات تطبيقية - جماليات األسمكب كالتمقي 21524-21523

-القاىرة - مكتبة زىراء الشرؽ سعيد بحيرم: كمايرك خركف ترأساسيات عمـ لغة النص21526-21525

مؤسسة الثقافة الجامعيةصالح سميـ الفاخرمتصريؼ األفعاؿ كالمصادر كالمشتقات21528-21527
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مؤسسة الثقافة الجامعيةأبك الحسف العركضيالجامع في العركض كالقكافي21530-21529

-اإلسكندرية - دار المعرفة الجامعية زيف كامؿ الخكيسكيالميارات المغكية 21532-21531

-القاىرة - مكتبة زىراء الشرؽ حساـ البينساكمعمـ الداللة كالنظريات الداللية الحديثة 21534-21533

-اإلسكندرية - دار المعرفة الجامعية سالـ عبد الرزاؽ سميماففي األدب الجاىمي دراسات كنصكص21536-21535

-القاىرة - مكتبة اآلداب فاطمة الزىراء المكافيفي األدب العباسي رؤل نقدية 21538-21537

-القاىرة - مكتبة اآلداب خالد إسماعيؿ حساف: تحالمفصؿ في صنعة اإلعراب لمزمخشرم21540-21539

-القاىرة - دار اآلفاؽ العربية فتح أسد سميمافاألسمكبية مدخؿ نظرم كدراسة تطبيقية 21542-21541

-األردف - دار جرير عبد الفتاح نافعالشعر العباسي قضايا كظكاىر 21544-21543

-القاىرة - دار الكتاب الحديث عبد الغفار ىبلؿالنظريات التنسيقية في أبنية العربية 21546-21545

الشركة العربية المتحدة لمتسكيؽ كالتكريداتخميؿ الشيخ- يكسؼ بكار األدب المقارف 21548-21547

عيف لمدراسات كالبحكث اإلنسانية كاإلجتماعيةعبد المنعـ زكريا القاضيالبنية السردية في الركاية 21550-21549

-القاىرة - مكتبة الثقافة الدينية عبد المقصكد محمد عبد المقصكدقضايا الخبلؼ النحكم في معمقة إمرئ القيس21552-21551

-عماف - دار كنكز المعرفة غالب فاضؿ المطمبي-مدخؿ فيفكلكجي - ظاىرة اإلعراب في العربية 21554-21553

-األردف - دار جرير خميؿ بف ياسر البطاشيالترابط النصي في ضكء التحميؿ المساني لمخطاب21556-21555

-اإلسكندرية - دار المعرفة الجامعية فكزم عيسىالقصة - مسرح األطفاؿ - الشعر - أدب األطفاؿ 21558-21557

-القاىرة - دار العمـ كاإليماف محمد الدسكقيالبنية التككينية لمصكرة الفنية 21560-21559

-القاىرة - دار العمـ كاإليماف كائؿ سيد عبد الرحيـتمقي البنيكية في النقد العربي21562-21561

-القاىرة - دار غريب محمد فتكح أحمدجماليات الخطاب القصصي21564-21563

إتحاد كتاب العربعمر عيبلففي مناىج تحميؿ الخطاب السردم21566-21565

-اإلسكندرية - دار المعرفة الجامعية زيف كامؿ الخكيسكيمسائؿ نحكية كتصريفية 21568-21567

-القاىرة - مكتبة الثقافة الدينية عبد المقصكد محمد عبد المقصكدمبلمح التفكير النحكم عند إبف األنبارم21570-21569
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الشركة العربية المتحدة لمتسكيؽ كالتكريداتىاشـ ياغيمناىج النقد األدبي عند العرب21572-21571

-اإلسكندرية - دار المعرفة الجامعية محمد عمي البدكمالنظرية كالمنيج كالمكضكع- عمـ أجتماع األدب 21573

شكالياتيا21574 -اإلسكندرية - دار المعرفة الجامعية عبد الكىاب جعفرمبادئ الفمسفة كا 

-عماف - دار حمكرابي محمد محمد خاطر السكافيرمالبرامكة21575

-القاىرة - الدار المصرية المبنانية الفف المممككي عظمة كسحر السبلطيف21576

-القاىرة - دار العمـ كاإليماف جماؿ حسني يكسؼصكرة النار في الشعر المعاصر21578-21577

-عماف - دار أسامة عبد الكريـ مجاىدفقو المغة العربية - عمـ المساف العربي 21580-21579

-عماف - دار يافا العممية جياد شاىر المجاليدراسات في اإلبداع الفني في الشعر21582-21581

دار المعرفة الجامعيةإبراىيـ مصطفى إبراىيـ -1- نقد المذاىب المعاصرة 21584-21583

دار المعرفة الجامعيةإبراىيـ مصطفى إبراىيـ -2- نقد المذاىب المعاصرة 21586-21585

-القاىرة - دار العمـ كاإليماف أبك السعكد سبلمة أبك السعكدالمنجد في الصرؼ21587

-اإلسكندرية - نيضة مصرقسطنطيف ستانبلفسكيإعداد الممثؿ21590-21588

-اإلسكندرية - نيضة مصرمحمد منظكرالمسرح 21591

-اإلسكندرية - نيضة مصرمحمد منظكرمسرحيات شكقي21596-21592

-اإلسكندرية - نيضة مصررجاء النقاشىؿ تنتحر المغة العربية ؟21601-21597

-اإلسكندرية - نيضة مصرسمير عبد الفتاحسبعة دركس مف بيتنا الكبير21606-21602

-اإلسكندرية - نيضة مصريحيى حقي: ديزمكند ستيكارت ترالقاىرة21608-21607

-عماف - دار الشركؽ نجيب محفكظكطني مصر21609

-عماف - دار الشركؽ عبد الكىاب المسيرمالمغة كالمجاز بيف التكحيد ككحدة الكجكد21613-21610

-القاىرة - دار غريب حبيبة مسعكدم- محمد زبادية أدبية البنية النصية قي الضكء21614

-القاىرة - دار غريب عبد المطمب زيدأساليب رسـ الشخصية المسرحية 21618-21645
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-القاىرة - دار غريب عمي عشرم زايدإستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر21619

-القاىرة - دار غريب عمي أبك المكاـر(رؤية مف قريب  )التعميـ كالعربية 21623-21620

-القاىرة - دار غريب عبد اهلل التطاكمالشعر كالفمسفة21624

ستدراكات المستشرقيف21625 -القاىرة - دار غريب محمد محمد داكدالمعجـ الكسيط كا 

-القاىرة - دار غريب أحمد كشؾالنحك في اإلبداع21629-21526

-القاىرة - دار غريب محمد سامي منيرببلغة األمثاؿ كفصاحة الحكمة21630

-القاىرة - دار غريب محمد فتكح أحمدجماليات الخطاب القصصي21635-21631

-القاىرة - دار غريب محمكدالربيعيحاضر النقد األدبي مقاالت في طبيعة األدب21636

-القاىرة - دار غريب سمير سرحافدراسات في األدب المسرحي21640-21637

-القاىرة - دار غريب يكسؼ خميؼدراسات في الشعر الجاىمي 21641

-القاىرة - دار غريب أحمد دركيشدراسة األسمكب بيف المعاصرة كالتراث21642

-القاىرة - دار غريب عبد الفتاح عثمافشعر المرأة في العصر العباسي21643

-القاىرة - دار غريب عبد القادر حسيف-2-فف الببلغة 21644

-القاىرة - دار غريب محمكد عباس حمكدةدراسات في عمـ الكتابة العربية21645

-القاىرة - دار غريب نبيؿ راغبدليؿ الناقد األدبي21646

-القاىرة - دار غريب نسريف فكزم خكرشيدمبدعا كناقدا مسرحيا- سمير سرحاف 21650-21647

-القاىرة - دار غريب شعباف صبلحشعر أبي تماـ دراسة نحكية21651

-القاىرة - دار غريب شفيع السيدفصكؿ مف األدب المقارف 21652

-القاىرة - دار غريب عبد القادر حسيففف البديع21653

-اإلسكندرية - نيضة مصريحيى حقيمدرسة المسرح 21655-21654

مكتبة غريبنبيمة إبراىيـفف القصص في النظرية كالتطبيؽ21657-21656
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-القاىرة - دار غريب عبد القادر القطفي األدب العربي الحديث21658

-القاىرة - دار غريب محمد فتكح أحمدمفارقات الشعرية21659

-القاىرة - دار غريب محمكد الربيعيمقاالت أدبية قصيرة 21660

مكتبة غريبعمي شمشنشأة النقد الركائي في األدب الحديث21666-21661

مكتبة غريبخكسيو إيقنككسنظرية المغة األدبية 21667

مكتبة غريبنبيمة إبراىيـنقد الركاية مف كجية نظر الدراسات المغكية الحديثة21668

-القاىرة - دار غريب جميؿ عبد المجيدنحك تحميؿ أدبي ثقافي21671-21669

-اإلسكندرية - منشأة المعارؼ أحمد شكقي السياسة كالتاريخ كاإلجتماع1ج  (الصحيحة  )الشكقيات 21674-21672

-اإلسكندرية - منشأة المعارؼ أحمد شكقي 2ج  (الصحيحة  )الشكقيات 21677-21675

-اإلسكندرية - منشأة المعارؼ أحمد شكقي3ج  (الصحيحة  )الشكقيات 21680-21678

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا مجدم إبراىيـ محمد إبراىيـ"حياتو كأدبو " إبف قتيبة الدنيكرم 21684-21681

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا عمي حسيف الميبلدمأحسف القصص بيف القرآف الكريـ كالكتاب المقدس21685

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا أحمد يكسؼ خميفةالبنية الدرامية في شعر إيميا أبي ماضي21689-21686

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا مرشد أحمدأنسنة المكاف في ركايات عبد الرحمف منيؼ21693-21690

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا عبد المطيؼ دربالوأنظر خمفؾ في غضب... لحظة- مسرحية تجريبية 21697-21694

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا مصطفى عبد الشافي مصطفىدراسات في القصة كالركاية الميبية21701-21698

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا أحمد محمكد مبارؾرؤية إسبلمية في األدب كالثقافة 21705-21702

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا عبد المطيؼ دربالوعزيزم المكاطف رنجك - مسرحية تجريبية 21709-21706

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا عبد المطيؼ دربالوكطار البيت الجديد لممكاطف عدناف مستشار الممؾ.... فر21713-21710

-عماف - دار مجدالكم محمد ديب"مسرحية " ألؼ مرحي لمتسكلة  21716-21714

-الزاكية - دار شمكع الثقافة عمي حسيف مزيافمباحث في فقو المغة 21720-21717
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-اإلسكندرية - نيضة مصرمحمد منظكرالنقد كالنقاد المعاصركف21725-21721

-اإلسكندرية - نيضة مصريحيى حقيصح النـك21727-21726

-اإلسكندرية - نيضة مصريحيى حقيترؾ لؾ إختيار العنكاف21729-21728

-اإلسكندرية - نيضة مصريحيى حقيقنديميات 21731-21730

-اإلسكندرية - نيضة مصريحيى حقيالدعابة في المجتمع المصرم21733-21732

-اإلسكندرية - نيضة مصريحيى حقيإمرأة مسكينة21735-21734

-اإلسكندرية - نيضة مصريحيى حقيحقيبة في يد مسافر21737-21736

-اإلسكندرية - نيضة مصريحيى حقيقنديؿ أـ ىاشـ 21739-21738

-اإلسكندرية - نيضة مصريحيى حقيتراب الميرم21741-21440

-اإلسكندرية - نيضة مصريحيى حقيتعاؿ معي إلى الككنسير21743-21742

-اإلسكندرية - نيضة مصريحيى حقيأـ العكاجز21745-21744

-اإلسكندرية - نيضة مصريحيى حقيمذكرات عابر سبيؿ21747-21746

-اإلسكندرية - نيضة مصريحيى حقيمف فيض الكريـ 21749-21748

-اإلسكندرية - نيضة مصريحيى حقيناس في الظؿ21751-21750

-اإلسكندرية - نيضة مصريحيى حقيفكرة فابتسامة21755-21752

-اإلسكندرية - نيضة مصريحيى حقيدنيا 21757-21756

-اإلسكندرية - نيضة مصريحيى حقيكناسة الدكاف 21759-21758

-اإلسكندرية - نيضة مصريحيى حقيىمـك ثقافية 21761-21760

-اإلسكندرية - نيضة مصريحيى حقيعبد التكاب أفندم21763-21762

-اإلسكندرية - نيضة مصريحيى حقيأنشكدة لمبساطة21765-21764

-اإلسكندرية - نيضة مصريحيى حقيدماء كطيف 21767-21766
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-اإلسكندرية - نيضة مصريحيى حقيياليؿ ياعيف21769-21768

-اإلسكندرية - نيضة مصريحيى حقيعطر األحباب 21771-21770

-اإلسكندرية - نيضة مصريحيى حقيفجر القمة المصرية 21773-21772

-اإلسكندرية - نيضة مصريحيى حقيىذا الشعر21775-21774

-اإلسكندرية - نيضة مصريحيى حقيفي محراب الفف21777-21776

-اإلسكندرية - نيضة مصريحيى حقيخطكات في النقد 21779-21778

-اإلسكندرية - نيضة مصريحيى حقيفي السينما21781-21780

-اإلسكندرية - نيضة مصريحيى حقيخمييا عمى اهلل 21783-12782

-اإلسكندرية - نيضة مصريحيى حقيمف باب العشـ21785-21784

-اإلسكندرية - نيضة مصريحيى حقيعشؽ الكممة21786-21786

-اإلسكندرية - نيضة مصريحيى حقيصفحات مف تاريخ مصر21789-21788

-اإلسكندرية - نيضة مصريكسؼ إدريسالبطؿ21791-21790

-اإلسكندرية - نيضة مصريكسؼ إدريسالعتب عمى النظر21793-21792

-اإلسكندرية - نيضة مصريكسؼ إدريسالحراـ 21795-21794

-اإلسكندرية - نيضة مصريكسؼ إدريسإكتشاؼ قارة21797-21796

-اإلسكندرية - نيضة مصريكسؼ إدريسجميكرية فرحات21799-21798

-اإلسكندرية - نيضة مصريكسؼ إدريسالعسكرم األسكد21801-21800

-اإلسكندرية - نيضة مصريكسؼ إدريسالعيب21803-21802

-اإلسكندرية - نيضة مصريكسؼ إدريسرجاؿ كثيراف 21805-21804

-اإلسكندرية - نيضة مصريكسؼ إدريسالبحث عف السادات21807-21806

-اإلسكندرية - نيضة مصريكسؼ إدريسأقتميا21809-21808
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-اإلسكندرية - نيضة مصريكسؼ إدريس ك فيينا80نيكيكرؾ 21811-21810

-اإلسكندرية - نيضة مصريكسؼ إدريسبيت مف لحـ21813-21812

-اإلسكندرية - نيضة مصريكسؼ إدريسالجنس الثالث21815-21814

-اإلسكندرية - نيضة مصريكسؼ إدريسالبيمكاف 21817-21716

-اإلسكندرية - نيضة مصريكسؼ إدريسالمخططيف 21819-21818

-اإلسكندرية - نيضة مصريكسؼ إدريسأنا سمكاف قانكف الكجكد21821-21820

-اإلسكندرية - نيضة مصريكسؼ إدريسأليس كذلؾ ؟21823-21822

-اإلسكندرية - نيضة مصريكسؼ إدريسقاع المدينة21825-21824

-اإلسكندرية - نيضة مصريكسؼ إدريسالمحظة الحرجة21827-21826

-اإلسكندرية - نيضة مصريكسؼ إدريسلغة اآلم آم21829-21826

-اإلسكندرية - نيضة مصريكسؼ إدريسآخر الدنيا21831-21830

-اإلسكندرية - نيضة مصريكسؼ إدريسعزؼ منفرد21833-21832

-اإلسكندرية - نيضة مصريكسؼ إدريسالنزاىة21835-21834

-اإلسكندرية - نيضة مصريكسؼ إدريسحادثة شرؼ21837-21836

-اإلسكندرية - نيضة مصريكسؼ إدريسالميزلة األرضية 21839-21838

-اإلسكندرية - نيضة مصريكسؼ إدريسالفرافير21841-21840

-اإلسكندرية - نيضة مصريكسؼ إدريسبصراحة غير مطمقة21843-21842

-اإلسكندرية - نيضة مصريكسؼ إدريسمدينة المبلئكة21845-21844

-اإلسكندرية - نيضة مصريكسؼ إدريسقصة حب21847-21846

-اإلسكندرية - نيضة مصريكسؼ إدريسعف عيد اسمع تسمع21849-21848

-اإلسكندرية - نيضة مصريكسؼ إدريسأرخص ليالي21851-21850
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-اإلسكندرية - نيضة مصريكسؼ إدريسخمك الباؿ21853-21852

-اإلسكندرية - نيضة مصريكسؼ إدريساإليدز العربي21855-21854

-اإلسكندرية - نيضة مصريكسؼ إدريساإلرادة21857-21856

-اإلسكندرية - نيضة مصريكسؼ إدريسجبرتي الستينات21859-21858

-اإلسكندرية - نيضة مصريكسؼ إدريسإنطباعات مستفزة21861-21860

-اإلسكندرية - نيضة مصريكسؼ إدريسشاىر عصره21863-21862

-اإلسكندرية - نيضة مصريكسؼ إدريسكفكر الفقر.. فقر الفكر 21865-21864

-اإلسكندرية - نيضة مصريكسؼ إدريسأىمية أف نتثقؼ ياناس21867-21866

-اإلسكندرية - نيضة مصريكسؼ إدريسإسبلـ ببل ضفاؼ21869-21868

-اإلسكندرية - نيضة مصريكسؼ إدريساألب الغائب21871-21870

-اإلسكندرية - نيضة مصريكسؼ إدريسالبيضاء21873-21872

-القاىرة - دار الشركؽ تكفيؽ الحكيـمبلمح داخمية 21874

-القاىرة - دار الشركؽ تكفيؽ الحكيـمحمد صمى اهلل عميو كسمـ21875

-بيركت - المتكبة الشرقية ألؼ ليمة كليمة 21881-21876

-اإلسكندرية - نيضة مصرجكلي شيرت بيكي ىانزربرجرالدراما التعمـ مف خبلؿ الحركة اإلرتجاؿ21882

-اإلسكندرية - نيضة مصرجكلي شيرت بيكي ىانزربرجرالدراما التعمـ مف خبلؿ الحركة اإلرتجاؿ21883

-اإلسكندرية - نيضة مصرجكلي شيرت بيكي ىانزربرجرالدراما التعمـ مف خبلؿ الحركة اإلرتجاؿ21884

-القاىرة - دار غريب محمد فتكح أحمدكاقع القصيدة العربية 21885

-عماف - دار الجيؿ العربي سمير شيخانيركائع المسرح العالمي21887-21886

-عماف - دار مجدالكم صالح أبك إصبعنماذج- تطبيقات - أصكؿ نظرية - فف المقالة 21889-21888

-تكنس - الكريـ بف عبد اهلل .مؤسسات ععادؿ النادممدخؿ إلى فف كتابة الدراما21891-21890
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-عماف - دار مجدالكم عدناف مداناتمسارات الدراما التمفزيكنية العربية21893-21892

-الدار البيضاء - المركز الثقافي العربي محمد الديداكممفاىيـ الترجمة المنظكر التعريبي لنقؿ المعرفة21895-21894

-الرياض - مكتبة العبيكاف عبد اهلل بف حمد الحميدافمقدمة في الترجمة اآللية21897-21896

-القاىرة - دار الكتاب الحديث محمد يكنس عميمقدمة في عممي الداللة كالتخاطب21899-21898

-طرابمس لبناف - المؤسسة الحديثة لمكتاب أحمد عكيدمنحك ترجمة صحيحة 21901-21900

أكاديمية الفنكفأكيف الرباط: ترإتجاىات جديدة في المسرح21903-21902

-القاىرة - مصر العربية لمنشر كالتكزيع تكفيؽ مكسى الكحإتجاىات المسرح السياسي المعاصر21905-21904

-عماف - دار دجمة قاسـ حسيف صالحاإلبداع في الفف 21906

أكاديمية الفنكفسامي صبلح: تراإلرتجاؿ لممسرح 21907

-اإلسكندرية - دار كفاء لدنيا الطباعة كالنشر أبك الحسف سبلـاإليقاع في فنكف التمثيؿ كاإلخراج المسرحي21909-21908

أكاديمية الفنكفحمادة إبراىيـ: ترالتعبير الجسدم لممثؿ21910

أكاديمية الفنكفىشاـ جماؿالتكنكلكجيا الرقمية في التصكير السينمائي الحديث21912-21911

أكاديمية الفنكفمحمد سيد: ترالتمثيؿ كاألداء المسرحي21914-21913

-عماف - مكتبة المجتمع العربي ماجد سميماف دكديفدليؿ المترجـ األدبي21916-21915

أكاديمية الفنكفرأفت خفاجي: تحقضايا فنية الركمانسية في السينما21918-21917

أكاديمية الفنكفمحمد سيد: ترالفضاء المسرحي21919

-عماف - دار مجدالكم ببلسـ محمددراسة سيميائية في أنساؽ الرسـ- الفف التشكيمي 21921-21920

-اإلسكندرية - مؤسسة حكرس الدكلية شكرم عبد الكىابالقيـ التشكيمية كالدرامية لمكف كالضكء 21923-21922

أكاديمية الفنكفشحات صادؽ: تر-2-الكادراج السينمائي 21924

-عماف - دار الجنادررية لمنشر كالتكزيع رائد محمد عبد ربوالمدخؿ إلى السينما كالتمفزيكف21926-21925
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21928-21927
األداء كفف السياسة الثقافية- المسرح كالعالـ 

أميف حسيف : تر- ركستـ بياركشا 
أكاديمية الفنكفالرباط

أكاديمية الفنكفسباعي السيد: تر- إليف أستكف المسرح كالعبلمات 21930-21929

أكاديمية الفنكفسامح فكرم: تر- كريستكفر اينز المسرح الطميعي21932-21931

أكاديمية الفنكفحامد أحمد غانـ: بيتر إيديف تردفاع عف المسرح األلماني- المسرح المعارض 21934-21933

-الدار البيضاء - دار الثقافة محمد فراحالمسرح المغربي21936-21935

أكاديمية الفنكفرضا غالبالممثؿ كالدكر المسرحي21938-21937

أكاديمية الفنكفالحسيف عمي يحي: ليتزبيسؾ ترالممثؿ كجسده21940-21939

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا أبك الحسف المسرحيةالممثؿ كفمسفة المعامؿ المسرحية21942-21941

أكاديمية الفنكفمي التممساني: ألبير يكرجنسف ترالمكنتاج السينمائي21944-21943

أكاديمية الفنكفرضا غالبالمسرح داخؿ المسرح- الميتاتياترك 21946-21945

-اإلسكندرية - مركز اإلسكندرية لمكتاب إسماعيؿ عبد الفتاحالنظـ السياسية كسياسات اإلعبلـ21949-21947

أكاديمية الفنكفسامح فكرم: سكزاف بينيت ترنحك نظرية في اإلنتاج كالتمقي المسرحييف- جميكر المسرح 21951-21950

أكاديمية الفنكفمحمد ميراف: فيربيتسكايا ترحركة الممثؿ عمى خشبة المسرح21953-21952

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا أبك الحسف سبلـحيرة النص المسرحي21955-21954

-القاىرة - دار غريب سمير سرحافدراسات في األدب المسرحي21957-21956

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا ىاني أبك الحسف سبلـسيميكلكجيا المسرح بيف النص كالعرض21959-21958

أكاديمية الفنكفمحمكد عمي: تح1943سيناريك فيمـ العامؿ 21961-21960

-الدار البيضاء - دار الثقافة سالـ ككيندمدراسة كتحميؿ المؤلفات المسرحية- عتبات المسرح 21963-21962

مجمس الثقافة العاـزينب محمد زىرمعمـ إجتماع المسرح21965-21964

-عماف - دار يافا العممية ىاني يكسؼ الجراحفعاليات المسرح المدرسي كتقنياتو21967-21966
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-عماف - دار الفكر محمد عبد الرحيـ عدسفف اإللقاء 21969-21968

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا حممي بديرفف المسرح21971-21970

-عماف - دار الجنادرية لمنشر كالتكزيع رائد محمد عبد ربوفف كتابة السيناريك21973-21972

-القاىرة - مصر العربية لمنشر كالتكزيع تكفيؽ مكسى الكحلغة المسرح بيف المكتكب كالمنطكؽ21975-21974

-القاىرة - مصر العربية لمنشر كالتكزيع محمد عبد المعطىمسرح الطفؿ المعاصر بيف التربكية كالجمالية21978-21976

اإلسكندرية- دار الكفاء لدنيا أبك الحسف سبلـمقدمة في نظرية المسرح الشعرم21980-21979

-عماف - دار أسامة كليد البكرممكسكعة أعبلـ المسرح كالمصطمحات المسرحية 21982-21981

-الدار البيضاء - المركز الثقافي العربي نصر حامد أبك زيد-دراسة في قضية المجاز في القرآف عند المعتزلة - اإلتجاه العقمي في التفسير 21983

-الدار البيضاء - دار الثقافة عمي اإلدريسيقضايا في الفكر اإلسبلمي21984

-الدار البيضاء - دار تكبقاؿ لمنشر محمد سبيبلالحداثة كمابعد الحداثة 21986-21985

-القاىرة - دار نيضة مصر يكسؼ زيدافإبف نفيس المختار مف األغذية 21987

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف عز الديف الخطابيأسئمة الحداثة كرىاناتيا في المجتمع كالسياسة كالتربية 21988

-القاىرة - دار نيضة مصر يكسؼ زيدافإبف النفيس المختصر في عمـ أصكؿ الحديث21991-21989

21993-21992
الحداثة 

محمد سبيبل كعبد السبلـ بنعبد : تر
-الدار البيضاء - دار تكبقاؿ لمنشر العالي

21995-21994
نتقاداتيا   نقد الحداثة مف منظكر غربي1الحداثة كا 

محمد سبيبل كعبد السبلـ بنعبد : تر
-الدار البيضاء - دار تكبقاؿ لمنشر العالي

21997-21996
نتقاداتيا  إسبلمي-  نقد الحداثة مف منظكر عربي 2الحداثة كا 

محمد سبيبل كعبد السبلـ بنعبد : تر
-الدار البيضاء - دار تكبقاؿ لمنشر العالي

21999-21998
 تحديات1مابعد الحداثة 

محمد سبيبل كعبد السبلـ بنعبد : تر
-الدار البيضاء - دار تكبقاؿ لمنشر العالي
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22001-22000
 فمسفتيا2مابعد الحداثة 

محمد سبيبل كعبد السبلـ بنعبد : تر
-الدار البيضاء - دار تكبقاؿ لمنشر العالي

22003-22002
نتقاداتيا3مابعد الحداثة   تجميات كا 

محمد سبيبل كعبد السبلـ بنعبد : تر
-الدار البيضاء - دار تكبقاؿ لمنشر العالي

-الدار البيضاء- دار إفريقيا الشرؽ يحي محمداإلجتياد كالتقميد كاإلتباع كالنظر 22005-22004

-الدار البيضاء- دار إفريقيا الشرؽ محمد شرقيمف تفكير التعمـ إلى تعمـ التفكير- مقاربات بيداغكجية 22006

-الدار البيضاء - دار تكبقاؿ لمنشر سالـ يفكتإبستيمكلكجيا العمـ الحديث22007

22009-22008
اإليديكلكجيا 

محمد سبيبل كعبد السبلـ بنعبد : تر
-الدار البيضاء - دار تكبقاؿ لمنشر العالي

22011-22010
العقؿ كالعقبلنية 

محمد سبيبل كعبد السبلـ بنعبد : تر
-الدار البيضاء - دار تكبقاؿ لمنشر العالي

22012
نتقاداتيا العقبلنية كا 

محمد سبيبل كعبد السبلـ بنعبد : تر
-الدار البيضاء - دار تكبقاؿ لمنشر العالي

-الدار البيضاء - دار تكبقاؿ لمنشر عبد السبلـ بنعبد العاليحكار مع الفكر اإلسبلمي22014-22013

22016-22015
المغة 

محمد سبيبل كعبد السبلـ بنعبد : تر
-الدار البيضاء - دار تكبقاؿ لمنشر العالي

-الدار البيضاء- دار إفريقيا الشرؽ كماؿ عبد المطيؼالفكر الفمسفي في المغرب  قراءات في أعماؿ العركم كالجابرم22018-22017

-البلذقية - دار الحكار عبد المالؾ أشيبكفعتبات الكتابة في الركاية العربية 22022-22019

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف إبف داكد عبد النكرتحميمية نظاـ تمظير العقؿ الغربي- المدخؿ الفمسفي لمحداثة 22023

22024
أحادية لغة اآلخر أك ترميـ األصؿ

-البلذقية - دار الحكار عزيز تكما إبراىيـ محمكد: جاؾ دريدا تر

532



-دمشؽ - دار التككيف خالد حسيفشؤكف العبلمات مف التشفير إلى التأكيؿ22027-22025

-سكريا - صفحات لمدراسات كالنشر محمد الراشدمسارات كحدة الكجكد في التصكؼ اإلسبلمي22028

-دمشؽ - دار الفرقد أحمد مثقاؿ قشعـدراسة حكؿ ظاىرة الشذكذ الجنسي" المخمكؽ المسيخ " الحيسانية 22029

-دمشؽ - دار كنعاف عائشة أرناؤكط-شعر - حنيف العناصر 22031-22030

-بيركت - دار مجد عبد المطيؼ الصديقيالزماف أبعاده كبنيتو22032

-بيركت - دار نكفؿ ميخائيؿ نعيمةاليـك األخير22033

-دمشؽ - دار كنعاف إدكارد سعيدالقمـ كالسيؼ22034

-دمشؽ - دار الزماف عمي قاسـ الزبيدمدرامية النص الشعرم الحديث22036-22035

-البلذقية - دار الحكار محمد سالـ سعد اهللاألسس الفمسفية لنقد مابعد البنيكية 22038-22037

-دمشؽ - دار البمعاس حسيف حمكم1مقاربات نقدية ج 22040-22039

-دمشؽ - دار البمعاس حسيف حمكم2مقاربات نقدية ج 22042-22041

-سكريا - صفحات لمدراسات كالنشر صابر الحباشةمف قضايا الفكر المساني22044-22043

-دمشؽ - دار التككيف أحمد شيخ البساتنةرؤية في أصكؿ المسيحية 22045

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف حسف المكدف-قراءات مف منظكر التحميؿ النفسي - الركاية كالتحميؿ الفمسفي 22050-22046

-دمشؽ - نكر لمطباعة كالنشر الشاعر عبد الرحمف الجاميالحب الصكفي22052-22051

-بيركت - دار الطميعة الطاىر لبيب-الشعر العذرم نمكذجا - سكسيكلكجيا الغزؿ العربي 22054-22053

-دمشؽ - دار الزماف حميد العكاضي: تردراسات في فمسفة كتطبيقات- عمـ الترجمة 22056-22055

-دمشؽ - دار الفكر فايز الدايةجماليات األسمكب الصكرة الفنية في األدب العربي 22057

-بيركت - دار الطميعة مختار الفجارمنقد العقؿ اإلسبلمي عند محمد أرككف22058

-البلذقية - دار الحكار عبد الرحمف بكعمي: تراألدب عند ركالف بارت22060-22059

-دمشؽ - دار الينابيع كفيؽ سميطيفالنص القديـ في أفؽ القراءة المعاصرة- غكاية اإلستعادة 22065-22061
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-دمشؽ - دار الينابيع قيس مجيد المكلىمخيمة النص إشتغاؿ آخر لممعنى22068-22066

-دمشؽ - دار نينكل لمدراسات كالنشر عمي عمرافحجاجية الصكرة الفنية في الخطاب الحربي22072-22069

-البلذقية - دار الحكار عبد الرحمف بكعمي: تراألدب عند ركالف بارت22074-22073

-البلذقية - دار الحكار محمد صابر عبيدتأكيؿ متاىة الحكي في تمظيرات الشكؿ السردم22082-22075

-البلذقية - دار الحكار سعيد بنكرادالسيميائيات مفاىيميا كتطبيقاتيا22085-22083

-الجزائر - مكفـ لمنشرعبد الحميد ىيمةالخطاب الصكفي كآليات التحكيؿ22088-22086

-البلذقية - دار الحكار سعيد بنكراد: ترآليات الكتابة السردية 22092-22089

-دمشؽ - دار الينابيع قيس مجيد المكلىاإلغراءات في نزىة الكتابة مفيـك آخر لمجماؿ22097-22093

-دمشؽ - دار الينابيع لطفية إبراىيـ برىـدراسات في نقد النقد22100-22098

-المغرب - منشكرات عيكف صادؽ جبلؿ العظـفي الحب كالحب العذرم22104-22101

شكالية المعنى22106-22105 -بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف عبد اهلل محمد العضيبيالنص كا 

-دمشؽ - دار نينكل لمدراسات كالنشر زليخة أبك ريشةأنثى المغة أكراؽ في الخطاب كالجنس22109-22107

-دمشؽ - دار الينابيع قيس مجيد المكلىعكدة النص كتابات نقدية 22111-22110

-دمشؽ - دار الينابيع كفيؽ سميطيفالنص القديـ في أفؽ القراءة المعاصرة- غكاية اإلستعادة 22112

-حمب - دار القمـ العربي عبد القادر محمد مايكشرح ديكاف إبف الفارض22114-22113

-عيف مميمة - دار اليدل بشير خمؼ-دراسة - الفنكف في حياتنا 22117-22115

-دمشؽ - دار التككيف أحمد معيطةالمقدس كالمدني بيف الشعر كالخبلفة22120-22118

-القاىرة - دار اآلفاؽ العربية محمد عبيد صالح السبيانيالمكاف في الشعر األندلسي22122-22121

-سكريا - صفحات لمدراسات كالنشر صابر الحباشةالمغة كالمعرفة رؤية جديدة22124-22123

-بيركت - دار الفكر المبناني جرجس نسيـ ناصيؼأبك القاسـ الشابي في شعره22125

-البلذقية - دار الحكار عبد العزيز بف عرفة: ترالكجيز في الركاية العالمية22129-22126
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-البلذقية - دار الحكار مكسى الحالكؿ: ترخفايا مابعد الحداثة22131-22130

-دمشؽ - دار نينكل لمدراسات كالنشر أسعد عرابيمعنى الحداثة في المكحة العربية 22136-22132

-المغرب - منشكرات عيكف عبد المنعـ تميمةمداخؿ إلى عمـ الجماؿ األدبي22135-22133

-القاىرة - دار اآلفاؽ العربية قيس كاظـ الجنابيأثر الشعر في تدكيف األحداث التاريخية في العصر األمكم22138-22137

-حمب - دار القمـ العربي أحمد فكزم الييبإيقاع الشعر العربي مف الدائرة إلى الحرؼ22141-22139

-سكريا - صفحات لمدراسات كالنشر عبد القادر فيدكحإراءة التأكيؿ كمدارج معنى الشعر22144-22142

-بيركت - دار التنكير حاتـ الكرفمياليكية كالسرد22146-22145

-البلذقية - دار الحكار عبد الكاحد خيرم: ترالبنيات التركيبية كالبنيات الداللية22150-22147

-دمشؽ - دار نينكل لمدراسات كالنشر محمد كلد عبدمالسياؽ كاألنساؽ في الثقافة المكريتانية22152-22151

-بيركت - دار مجد عمي المصرم: ترالخياؿ الرمزم22154-22153

-دمشؽ - إتحاد كتاب العرب يكسؼ إسماعيؿالمقامات مقاربو في التحكالت كالتبني كالتجاكز22155

-البلذقية - دار الحكار منذر حمـك: ترفمسفة األسطكرة22156

-البلذقية - دار الحكار عبد الجميؿ جكادالكتاب اليندم المقدس البابا فادجيتا22157

-البلذقية - دار الحكار أحمد الصادقيحضكر الغياب في صكفية إبف عربي22158

-دمشؽ - دار نينكل لمدراسات كالنشر أنكر محمكد زناتي: تحثمرات العمـك أبك حياف التكحيدم22159

لحسف أحمامة: ترمافكؽ البنيكية فمسفة البنيكية مابعد22160
سميح القاسـالصكرة األخيرة في األلبـك 22161
عبد الكبير الشرقاكم: ترركالف بارت التحميؿ النصي22162
محمد جماؿ باركتالدكلة كالنيضة كالحداثة22163
محمد الراشدفمسفة العبكدية عند العارفيف22164

عبد الرحمف محمد الكصيفيتراسؿ الحكاس في الشعر العربي القديـ22166-22165
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محمد جماؿ طحافتطكر الصكرة الفنية في الشعر العربي الحديث22168-22167
عز الديف المناصرةديكاف عز الديف المناصرة22171-22169
عمر يكسؼ مصطفىدراسات في المغة كالنحك 22173-22172

22177-22174
القامكس المحيط

مجدم فتحي السيد: فيركز آبادم تح

22187-22178
 أجزاء10حمية األكلياء كطبقات األصفياء 

عبد اهلل المنشاكم: لئلماـ الشفعي تح

 دار التنكير لمطباعة ك النشر كالتكزيع تكنسد فتحي التريكيفمسفة التنكع22188

عالـ الكتب القاىرةمحمد لطفي جمعةمباحث في الفمكمكر22189

-مصر - دار المعارؼ حسف محمد حسفالفف في ركب االشتراكية22190

-البلذقية - دار الحكار نادر ديب: تيرم إيغمتكف ترأكىاـ مابعد الحداثة 22191

-بيركت - منشكرات المكتبة العصرية عباس محمكد العقادالفصكؿ 22192

-بيركت - دار نكفؿ ميخائيؿ نعيمةاليـك األخير22194-22193

-دمشؽ - دار كنعاف أكثـ سميمافالمكت نثرا22197-22195

-دمشؽ - دار الينابيع قيس مجيد المكلىعكدة النص كتابات نقدية 22198

-سكريا - صفحات لمدراسات كالنشر عبد الحكيـ الكعبيالتعددية الفكرية كشرعية اإلختبلؼ22199

الفكميؾمصطفى محمد الغمارمبكح في مكسـ األسرار22200

-الجزائر - الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع زينب األعكجأرفض أف يدجف األطفاؿ22201

-المغرب - منشكرات عيكف رفيؽ الصباف: محمد عزيزة تراإلسبلـ كالمسرح22203-22202

-دمشؽ - دار نينكل لمدراسات كالنشر محمد كاظـ الطريحيالكندم فيمسكؼ العرب األكؿ حياتو كسيرتو22204

-دمشؽ - دار الفرقد محمد عمي الكبسي-دراسة - ميشيؿ فككك 22205
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-البلذقية - دار الحكار لحسف أحمامة: ريتشرد ىارلند ترما فكؽ البنيكية فمسفة البنيكية كمابعدىا22207-22206

-دمشؽ - دار التككيف عبد الكبير الشرقاكم: ركالف بارت ترالتحميؿ النصي22209-22208

-دمشؽ - دار الينابيع لطفية إبراىيـ برىـدراسات في نقد النقد22212-22210

-المغرب - منشكرات عيكف محمد ممتصـ: كمكدلقي ستركس ترمساجمة بصدد عمـ تشكؿ الحكاية 22215-22213

-البلذقية - دار الحكار منذر حمـك: ألكسي لكسيؼ ترفمسفة األسطكرة22216

-بيركت - دار التنكير فتحب التريكيالفمسفة الشريدة22217

-البلذقية - دار الحكار شاىر عبيد: فريدريؾ نيتشو ترمكلد التراجيديا22219-22218

-بيركت - دار مجد بساـ بركة: تر/ جكرج مكلينيو األسمكبية 22221-22220

-دمشؽ - دار كنعاف مالؾ سمماف: جاف جنيو تؽشعرية التمرد 22222

-الدار البيضاء - المركز الثقافي العربي عبد اهلل إبراىيـالمتخيؿ السردم22223

-الجزائر - المؤسسة الكطنية لمكتاب بمحيا الطاىرتأمبلت في إلياذة الجزائر لمفدم زكرياء22224

-القاىرة - دار غريب محمكد فيمي حجازماألسس المغكية لعمـ المصطمح22225

-البلذقية - دار الحكار محمد الرحمكنيأدبيات النقد الذاتي في الفكر العربي22226

-البلذقية - دار الحكار صابر الحباشة: فيميب ببلنشيو ترالتداكلية مف أكستف إلى غكفماف 22228-22227

-دمشؽ - دار الينابيع طو محسفسيبكيو في شرح إبف عقيؿ عمى األلفية إبف مالؾ 22231-22229

-البلذقية - دار الحكار سعيد بنكرادالسيميائيات مفاىيميا كتطبيقاتيا22234-22232

-دمشؽ - دار كنعاف نجيب عكض-شعر - طقكس حافية  22236-22235

-سكريا - صفحات لمدراسات كالنشر ديب عمي حسفالمرأة في حياة كشعر الجكاىرم 22238-22237

-كىراف - دار الغرب لمنشر كالتكزيع شريفي عبد الكاحدألؼ ليمة كليمة كأثرىا في الركاية الفرنسية22239

شكالية المعنى22242-22240 -بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف عبد اهلل محمد العضيبيالنص كا 

-البلذقية - دار الحكار سعيد بنكراد: أمبرتك إيكك ترآليات الكتابة السردية 22244-22243
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-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف عبد المطيؼ محفكظكظيفة الكصؼ في الركاية22247-22245

-بيركت - دار مجد سعيد تكفيؽأزمة اإلبداع في ثقافتنا المعاصرة22248

-سكريا - صفحات لمدراسات كالنشر صابر الحباشةالتداكلية كالحجاج مداخؿ كنصكص22249

دار األديبمجمكعة مف الباحثيفدراسات جزائرية 22250

-دمشؽ - دار نينكل لمدراسات كالنشر أسعد عرابيمعنى الحداثة في المكحة العربية 22251

-دمشؽ - دارالمحبة تأليؼ كترجمة مجمكعة مف العمماءمثمث المكت الغامض أسرار حيرت العماء22252

-دمشؽ - إتحاد كتاب العرب تأليؼ كترجمة مجمكعة مف العمماء377العدد - مجمة - المكقؼ األدبي 22254-22253

-دمشؽ - إتحاد كتاب العرب تأليؼ كترجمة مجمكعة مف العمماء381العدد - مجمة - المكقؼ األدبي 22255

-دمشؽ - إتحاد كتاب العرب تأليؼ كترجمة مجمكعة مف العمماء385العدد - مجمة - المكقؼ األدبي 22256

-دمشؽ - إتحاد كتاب العرب تأليؼ كترجمة مجمكعة مف العمماء387العدد - مجمة - المكقؼ األدبي 22257

-دمشؽ - إتحاد كتاب العرب تأليؼ كترجمة مجمكعة مف العمماء392العدد - مجمة - المكقؼ األدبي 22258

-دمشؽ - منشكرات الييئة العامة السكرية لمكتاب حسيف جمعةمبلمح في األدب المقاـك فمسطيف أنمكذجا دراسة22261-22259

-بيركت - دار اآلداب سامي سكيداففي داللية القصص كشعرية السرد22262

-مصر - دار النيضة محمد مندكراألدب كفنكنو 22263

لياذة ىكميركس22264 -مصر - دار المعارؼ البدكم ممثـالبستاني كا 

-دمشؽ - دار عبلء الديف فاركؽ محمكد الديف العمكافإشكالية المنيج الفمسفي في الخطاب النقدم22265

-لبناف - دار الكتاب المبناني إبراىيـ خكرشيد: ليتماف ترألؼ ليمة كليمة دراسة كتحميؿ22266

-تكنس - دار بكسبلمة عبد اهلل بف المقفعكميمة كدمنة22267

-سكريا - دار صفحات ياسميف فيدكحإشكالية الترجمة في األدب المقارف22269-22268

-اإلمارات العربية المتحدة - دائرة الثقافة كاإلعبلـ عز الديف األميفالمبلمح الفنية في نقد الحرب22270

دار الكاتب العربيعبد اهلل خميفة ركيبيالقصة القصيرة في األدب الجزائرم المعاصر22271
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-مصر - الدار القكمية محمد عطا-دراسة فنية نفسية - الشاعر أبك تماـ 22272

-سكريا - دار الرفاعي عمر الدقاؽأعبلـ النثر الفني في العصر العباسي22274-22273

-بيركت - دار المنتخب العربي جكرج زيناتيرحبلت داخؿ الفمسفة الغربية22275

-دمشؽ - دار نينكل لمدراسات كالنشر عمي عمرافحجاجية الصكرة الفنية في الخطاب الحربي 22277-22276

-الجزائر - ديكاف المطبكعات الجامعية الكناس شعابني1980 حتى سنة 1945تطكر الشعر الجزائرم منذ سنة 22278

-الجزائر - الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع مرزاؽ بقطاش: جكرج لككاتش ترالركاية22279

-سكريا - دار المرساة منير صبح سعيدلماذا كانت العربية أـ المغات ؟22281-22280

-سكريا - دار الفكر محمد سعيد رمضاف البكطيشخصيات إستكقفتني22282

-سكريا - دار الفتى العربي غساف كنفانيأطفاؿ غساف كنفاني22283

-الجزائر - ديكاف المطبكعات الجامعية الجيبللي حبلـ-قراءة في التأسيس النظرم - المعاجمية العربية 22284

-الجزائر - الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع أبك قاسـ الشابي-النشرة الثانية - مذكرات الشابي 22285

-الجزائر - الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع أحمد دكغافالصكت النسائي في األدب الجزائرم المعاصر22286

-الجزائر - المؤسة الكطنية لمكتاب مرزاؽ بقطاشالكتابة قفزة في الظبلـ22287

-بيركت - منشركات عكيدات ىنرم زيب: ىنرم بير تراألدب الرمزم22288

-دمشؽ - دار كنعاف محمد أبك لبفعما قميؿ22291-22289

-الجزائر - المؤسسة الكطنية لمكتاب مصطفى محمد الغمارمألـ كثكرة 22292

دار الجميؿرابطة الكتاب كالصحفييف العراقييف-شعر - إستغاثات شاكر لعيبي 22293

-الجزائر - الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع تكفيؽ بكار: الطيب صالح تؽمكسـ اليجرة إلى الشماؿ22294

-بيركت - دار الحقائؽ جميؿ حيدر-شعر - شخص بيف الشرفة كالطريؽ 22295

-الجزائر - الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع محمد أبك القاسـ خمارأكراؽ22296

-دمشؽ - دار كنعاف صبرم ىاشـ-شعر - جزيرة اليدىد 22297
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-الجزائر - المؤسسة الكطنية لمكتاب أحمد حمدمتحرير ما ال يحرر22298

-الجزائر - المؤسسة الكطنية لمكتاب حمرم بحرمأجراس القرنفؿ22299

-سكريا - دار صفحات مارم شيرستاف: مارسيؿ لككاف تر(الكبلـ  )اإلنساف كلغتو مف األصكات إلى المغة 22301-22300

-بيركت - دار العكدة محمد غنيمي ىبلؿاألدب المقارف 22302

-الجزائر - دار فميتس ىاني الخيرأبك القاسـ الشابي شاعر الحياة كالخمكد22305-22303

-مصر - دار الكتاب العربي عبد الحي ديابالتراث النقدم قبؿ مدرسة الجيؿ الجديد22306

دار الفكر العربيعز الديف إسماعيؿاألدب كفنكنو 22307

-دمشؽ - دار الينابيع عاطؼ بطرساإلنفتاح الداللي لمنص22311-22308

-دمشؽ - دار التككيف نبيؿ صالحالرب يبدأ نصو األخير22312

-دمشؽ - دار الفكر مازف مبارؾالنصكص المغكية 22313

-بيركت - دار اآلداب حسيف جمعةقضايا اإلبداع الفني22314

-دمشؽ - دار الينابيع عبد الجبار بجام الزىكمطبلسـ إيميا أبي ماضي 22316-22315

-دمشؽ - نكر لمطباعة كالنشر نايؼ سمـكعمـ الديالكتيؾ ك المذىب الكضعي22317

-اإلمارات العربية المتحدة - دار كميـ حسكنة المصباحيحكاية تكنسية22319-22318

دار الرشيدأحمد قبشمجمع الحكـ كاألمثاؿ في الشعر العربي22320

-البلذقية - دار الحكار عدناف حسف: جاؾ دريدا ترحمى األرشيؼ الفركيدم22321

-بيركت - دار مجد كماؿ بكداش: مارؾ ريشؿ ترإكتساب المغة 22322

-البلذقية - دار الحكار محمد غنـك: آنيا لكمبا ترفي نظرية اإلستعمار كمابعد اإلستعمار األدبية22323

-دمشؽ - دار الينابيع قيس مجيد المكلىتجكاؿ الذاكرة المكاف في النص22326-22324

-دمشؽ - دار نينكل لمدراسات كالنشر رجاء الشبمي: جاف جنيو ترأنشكدة الحب22327

-دمشؽ - دار نينكل لمدراسات كالنشر كديع بشكرأدب الرؤل22328
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-دمشؽ - دار نينكل لمدراسات كالنشر محمد كاظـ الطريحيإبف سينا بحث كتحقيؽ22329

-بيركت - دار العكدة عبد العزيز المقالحقراءة في أدب اليمف المعاصر22330

-دمشؽ - دار الزماف حميد العكاضي: جكرج ستينر تردراسات في فمسفة كتطبيقات- عمـ الترجمة 22332-22331

-السعكدية - جامعة الممؾ عبد العزيز صالح بف عبد العزيز الكريـأضكاء أدبية22333

22335-22334
نظرية اإلستقباؿ مقدمة نقدية

-البلذقية - دار الحكار رعد عبد الجميؿ: ركبرت سي ىكؿ تر

-دمشؽ - دار الينابيع محمد طريبونثر نزار القباني22338-22336

-الجزائر - دار الحكمة مجمكعة مف الباحثيف-مجمة - المغة كاألدب ممتقى عمـ النص 22339

-الجزائر - دار الحكمة مجمكعة مف الباحثيف-مجمة - المغة كاألدب ندكة األستاذ 22340

-الجزائر - المؤسسة الكطنية لمكتاب سميمافأغاني الزمف اليادئ22341

-دمشؽ - منشكرات كزارة الثقافة السكرية عبد المطيؼ األرناؤكطالشاعر سميماف العيسى22342

-سكريا - دار العراب أحمد عمي زىرةالعقؿ العربي بنية كبناء دراسة نقدية لمشركع الجابرم22343

-دمشؽ - منشكرات الييئة العامة السكرية لمكتاب زكي المحاسنيفقو المغة العربية المقارف22347-22344

-بيركت - دار مجد جكزيؼ ميشاؿ شريـدليؿ الدراسات األسمكبية 22348

-مصر- الييئة المصرية العامة لمكتاب تماـ حسافدراسة إيبستيمكلكجية لمفكر المغكم عند العرب- األصكؿ 22349

-سكريا - دار الرفاعي أحمد حسف الخميسيتربية األبناء في كصايا اآلباء22350

-لبناف - دار القمـ محمد مندكرالنقد كالنقاد المعاصركف22351

-بيركت - المؤسسة العربية خالد الكركيالركنؽ العجيب قراءة في شعر المتنبي22353-22352

-سكريا - دار الرفاعي عبد السبلـ أحمد الراغبالصكرة الفنية في شعر عمي بف الجيـ22356-22354

-الجزائر - منشكرات جامعة مستغانـ مجمكعة مف الباحثيف-مجمة - حكليات الثرات 22357

الييئة العامة لقصكر الثقافةمحمد جمعةمباحث في الفمكمكر22359
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-بيركت - دار مجد نعيـ عمكيةبحكث لسانية بيف نحك المساف كنحك الفكر22358

-الجزائر - الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع مصطفى محمد الغمارمقراءة في آية السيؼ22360

-الجزائر - المجمع الجزائرم لمغة العربية مجمكعة مف الباحثيف7-6-5-4-3-1مجمة المجتمع الجزائرم لمغة العربية العدد 22371-22361

-دمشؽ - دار نينكل لمدراسات كالنشر ياسيف نصيراإلستيبلؿ فف البدايات في النص األدبي22378-22372

-دمشؽ - منشكرات الييئة العامة السكرية لمكتاب رياض نعساف آغابيف السياسة كالفنكف 22379

-بيركت - منشكرات المكتبة العصرية عباس محمكد العقادأبك نكاس الحسف بف ىانئ22380

-الجزائر - دار األمؿ تيزم كزك أزراج عمر2007 - 1969األعماؿ الشعرية 22383-22381

22386-22384
في ماىية المغة كفمسفة التأكيؿ

سعيد تكفيؽ
- مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر لمطباعة 

-بيركت 

-البلذقية - دار الحكار نافع معبل: شاندرك مارام تر-ركاية - شمكع تحترؽ 22387

-سكريا - دار صفحات كحيد السعفيالعجيب كالغريب في كتب تفسير القرآف 22388

-اإلمارات العربية المتحدة - دائرة الثقافة كاإلعبلـ فاضؿ الكعبيدراسة في األبعاد الداللية كالتقنية لمسرح األطفاؿ- مسرح المبلئكة 22389

-الجزائر - إتحاد كتاب الجزائرييف مجمكعة مف الباحثيفالعدد األكؿ- مجمة - المسائمة 22390

-حمب - دار القمـ العربي فؤاد الرقسمكسكعة شخصيات أدبية22392-22391

-السعكدية - جامعة الممؾ عبد العزيز مجمكعة مف الباحثيفمجمة جامعة الممؾ عبد العزيز اآلداب كالعمـك كاإلنسانية22396-22393

22398-22397
األسمكبية

بساـ بركة: تر/ جكرج مكلينيو 
- مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر لمطباعة 

-بيركت 

-دمشؽ - منشكرات الييئة العامة السكرية لمكتاب محمد القدسي: محمد عجاف تحالتحميؿ المكسيقي لسماعي صبا زمزمة22399

-الجزائر - الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع مصطفى محمد الغمارمأسرار الغربة22400

22401
-الجممة البسيطة - األلسنية التكليدية كالتحكيمية كقكاعد المغة العربية 

ميشاؿ زكرا
- مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر لمطباعة 

-بيركت 
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-الجزائر - المؤسسة الكطنية لمكتاب حرز اهلل بكزيد-شعر - مكاكيؿ لمعشؽ كاألحزاف 22402

-دمشؽ - دار نينكل لمدراسات كالنشر ياسر عمي عبد سممافصكرة الذات بيف إبي فراس الحمداني كمحمكد سامي الباركدم22405-22403

-سكريا - دار النكر عادؿ الفريجات: عمي النيسبكرم تحكتاب الدعكات كالفصكؿ22407-22406

-البلذقية - دار الحكار ناعع معبل: فاش ألبرت ترعدك المسيح كالرعاة 22408

-دمشؽ - دار نينكل لمدراسات كالنشر محمد عيد إبراىيـ: مكرؿ مفركم تر-ركاية - بنت مكالنا 22410-22409

-البلذقية - دار الحكار ميسكف جحا: جي إـ ككيزم تر- ركاية - الخصـ كائنات السيد فك 22411

-البلذقية - دار الحكار محمد عيد إبراىيـ: كننجياـ تر-ركاية - الساعات 22412

-سكريا - دار المدل مكسى الخميسيالمكف كالحركة في تجارب تشكيمية مختارة22413

-دمشؽ - دار الينابيع طو محسفالفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو22415-22414

-بيركت - دار عالـ الكتب عبد الكىاب مبلمعجـ الخميؿ بف أحمد الفراىيدم22417-22416

-بيركت - دار الفكر المعاصر عبد الكىاب المسيرمالفمسفة المادية تفكيؾ اإلنساف 22418

-سكريا - دار صفحات جماؿ شاكر البدرمفف السيناريك في قصص القرآف22419

-دمشؽ - منشكرات كزارة الثقافة السكرية نديـ معبل: يكتكيفيتش ترشكسبير كالسينما22420

22421
-ركاية - الغراـ 

-البلذقية - دار الحكار محمد عيد إبراىيـ: تكني مكرسيكف تر

22424-22422
مقالة في الركائية 

صبلح الديف بكجاه
- مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر لمطباعة 

-بيركت 

22425
التناكيح الشعبية التراثية في الزبداني ككادم بردم

سبلـ عبد الحميـ أبك شالة
- مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر لمطباعة 

-بيركت 

-البلذقية - دار الحكار عدناف محمد: كارلكس ليسكانك تر-ركاية - عربة المجانيف 22426

-البلذقية - دار الحكار عبكد كاسكحة: تر- ديدرك -ركاية - جاؾ المؤمف بالقدر 22427
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22428
-ركاية - بيكض القدر 

-البلذقية - دار الحكار ثائر زيف الديف: ميخائيؿ بكلغاككؼ تر

-البلذقية - دار الحكار نادية شكماف: ىنرم تركيات تر-ركاية - السعادة الثالثة 22429

22430
-ركاية - الفردكس عمى الناصية األخرل 

-البلذقية - دار الحكار صالح عمماني: ماريك بارغاس يكسا تر

-دمشؽ - دار كنعاف ميادة لبابيدم-شعر - عطش الرغبة 22431

-البلذقية - دار الحكار مكسى الحالكؿ: ترالنبكءة كالركنيات مف األدب اإلسكندنافي 22433-22432

-السعكدية - جامعة الممؾ عبد العزيز صالح بف عبد العزيز الكريـأضكاء عممية 22434

-الجزائر - المؤسسة الكطنية لمكتاب عمار بكحكشدليؿ الباحث في المنيجية ككتابة الرسائؿ الجامعية22435

-البلذقية - دار الحكار محمد ميبلد:جاؾ فريدا ترمسارات فمسفية22436

-البلذقية - دار الحكار عبد القادر الغزاليالشعرية العربية التاريخية كالرىانات22438-22437

-دمشؽ - دار صفحات شيرستاف: مارسيؿ لككاف تراإلنساف كلغتو مف األصكات إلى المغة 22442

-دمشؽ - دار الينابيع عبد اليادم كاليمتابعات نقدية 22445-22439

-دمشؽ - دار الينابيع عاطؼ البطرساإلنفتاح الداللي لمنص22451-22446

-دمشؽ - دار الينابيع قيس مجيد مكلى-كتابات نقدية - عكدة النص 22456-22452

-دمشؽ - دار صفحات صابر الحباشة-رؤية جديدة - المغة كالمعرفة 22458-22457

-دمشؽ - دار صفحات شيرستاف: مارسيؿ لككاف تراإلنساف كلغتو مف األصكات إلى المغة 22459

-دمشؽ - دار نينكل عمي عمرافشعرية المغة 22463-22460

-دمشؽ - دار الينابيع قيس مجيد مكلىمفاىيـ لمنص كنماذج تطبيقية- بعض عف بعض 22470-22464

-دمشؽ - دار صفحات خالد الفيداكمالعبلمة محمد رشيد رضا22472-22471

-البلذقية - دار الحكار عبد القادر الغزاليالشعرية العربية التاريخية كالرىانات22473
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-دمشؽ - إيكاف لمنشر كالتكزيع شيرستاف: ماجدة تكماس ترالمغة كالنص في الخطاب متعدد المعاني22474

-دمشؽ - دار الفردؽ سمير قشكةمسرح الطفؿ الحديث22477-22475

-سكريا - دار بدايات عمي محمد إسبر: تؽجابر بف حياف كتاب التجميع22478

-البلذقية - دار الحكار بكعمي: فانساف جكؼ تراألدب عند ركالف بارط22482-22479

-دمشؽ - دار الينابيع باسـ األعسـمقاربات في الخطاب المسرحي22486-22483

-دمشؽ - دار نينكل محمد البكاءاإلعبلـ كالمغة22487

-دمشؽ - دار رند محمد كناف جاسـالمفارقة في القصص22490-22488

-دمشؽ - دار نينكل سييؿ نجـ: تر-دراسات في نظرية األدب - المرآة كالخارطة 22496-22491

-البلذقية - دار الحكار سكسف البياتيأساطير العراؽ القديـ البابمية كالسكمرية22499-22497

-دمشؽ - دار نينكل صابر الحباشةغكاية السرد22505-22500

مركز اإلنماء الحضارمنعيـ اليافي-مقاربات نقدية في الكر العربي المعاصر - مرايا المتخالؼ 22509-22506

-دمشؽ - دار نينكل الطريحي: جيكفرم باريندر تراألساطير اإلفريقية22510

-دمشؽ - دار الينابيع رازؽ جعفر الزيرجاكمنظرية الحقكؿ الداللية 22512-22511

-دمشؽ - دار الفردؽ منير الحافظالكعي المغكم22514-22513

-دمشؽ - دار بترا طو حسيفطو حسيف في الشعر الجاىمي22516-22515

-دمشؽ - دار نينكل حسيف سرمؾ حسف1ج- جدؿ المقدس كالمدنس - المعنة المباركة 22519-22517

-دمشؽ - دار الفردؽ ثائر ديب: إياف كاط ترنشكء الركاية22521-22500

-دمشؽ - دار نينكل أحمد عمي زىرةالكبلـ كالفمسفة عند المعتزلة كالخكارخ22522

-بيركت - دار المنيؿ جاف نعـك طنكسثنائية الشرؽ كالغرب22524-22523

مركز اإلنماء الحضارمخالدة حامد: ديفيد ككنزنز ترالحمقة النقدية 22526-22525

-دمشؽ - دار نينكل ياسيف النصيرالركاية كالمكاف دراسة المكاف الركائي22533-22527
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-دمشؽ - دار نينكل ياسيف النصيرأسئمة الحداثة في المسرح 22536-22534

-دمشؽ - دار صفحات صابر الحباشةمف قضايا الفكر المساني22542-22537

-دمشؽ - دار نينكل محمد صابر عبيدسيمياء المكت تأكيؿ الشعرية22548-22543

مركز اإلنماء الحضارممنذر عياشي: جاؾ بيرؾ ترإعادة قراءة القرآف22551-22549

-دمشؽ - دار نينكل عمي صالح: مجمكعة مف النقاد ترمقاربات نقدية في اآلداب العالمية- حدائؽ النصكص 22557-22552

مركز اإلنماء الحضارممنذر العياشي: ركالف بارت تر2مدخؿ إلى التحميؿ البنيكم ط22566-22558

مركز اإلنماء الحضارممنذر العياشي: ليير جيرك تراألسمكبية 22572-22567

مركز اإلنماء الحضارمناصر الحمكاني: أمبرطك إيكك ترالتأكيؿ كالتأكيؿ المفرط22575-22573

-طرابمس لبناف - المؤسسة الحديثة لمكتاب أنطكنيكس بطرسالمكسكعات العربية22576

مركز اإلنماء الحضارممحسف صخرمفككك قارئا لديكارت22577

-طرابمس لبناف - المؤسسة الحديثة لمكتاب منزر معاليقي1دراسات نقدية في األدب اإلسبلمي ط22579-22578

-دمشؽ - مؤسسة القدمكس بساـ الجمؿليمة القدر في المتخيؿ اإلسبلمي22580

-دمشؽ - دار نينكل نصير عكادإعادة إنتاج الحداثة22581

-طرابمس لبناف - المؤسسة الحديثة لمكتاب يكسؼ عيددفاتر عباسية22583-22582

-البلذقية - دار الحكار أسماء معكيؿنظرية التكصيؿ22587-22584

-دمشؽ - دار نينكل محمد العباسسادنات القمر سريانية النص الشعرم األنثكم22597-22588

مركز اإلنماء الحضارمفائز العراقيالقصيدة الحرة محمد الماغكط نمكذجا22604-22598

-دمشؽ - دار نينكل جاسـ خمؼ إلياس-دراسة - شعرية القصة القصيرة جدا 22612-22605

مركز اإلنماء الحضارمفائز العراقيالقصيدة الحرة محمد الماغكط نمكذجا22613

-دمشؽ - دار نينكل جاسـ خمؼ إلياس-دراسة - شعرية القصة القصيرة جدا 22615-22614

-دمشؽ - دار نينكل أحمد عمي زىرةإخكاف الصفا كخبلف الكفا22616
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-دمشؽ - دار نينكل أماني أبك رحمة: تردراسات في ركاية مابعد الحداثة- جماليات ماكراء القص 22621-22617

-دمشؽ - دار الفرقد منير الحافظ-دراسة - المعيار الجمالي في البلمعقكؿ 22622

-بيركت - المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر عيد الدحياتمف أفبلطكف إلى بككاشيك- النظرية النقدية الغربية 22624-22623

22625
إنفعاالت

-البلذقية - دار الحكار عزيز تكما إبراىيـ محمكد: جاؾ دريدا تر

-دمشؽ - دار نينكل محمد العباسنص العبكر إلى الذات22627-22626

مجمكعة مف الباحثيف-جزئيف - الحركة األدبية في ببلد الشاـ 22631-22628
-دمشؽ - منشكرات كزارة الثقافة السكرية عدناف مداناتكعي السينما 22635-22632

-دمشؽ - دار نينكل حسيف حمكرم2مقاربات نقدية ج22637-22636

-دمشؽ - دار نينكل حسيف حمكرم1مقاربات نقدية ج22639-22638

-البلذقية - دار الحكار صابر حباشةلسانيات الخطاب األسمكبية كالتمفظ كالتداكلية22644-22640

-دمشؽ - دار نينكل محمد صابر عبيدفضاء الككف الشعرم مف التشكيؿ إلى التدليؿ22649-22645

-البلذقية - دار الحكار نبيؿ سميماففتنة السرد كالنقد22651-22650

-دمشؽ - دار نينكل محمد العباس-دراسة نقدية - مدينة الحياة 22653-22652

-البلذقية - دار الحكار نبيؿ سميماففي اإلبداع كالنقد22655-22654

-البلذقية - دار الحكار سعيد بنكرادمسالؾ المعنى 22657-22656

-البلذقية - دار الحكار حساـ نايؿأرشيؼ النص22659-22658

-دمشؽ - دار المركز الثقافي عدناف محمد أحمدمقاالت في شعر الجاىمية كصدر اإلسبلـ22661-22660

-البلذقية - دار الحكار عبد العزيز بف عرفة: نانا ترالكجيز في الركاية العالمية22663-22662

-سكريا - دار بدايات أدكنيسأشجار تتكئ عمى الضكء22665-22664

-سكريا - دار بدايات أدكنيسإحتفاء باألشياء الغامضة الكاضحة22667-22666
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-دمشؽ - دار الينابيع فاركؽ إبراىيـ مغربيسدرة المبتدأ دارسات في النقد التطبيقي22669-22668

-دمشؽ - دار بترا مجمكعة مف الباحثيفالحداثة كتحرير اإلنساف 22670

-دمشؽ - دار التككيف إبف الجكزم البغدادمكتاب العقائد كالديانات 22671

كنكز المعرفةعالية صالحمقاربات في الخطاب الركائي22672

22673
الميماز 

-البلذقية - دار الحكار عزيز تكما إبراىيـ محمكد: جاؾ دريدا تر

-دمشؽ - دار المركز الثقافي سعد الديف كميب: جبرائيؿ رباط تحبحث في الجماؿ كالفف 22674

-دمشؽ - دار الينابيع فاركؽ إبراىيـ مغربيسدرة المبتدأ دارسات في النقد التطبيقي22675

مركز اإلنماء الحضارمإبراىيـ محمكدجماليات الصمت في أصؿ المخفي كالمكبكت22676

-األردف - عالـ الكتب الحديث ىاني نصر اهللقراءات في الشعر العربي الحديث كالقديـ 22678-26677

-دمشؽ - دار الينابيع فيصؿ مفمحىيكمة الرمز في الكجكد 22679

-دمشؽ - منشكرات كزارة الثقافة السكرية زياد خاشكؽ: ميشيؿ مارم ترمدرسة فنية - المكجة الجديدة  22681-22680

عبلمو22685-22682 -طرابمس لبناف - المؤسسة الحديثة لمكتاب قصي الحسيفالنقد األدبي عند العرب كاليكناف معالمو كا 

-دمشؽ - دار نينكل حسف النميرمتحفة الجميس كمتعة األنيس22687-26686

-دمشؽ - دار نينكل محمد سعيد الطريحيطاغكر شاعر اليند المميـ 22689-26688

-دمشؽ - دار الزماف نكزاد شكر الميرانيالنكر كالظبلـ في شعر البحترم22692-22690

-البلذقية - دار الحكار عباس يكسؼ الحدادالعذؿ الديني كالمعرفي في الشعر الصكفي22694-22693

منصكر الفارسيالدرة البيية في عمـ العربية 22699-22695
-البلذقية - دار الحكار خميس الكرتاني-خميؿ حاكم نمكذجا - اإليقاع في الشعر العربي الحديث 22703-22700

-طرابمس لبناف - المؤسسة الحديثة لمكتاب أحمد مصطفى إبراىيـعمـك القرآف 22704

-دمشؽ - دار بترا ناجية بكعجيمةفي اإلئتبلؼ كاإلختبلؼ 22705
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-األردف - عالـ الكتب الحديث محمد صابر عبيدالمغامرة الجمالية لمنص الشعرم22706

-دمشؽ - دار صفحات محمد أرككفالقرآف الكريـ كالقراءة الحديثة 22707

مركز اإلنماء الحضارمحامد عبد القادرزرداشت الحكيـ 22708

-دمشؽ - منشكرات كزارة الثقافة السكرية شمس الديف الكيبلنيالنصكص العربية الكبرل في أكربا العصر الكسيط22709

مركز اإلنماء الحضارممحمكد الياشمي: جكف ككتنغياـ ترالعقبلنية 22710

ىيئة العامة السكرية لمكتابسميماف الطعافعناصر التقميد الشفكم في الشعر الجاىمي22712-22711

-البلذقية - دار الحكار نبيؿ سميماففتنة السرد كالنقد22714-22713

-دمشؽ - دار الينابيع كفيؽ سميطيفالنص القديـ في أفؽ القراءة المعاصرة- غكاية اإلستعادة 22717-22715

-دمشؽ - دار الينابيع لطفية إبراىيـ برىـدراسة في نقد النقد22720-22718

-دمشؽ - منشكرات الييئة العامة السكرية لمكتاب المتككؿ طوكالمحذكؼ... فدكل طكقاف الرسائؿ 22723-22721

-دمشؽ - دار اليبلؿ عبد المطيؼ الطائيمساكف قبيمة طيئ قبؿ اإلسبلـ22724

-طرابمس لبناف - المؤسسة الحديثة لمكتاب أنطنيكس بطرسالمساعد في كتابة البحكث22725

-األردف - عالـ الكتب الحديث محمد صابر عبيدالمغامرة الجمالية لمنص السير الذاتي22730-22726

ىيئة العامة السكرية لمكتابسمر الفيصؿالركاية العربية كمصادر دراستيا كنقدىا22732-22731

-األردف - عالـ الكتب الحديث رابح بكحكشالمسانيات كتحميؿ النصكص22733

-األردف - دار الراية رياض السكادالحد النحكم كتطبيقاتو حتى نياية القرف العاشر ىجرم22734

-األردف - عالـ الكتب الحديث محمد صابر عبيدالمغامرة الجمالية لمنص القصصي22738-22735

-سكريا - دارالفرقد ثائر ديب: إدمكند ليتش ترشتراكس دراسة فكرية- كمكد ليفي 22739

-سكريا - دار بدايات عمي محمد إسبررسالة في الخكؼ مف المكت22740

-دمشؽ - دار نينكل محمكد البعبلكحصاد الرؤل حكارات في اآلداب كالفكر22741

-دمشؽ - دار نينكل بياف البكرمالنبكة- الرائي - تأسيس المساف في خطاب الراكم22743-22742
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-سكريا - دار بدايات أدكنيسأبجدية ثانية22745-22744

-دمشؽ - دار نينكل كديع بشكرأدب الرؤل22747-22746

-دمشؽ - دار نينكل محمد سعيد الطريحيغكتو بحث كتحقيؽ22749-22748

22751-22750
نظرية اإلستقباؿ

-البلذقية - دار الحكار رعد عبد الجميؿ: ركبرت سي ىكؿ تر

-األردف - دار جرير زاىر بف مرىكف الداكدمالترابط النصي بيف الشعر كالنثر22753-22752

-األردف - عالـ الكتب الحديث مصطفى غمفافالمسانيات التكليدية 22757-22754

-األردف - عالـ الكتب الحديث مصطفى غمفاف.....تاريخيا - في المسانيات العامة 22761-22758

-سكريا - دار بدايات حكرية عبد الكاحدالمغة كالمرأة 22765-22762

-البلذقية - دار الحكار شاىر عبيد: فريدريؾ نيتشو ترمكلد التراجيديا22768-22766

-دمشؽ - دار الفردؽ منير الحافظتشخيص جمالي في بؤس العكلمة22769

-دمشؽ - دار الفردؽ ثائر ديب: ليكنارد جاكسكف تربؤس البنيكية 22771-22770

-دمشؽ - دار الزماف شكر الميراني-دراسة - صكرة العدك في الشعر المتنبي 22774-22772

-البلذقية - دار الحكار عبد المالؾ أشيبكفعتبات الكتابة في الركاية العربية 22778-22775

-األردف - دار الحامد تحسيف البطكشالجكانب الصكتية كالصرفية كالنحكية22782-22779

-بيركت - دار مجد صابر الحباشةمحاكالت في تحميؿ الخطاب22787-22783

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث رابح بكحكشالمسانيات كتحميؿ النصكص22789-22788

-عماف - دار كنكز المعرفة عالية صالحمقاربات في الخطاب الركائي22793-22790

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث ىاني نصر اهللقراءات في الشعر العربي الحديث كالقديـ 22796-22794

-دمشؽ - دار الزماف نكزاد شكر الميراني-دراسة - صكرة العدك في الشعر المتنبي 22798-22797

-األردف - دار الحامد إبراىيـ البطكشالجكانب الصكتية كالصرفية كالنحكية22799
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-البلذقية - دار الحكار محسف الخكنيالتنكير كالنقد22801-22800

-دمشؽ - دار الينابيع عمي حسف الفكازالشعرية العراقية22803-22802

-دمشؽ - دار الينابيع نضاؿ الزبيدمالثنائيات المتاضدة في شعر مخضرمي الجاىمية كاإلسبلـ22807-22804

-البلذقية - دار الحكار عمي أسعد: جاؾ فكنتاني ترسيمياء المرئي22810-22808

-دمشؽ - دار الينابيع نذير جعفرجماليات الركاية العربية22812-22811

الييئة العامة السكرية لمكتابسمر الفيصؿقضايا المغة العربية في العصر الحديث22815-22813

-البلذقية - دار الحكار أحمد الخطيباإلنزياح الشعرم عند المتنبي22819-22816

-عماف - دار زىراف طالب إسماعيؿ- عمراف فيتكر أساليب المحاكرة في القرآف الكريـ 22824-22820

-عماف - دار صفاء عبد القادر فيدكحاإلتجاه النفسي في نقد الشعر العربي 22826-22825

-األردف - دار جرير محمكد درابسةاإلستشرؽ األلماني المعاصر كالنقد العربي القديـ22831-22827

-عماف - دار صفاء فخرم خميؿ النجاراألسس الفنية لمكتابة كالتعبير22836-22832

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث قاسـ الشبكؿأسمكب النعمة في القرآف الكريـ22838-22837

-دمشؽ - دار الينابيع طو محسف: جماؿ الديف النحكم تحأرجكزة في الفرؽ بيف الضاد كالظاء22843-22839

-دمشؽ - دار صفحات عبد القادر فيدكحإراءة التأكيؿ كمدارج معنى الشعر22848-22844

-بيركت - مؤسسة اإلنتشار العربي عبد الرحمف العكيمياإلستشراؼ في النص 22853-22849

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث فدكل محمد حسافأثر اإلنسجاـ الصكتي في البنية المغكية في القرآف الكريـ22858-22854

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث دليمة مزكزاألحكاـ النحكية بيف النحاة كعمماء الداللة22863-22859

-األردف - دار جرير محمد القطيطيأسس الصياغة المعجمية22868-22864

-سكريا - دار بدايات أسد اهلل شيرفانيالكممة كالصكرة في اإلسبلـ22869

مركز النشر الجامعيعبد السبلـ عيساكماألبعاد التأكيمية المفيكمة لمداللة المعجمية22872-22870

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث أحمد بيكيساألدبية في النقد العربي القديـ 22877-22873
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-األردف - دار عالـ الكتب الحديث محمد زايدأدبية النص الصكفي بيف اإلببلغ النفعي كاإلبداع الفني22882-22878

-عماف - دار عمار عبد الفتاح الحمكزأساليب المدح كالذـ كالتعجب كالمحكرية 22887-22883

-عماف - دار يافا العممية فيد خميؿ زايداألساليب العصرية في تدريس المغة العربية22889-22888

الييئة العامة السكرية لمكتابعبد الناصر حسكمفردات العرض المسرحي22891-22890

مركز النشر الجامعيعبد السبلـ عيساكماألبعاد التأكيمية المفيكمة لمداللة المعجمية22893-28892

-البلذقية - دار الحكار سعيد بنكراد: أمبرطك إيكك ترآليات الكتابة السردية 22895-22894

-البلذقية - دار الحكار نبيؿ سميماففي اإلبداع كالنقد22897-28896

-بيركت - دار الكتاب الجديد شكرم المبخكتاإلستدالؿ الببلغي22902-22898

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث قاسـ الشبكؿأسمكب النعمة في القرآف الكريـ22905-22903

-دمشؽ - دار بترا رجاء بف سبلمة-أبحاث في المذكر كالمؤنث - بنياف الفحكلة 22906

-البلذقية - دار الحكار باسؿ فرحات: فرم بيتك تر-نظرة شمكلية لمككف - إبداع الفناف 22907

-دمشؽ - دار نينكل محمد سعيد الطريحي: تؽ-ممحمة اإللو راما - اليندية الرامايانا 22908

مركز اإلنماء الحضارمعبد العزيز بف عرفة: فيميب مانغ ترجيؿ دكلكز أك نسؽ المتعدد22909

-عماف - دار صفاء عبد القادر فيدكحاإلتجاه النفسي في نقد الشعر العربي 22912-22910

الييئة العامة السكرية لمكتابخالد الحمبكنيفف الرسائؿ النثرية في العصر العباسي22914-22913

الييئة العامة السكرية لمكتابعبد النبي أصطيؼصكرة النبي محمد صمى اهلل عميو كسمـ 22916-22915

-طرابمس لبناف - المؤسسة الحديثة لمكتاب يكسؼ عيدالحكاسية في األشعار األندلسية 22918-22917

-دمشؽ - منشكرات كزارة الثقافة السكرية عبد المعيف المكحدالتسكيؽ السينمائي22920-22919

-دمشؽ - دار الرأم صبلح الديف يكنسمتغيرات في األدب كالنقد22922-22921

-دمشؽ - دار الصفحات جماؿ شاكر البدرمفف السيناريك في قصص القرآف22924-22923

-سمطة عماف - كزراة التراث كالثقافة خمفاف السيابيفصؿ الخطاب في المسألة كالخطاب22925
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22926
ال العسؿ تشتييو نفسي كال النحؿ

طاىر : الشاعرة اإلغريقية سافك تر
-دمشؽ - دار كنعاف رياض

-دمشؽ - دار الصفحات جماؿ البدرمالييكد كألؼ ليمة كليمة22927

-عماف - دار يافا العممية بديع عكض اهللأضكاء في النحك النحك كالصكؼ22932-22928

-عماف - دار جميس الزماف إبراىيـ السامرائياألصكات العربية22937-22933

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث أحمد الطيبياإلقتصاد المكرفكنكلكجي في التكاصؿ المساني22941-22938

-عماف - دار اإلعصار العممي عمي قاسـ الحاج أحمدأصكؿ الترجمة22946-22942

-دمشؽ - دار رند ستار عبد اهللإشكالية الحداثة في الشعر العربي المعاصر22951-22947

-عماف - دار المعتز عيسى إبراىيـ السعدمأضكاء كأسماء مف ىك؟؟؟22956-22952

-عماف - دار صفاء إبتساـ الشجيرمدراسة في معجـ لساف العرب- اإلستشراؽ مف إسـ العيف 22961-22957

-دمشؽ - دار الينابيع حسيف سرمؾ حسف-يحيى السماكم نمكذجا - إشكاليات الحداثة في شعر الرفض كالرثاء 22966-22962

-بيركت - دار إبف حـز خالد األزىرمإعراب األلفية المسمى تمريف الطبلبي في صناعة اإلعراب22976-22967

-عماف - دار المسيرة يكسؼ أبك عدكساألسمكبية كالرؤية كالتطبيؽ 22981-22977

-دمشؽ - دار صفحات ياسميف فيدكحإشكالية الترجمة في األدب المقارف22986-22982

-دمشؽ - دار نينكل سميـ قبعيف: ترتكلستكم حكـ النبي محمد صمى اهلل عميو كسمـ22987

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث أحمد الطيبياإلقتصاد المكرفكنكلكجي في التكاصؿ المساني22988

-بيركت - دار الراتب الجامعية مكسكعة النببلء في مجالس الشعرالطب في الشعر العربي- مكسكعة ركائع الشعر العربي 22998-22989

-دمشؽ - دار صفحات عبد القادر فيدكحإراءة التأكيؿ كمدارج معنى الشعر23003-22999

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث فيصؿ صفاالكظيفة كتحكالت البنية 23008-23004

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف بشير خميفيقراءة في التصكير التحميمي- الفمسفة كقضايا المغة 23009

-بيركت - دار الكتاب الجديد أحمد المتككؿ-مدخؿ نظرم - المسانيات الكظيفية 23012-23010
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-األردف - دار البداية كليد إبراىيـ الحاجالمغة العربية ككسائؿ اإلتصاؿ الحديثة23014-23013

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث ىاني نصر اهللتجميات البركج الرمزية في األعماؿ المسرحية كالركائية كالشعر الحديث23019-23015

23024-23020
الترجمة كالحرؼ أك مقاـ البعد

-بيركت - مركز دراسات الكحدة العربية عز الديف الخطابي: أنطكاف برماف تر

-تكنس - نقكش عربية الحبيب مخأفكار معاصرة 23025

-بيركت - دار الكتاب الجديد أحمد المتككؿمسائؿ النحك العربي في قضايا نحك الخطاب الكظيفي23030-23026

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث فايز عارؼ القرعاف-دراسات في النص العذرم - في ببلغة الضمير كالتكرار 23035-23031

-بيركت - دار الكتاب الجديد عمي الشعباف(بحث في األشكاؿ كالبلستراتيجيات  )الحجاج كالحقيقة كآفاؽ التأكيؿ 23040-23036

-ـك أ - المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي أيمف صالح-دراسة في المنيج األصكلي - القرائف كالنص 23045-23041

-بيركت - دار الكتاب الجديد أحمد متككؿ-مدخؿ نظرم - المسانيات الكظيفية 23047-23046

-األردف - دار البداية كليد إبراىيـ الحاجالمغة العربية ككسائؿ اإلتصاؿ الحديثة23050-23048

-بيركت - دار الكتاب الجديد أحمد مداس-نحك منيج التحميؿ الخطاب الشعرم - لسانيات النص 23055-23051

-عماف - دار مجدالكم فاتف عبد الجبار جكادبحث إجرائي في تشكيؿ المعنى الشعرم- المكف لعبة سيميائية 23060-23056

-بيركت - دار الكتاب الجديد مصطفى غمفاف.....تاريخيا - في المسانيات العامة 23061

-عماف - دار صفاء عبد الرحمف الياشمي-رؤية نظرية تطبيقية - تحميؿ محتكل مناىج المغة العربية 23066-23062

-عماف - دار صفاء إبراىيـ الرضىقكاعد المغة اإلنجميزية لمناطقيف بالمغة العربية23067

-عماف - دار صفاء ميرفت يكسؼ المحياكمالدرس الصكتي عند أحمد بف محمد الجزرم23071-23068

-عماف - دار صفاء ميرفت يكسؼ المحياكمالدرس الصكتي عند أحمد بف محمد الجزرم23072

-عماف - دارالراية رياض السكادالحد النحكم كتطبيقاتو حتى نياية القرف العاشر ىجرم23076-23073

-الجزائر - منشكرات اإلختبلؼ آمنة بمعمىتحميؿ الخطاب الصكفي في ضكء المناىج النقدية المعاصرة23080-23077

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث فخرية غريب قادرتجميات الداللة اإليحائية في الخطاب القرآني في ضكء المسانيات المعاصرة 23085-23081
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-عماف - دار دجمة عناد غزكافالتحميؿ النقدم كالجمالي لؤلدب 23090-23086

23094-23091
الترجمة كالعكلمة 

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف محمكد منقذ الياشمي: مايكؿ كركنيف تر

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف إبراىيـ خميؿ-بحكث كقراءات - في نظرية األدب كعمـ النص 23096-23095

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف سعيد الغانمي-قراءات في الحكاية العربية - الكنز كالتأكيؿ 23101-23097

-عماف - دار صفاء مصطفى الكسكانيالمدخؿ إلى تحميؿ النص األدبي كعمـ العركض23106-23102

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث نبيؿ حداد نسخ4 - 2تداخؿ األنكاع األدبية  مجمد 23111-23107

-األردف - دار جرير خميؿ بف ياسر البطاشيالترابط النصي في ضكء التحميؿ المساني لمخطاب23116-23112

-األردف - دار جرير زاىر بف مرىكف الداكدمالترابط النصي بيف الشعر كالنثر23119-23117

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث إبراىيـ أحمد ممحـسميحة خريس الرؤية كالفف- في تشكيؿ الخطاب الركائي 23124-23120

-بيركت - دار الفرابي جمعاف بف عبد الكريـ-غمكض األكلكيات - التطكر اإلبستيمكلكجي لمخطاب المساني 23125

-سكريا - دار العراب عبد الحكيـ حسافالتصكؼ في الشعر العربي اإلسبلمي23130-23126

جراء23135-23131 -دمشؽ - دار الينابيع رحمف غركافالقصيدة التفاعمية في الشعرية العربية تنظير كا 

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف محمد بكعزة- تقنيات كمفاىيـ - تحميؿ النص السردم 23138-23136

-األردف - دار الحامد صابر الحباشةتحميؿ المعنى مقاربات في عمـ الداللة 23143-23139

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث بشير تاكريرتالحقيقة عمى ضكء المناىج النقدية المعاصرة كالنظريات الشعرية 23148-23144

-بيركت - دار الكتاب الجديد عبد السبلـ المسدممباحث تأسيسية في المسانيات 23153-23149

-األردف - دار الحامد إبراىيـ خميؿ الرفكعالدرس الصكتي عند أبي عمرك الداني23158-23154

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف حكرية الخمميشيترجمة النص العربي القديـ كتأكيمو عند ريجيس ببلشير23163-23159

-دمشؽ - دار الينابيع قيس مجيد مكلىمخيمة النص إشتغاؿ آخر لممعنى23168-23164

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف عبد الفتاح أحمد يكسؼلسانيات الخطاب كأنساؽ الثقافة 23173-23169
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-بيركت - دار التنكير سمكل النجارجمالية العبلقات النحكية في النص الفني23178-23174

-بيركت - دار الكتاب الجديد عثماف أبك زنيدنحك النص إطار نظرم كدراسات تطبيقية 23183-23179

شكاالتو - المسانيات في الثقافة العربية المعاصرة 23188-23184 -بيركت - دار الكتاب الجديد حافظ إسماعيمي عمكم-دراسة تحميمية نقدية في قضايا التمقي كا 

-دمشؽ - دار الينابيع رازؽ جعفر الزيرجاكمنظرية الحقكؿ الداللية في كتاب المخصص إلبف سيده23193-23189

-بيركت - دار الكتاب الجديد عمار ساسيمنيج الجكاب في آليات تحميؿ الخطاب23195-23194

-األردف - دار الراية نزار خكرشيد عقراكمالنصكص الصكتية في مشاىير شركح المقدمة الجزرية23200-23196

مركز النشر الجامعياألزىر زنادنصكص في الترجمة مف اإلنجميزية 23205-23201

-عماف - دار المناىج -نسخة الطالب - ميارة اإلستماع كالخطاب 23210-23206

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث أمحمد المستغانميدراسة ببلغية تحميمية لقصة مكسى عميو السبلـ - تصريؼ القكؿ في القصص القرآني 23215-23211

-بيركت - كتاب ناشركف زكرياء تكناني-المعاني كالبياف كالبديع - التسييؿ لعمـك الببلغة 23220-23216

-عماف - دار صفاء تراث الزيادمالدرس الداللي عند عبد القاىر الجرجاني23225-23221

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث مصطفى السعيدمقدمة في الترجمة التحريرية مف المغة اإلنجميزية إلى العربية 23230-23226

-بيركت - كتاب ناشركف أمجد التميميمقدمة في النقد الثقافي التفاعمي23232-23231

-عماف - دار كنكز المعرفة طالب إسماعيؿمقدمة لدراسة عمـ الداللة في ضكء التطبيؽ القرآني كالنص الشعرم23237-23233

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث عبد الكىاب شعبلفالمنيج اإلجتماعي كتحكالتو مف سمطة األيديكلكجيا إلى فضاء النص23242-23238

-دمشؽ - دار الينابيع باسـ األعسـمقاربات في الخطاب المسرحي23247-23243

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث إدريس مقبكؿمنيج سيبكيو في اإلحتجاج بالقراءات كليا23252-23248

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث حافظ إسماعيمي عمكم أجزاء5دراسة نظرية كتطبيقية في الببلغة الجديدة - الحجاج مفيكمو كمجاالتو 23262-23253

-بيركت - دار التنكير غادة اإلماـجماليات الصكرة جاستكف باشبلر23263

مجمكعة مف الباحثيفمجمة المجمع الجزائرم لمغة العربية العدد السادس23264
مجمكعة مف الباحثيفمجمة المجمع الجزائرم لمغة العربية العدد الثاني23265
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مجمكعة مف الباحثيفمجمة المجمع الجزائرم لمغة العربية العدد األكؿ23266
مجمكعة مف الباحثيفمجمة المجمع الجزائرم لمغة العربية العدد السابع23267
مجمكعة مف الباحثيفمجمة المجمع الجزائرم لمغة العربية العدد الثالث23268
مجمكعة مف الباحثيفمجمة المغة العربيةبدمشؽ الجزء الثاني23269
مجمكعة مف الباحثيفمجمة المغة العربيةبدمشؽ الجزء الثالث23270
مجمكعة مف الباحثيفمجمة المغة العربيةبدمشؽ الجزء الرابع23271
مجمكعة مف الباحثيفمجمة المغة العربيةبدمشؽ الجزء األكؿ23272

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف محمد بازمالتأكيمية العربية نحك نمكذج تساندم في فيـ النصكص كالخطابات23276-23273

-الجزائر - منشكرات اإلختبلؼ السعيد بكطاجيفاإلشاغاؿ العاممي دراسة سيميائية23280-23277

-الجزائر - منشكرات اإلختبلؼ حسيف خمرمفضاء المتخيؿ مقاربات في الركاية 23284-23281

-بيركت - شركة المطبكعات قدرم قمعجيالناس كاآلخركف قصص مختارة مف اآلداب العالمية 23286-23285

-دمشؽ - دار نينكل حسف مجيد العبيدمنظرية المكاف في الفمسفة اإلسبلمية إبف سينا نمكذجا23288-23287

-اإلسكندرية - دار الدعكة مصطفى حممي-دراسة مقارنة - اإلسبلـ كاألدياف 23290-23289

مركز اإلنماء الحضارمإبراىيـ محمكداألنثى الميدكرة لعبة المتخيؿ الذككرم في صناعة األنثى23292-23291

-بيركت - دار اآلداب سامي سكيدافأبحاث في النص الركائي العربي 23294-23291

-بيركت - دار المعرفة عبد الرحمف المصطاكمديكاف مجنكف ليمى 23296-23295

دار الفكر العربيفلاير عمكافأحكاـ السحر كالسحرة في القرآف كالسنة لئلماـ الرازم 23297

-الجزائر - منشكرات اإلختبلؼ محمد معتصـ: جيرار جينيت ترخطاب الحكاية بحث في المنيج 23298

-بيركت - الدار المتحدة لمنشر محمكد السمرةمتمردكف أدباء كفنانكف23299

-بغداد - دار الحرية رشيد مجيديحترؽ النجـ كلكف23300

-بيركت - دار التنكير إلفت كماؿ الركبي-مف الكندم حتى إبف رشد - نظرية الشعر عند الفبلسفة المسممكف 23301
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-بيركت - دار مجد بساـ بركة: تر/ جكرج مكلينيو األسمكبية 23302

-الجزائر - دار فميتس ىاني الخيررحمة عمر في دركب الشعر 23304-23303

-بيركت - دار مجد حسيف الحاج حسفأدب العرب في صدر اإلسبلـ 23307-23305

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف أحمد يكسؼ-مقاربات سيميائية في فمسفة العبلمة - الدالالت المفتكحة 23310-23308

-القاىرة - دار الطبلئع سمير سعيد حجازممعجـ مصطمحات األنثركبكلكجيا كالفمسفة كعمـك المساف كالمذاىب النقدية كاألدبية 23313-23311

-بيركت - دار الكتب العممية سعيد الفتاح: محي الديف الطائي تحمشاىد األسرار القدسية كمطالع األنكار اإلالىية 23317-23314

إدريس بكديبةالرؤية كالبنية في ركايات الطاىر كطار23319-23318
-الجزائر - منشكرات اإلختبلؼ محمد يحياف: دكمينيؾ مكنقانك ترالمصطمحات المفاتيح لتحميؿ الخطاب23321-23320

-دمشؽ - دار التككيف محمد عضيمة: ترسفينة المكت أنطكلكجيا الشعر الياباني الحديث23323-23322

-البلذقية - دار الحكار محمكد أميف العالـالركاية العربية بيف الكاقع كاأليديكلكجية23324

دار الجميؿنعيـ اليافيالشعر بيف الفكف الجميمة 23325

23326
عمـ الداللة التأصيؿ كالتفصيؿ

-معسكر - منشكرات المركز الجامعي مصطفى إسطنبكلي حبيب بكزكادة

-الجزائر - الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع زينب األعكجأنت مف منا يكره الشمس23327

-بيركت - دار الطميعة الزكاكم بغكهنقد المنعطؼ المغكم في الفمسفة المعاصرة - الفمسفة كالمغة 23328

-بيركت - الدار العالمية عبد المطيؼ المعبي-شعر - أزىرت شجرة الحديد 23329

-الجزائر - منشكرات اإلختبلؼ رشيد بف مالؾ: ترالسيميائية أصكليا كقكاعدىا23330

منشكرات أبيؾعبد العزيز فراح-ركاية - أنا القديس أكغستيف 23331

-الجزائر - دار العيكف عثماني الميمكدشعرية تكدكركؼ23332

-بيركت - دار المنتخب العربي لطيؼ زيتكني: جكرج مكفاف ترالمسائؿ النظرية في الترجمة23334-23333

-الجزائر - منشكرات اإلختبلؼ إبراىيـ صحراكم-األنكاع كالكظائؼ كالبنيات - السرد العربي القديـ 23338-23335
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23341-23339
شعمة قنديؿ 

-بيركت - دار مجد خميؿ أحمد خميؿ: غاستكف باشبلر تر

-دمشؽ - دار نينكل نصير عكاد-دراسة تطبيقية في الكتابة السير ذاتية - إعادة إنتاج الحداثة 23346-23342

-بيركت - دار مجد طبلؿ جربقراءة حديثة لخطابيا الشعرم كتاريخيا- الكافي بالمعمقات 23349-23347

-الجزائر - منشكرات اإلختبلؼ الطاىر بكمزبرالتكاصؿ المساني كالشعرية 23353-23350

-الجزائر - منشكرات اإلختبلؼ حسيف خمرمنظرية النص مف بنية المعنى إلى سيميائية الداؿ23356-23354

-بيركت - دار الفكر العربي محمد حمكد-نقد شعر قصة - ميخائيؿ نعيمة 23359-23357

-بيركت - دار اآلداب إلياس خكرم-دراسة نقدية - الذاكرة المفقكدة 23361-23360

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف كجداف الصانغشيرزاد كغكاية السرد قراءة في القصة كالركاية األنثكية 23365-23362

-الجزائر - المجمع الجزائرم لمغة العربية مجمكعة مف الباحثيف -5العدد - مجمة المجمع الجزائرم لمغة العربية 23367-23366

كاسيني األعرج-أنطكلكجيا الركاية الجزائرية التأسيسية - مجمع النصكص الغائبة 23371-23368
-القاىرة - دار الطبلئع محمد محي الديف عبد الحميد: تحأبك الطيب المتنبي كمالو كماعميو23375-23372

-دمشؽ - منشكرات إتحاد كتاب العرب بندر عبد الحميد-شعر - إعبلنات المكت كالحرية 23376

-الرباط - منشكرات إتحاد كتاب العرب محمد المعزكزعمـ الجماؿ في الفكر العربي القديـ23377

المكتب اإلسبلميمحمد بف عبد الكىابمعجـ زاد المعاذ لئلماـ بف القيـ 23378

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث ىادم نير-دراسات كصفية تطبيقية - عمـ األصكات النطقي 23383-23379

-بيركت - دار المناىؿ حافظ المغربي-دراسة داللية كفنية - صكرة المكف في الشعر األندلسي 23386-23384

-بيركت - دار المناىؿ حافظ المغربي-دراسة داللية كفنية - صكرة المكف في الشعر األندلسي 23388-23387

-عماف - دار كنكز المعرفة غالب فاضؿ المطمبي-مدخؿ فيفكلكجي - ظاىرة اإلعراب في العربية 23393-23389

-دمشؽ - دار التككيف لؤم عمي خميؿعجائبية النثر الحكائي أدب المعراج كالمناقب23396-23394

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف عبد الطيؼ محفكظ-مقاربة سيميائية في ركايات نجيب محفكظ - المعنى كفرضيات اإلنتاج 23400-23397
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-دمشؽ - دار نينكل حسيف سرمؾ حسف1ج- جدؿ المقدس كالمدنس - المعنة المباركة 23405-23401

-بيركت - دار الفكر العربي كريـ عاصي-ببلغة - جرأة - مكاقؼ - نساء العرب 23406

-بيركت - دار الفكر العربي كريـ عاصي-ببلغة - جرأة - مكاقؼ - رجاالت العرب 23407

-بيركت - دار الفكر العربي خميؿ أحمد خميؿ-إنجميزم - فرنسي - عربي - معجـ الرمكز 23417-23408

-بيركت - دار إبف كثير عماد الديف خميؿمدخؿ إلى نظرية األدب اإلسبلمي23419-23418

-دمشؽ - دار الينابيع عصاـ شرتح-دراسات تحميمية في بنية القصيدة الحديثة - فضاء المتخيؿ الشعرم 23423-23420

يقاع الشعر العربي 23428-23424 -القاىرة - دار الفجر عبد الرحمف تبرماسيفالعركض كا 

-عماف - دار كنكز المعرفة أحمد خضر رزؽ-تحميؿ كدراسة لغكية - الشكاىد الشعرية في كتاب الدر المصكف 23433-23429

-عماف - دار يافا العممية محمد سمماف مرزكؽ الرقب-المدثر كالقيامة أنمكذجا - ظاىرة التصعيد الخطابي في السكر المكية  23438-23434

-عماف - مؤسسة الكراؽ محمد ىاشـ الحديدمالفراد في الترجمة التحريرية 23443-23439

-عماف - دار صفاء عبد القادر عبد الجميؿعمـ الصرؼ الصكتي23448-23444

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف الطاىر بكمزبرأصكؿ الشعرية العربية 23452-23449

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث مصطفى بكعنانيفي الصكتيات العربية كالغربية 23457-23453

-بيركت - دار المعرفة عبد الرحمف المصطاكمديكاف ذم الرمة 23460-23458

-بيركت - دار المعرفة عبد الرحمف المصطاكمديكاف البرعي23462-23461

-بيركت - دار المعرفة عبد الرحمف المصطاكمديكاف اإلماـ عمي بف أبي طالب رصي اهلل عنو23465-23463

-بيركت - دار المعرفة عبد الرحمف المصطاكم-محي الديف إبف العربي - ديكاف ترجمات األسكاؽ 23468-23466

-بيركت - دار المعرفة عبد الرحمف المصطاكمديكاف أبك فراس الحمداني23470-23469

-دمشؽ - دار التككيف محمد عضيمة-الكتاب الخامس - ببلد المغرب العربي - ديكاف الشعر العربي الجديد 23473-23471

-بيركت - دار المعرفة عبد اهلل منرة: تحديكاف حساف بف ثابت األنصارم23476-23474

-بيركت - دار المعرفة حساف الطيبي: تحرسائؿ أبي العبلء المعرم23478-23477
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-بيركت - دار المعرفة عبد الرحمف المصطاكمديكاف أبي العتاىية 23481-23479

-بيركت - دار المعرفة عبد الرحمف المصطاكمديكاف عمر بف أبي ربيعة 23484-23482

-بيركت - دار المعرفة عبد الرحمف المصطاكمديكاف المتنبي23487-23485

-القاىرة - دار الطبلئع محمد محي الديف عبد الحميدشرح إبف عقيؿ عمى ألفية إبف مالؾ كمعو23491-23488

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف بكمديف بكزيددراسة في المنيج التأكيمي عند شميرماخر كديمتام- الفيـ كالنص 23495-23492

-القاىرة -  مكتبة إبف سينا أكـر مؤمف: تر-كتب غيرت مجرل التاريخ - كتاب األمير لمكيافممي 23499-23496

23500
جامع العمـك كالحكـ 

حامد أحمد : إبف رجب الحنبعمي تح
-القاىرة - دار الفجر الطاىر

-بيركت - دار اآلداب أحمد عبد المعطي حجازمإبراىيـ ناجي - قصائد 23501

-بيركت - دار مجد ميشاؿ زكرياء-ميشاؿ زكرياء - المبادئ كاألعبلـ - عمـ المغة الحديث- األلسنية 23502

-مصر - الدار القكمية كيمياـ ىازلتميمة الناقد 23503

-القاىرة - دار الشركؽ صالح عبد الصبكرككميديا سكداء مسافر ليؿ23504

مركز النشر الجامعيكماؿ عمراففي مقاربة النص ذم الطابع الحضارم- شفاؼ النص 23505

-بيركت - دار الكتب الشعبية -الممؾ سيؼ بف ذم يزف - سيرة فارس اليمف 23506

-عماف - دار دجمة عبد الرضا الكزافالصكت كالمعنى في الدرس المغكم عند العرب في ضكء عمـ المغة الحديث23507

-بيركت - دار المركز المبناني محمد العريبيأساس التقديس في عمـ الكبلـ لئلماـ فخر الديف الرازم 23508

-تكنس - دار بكسبلمة الحبيب عمكافمحاكلة في فيـ ركاية السرد 23509

-القاىرة - مكتبة الثقافة الدينية حسيف نصار-القسـ في القرآف الكريـ - إعجاز القرآف 23510

-دمشؽ - دار القمـ فاركؽ حمادةمصادر السيرة النبكية كتقكيميا 23511

-مصر- الييئة المصرية العامة لمكتاب أحمد مجماىددراسة في تكظيؼ الشخصيات التراثية - أشكاؿ التناص الشعرم - دراسات أدبية 23512

-تكنس - الدار التكنسية لمنشرالطاىركيؼ نعتبر الشابي مجددا 23513
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-القاىرة - دار إبف رشد إلياس خكرمدراسات في نقد الشعر 23514

رضكاف محمد حسيف النجار -1طبعة - فف الخميؿ بف أحمد الفراىيدم - الخميؿ إلى الخميؿ العركض العربي 23515
-األردف - دار الحامد أسعد خمؼ العكادم-دراسة في النحك كالداللة - سياؽ الحاؿ في كتاب سيبكيو 23520-23516

-األردف - دار الراية جبلؿ الديف يكسؼ العيدانيداللة البنية الصرفية في السكر القرآنية القصار 23525-23521

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث فتحي بكخالفةشعرية القراءة كالتأكيؿ في الركاية الحديثة 23529-23526

-عماف - دار دجمة محمد شياب العانيالشعر السياسي األندلسي في عصر ممكؾ الطكائؼ23534-23530

-بيركت - دار مجد محمد حمكداألدب اإلفريقي23536-23535

-بيركت - دار مجد محمد حمكد: فريديريؾ ريغار تراألدب اإلنجميزم23538-23537

-بيركت - دار مجد محمد حمكداألدب األلماني23539

-بيركت - دار مجد محمد حمكداألدب اإلفريقي23540

-بيركت - دار مجد محمد حمكدأدب أمريكا البلتينية 23543-23541

-بيركت - دار مجد محمد حمكداألدب الركسي23545-23544

-بيركت - دار مجد محمد حمكد: فريديريؾ ريغار تراألدب اإلنجميزم23549-23546

-بيركت - دار مجد محمد حمكداألدب األلماني23550

-بيركت - دار مجد محمد حمكداألدب الركسي23551

-بيركت - دار مجد محمد حمكداألدب األلماني23554-23552

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف عبد المطيؼ محفكظ-نحك تصكر سيميائي - آليات إنتاج النص الركائي 23558-23555

-عماف - دار جميس الزماف ممدكح محمكد حامدالركاية كأثرىا في النقد األدبي 23563-23559

-عماف - دار صفاء عبد القادر عبد الجميؿالداللة الصكتية كالصرفية في ليجة اإلقميـ الشمالي 23568-23564

-بيركت - دار الكتاب الجديد سعيد بنكراد: جاؾ فكنتاني ترسيميائيات األىكاء مف حاالت األشياء إلى حبلت النفس23573-23569

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث الشريؼ حبيمة-دراسة سكسيك نصية في الركاية الجزائرية المعاصرة - الركاية كالعنؼ 23578-23574
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-األردف - دار عالـ الكتب الحديث ناصر لكحيشيالرمز في الشعر العربي 23583-23579

-األردف - دار الحامد ضياء غني لفتوسردية النص األدبي23585-23584

-القاىرة - دار الفجر بكرم عبد الكريـدراسة داللية لؤلفعاؿ الكاردة فيو- الزمف في القرآف الكريـ 23590-23586

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف لؤم حمزة عباسفعالية اإلخبار في السرد العربي القديـ - ببلغة التزكير 23595-23591

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث الشريؼ حبيمة-دراسة في ركايات نجيب الكيبلني - بنية الخطاب الركائي 23600-23596

-بيركت - دار إبف كثير عماد الديف خميؿمحاكالت جديدة في النقد اإلسبلمي23602-23601

-الجزائر - دار النفيس مرسي حجازمأحمد شكقي أمير الشعراء 23604-23603

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف سعيد يقطيف-جيرار جينيت مف النص إلى المناص - عتبات 23608-23605

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث ىادم نير-اإلتجاىات كالمناىج كاإلجراءات - البحكث المغكية كاألدبية 23613-23609

-القاىرة - دار الطبلئع محمد محي الديف عبد الحميد-في معرفة كبلـ العرب - شرح شذكر الذىب 23616-23614

-بيركت - دار اآلداب سامي سكيداف-كريادة التجديد في الشعر العربي الحديث - بدر شاكر السياب 23618-23617

-بيركت - دار اآلداب سامي سكيداف-الحرب كالقضية كاليكية في الركاية العربية - فضاءات السرد كمدارات التخييؿ 23620-23619

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث صبلح الديف أحمد دراكشةعند شعراء القرف الثاني اليجرم- الرؤل كاألدكات 23625-23621

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف عمر مييبؿ: ترجاؾ دريدا أحادية اآلخر المغكية 23628-23626

23631-23629
مفاىيـ سردية 

عبد الرحمف : تزفيطاف تكدكركؼ تر
-الجزائر - منشكرات اإلختبلؼ مزياف

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف شرؼ الديف ماجدكليف-بصدد قراءة التراث السردم - تركيض الحكاية 23635-23632

-دمشؽ - دار نينكل صادؽ المسمـ-النفس نمكذجا - إبداعات صدر الديف الشيرازم الفمسفية 23637-23636

-دمشؽ - دار الفكر محمكد أحمد غازم: محمد إقباؿ تريا أمـ الشرؽ 23639-23638

-بيركت - دار مجد حسيف الحاج حسفأدب العرب في عصر الجاىمية23642-23640

-عماف - دار دجمة جاسـ محمد الصميدعي-دراسة أسمكبية - شعر الخكارج 23647-23643
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-األردف - دار عالـ الكتب الحديث محمد العياشي كنكزم-دراسة أسمكبية - شعرية القصيدة العربية المعاصرة 23652-23648

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث فتحي بكخالفةشعرية القراءة كالتأكيؿ في الركاية الحديثة 23653

-عماف - دار دجمة سعيد حسكف العنكبيدراسة في تأكيبلتو النفسية كالفنية - الشعر الجاىمي 23658-23654

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف جماؿ حضرم: جكزيؼ ككرتيس ترمدخؿ إلى السيميائية السردية كالخطابية 23659

-سكريا - دار المدل يكسؼ عز الديفالتجديد في الشعر الحديث23662-2360

23666-23663
-ركاية - األرامؿ 

-دمشؽ - دار نينكل عبد الكىاب المقالح: إيريؿ دكرفماف تر

مركز اإلنماء الحضارمناصر الحمكاني: ترأمبرتك إيكك كالتأكيؿ المفرط التأكيؿ23669-23667

-دمشؽ - دار التككيف باسـ فراتدراسات كقراءات كآراء في عر- مئذنة الشعر 23672-23670

-األردف - دار الحامد ضياء غني لفتوسردية النص األدبي23675-23673

-بيركت - دار مجد جكزيؼ ميشاؿ شريـدليؿ الدراسات األسمكبية 23678-23674

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف محمد معتصـمف مساءلة الكاقع إلى سؤاؿ المصير- بنية السرد العربي 23683-23679

-بيركت - دار المنتخب العربي عبد الممؾ مرتاض-تحميؿ مركب لقصيدة أشجاف يمانية - شعرية القصيدة قصيدة القراءة 23685-23684

-العراؽ - منشكرات كزارة الثقافة كاإلعبلـ راضي ميدم السعيد-شعر - إبتياالت لكطف العشؽ 23686

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف إبراىيـ أحمدأنطكلكجيا المغة عند مارتف ىيدغر23687

-بيركت - دار الجيؿ أحمد الشرباصي-المجمد الرابع - يسألكنؾ في الديف كالحياة 23688

-بيركت - دار المعرفة عبد الرحمف المصطاكمديكاف إبف مقبؿ23691-23689

-بيركت - دار المعرفة عبد الرحمف المصطاكمديكاف البرعي23692

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف أحمد يكسؼ-المنطؽ السيميائي كجبر العبلمات - السيميائيات الكاصفة 23697-23693

-لبناف - دار النيضة العربية عبد القادر قطفي الشعر اإلسبلمي كاألمكم23698

-األردف - دار النفائس عبد الرزاؽ حسيفحكايات األطفاؿ في التراث 23699
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-بيركت - مؤسسة اإلنتشار العربي دايفيد أيكو-معمكمات مذىمة عف خفايا الككف كاألحداث - السر األكبر 23700

-بيركت - دار العكدة محمد غنيمي ىبلؿالركمانتكية 23701

-بيركت - منشكرات المكتبة العصرية بمند الحيدرمخطكات في الغربة 23702

-بيركت - دار اآلداب محمد برادةمحمد منظكر كتنظير النقد العربي23703

-عماف - دار عمار عبد الفتاح الحمكزإنزياح المساف العربي الفصيح كالمعنى 23708-23704

دار المنيؿ المبنانيجاف نعـك طنكس-دراسات في نصكص أدبية معاصرة - ثنائية الشرؽ كالغرب 23713-23709

-األردف - دار جرير كليد العناتيالتبايف كأثره في تشكيؿ النظرية المغكية العربية 23718-23714

-بيركت - دار الفرابي يمنى العيدتقنيات السرد الركائي في ضكء المنيج البنيكم23721-23719

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف إبراىيـ أحمد- مقاربات آلليات الفيـ كالتفسير - التأكيؿ كالترجمة 23726-23722

-عماف - دار صفاء عبد القادر عبد الجميؿدراسة في المستكيات الصكتية كالصرفية كالنحكية كالداللية - البنية المغكية في الميجة الجاىمية 23731-23727

-األردف - دار الراية نكار محمد إسماعيؿتأكيؿ الجممة القرآنية الكاحدة23736-23732

-عماف - دار جميس الزماف نضاؿ محمكد خمؼ الفراية-نكادر المحياني أنمكذجا - األنماط المغكية النادرة 23741-23737

-دمشؽ - دار الينابيع نظاؿ أحمد باقر الزبيدمالثنائيات المتاضدة في شعر مخضرمي الجاىمية كاإلسبلـ23746-23742

-عماف - دار أسامة ضرغاـ الدرةالتطكر الداللي في لغة الشعر23751-23747

-بيركت - دار الكتاب الجديد عبد السبلـ المسدمالتفكير المساني في الحضارة العربية 23754-23752

-األردف - دار الحامد ضياء غني لفتوالبنية السردية في شعر الصعاليؾ 23759-23755

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث محمد صابر عبيدتأكيؿ النص الشعرم 23764-23760

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث عمر عبد اليادم عتيؽ-التركيب كالرسـ كاإليقاع - ظكاىر أسمكبية في القرآف الكريـ 23769-23765

-عماف - دار صفاء عيكد عبد الكاحد العكيميالصكرة الشعرية عند ذم الرمة23774-23770

-األردف - دار جرير عبد القادر الرباعيدراسة في النظرية كالتطبيؽ- الصكرة الفنية في النقد الشعرم 23779-23775

مركز النشر الجامعيكماؿ عمراففي مقاربة النص ذم الطابع الحضارم- شفاؼ النص 23783-23780
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-عماف - دار دجمة ندل شعبلف مكحافشكاىد سيبكيو الشعرية في جيكد النحكييف23788-23784

-األردف - دار النفائس فضؿ حسيف عباس-عمـ البياف كالبديع - الببلغة فنكنيا كأفنانيا 23792-23789

-األردف - دار النفائس فضؿ حسيف عباس-عمـ المعاني - الببلغة فنكنيا كأفنانيا 23797-23793

-األردف - دار النفائس فضؿ حسيف عباس-عمـ البياف كالبديع - الببلغة فنكنيا كأفنانيا 23798

-عماف - دار مجدالكم فيصؿ غازم النعيمي-دراسة سيميائية في ثبلثية أرض السكاد لعبد الرحمف منيؼ - العبلمة كالركاية 23803-23799

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث عبد الممؾ بكمنجؿ2 ج1ج- مسائمة الحداثة - جدؿ الثابت كالمتغير في النقد العربي الحديث 23807-23804

-عماف - دار كنكز المعرفة نبيؿ عمي حسنيف-جرير كالفرزدؽ كاألخطؿ - دراسة تطبيقية في شعر شعراء النقائض - التناص 23812-23808

-عماف - دار مجدالكم منتصر عبد القادر الغضنفرم-قراءات في الشعر العباسي - ثراء النص 23817-23813

-عماف - دار أسامة عبد الكريـ مجاىد-فقو المغة العربية - عمـ المساف العربي 23819-23818

-دمشؽ - دار الينابيع عصاـ شرتح-دراسات تحميمية في بنية القصيدة الحديثة - فضاء المتخيؿ الشعرم 23820

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث إبراىيـ مصطفى محمد الدىكفالتناص في شعر أبي عبلء المعرم23825-23821

-عماف - دار دجمة عادؿ ىادم العبيدمركاية أبي الحسيف عبد اهلل بف محمد بف سفياف النحكم- التفسح في المغة 23830-23826

-بيركت - دار الكتاب الجديد عبد السبلـ المسدمالتفكير المساني في الحضارة العربية 23832-23831

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث سعيد سبلـ-الركاية الجزائرية أنمكذجا - التناص التراثي 23837-23833

-بيركت - دار الفرابي يمنى العيدتقنيات السرد الركائي في ضكء المنيج البنيكم23838

-الجزائر - منشكرات اإلختبلؼ محمد شكقي الزيف-مقاربات في الحداثة كالمثقؼ - إزاحات فكرية 23839

-الجزائر - المؤسسة الكطنية لمكتاب عمار الطالبي: تح-إمبلء اإلماـ عبد الحميد بف باديس - مبادئ األصكؿ 23840

-القاىرة - دار الكاتب العربي محمكد تيمكرأدب كأدباء23841

-دمشؽ - منشكرات إتحاد كتاب العرب حسف عباس-دراسة - خصائص الحركؼ العربية كمعانييا 23843-23842

-الجزائر - منشكرات اإلختبلؼ عبد اهلل العشيبحث في آلية اإلبداع الشعرم- أسئمة الشعرية 23846-23844

-سكريا - دار الرفاعي أحمد محمد قدكرصكر مف التحميؿ األسمكبي23849-23847
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الييئة العامة السكرية لمكتابمكفؽ مسعكد-مسرحيتاف - غكايات البياء كأس سقراط األخير 23851-23850

-سمطنة عماف - كزارة الثقافة كالتراث داةد سمـك: ىبلؿ العماني تحديكاف جكاىر السمكؾ في مدايح الممكؾ23853-23852

الييئة العامة السكرية لمكتابمحي الديف حميدم: يكجيف نايدا تردكر السياؽ في الترجمة23854

-دمشؽ - دار الفكر أحمد عمي كنعافأدب األطفاؿ كالقيـ التربكية23855

-بغداد - دار الحرية جبلؿ الخياطالشعر كالثكرة 23856

-بيركت - دار الكتب العممية عبد المجيد الحر-شاعر الحداثة كالركمانية - خميؿ الحاكم 23857

الييئة العامة السكرية لمكتابمحمكد أحمد السيدالمغة العربية كتحديات العصر23858

-دمشؽ - دار نينكل ياسر عمي عبد سمماف-دراسة مكازنة - صكرة الذات بيف إبي فراس الحمداني كمحمكد سامي الباركدم 23859

-سكريا - دار المدل سياـ عبد الكىاب الفريحالمرأة العربية كاإلبداع الشعرم23860

-بيركت - دار األندلس عاطؼ جكدة نصرالرمز الشعرم عند الصكفية 23861

-البلذقية - دار الحكار كيريس دايريو ك كاثميف ميمر-ركاية - زىرة الصحراء 23862

-البلذقية - دار الحكار كيريس دايريو ك جيف ىايـ-ركاية - فجر الصحراء 23863

-البلذقية - دار الحكار كيريس دايريو ك ككرينا ميمبكرف-ركاية - بنات الصحراء 23864

-البلذقية - دار الحكار خميس الكرتاني2- خميؿ حاكم نمكذجا - اإليقاع في الشعر العربي الحديث 23865

-لبناف - طرابمس مجمكعة مف الباحثيفمجمة نصؼ سنكية تعني بشؤكف الشعر- قطكؼ 23866

-كىراف - دار القدس العربي بمحيا الطاىرسبلطيف الرمؿ23867

-كىراف - دار القدس العربي بمحيا الطاىرالمتسامح23868

-بيركت - دار العكدة أمؿ دنقؿ-األعماؿ الشعرية الكاممة - أمؿ دنقؿ 23869

-بيركت - دار العكدة إلياس أبك شبكة-إلياس أبك شبكة - األعماؿ الشعرية 23870

-دمشؽ - رند لمنشر كالتكزيع عصاـ شرتحجمالية التكرار في الشعر السكرم المعاصر23871

-بيركت - دار األندلس السيد إبراىيـ محمد: تح ضرائر الشعر إلبف عصفكر اإلشبيمي23872
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-بيركت - دار المعرفة شكرم محمد عياد-مشركع دراسة عممية - مكسيقى الشعر العربي 23873

-اإلمارات العربية المتحدة - دائرة الثقافة كاإلعبلـ ىيثـ يحي الخكاجةالقيـ التربكية كاألخبلقية في مسرح الطفؿ23874

-دمشؽ - دار نينكل محمد صابر عبيد-دراسة - فضاء الككف الشعرم مف التشكيؿ إلى التدليؿ 23875

-مصر - دار المعارؼ شكقي ضيؼالببلغة تطكر كتاريخ23876

-بيركت - دار العكدة سعدم يكسؼديكاف سعدم يكسؼ23877

-مصر- الييئة المصرية العامة لمكتاب كماؿ أبكديبدراسة أدبية - الرؤل المقنعة نحك منيج بنيكم في دراسة الجعر الجاىمي 23878

-بيركت - دار العكدة عز الديف المناصرةديكاف عز الديف المناصرة23879

-طرابمس ليبيا - الدار العربية لمكتاب أبك القاسـ سعد اهلل-محمد العيد آؿ خميفة - شاعر الجزائر 23880

-بيركت - داراآلداب سامي سكيدافجدلية الحكار في الثقافة كالنقد 23881

-دمشؽ - منشكرات الييئة العامة السكرية لمكتاب أحمد عمي محمدقضايا الفف في الشعر العباسي23882

-الجزائر - ديكاف المطبكعات الجامعية آمنة بمعمى-دراسة تطبيقية - تجميات مشركع البعث كاإلنكسار في الشعر العربي المعاصر 23883

-دمشؽ - دار كنعاف ميادة لبابيدم-شعر - عطش الرغبة 23884

-دمشؽ - دار نينكل محمد عبد المطمب البكاء-تطبيقات لغكية في مفردات قرآنية - القرآف كالمغة 23885

-دمشؽ - إتحاد كتاب العرب غساف السيد: مارم شيفير ترما الجنس األدبي23886

-دمشؽ - إتحاد كتاب العرب محمد رياض كتار-دراسة - تكظيؼ التراث في الركاية العربية 23887

-الجزائر - الشركة الكطنية لمنشر كالتكزيع أبك العيد ركرككتب كشخصيات 23888

-دمشؽ - إتحاد كتاب العرب بكجمعة بكبعيك-دراسة - جدلية القيـ في الشعر الجاىمي 23889

-لبناف - دار النيضة العربية عبد العزيز عتيؽالمدخؿ إلى عمـ النحك كالصرؼ23890

-سكريا - دار المدل رشيد الخيكف-دراسة - مذىب المعتزلة مف الكبلـ إلى الفمسفة 23891

-دمشؽ - دار التككيف باسؿ المسالمو: ىاركلد بمـك ترفف قراءة الشعر23892

-بيركت - دار الكنكز سييؿ نجـ: ىيميس ميمر ترأخبلقيات القراءة23893

568



-سكريا - دار الرفاعي أحمد محمد قدكرمقاالت في المغة كاليكية23894

23895
التحميؿ المكسيقي لسماعي صبا زمزمة

الييئة العامة السكرية لمكتابمحمد كامؿ القدسي: محمكد عجاف تح

-دمشؽ - منشكرات كزارة الثقافة نديـ معبل: يكتكيفيتش ترشكسبير كالسينما23896

-الجزائر - دار األبحاث محمد فاضميشرح المعمقات العشر كأخبار شعرائيا لمشيخ أحمد األميف الشنقيطي23897

-دمشؽ - دار كنعاف يكسؼ سامي اليكسؼمقاؿ في الركاية23898

أحمد بف محمد معطياتأحكاـ الجنائز كعمؿ األحياء نحك األمكات في ميزاف السنة23899
-سكريا - دار العراب عبد الحكيـ حسافنشأتو كتطكره حتى القرف آخر القرف الثالث ىجرم- التصكؼ في الشعر العربي اإلسبلمي 23900

-الجزائر - دار جسكر عيسى عمراني-في الكتاب المدرسي الجزائرم - المعجـ الجامع لؤلعبلـ كأصحاب األقبلـ 23901

-سكريا - دار بدايات عائدة بامية- حميـ بركات -القمؽ التجريب اإلبداع - نحك رؤية شاممة لمركاية العربية 23902

-بيركت - دار الجيؿ محمد عبد المنعـ خفاجيلئلماـ القاضي أبي بكر البقبلني- إعجاز القرآف 23903

-جامعة كىراف - معيد المغة العربية كآدابيا مجمكعة مف الباحثيفدراسات جزائرية 23904

معاىد األزىريةاإلماـ شيخ اإلسبلـ إبراىيـ البيجكرمالمختار مف شرح البيجكرم عمى الجكىرة المسمى تحفة المريد عمى جكىرة التكحيد 23905

الييئة العامة السكرية لمكتابأحمد طعمة حمبي-شعر البياني نمكذجا - التناص بيف النظرية كالتطبيؽ 23906

-دمشؽ - دار نينكل سييؿ نجـ: تر-دراسات في نظرية األدب - المرآة كالخارطة 23907

23908
الحياة كالشاعر 

الييئة العامة السكرية لمكتابمحمد مصطفى بدكم: ستيفف سبندر تر

-بيركت - دار اآلداب صبلح ستيتيو- شعر - الكجكد الدمية 23909

-تكنس - دار الجنكب لمنشر خالد الكغبلني-صكر الرحيؿ كرحيؿ المرأة - معالـ الحداثة 23910

-سكريا - دار بدايات عبد الكريـ بف إبراىيـ الجيميمراتب الكجكد كحقيقة كؿ مكجكد23911
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23912
الدرة البيية في عمـ العربية 

: الشيخ منصكر بف ناصر الفارسي تح
عادؿ محمد عمي الطنطاكم

-سكريا - مجمع المفة العربية دمشؽ مجمكعة مف الباحثيفمحاضرات المكسـ الثقافي23913

-دمشؽ - دار نينكل محمد عيد إبراىيـ: مكرؿ مفركم تر-ركاية - بنت مكالنا 23914

-سكريا - دار بدايات سميماف الشيخ حسيف-شعر - أشياء كأسماء 23915

الييئة العامة السكرية لمكتابفاركؽ مغربيمعالـ الفكر النقدم عند جيؿ الركاد23916

منشكرات إتحاد كتاب العربحنا عبكد: ركبرت شكلز ترالبنيكية في األدب23917

الييئة العامة السكرية لمكتابفؤاد المرعيبحكث نظرية في األدب كالفف 23918

-بيركت - دار الرائد العربي عبد الرحمف ساميالقكؿ الحؽ في بيركت كدمشؽ23919

-دمشؽ - إتحاد كتاب العرب عمي حدادإستدعاءات قرائية في الشعر العراقي الحديث- منطؽ النخؿ 23921-23920

-عماف - دار الفارس نكر اليدل باديسدراسات في الخطاب 23923-23922

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف عادؿ ضرغاـفي تحميؿ النص الشعرم23926-23924

-مصر - دار المعارؼ شكقي ضيؼالعصر العباسي األكؿ23928-23927

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف حسيف خمرمنظرية النص مف بنية المعنى إلى سيميائية الداؿ23930-23929

-دمشؽ - دار الينابيع قيس مجيد مكلىمخيمة النص إشتغاؿ آخر لممعنى23934-23931

-البلذقية - دار الحكار سعيد بنكراد: أمبرتك إيكك ترسيميائيات األنساؽ البصرية23937-23935

-البلذقية - دار الحكار تكفيؽ سخاف: تكني مكريسكف تر-البياض كالمخيمة األدبية - الميك في العتمة 23940-23938

-دمشؽ - دار صفحات عبد القادر فيدكحإراءة التأكيؿ كمدارج معنى الشعر23943-23941

-بيركت - دار مجد رمضاف بسطاكم محمد غانـفمسفة ىيجؿ الجمالية23944

-بيركت - دار اآلداب سامي سكيدافجسكر الحداثة المعمقة مف ظكاىر اإلبداع في الركاية كابشعر كالمسرح23945

مركز اإلنماء الحضارمحسف حنفي: تؽ1966-1906سيد قطب - األعماؿ الكاممة الشعرية 23947-23946
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-دمشؽ - مركز الناقد الثقافي فائز العراقيالقصيدة الحرة محمد الماغكط نمكذجا23950-23948

جامعة دمشؽمجمكعة مف الباحثيف -4الجزء - مجمة مجمع المغة العربية بدمشؽ 23951

جامعة دمشؽمجمكعة مف الباحثيف -3الجزء - مجمة مجمع المغة العربية بدمشؽ 23952

-دمشؽ - دار الفكر محمد المصرمشعر نظـ في دمشؽ قديما كحديثا- الديكاف الدمشقي 23953

-بيركت - دار الطميعة ىاشـ صالحالقطيعة اإلبستمكلكجية في الفكر كالحياة- مخاضات الحداثة التنكيرية 23954

دار المنيؿ المبنانيأحمد محمد عميافجدلية العبلقة بيف الفمسفة كاألدب23955

-عماف - دار الفارس بركيف حبيبتقنيات التعبير في شعر نزار القباني23956

-القاىرة - دار الشركؽ إبراىيـ السامرائيالبنية المغكية في الشعر العربي المعاصر23957

-سكريا - دار المدل رشيد الخيكف-دراسة - مذىب المعتزلة مف الكبلـ إلى الفمسفة 23958

دار المنيؿ المبنانيجاف نعـك طنكس-دراسة تحميمية نقدية - الكجو اآلخر ألدكنيس 23959

-دمشؽ - إتحاد كتاب العرب ريـ ىبلؿ-دراسة - حركة النقد العربي الحديث في الشعر الجاىمي 23960

-جدة - النادم األدبي الثقافي مجمكعة مف الباحثيف-دكرية تعنى بالتراث كقضاياه - جذكر 23961

-الجزائر - ديكاف المطبكعات الجامعية قطبي الطاىر-القسـ األكؿ - بحكث في المغة اإلستفياـ النحكم 23962

-الجزائر - ديكاف المطبكعات الجامعية قطبي الطاىر-القسـ الثالث - دراسة مقارنة - بحكث في المغة اإلستفياـ بيف النحك كالببلغة 23963

مكتب األسرةإبراىيـ عبد القادر المازنيحصاد اليشيـ 23964

-مصر - دار المعارؼ سامي الكيالياألدب العربي المعاصر في سكرية23965

-اإلمارات العربية المتحدة - دائرة الثقافة كاإلعبلـ نجـ عبد اهلل كاظـ-دراسات أدبية مقارنة - الركاية العربية المعاصرة كاآلخر 23966

-لبناف - دار النيضة العربية السيد يعقكب بدرنصكص في النحك العربي مف القرف السادس إلى الثامف23967

-بيركت - دار العمـك العربية عبد الحميد حميرةمقدمة لقصيدة الغزؿ العربية 23968

-دمشؽ - منشكرات كزارة الثقافة محمد صابر عبيد-في النقد األدبي - جمالية القصيدة العربية الحديثة 23969

-سكريا - مجمع المفة العربية دمشؽ ىبلؿ بف ناجي: تحمعمر اليتيمي محمد بف الحسف الياشمي- مجمكع صنفو العالماف المغكياف - الدكاىي 23970
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-الجزائر - المؤسسة الكطنية لمكتاب التمي بف الشيخمنطمقات التفكير في األدب الشعبي الجزائرم23971

-كىراف - دار األديب عبد القادر شرشارتحميؿ الخطاب األدبي كقضايا النص23972

-كىراف - دار القدس العربي بف حمي عبد اهلل-ديكاف شعر - نجمى كالشاعر 23973

-دمشؽ - منشكرات كزارة الثقافة محمكد السيد-قضايا راىنة - في األداء المغكم 23974

-الككيت - المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف مجمكعة مف الباحثيفالشعر العربي الحديث 23975

-مصر - دار المعارؼ حسيف عطكافمقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي األكؿ23976

-بيركت - دار التنكير ماىر عبد المحسف حسف-مفيـك الكعي الجمالي في اليرمنيكطيقا الفمسفية - جادامر 23977

-الرباط - دار األماف أحمد العمراكمالشاعر كظمو في مفيـك الشاعر ككتابة القصيدة23978

-بيركت - دار الكتب العممية عمي نجيب عطكمشاعر الغزؿ في الحب اإلالىي- إبف الفارض 23979

-الجزائر - المؤسسة الكطنية لمكتاب عبد اليادم عبد الرحمف-ركاية - المخالب الفرنسية 23980

-الجزائر - المؤسسة الكطنية لمكتاب إبراىيـ سعدم-ركاية - النخر 23981

-بيركت - دار العكدة محمد عفيفي مطرشيادة البكتء في زمف الضحؾ23982

-دمشؽ - دار نينكل صابر الحباشة-قراءات في الركاية العربية - غكاية السرد 23985-23983

-دمشؽ - دار نينكل عبد المنعـ الفيا-دراسة في التأثير كالتأثر - تي أس إليكت كاألدب العربي 23988-23986

-دمشؽ - دار نينكل فاطمة الشيدم-أثر السياؽ في تحديد دالالت الخطاب - المعنى خارج النص 23991-23989

-بيركت - دار مجد عبد الكاسع الحميرمما الخطب ككيؼ نحممو23993-23992

23995-23994
-الشعرية المعاصرة - التخييؿ القصصي 

لحسف : شمكميت ريمكف كنعاف تر
-دمشؽ - دار التككيف أحمامة

-بيركت - دار اآلداب أنيس زكي حسف: ككلف كلسكف تر                                                                                           23997-23996

-دمشؽ - دار نينكل قاسـ المقداد: باتريؾ بينك ترأبطاؿ الركاية الحقيقيكف مشيكركف مغمكركف23999-23998

-بيركت - دار اآلداب سييؿ إدريسمكاقؼ كقضايا أدبية 24001-24000
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-بيركت - المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر مجمكعة مف الباحثيف-األدب النسكم - المجيرية الجديدة - الكتاب كالمتخيؿ 24003-24002

-دمشؽ - دار رسبلف حسيف جمعةالحيكاف في الشعر الجاىمي 24005-24004

-الجزائر - المؤسسة الكطنية لمكتاب شريفة عرباكم-قصص - الصعب 24009-24006

الييئة العامة السكرية لمكتابيكسؼ سامي اليكسؼالشعر كالحساسية 24012-24010

-بيركت - داراآلداب يمنى العيد-بيف خصكصية الحكاية كتميز الخطاب - فف الركاية العربية 24014-24011

24016-24015
جميكرية الكعي

محمد عيد : مجمكعة مف الباحثيف تر
-دمشؽ - دار نينكل إبراىيـ

-دمشؽ - دار نينكل سالمة المكشي-نساء تحت العرش - أييا النقصاف مف رآؾ 24019-24017

-دمشؽ - دار نينكل أماني أبك رحمة: تردراسات في ركاية مابعد الحداثة- جماليات ماكراء القص 24021-24020

مركز اإلنماء الحضارممحمد نديـ خشفة-تأصيؿ النص - المنيج البنيكم لدل لكسياف غكلدماف 24027-24022

-سيدم بمعباس - مكتبة الرشاد لمنشر يكسؼ اليكسؼبحكث في المعمقات 24032-24028

-سيدم بمعباس - مكتبة الرشاد لمنشر يكسؼ اليكسؼمقاالت في الشعر الجاىمي 24037-24033

-دمشؽ - دار الينابيع أسعد فخرمالركاية العربية كالنقد 24039-24038

-بيركت - دار اآلداب سامي سكيدافإتجاىات في النص الركائي العربي24041-24040

-بيركت - دار اآلداب سامي سكيداففي داللية القصص كشعرية السرد24043-24042

-دمشؽ - دار نينكل أحبلـ يحيىكقفة مع الشاعر محمكد دركيش- عكدة الحصاف الضائع 24046-24044

-بيركت - دار اآلداب سامي سكيداف-كريادة التجديد في الشعر العربي الحديث - بدر شاكر السياب 24048-24047

-دمشؽ - دار عبلء الديف جيينة الحمكممف أسرار المشاعر اإلنسانية 24050-24049

مجمكعة مف الباحثيف -1ج - مجمة مجمع المغة العربية بدمشؽ 24051
مجمكعة مف الباحثيف -2ج - مجمة مجمع المغة العربية بدمشؽ 24052
-دمشؽ - دار القبس فكزم بف عمي الغديرمالرد العممي التاـ عمى مف أراد تشكيو صكرة اإلسبلـ - فأنت مسمـ ... كف فخكرا 24053
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-دمشؽ - دار نينكل أماني أبك رحمة: تردراسات في ركاية مابعد الحداثة- جماليات ماكراء القص 24054

-البلذقية - دار الحكار منذر حمـك: ألكسي لكسيؼ ترفمسفة األسطكرة24055

24056
-الشعرية المعاصرة - التخييؿ القصصي 

لحسف : شمكميت ريمكف كنعاف تر
-دمشؽ - دار التككيف أحمامة

-بيركت - دار المعرفة محمد الغزالياإلسبلـ كاإلستبداد السياسي24057

-األردف - دار الحامد حسيف عمي الدخيميالبنية الفنية لشعر الفتكحات اإلسبلمية في عصر صدر اإلسبلـ 24059-24058

24060
 -1ط - كتاب فتح األبكاب إلى عمـ اإلعراب 

عامر : حبيب بف يكسؼ الفارسي تح
-سمطة عماف - منشكرات كزارة التراث كالثقافة محمد بمحاؼ

-مصر - دار الكتاب العربي محمد كامؿ بركات: تحإبف مالؾ تسييؿ الفكائد كتكميؿ المقاصد24061

دار الشرؽمحمكد شكر الجبكرمبحكث كمقاالت في الخطاب العربي 24062

-ألمانيا - مؤسسة النشر الجديد ىيفاء بيطار-نصكص كمقاالت - نسائـ األفكار 24063

-اإلمارات العربية المتحدة - دائرة الثقافة كاإلعبلـ عكاد عمي-قراءة في نظريات التمقي المسرحي - المسرح ك إستراتجية التمقي 24064

-اإلمارات العربية المتحدة - دائرة الثقافة كاإلعبلـ غالية خكجة-األدب اإلماراتي نمكذجا - إيقاعات المختمؼ 24065

-الجزائر - المؤسسة الكطنية لمكتاب كاسيني األعرج-بحث في األصكؿ التاريخية كالجمالية لمركاية الجزائرية - إتجاىات الركاية العربية في الجزائر 24066

-دمشؽ - إتحاد كتاب العرب إسماعيؿ الممحـدراسة في سيككلكجية اإلتصاؿ كاإلبداع- التجربة اإلبداعية 24067

-القاىرة - دار إبف الجكزم عمي محمد الصبلبيأبي بكر الصديؽ شخصيتو كعصره- سيرة أمير المؤمنيف 24068

-بيركت - دار اآلداب ككلف كلسكفما بعد البل منتمي24069

-بيركت - دار اآلداب سامي سكيدافجدلية الحكار في الثقافة كالنقد 24070

-بيركت - دار مجد حسيف الحاج حسفحضارة العرب في العصر العباسي24071

-بيركت - دار مجد حسيف الحاج حسفحضارة العرب في العصر األمكم24072

-بيركت - دار اآلداب سامي سكيدافجسكر الحداثة المعمقة مف ظكاىر اإلبداع في الركاية كابشعر كالمسرح24073
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-دمشؽ - دار نينكل قاسـ المقداد: باتريؾ بينك ترأبطاؿ الركاية الحقيقيكف مشيكركف مغمكركف24074

-البلذقية - دار الحكار حساـ نايؿ-درس في البصيرة الضالة - أرشيؼ النص 24075

-دمشؽ - مركز الناقد الثقافي سعيد بف صالح الرقيبالتفكير اإليجابي في ضكء السنة النبكية 24076

-بيركت - دار مجد بيار خباز: جاف مكريؿ ترفيكتكر ىكجك الفيمسكؼ24077

-الككيت - مؤسسة جائزة عبد العزيز عبد العزيز محمد جمعةالمعمقات السبع بركاية أبي بكر محمد بف القاسـ األنبارم24078

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف عمارة ناصر-مقاربة حجاجية لمخطاب الفمسفي - الفمسفة كالببلغة 24079

-بيركت - دار الطميعة عادؿ الفخكرمتيارات في السيمياء 24080

-بيركت - دار اآلداب أدكنيس-صياغة نيائية - قصائد أكلى 24083-24081

-بيركت - دار اآلداب أدكنيس-صياغة نيائية - المسرح كالمرايا 24086-24084

-حمب - دار القمـ العربي عبد الكريـ األشترمسارات نقدية 24089-24087

-بيركت - دار اآلداب أدكنيس-صياغة نقدية - ىذا ىك إسمي 24092-24090

-دمشؽ - دار نينكل عمي صالح: مجمكعة مف النقاد ترمقاربات نقدية في اآلداب العالمية- حدائؽ النصكص 24095-24093

-بيركت - دار األفاؽ فخر الديف قبادةإبف عصفكر كالتصريؼ24096

-دمشؽ - دار نينكل عمي حسيف الجابرمدراسة في إقميـ الككفة الحضارم كالسؤاؿ الفمسفي- جدؿ الخاص كالعاـ 24097

-بيركت - الشبكة العربية لؤلبحاث كالنشر يكسؼ بف عدم-رىانات كآفاؽ - قراءات في التجارب الفكرية العربية المعاصرة 24098

-دمشؽ - دار نينكل عمي حسيف الجابرمدراسة لعبلقة العمـك المعاصرة بالمعرفة القمبية- محنة اإلنساف بيف العمـ كالفمسفة كالديف 24099

-ألمانيا - مؤسسة النشر الجديد حسف حنفي-تحميؿ المضمكف - الكحي كالكاقع 24100

-بيركت - دار اآلداب أحمد زغمكؿ الشيطي-يكميات مف ميداف التحرير - مائة خطكة مف الثكرة 24101

-دمشؽ - دار صفحات محمد الشماع: آرشي أكغكستايف ترالحرب عمى اإلسبلـ24102

دار المنيؿ المبنانيأحمد محمد عميافجدلية العبلقة بيف الفمسفة كاألدب24103

-عماف - دار الفارس عمكم الياشميفمسفة اإليقاع في الشعر العربي24104
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-البلذقية - دار الحكار مكسى الحالكؿ: تر-الفايكنغ - النبكءة كالركنيات مف األدب اإلسكندنافي 24105

-سكريا - دار بدايات منصؼ شميالتفكير العربي كالتفكير الغربي24106

-دمشؽ - دار بترا ناجية الكريمي بكعجيمة-األصكؿ السمفية ككىـ الحداثة العربية - حفريات في الخطاب الخمدكني 24107

-دمشؽ - دار صفحات سائر بصمو جيمعجـ مصطمحات ألفاظ الفقو اإلسبلمي24108

-البلذقية - دار الحكار محمد عز الديف التازم-ركاية - شيكة تحت الرماد 24109

منشكرات كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانيةمكالم بكخاتـ6مجمة اآلداب كالعمـك اإلنسانية العدد 24110

منشكرات كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانيةالحبيب مكنسي7مجمة اآلداب كالعمـك اإلنسانية العدد 24111

منشكرات كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانيةالحبيب مكنسي8مجمة اآلداب كالعمـك اإلنسانية العدد 24112

-ـك أ - المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي إبراىيـ محمكد عبد الباقيالخطاب العربي المعاصر24113

-ـك أ - المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي إبراىيـ محمكد عبد الباقيالخطاب العربي المعاصر24114

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث عبد الممؾ بكمنجؿ -1ج- مسائمة الحداثة - جدؿ الثابت كالمتغير في النقد العربي الحديث 24115

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث عبد الممؾ بكمنجؿ -2ج- مسائمة الحداثة - جدؿ الثابت كالمتغير في النقد العربي الحديث 24116

-بيركت - الشبكة العربية لؤلبحاث كالنشر محمد الشيخ-دليؿ التراث العربي إلى العالمية - كتاب الحكمة العربية 24117

-بيركت - الشبكة العربية لؤلبحاث كالنشر محمد الشيخ-دليؿ التراث العربي إلى العالمية - كتاب الحكمة العربية 24118

-بيركت - الشبكة العربية لؤلبحاث كالنشر محمد الشيخ-دليؿ التراث العربي إلى العالمية - كتاب الحكمة العربية 24119

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف فخرم صالح-دراسة كترجمات - إدكارد سعيد 24120

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف فخرم صالح-دراسة كترجمات - إدكارد سعيد 24121

-الدار البيضاء - المركز الثقافي العربي محمد الديداكمالترجمة كالتعريب بيف المغة البيانية كالمغة الحاسكبية 24122

-الدار البيضاء - المركز الثقافي العربي محمد الديداكمالترجمة كالتعريب بيف المغة البيانية كالمغة الحاسكبية 24123

-الدار البيضاء - المركز الثقافي العربي أحبلـ حادمجماليات المغة في القصة القصيرة 24124

-الدار البيضاء - المركز الثقافي العربي أحبلـ حادمجماليات المغة في القصة القصيرة 24125

576



-بيركت - المكتبة العصرية أبي محمد الدينكرمأدب الكاتب 24126

-بيركت - المكتبة العصرية أبي محمد الدينكرمأدب الكاتب 24127

-بيركت - الدار النمكذجية مصطفى لطفي المنفمكطياألعماؿ الكاممة 24128

-بيركت - الدار النمكذجية دركيش الجكيدممكسكعة جبراف خميؿ جبراف العربية 24129

دار الجميؿمالؾ شبؿ-حضارة - تصكؼ - شعائر - معجـ الرمكز اإلسبلمية 24130

دار الجميؿمالؾ شبؿ-حضارة - تصكؼ - شعائر - معجـ الرمكز اإلسبلمية 24131

-لبناف - دار النيضة العربية كاصؼ أبك الشبابالقديـ كالجديد في الشعر العربي الحديث24132

-لبناف - دار النيضة العربية كاصؼ أبك الشبابالقديـ كالجديد في الشعر العربي الحديث24133

-بيركت - المكتبة العصرية محمد عبد القادر الفاضميشرح المعمقات العشر كأخبار شعرائيا لمشيخ أحمد األميف الشنقيطي24134

-بيركت - المكتبة العصرية محمد عبد القادر الفاضميشرح المعمقات العشر كأخبار شعرائيا لمشيخ أحمد األميف الشنقيطي24135

-بيركت - المكتبة العصرية محمد عبد القادر الفاضميشرح المعمقات العشر كأخبار شعرائيا لمشيخ أحمد األميف الشنقيطي24136

-بيركت - المكتبة العصرية محمد عبد القادر الفاضميشرح المعمقات السبع 24137

-بيركت - المكتبة العصرية محمد عبد القادر الفاضميشرح المعمقات السبع 24138

-بيركت - المكتبة العصرية محمد عبد القادر الفاضميشرح المعمقات السبع 24139

-بيركت - المكتبة العصرية محمد عبد القادر الفاضميشرح المعمقات السبع 24140

-سكريا - دار بدايات عائدة بامية- حميـ بركات -القمؽ التجريب اإلبداع - نحك رؤية شاممة لمركاية العربية 24141

-سكريا - دار بدايات عائدة بامية- حميـ بركات -القمؽ التجريب اإلبداع - نحك رؤية شاممة لمركاية العربية 24142

-سكريا - دار بدايات عائدة بامية- حميـ بركات -القمؽ التجريب اإلبداع - نحك رؤية شاممة لمركاية العربية 24143

-الدار البيضاء - المركز الثقافي العربي نظير جاىؿ-دركس منيجية في اإلجتماع كاإلقتصاد - تحرير الداللة 24144

-الدار البيضاء - المركز الثقافي العربي نظير جاىؿ-دركس منيجية في اإلجتماع كاإلقتصاد - تحرير الداللة 24145

-الدار البيضاء - المركز الثقافي العربي نظير جاىؿ-دركس منيجية في اإلجتماع كاإلقتصاد - تحرير الداللة 24146
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-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف بكؿ ريككبعد طكؿ تأمؿ24147

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف بكؿ ريككبعد طكؿ تأمؿ24148

دار المدار اإلسبلميرضكاف جدكات زيادةسؤاؿ التجديد في الخطاب اإلسبلمي المعاصر24149

دار المدار اإلسبلميرضكاف جدكات زيادةسؤاؿ التجديد في الخطاب اإلسبلمي المعاصر24150

-بيركت - المكتبة العصرية مصطفى صادؽ الرفعي أجزاء3تاريخ آداب العرب 24151

-بيركت - المكتبة العصرية مصطفى صادؽ الرفعي أجزاء3تاريخ آداب العرب 24152

-بيركت - المكتبة العصرية مصطفى صادؽ الرفعي أجزاء3تاريخ آداب العرب 24153

-بيركت - المكتبة العصرية مصطفى صادؽ الرفعي أجزاء3تاريخ آداب العرب 24154

-بيركت - المكتبة العصرية مصطفى صادؽ الرفعي أجزاء3تاريخ آداب العرب 24155

-بيركت - المكتبة العصرية مصطفى صادؽ الرفعي أجزاء3تاريخ آداب العرب 24156

-بيركت - المكتبة العصرية أبي فضؿ الميدانيمجمع األمثاؿ 24157

-بيركت - المكتبة العصرية أبي فضؿ الميدانيمجمع األمثاؿ 24158

-بيركت - دار الكتب العممية أبي الحسيف الرازممعجـ مقاييس المغة 24159

-بيركت - دار الكتب العممية أبي الحسيف الرازممعجـ مقاييس المغة 24160

-بيركت - دار الكتب العممية أبي الحسيف الرازممعجـ مقاييس المغة 24161

-بيركت - دار الكتب العممية أبي الحسيف الرازممعجـ مقاييس المغة 24162

-بيركت - دار الكتب العممية أبي الحسيف الرازممعجـ مقاييس المغة 24163

-بيركت - دار الكتب العممية أبي الحسيف الرازممعجـ مقاييس المغة 24164

-بيركت - دار الجيؿ سمير شيخاني-أحداث العالـ منذ أقدـ العصكر حتى يكمنا ىذا - سجؿ األياـ 24165

-بيركت - دار الجيؿ سمير شيخاني-أحداث العالـ منذ أقدـ العصكر حتى يكمنا ىذا - سجؿ األياـ 24166

-لبناف - دار النيضة العربية أحمد محمد المعتكؽالمعاجـ المغكية العربية 24167
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-لبناف - دار النيضة العربية أحمد محمد المعتكؽالمعاجـ المغكية العربية 24168

دار المدار اإلسبلميحسف حنفي1محاكلة إلعادة بناء عمـ أصكؿ الفقو ج- مف النص إلى الكاقع 24169

دار المدار اإلسبلميحسف حنفي2محاكلة إلعادة بناء عمـ أصكؿ الفقو ج- مف النص إلى الكاقع 24170

-بيركت - دار الكتب العممية يكسؼ أسكندرىيرمنيكطيقا الشعر العربي 24171

-بيركت - دار الكتب العممية يكسؼ أسكندرىيرمنيكطيقا الشعر العربي 24172

-بيركت - دار الجيؿ محمد صالح الجابرماألدب الجزائرم المعاصر24173

-بيركت - دار الجيؿ محمد صالح الجابرماألدب الجزائرم المعاصر24174

-بيركت - دار الجيؿ محمد صالح الجابرماألدب الجزائرم المعاصر24175

-بيركت - الشبكة العربية لؤلبحاث كالنشر عبد السبلـ حيمرفي سكسيكلكجيا الخطاب24176

-بيركت - الشبكة العربية لؤلبحاث كالنشر عبد السبلـ حيمرفي سكسيكلكجيا الخطاب24177

-بيركت - الشبكة العربية لؤلبحاث كالنشر عبد السبلـ حيمرفي سكسيكلكجيا الخطاب24178

-بيركت - المكتبة العصرية أبي فضؿ الميداني -1ج- مجمع األمثاؿ 24179

-بيركت - المكتبة العصرية أبي فضؿ الميداني -2ج- مجمع األمثاؿ 24180

نشاء لغة العرب - جكاىر األدب 24181 -بيركت - دار الكتب العممية أحمد بف إبراىيـ المصرم-في أدبيات كا 

-بيركت - المكتبة العصرية أبي محمد القاسـ البصرمشرح ممحة اإلعراب24182

-بيركت - المكتبة العصرية أبي محمد القاسـ البصرمشرح ممحة اإلعراب24183

دار المنيؿ المبنانيأحمد محمد عميافجدلية العبلقة بيف الفمسفة كاألدب24184

دار المنيؿ المبنانيأحمد محمد عميافجدلية العبلقة بيف الفمسفة كاألدب24185

دار المنيؿ المبنانيأحمد محمد عميافجدلية العبلقة بيف الفمسفة كاألدب24186

-بيركت - المكتبة العصرية أبي منصكر الثعالبي النيسابكرمسحر الببلغة كسحر البراعة 24187

-بيركت - المكتبة العصرية أبي منصكر الثعالبي النيسابكرمسحر الببلغة كسحر البراعة 24188

579



-بيركت - المكتبة العصرية أبي منصكر الثعالبي النيسابكرمسحر الببلغة كسحر البراعة 24189

-بيركت - المكتبة العصرية أبي منصكر الثعالبي النيسابكرمسحر الببلغة كسحر البراعة 24190

-بيركت - المكتبة العصرية اإلماـ عبد القادر الجرجانيأسرار الببلغة 24191

-بيركت - المكتبة العصرية اإلماـ عبد القادر الجرجانيأسرار الببلغة 24192

-دمشؽ - دار الفكر اإلماـ إبف مالؾشرح إبف عقيؿ عمى ألفية إبف مالؾ24193

-دمشؽ - دار الفكر اإلماـ إبف مالؾشرح إبف عقيؿ عمى ألفية إبف مالؾ24194

-بيركت - المكتبة العصرية اإلماـ مجد الديف الفيركزآبادمكتاب الببلغة في تاريخ أئمة المغة 24195

-بيركت - المكتبة العصرية اإلماـ مجد الديف الفيركزآبادمكتاب الببلغة في تاريخ أئمة المغة 24196

-بيركت - المكتبة العصرية عبد الكاحد أبك الطيب المغكممراتب النحكييف 24197

-بيركت - المكتبة العصرية عبد الكاحد أبك الطيب المغكممراتب النحكييف 24198

-بيركت - دار الكتب العممية أبي العباس محمد المبرد1الكامؿ في المغة كاألدب المجمد 24199

-بيركت - دار الكتب العممية أبي العباس محمد المبرد2الكامؿ في المغة كاألدب المجمد 24200

-بيركت - دار الكتب العممية أبي العباس محمد المبرد3الكامؿ في المغة كاألدب المجمد 24201

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف بكؿ ريككعف الترجمة 24202

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف بكؿ ريككعف الترجمة 24203

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف عمر عيبلف-مقاربة في نقد النقد - النقد العربي الجديد 24204

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف عمر عيبلف-مقاربة في نقد النقد - النقد العربي الجديد 24205

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف عبد المطيؼ محفكظ-نحك تصكر سيميائي - آليات إنتاج النص الركائي 24206

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف عبد المطيؼ محفكظ-نحك تصكر سيميائي - آليات إنتاج النص الركائي 24207

شكاليات النكع السردم24208 -بيركت - مؤسسة اإلنتشار العربي ىيثـ الحاج عميالزمف النكعي كا 

شكاليات النكع السردم24209 -بيركت - مؤسسة اإلنتشار العربي ىيثـ الحاج عميالزمف النكعي كا 
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شكاليات النكع السردم24210 -بيركت - مؤسسة اإلنتشار العربي ىيثـ الحاج عميالزمف النكعي كا 

-الجزائر - منشكرات اإلختبلؼ مشرم بف خميفةالقصيدة الحديثة في النقد العربي المعاصر24211

-الجزائر - منشكرات اإلختبلؼ مشرم بف خميفةالقصيدة الحديثة في النقد العربي المعاصر24212

-الجزائر - منشكرات اإلختبلؼ السعيد بكطاجيفالسرد ككىـ المربع مقاربات في النص السردم الجزائرم الحديث24213

-الجزائر - منشكرات اإلختبلؼ السعيد بكطاجيفالسرد ككىـ المربع مقاربات في النص السردم الجزائرم الحديث24214

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف حفناكم بعميمدخؿ في نظرية النقد الثقافي المقارف24215

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف محمد صابر عبيدشيفرة أدكنيس الشعرية سيمياء الداؿ كلعبة المعنى24216

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف حكرية الخمميشيالشعر المنثكر كالتحديث الشعرم24217

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف حكرية الخمميشيترجمة النص العربي القديـ كتأكيمو عند ريجيس ببلشير24218

-الدار البيضاء - المركز الثقافي العربي نصر حامد أبك زيددراسة في تأكيؿ القرآف عند محي الديف بف عربي- فمسفة التأكيؿ 24219

-بيركت - دار الفرابي يمنى العيدفي مفاىيـ النقد كحركة الثقافة العربية24220

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف بكؿ ريككبعد طكؿ تأمؿ24221

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف محمد األخضر الصبيحيمدخؿ إلى عمـ النص كمجاالت تطبيقو24222

-بيركت - دار الكتب العممية خميؿ حسيف إبراىيـمعالجة األمراض المزمنة كالمستعصية بكاسطة األعشاب24223

-مصر - دار المعارؼ إبراىيـ اليازجيالعمـك عند العرب24224

-مصر - دار المعارؼ إبراىيـ اليازجيالعمـك عند العرب24225

-بيركت - الدار النمكذجية جبراف خميؿ جبرافاألركاح المتمردة24226

-بيركت - الدار النمكذجية جبراف خميؿ جبرافالمجنكف24227

-بيركت - الدار النمكذجية جبراف خميؿ جبرافالنبي24228

-بيركت - الدار النمكذجية جبراف خميؿ جبرافحقيقة النبي24229

-بيركت - الدار النمكذجية جبراف خميؿ جبرافالعكاصؼ24230
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-بيركت - الدار النمكذجية جبراف خميؿ جبرافالبدائع كالطرائؼ24231

-بيركت - الدار النمكذجية جبراف خميؿ جبرافيسكع إبف اإلنساف 24232

-بيركت - الدار النمكذجية جبراف خميؿ جبرافالمكاكب كالمكسيقى24233

-بيركت - الدار النمكذجية جبراف خميؿ جبرافمناجاة أركاح 24234

-بيركت - الدار النمكذجية جبراف خميؿ جبرافالتائو 24235

-بيركت - الدار النمكذجية جبراف خميؿ جبرافاألجنحة المتكسرة 24236

-بيركت - الدار النمكذجية جبراف خميؿ جبرافرسائؿ جبراف24237

بتسامة24238 -بيركت - الدار النمكذجية جبراف خميؿ جبرافدمعة كا 

-بيركت - الدار النمكذجية جبراف خميؿ جبرافرمؿ كزبد24239

-بيركت - الدار النمكذجية جبراف خميؿ جبرافعرائس المركج24240

-البلذقية - دار الحكار نبيؿ سميماففي اإلبداع كالنقد 24241

-بيركت - المكتبة العصرية صبلح الديف اليكارم- دخزانة األدب كغاية األرب24242

-بيركت - المكتبة العصرية صبلح الديف اليكارم- دخزانة األدب كغاية األرب24243

-بيركت - دار الكتب العممية أبي عباس محمد المبردالكامؿ في المغة كاألدب24244

-بيركت - دار الكتب العممية أبي عباس محمد المبردالكامؿ في المغة كاألدب24245

-بيركت - دار الكتب العممية إبراىيـ شمس الديفشرح المككدم عمى األلفية في عممي الصرؼ النحك24246

-بيركت - المكتبة العصرية جبلؿ الديف السيكطي2بغية الكعاة في طبقات الغكييف كالنحاة ج 24247

دار المدار اإلسبلميساسي سالـ الحاج1نقد الخطاب اإلستشراقي ج24248

-بيركت - دار الكتب العممية محمد مختار كلد أباهتاريخ النحك العربي في المشرؽ كالمغرب24249

-بيركت - المكتبة العصرية أبي عثماف عمرك الجاحظ1/3البياف كالتبييف 24250

-بيركت - المكتبة العصرية أبي عثماف عمرك الجاحظ1/3البياف كالتبييف 24251
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-بيركت - المكتبة العصرية أبي عثماف عمرك الجاحظ1/3البياف كالتبييف 24252

-بيركت - المكتبة العصرية أبي عثماف عمرك الجاحظ1/3البياف كالتبييف 24253

-بيركت - الدار النمكذجية مصطفى لطفي المنفمكطياألعماؿ الكاممة 24254

-بيركت - الدار النمكذجية مصطفى لطفي المنفمكطياألعماؿ الكاممة 24255

-بيركت - الدار النمكذجية مصطفى لطفي المنفمكطياألعماؿ الكاممة 24256

-بيركت - الدار النمكذجية مصطفى لطفي المنفمكطياألعماؿ الكاممة 24257

-بيركت - دار الكتب العممية أبك الكليد إبف الفرادمتاريخ عمماء األندلس24258

-بيركت - دار الكتب العممية أبك الكليد إبف الفرادمتاريخ عمماء األندلس24259

دار المدار اإلسبلميساسي سالـ الحاج2نقد الخطاب اإلستشراقي ج24260

دار المدار اإلسبلميساسي سالـ الحاج1نقد الخطاب اإلستشراقي ج24261

-بيركت - المكتبة العصرية إبف ىاشـ األنصارم2معني المبيب عف كتب األعرايب ج24262

-بيركت - المكتبة العصرية إبف ىاشـ األنصارم1معني المبيب عف كتب األعرايب ج24263

-بيركت - المكتبة العصرية إبف ىاشـ األنصارم2معني المبيب عف كتب األعرايب ج24264

-بيركت - المكتبة العصرية إبف ىاشـ األنصارم1معني المبيب عف كتب األعرايب ج24265

-بيركت - دار الكتب العممية أبي عباس محمد المبرد3الكامؿ في المغة كاألدب ج24266

-بيركت - دار الكتب العممية أبي عباس محمد المبرد2الكامؿ في المغة كاألدب ج24267

-الدار البيضاء - المركز الثقافي العربي ناصر حامد أبك زيدالخطاب كالتأكيؿ 24268

-الدار البيضاء - المركز الثقافي العربي ناصر حامد أبك زيدالخطاب كالتأكيؿ 24269

-الدار البيضاء - المركز الثقافي العربي ناصر حامد أبك زيدالخطاب كالتأكيؿ 24270

-اإلسكندرية - دار الكفاء لدنيا الطباعة أحمد عكيفدراسات في الشعر اإلسبلمي كاألمكم24271

-اإلسكندرية - دار الكفاء لدنيا الطباعة أحمد عكيفدراسات في الشعر اإلسبلمي كاألمكم24272
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-الدار البيضاء - المركز الثقافي العربي طػػو عبد الرحمففي أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ 24273

-الدار البيضاء - المركز الثقافي العربي طػػو عبد الرحمففي أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ 24274

-لبناف - دار النيضة العربية عبده الراجحيعمـ المغة التطبيقي كتعميـ العربية 24275

-لبناف - دار النيضة العربية عبده الراجحيعمـ المغة التطبيقي كتعميـ العربية 24276

-لبناف - دار النيضة العربية عبده الراجحيعمـ المغة التطبيقي كتعميـ العربية 24277

-دمشؽ - دار رسبلف يكسؼ مقرافمدخؿ نظرم إلى المصطمحات- المصطمح المساني المترجـ 24278

-دمشؽ - دار رسبلف يكسؼ مقرافمدخؿ نظرم إلى المصطمحات- المصطمح المساني المترجـ 24279

-بيركت - دار الكتب العممية ميدم أسعد عرار-اإلشكاؿ كاألشكاؿ كاألمثاؿ - التطكر الداللي 24280

-بيركت - دار الكتب العممية ميدم أسعد عرار-اإلشكاؿ كاألشكاؿ كاألمثاؿ - التطكر الداللي 24281

-بيركت - دار الساقي آلبرتك مانغكيؿتاريخ القراءة24282

-بيركت - دار الساقي آلبرتك مانغكيؿتاريخ القراءة24283

-لبناف - دار النيضة العربية عبد العزيز عتيؽفي األدب اإلسبلمي كاألمكم24284

-لبناف - دار النيضة العربية عبد العزيز عتيؽفي األدب اإلسبلمي كاألمكم24285

-بيركت - دار الكتاب الجديد عقيؿ ميدم يكسؼ-دراسة في جماليات السينما - جاذبية الصكرة السينمائية 24286

-بيركت - دار الكتاب الجديد عقيؿ ميدم يكسؼ-دراسة في جماليات السينما - جاذبية الصكرة السينمائية 24287

-لبناف - دار النيضة العربية عبده الراجحيالتطبيؽ النحكم24288

-لبناف - دار النيضة العربية عبده الراجحيالتطبيؽ النحكم24289

-الدار البيضاء - المركز الثقافي العربي سعيد بنكراد: أمبرتك إيكك ترالتأكيؿ بيف السيميائيات كالتفكيكية 24290

-الدار البيضاء - المركز الثقافي العربي سعيد بنكراد: أمبرتك إيكك ترالتأكيؿ بيف السيميائيات كالتفكيكية 24291

-دمشؽ - دار رسبلف بشير تاكريرتالتفكيكية في الخطاب النقدم المعاصر24292

-دمشؽ - دار رسبلف بشير تاكريرتالتفكيكية في الخطاب النقدم المعاصر24293
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-دمشؽ - دار رسبلف بشير تاكريرتالتفكيكية في الخطاب النقدم المعاصر24294

-بيركت - الشبكة العربية لؤلبحاث كالنشر محمد الشيخفمسفة الحداثة في فكر ىيغؿ24295

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف كحيد بف بكعزيز-قراءة في مشركع أمبرتك إيكك النقدم - حدكد التأكيؿ 24296

-الدار البيضاء - المركز الثقافي العربي محمد الديداكمالترجمة كالتعريب بيف المغة البيانية كالمغة الحاسكبية 24297

-بيركت - دار مجد محمد شفيؽ شيافي األدب الفمسفي24298

-الدار البيضاء - المركز الثقافي العربي محمد أرككفتاريخية الفكر العربي اإلسبلمي24299

-الدار البيضاء - دار تكبقاؿ خالد بمقاسـالكتابة كالتصكؼ عند إبف عربي24300

-دمشؽ - دار الفكر الشيخ محمد عبدهنيج الببلغة 24301

-بيركت - المكتبة العصرية جبلؿ الديف السيكطي1بغية الكعاة في طبقات الغكييف كالنحاة ج 24302

-بيركت - المكتبة العصرية محمد عبد القادر الفاضميشرح المعمقات العشر كأخبار شعرائيا لمشيخ أحمد األميف الشنقيطي24303

-بيركت - الشبكة العربية لؤلبحاث كالنشر محمد الشيخنقد الحداثة في فكر ىايدغر 24304

دار المدار اإلسبلميساسي سالـ الحاج2ج- الظاىرة اإلستشراقية كأثرىا في الدراسات اإلسبلمية - نقد الخطاب اإلستشراقي 24305

-عماف - دار جرير جكف لكينزالمغة كالمغكيات24306

-عماف - دار أسامة داكد سمـكالمعمقات بيف خبلؼ النص كتسمسؿ األدبيات 24307

-القاىرة - الشركة العربية المتحدة لمتسكيؽ إبراىيـ السعافيفمناىج التحميؿ النص األدبي 24308

24309
أدب الدنيا كالديف

-بيركت - دار الكتب العممية أبي الحسف عمي بف محمد الماكردم

24310
أدب الدنيا كالديف

-بيركت - دار الكتب العممية أبي الحسف عمي بف محمد الماكردم

-عماف - دار أسامة مصطفى فتحيمكسكعة أعبلـ الحضارة اإلسبلمية 24311

-القاىرة - الشركة العربية المتحدة لمتسكيؽ إبراىيـ السعافيفمناىج النقد األدبي الحديث24312
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المكتب الجامعي الحديثحمدم الشيخالحداثة في األدب 24313

-بيركت - دار المعرفة فكزم سعد عيسىالنص الشعرم كآليات القراءة 24314

-دسكؽ - دار العمـ كاإليماف نجيب عثماف أيكبتقنبات المغة في البناء الفني لمشعر الجاىمي 24315

-القاىرة - دار غريب عصاـ عبد المنصؼ أبكزيدفاعمية المعنى النحكم في بناء الشعر عند محمكد حسف إسماعيؿ24316

-القاىرة - دار الكتاب الحديث عبد الغفار ىبلؿ-دراسة في عمـ التشكيؿ الصكتي - النظريات النسقية في أبنية العربية 24317

-عماف - دار أسامة عمي جميؿ السامرائيمعجـ المصطمحات الصرفية24318

-عماف - دار جرير خميؿ بف ياسر البطاشيالترابط النصي في ضكء التحميؿ المساني لمخطاب24319

-عماف - دار صفاء عبد القادر عبد الجميؿعمـ الصرؼ الصكتي24320

-عماف - دار الكراؽ مجبؿ الـز المالكي-كتجارب في التكثيؽ كاألرشفة - عمـ الكثائؽ 24321

-عماف - دار صفاء رحاب شاىر الحكامدةالصرؼ الميسر24322

-بيركت - المكتبة العصرية اإلماـ مجد الديف الفيركزآبادم-في تاريخ أئمة المغة - كتاب البمغة 24323

-بيركت - دار الكتب العممية أبي عباس محمد المبردالكامؿ في المغة كاألدب24324

-عماف - دار مجدالكم منتصر عبد القادرثراء النص قراءات في الشعر العباسي24325

-عماف - دار صفاء عبد القادر عبد الجميؿ-مكسيقى الشعر العربي - ىندسة المقاطع الصكتية 24326

-عماف - دار جدارا ىادم نير -1الجزء - النحك التطبيقي 24327

-عماف - دار جدارا ىادم نير -2الجزء - النحك التطبيقي 24328

-اإلسكندرية - دار حكرس الدكلية محسف محمد قطبالمشتقات كدالالتيا في المغة العربية24329

-عماف - دار دركب عبد اهلل رضكافالبنى السردية24330

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث بشير تاكريرتالحقيقة الشعرية24331

-األردف - دار الحامد رامي فكاز الحمكمالنقد الحديث كاألدب المقارف24332

-بيركت - مؤسسة اإلنتشار العربي عالي سرحاف القرشيتحكالت النقد كحركية النص24333
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-جدة - النادم األدبي الثقافي جمعاف بف عبد الكريـ- دراسة لسانية نصية - إشكاالت النص 24334

-عماف - مركز الكتاب األكاديمي ياسر خالد سبلموتصريؼ األفعاؿ كالمشتقات24335

-القاىرة - دار عالـ الكتب السعيد شنكقةدراسات في آليات التحميؿ كأصكؿ المغة كالنحك24336

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث محمد العياشي كنكني-دراسة أسمكبية - شعرية القصيدة العربية المعاصرة 24337

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث محمد صابر عبيدتأكيؿ النص الشعرم 24338

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث الشريؼ حبيمة-دراسة سكسيك نصية في الركاية الجزائرية المعاصرة - الركاية كالعنؼ 24339

-عماف - دار الفارس يكسؼ عميمات- الشعر الجاىمي نمكذجا - جماليات التحميؿ الثقافي 24340

-القاىرة - مكتبة ىراء الشرؽ سعيد حسف بحيرممبادئ كمسارات في الدرس المغكم الحديث24341

دار المدار اإلسبلميرضكاف جكدت زيادةسؤاؿ التجديد في الخطاب اإلسبلمي المعاصر24342

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث محمد صابر عبيدالمغامرة الجمالية لمنص الركائي24343

-اإلسكندرية - دار كفاء لدنيا فكزم عيسىشعراء أندلسيكف منسيكف24344

-األردف - أربد - دار األمؿ عمي تكفيؽ الحمدالمعجـ الكافي في أدكات النحك العربي24345

-عماف - دار مجدالكم مريـ محمد المجمعينظرية الشعر عند الجاحظ24346

-بيركت - مركز دراسات الكحدة العربية جكزيؼ شريـ: بيار ماشيرم تر-تطبيقات في الفمسفة األدبية - بـ يفكر األدب 24347

-الدار البيضاء - دار تكبقاؿ عبد الكبير الشرقاكمالترجمة كالنسؽ األدبي 24348

-بيركت - دار اإلنتشار عبد الرحماف العكيمياإلستشراؼ في النص 24349

-بيركت - دار الغرب اإلسبلمي رفيؽ إبف كناس: شارؿ ببل تعتاريخ المغة كاآلداب العربية24350

-عماف - دار أزمنة محمد برادة-دراسة نقدية - الذات في السرد الركائي 24351

-عماف - دار مجدالكم ببلسـ محمدتأكيؿ الفراغ في الفنكف اإلسبلمية 24352

-الدار البيضاء - المركز الثقافي العربي نظير جاىؿ-دركس منيجية في اإلجتماع كاإلقتصاد - تحرير الداللة 24353

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف محمد األخضر الصبيحيمدخؿ إلى عمـ النص كمجاالت تطبيقو24354
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-الدار البيضاء - المركز الثقافي العربي بكؿ ريككنظرية التأكيؿ الخطاب كفائض المعنى24355

-األردف - أربد - دار األمؿ محمد صايؿ حمدافقضايا النقد القديـ ك النقد الحديث24356

-بيركت - المكتبة العصرية أحمد سالـ كلد أباهالسيميكلكجيا كالشعر العربي القديـ24357

-القاىرة - مكتبة زىراء الشرؽ حساـ البينساكمعمـ الداللة كالنظريات الداللية الحديثة24358

-بيركت - دار المجد جماؿ حضرم: جكزيؼ ككرتيس ترسيميائية المغة 24359

-مصر - دار المعارؼ إبراىيـ اليازجيالعمـك عند العرب24360

-الدار البيضاء - المركز الثقافي العربي بكؿ ريككنظرية التأكيؿ الخطاب كفائض المعنى24361

-بيركت - الشبكة العربية لؤلبحاث كالنشر محمد سبيبلمدارات الحداثة 24362

-دمشؽ - دار رسبلف يكسؼ مقرافمدخؿ نظرم إلى المصطمحات- المصطمح المساني المترجـ 24363

-بيركت - دار الكتب العممية إيميؿ يعقكب-المجمد األكؿ - أكضح المسالؾ إلى ألفية إبف مالؾ 24364

-بيركت - دار الكتب العممية إيميؿ يعقكب-المجمد الثاني - أكضح المسالؾ إلى ألفية إبف مالؾ 24365

-بيركت - دار الكتب العممية محمد مرسي الخكلي-المجمد األكؿ - بيجة المجالس كأنس المجالس 24366

-بيركت - دار الكتب العممية محمد مرسي الخكلي-المجمد الثاني - بيجة المجالس كأنس المجالس 24367

-بيركت - دار الكتب العممية عبد الممؾ الثعالبيالمنتخب 24368

-بيركت - دار الكتب العممية جماؿ طمبةالمنخؿ24369

-بيركت - دار الكتب العممية يحيى مرادالزاىر في معاني كممات الناس24370

-بيركت - دار الكتب العممية أحمد محمكد الشافعيغيث النفع في القراءات السبع24371

-بيركت - دار الكتب العممية عمر بف عبد العزيزشرح أدب القاضي24372

-بيركت - دار الكتب العممية عباس ىاني الجراخ-المجمد األكؿ - معجـ الشعراء 24373

-بيركت - دار الكتب العممية عباس ىاني الجراخ-المجمد الثاني - معجـ الشعراء 24374

-بيركت - دار الكتب العممية يحيى مرادكشؼ المشكؿ في النحك24375
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-األردف - دار عالـ الكتب الحديث إدريس قصكرمأسمكبية الركاية 24376

-عماف - دار جرير حسف فالح البككرفف الكتابة كأشكاؿ التعبير24377

بيركت- دار الكتاب الكتاب المبناني عباس محمكد العقاد-المجمد الثالث - العقائد كالمذاىب 24378

بيركت- دار الكتاب الكتاب المبناني عباس محمكد العقاد-المجمد الثاني - العقائد كالمذاىب 24379

بيركت- دار الكتاب الكتاب المبناني عباس محمكد العقاد-المجمد األكؿ - العقائد كالمذاىب 24380

بيركت- دار الكتاب الكتاب المبناني عباس محمكد العقاد-المجمد الرابع - العقائد كالمذاىب 24381

-بيركت - دار الكتب العممية ناصر الديف قرقماسزىر الربيع في شكاىد البديع24382

-بيركت - دار الكتب العممية محمد ياس الدكرمدقائؽ الفركؽ المغكية في البياف القرآني24383

-بيركت - دار الكتب العممية مصطفى الرافعي -2- كحي القمـ 24384

-بيركت - دار الكتب العممية مصطفى الرافعي -3- كحي القمـ 24385

-بيركت - دار الكتب العممية مصطفى الرافعي -1- كحي القمـ 24386

-دمشؽ - دار الفكر نياد المكسىمغني األلباب عف كتب الصرؼ كاإلعراب24387

-دمشؽ - دار الفكر نياد المكسىمغني األلباب عف كتب الصرؼ كاإلعراب24388

-األردف - دار الحامد عبد الحميد مصطفى السيد-الجزء الثاني - دراسة إستقرائية في القرآف الكريـ - األفعاؿ في القرآف الكريـ 24389

-األردف - دار الحامد عبد الحميد مصطفى السيد-الجزء األكؿ - دراسة إستقرائية في القرآف الكريـ - األفعاؿ في القرآف الكريـ 24390

-عماف - دار دجمة دلدار غفكر محمد أميفالبحث الداللي في المعجمات الفقيية المتخصصة24391

-عماف - دار دجمة عماد عبد يحيى-دراسة فنية - البنى كالدالالت في لغة القصص القرآني 24392

-عماف - دار صفاء عبد القادر فيدكحاإلتجاه النفسي في نقد الشعر العربي 24393

-عماف - دار دجمة ككليزار كاكؿ عزيزدالالت أصكات الميف في المغة العربية24394

-عماف - دار اليازكرم محمد القكاسمة-أبحاث كقراءات كمقاببلت - عبد اهلل رضكاف الذات كاآلخر 24395

-عماف - دار البداية أبي الفتح عثماف بف جني-كتاب خاص في النحك - الممع في المغة العربية 24396
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-عماف - مؤسسة الكراؽ سعيد محمد شكاىنةقكاعد الصرؼ صكتية بيف القدماء كالمحدثيف24397

-عماف - دار جرير محمكد درابسة: جريجكر شكلر تر-مشكبلت أساسية - نظرية األدب األرسطية العربية 24398

-عماف - دار أسامة صالح الحنيطيمكسكعة الشعر النبطي الشعبي24399

-القاىرة - دار عالـ الكتب أحمد مختار عمر-المجمد الرابع - معجـ المغة العربية المعاصرة 24400

-القاىرة - دار عالـ الكتب أحمد مختار عمر-المجمد األكؿ - معجـ المغة العربية المعاصرة 24401

-القاىرة - دار عالـ الكتب أحمد مختار عمر-المجمد الثالث - معجـ المغة العربية المعاصرة 24402

-القاىرة - دار عالـ الكتب أحمد مختار عمر-المجمد الثاني - معجـ المغة العربية المعاصرة 24403

-دسكؽ - دار العمـ كاإليماف شعيب خمؼدراسة أسمكبية- التشكيؿ اإلستعارم في شعر أبي عبلء المعرم 24404

-عماف - دار صفاء عبد القادر عبد الجميؿاألصكات المغكية 24405

-عماف - دار جميس الزماف أحمد حسف العزاـالنظير كأصكؿ النحك في العربية24406

-دسكؽ - دار العمـ كاإليماف شعباف عبد الحكيـ محمدنظرية التمقي في تراثنا النقدم كالببلغي24407

-عماف - دار كائؿ نظاؿ محمد فتحي الشماليقراءة النص األدبي مدخؿ كمنطمقات 24408

-عماف - دار جرير خالد بف محمد السيابينقد النقد في التراث العربي 24409

-جدة - النادم األدبي الثقافي محمد الصفراني(ـ 2004 - 1950 )التشكيؿ البصرم في الشعر العربي الحديث 24410

-عماف - دار جدارا نعماف بكقرة-دراسة معجمية - المصطمحات األساسية في لسانيات النص كتحميؿ الخطاب 24411

-عماف - دار جرير سالـ نادر عطيةالزمخشرم ك جيكده في النحك24412

-القاىرة - دار عالـ الكتب شادية شقركشفي ديكاف مقاـ البكح لمشاعر عبد اهلل العشي- سيميائية الخطاب الشعرم 24413

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث فتحي بكخالفةشعرية القراءة كالتأكيؿ في الركاية الحديثة 24414

-دمشؽ - دار كيكاف ماجدة تكماس حانو- في الخطاب متعدد المعاني - المغة كاإلتصاؿ 24415

-عماف - دار يافا عطية نايؼ الغكؿالحكار المسرحي كظاىرة اإلتساع المغكم عند تكفيؽ الحكيـ24416

-بيركت - دار مجد عبد الكاسع الحميرمماالخطاب ككيؼ نحممو24417
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-دمشؽ - دار الفرقد ثائر ديب: إياف كاط ترنشكء الركاية 24418

-دسكؽ - دار العمـ كاإليماف نجكل مصطفى رجب-شعر القتاؿ الكبلبي نمكذجا - لغة الشعر الجاىمي 24419

-دمشؽ - دار الفكر شاىر الحسفعمـ الداللة السمانتيكية كالبراجماتية في المغة العربية 24420

-دمشؽ - دار الفكر محمد أحمد ربيعفي تاريخ األدب العربي الحديث24421

-عماف - دار اليازكرم محمكد الشيخاألناشيد اإلسبلمية 24422

-عماف - دار اليازكرم عبير النكايسة-الشكؿ كالمضمكف - أدب األطفاؿ في األدرف 24423

-عماف - دار جدارا لطيفة ىباشيإستثمار النصكص األصيمة في تنمية القراءة الناقدة24424

-عماف - دار الشركؽ عارؼ أحمد الحجاكم- شرح شامؿ مع أمثمة - قكاعد المغة العربية 24425

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث محمكد كناكرم: كيس قيرستينغ ترعناصر يكنانية في الفكر المغكم العربي 24426

-عماف - دار جدارا فراس السميتيالبرامج التعميمية- المعكقات - األىمية - المفيـك - فنكف المغة 24427

-عماف - دار كنكز المعرفة غالب فاضؿ المطمبي-مدخؿ فيفكلكجي - ظاىرة اإلعراب في العربية 24428

-عماف - دار جدارا سعاد جبر سعيدسيككلكجيا األدب الماىية كاإلتجاىات 24429

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث سماء محمكد الخالدمدراسة في شكاىد الكشاؼ الشعرية- الزمخشرم ناقدا 24430

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث محمكد سميـ ىياجنة-دراسة أدبية - الصكرة النفسية في القرآف الكريـ 24431

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث عمار ساسيالمدخؿ إلى النحك كالببلغة في إعجاز القرآف الكريـ24432

-عماف - دار دجمة مقداد محمد شكر قاسـالبنية اإليقاعية في شعر الجكاىرم24433

-بيركت - دار الكتب العممية مفيد محمد قميحةالحطيئة بركاية كشرح إبف السكيت24434

-عماف - دار كنكز المعرفة سعيد جاسـ الزبيدمركافد النص في المغة كالنقد 24435

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث بشير تاكريرتالحقيقة الشعرية عمى ضكء المناىج النقدية24436

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف داف بركاف-ركاية - مبلئكة كشياطيف 24437

-بيركت - دار الكتب العممية محمد مرسي الخكلي-المجمد الثالث - بيجة المجالس كأنس المجالس لئلماـ أبي عمر يكسؼ القرطبي 24438
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-دسكؽ - دار العمـ كاإليماف عبلء أحمد عبد الرحيـالصكرة الفنية في قصيدة المدح24439

-عماف - دار جدارا زياد أحمد أبك شريعةأغراض الشعر كخصائصو في التفسير24440

-عماف - دار يافا جياد شاىر المجاليمفيـك الطبقات في النقد األدبي عند العرب24441

-عماف - دار اليازكرم عمر أحمد الربيحاتاألثر الثكراتي في شعر محمكد دركيش24442

-عماف - دار صفاء كريـ حسيف الخالدمنظرات في الجممة العربية24443

-عماف - دار صفاء إبتساـ مرىكف الصفاررؤية معاصرة في التحقيؽ كالنقد24444

24445
األب في الركاية العربية المعاصرة

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث خميؿ الشيخ: عدناف عمي الشريـ تؽ

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث فراس محمكد مصطفى السميتيالتفكير الناقد كاإلبداعي24446

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف جاسـ المطير-ركاية - عاشقاف مف ببلد الرافديف 24447

-عماف - دار صفاء سميع أبك مغميفصكؿ كمقاالت لغكية24448

-عماف - دار صفاء عاصـ محمد أميف بني عامرمبلمح حداثية في التراث النقدم العربي24449

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث إبراىيـ أحمد ممحـ-القصيدة العربية كالنظريات األجنبية - قراءة اآلخر 24450

-عماف - دار جدارا إبراىيـ أحمد ممحـالخطاب النقدم كقراءة التراث نحك قراءة تكاممية24451

-عماف - دار البداية سميح أبك مغميقكاعد الكتابة كالترقيـ24452

-عماف - دار جدارا نجـ عبد اهلل كاظـمشكمة الحكار في الركاية العربية24453

-عماف - دار جدارا عمار ساسيالمساف العربي كقضايا العصر24454

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث سيؼ الديف طو الفقراء-دراسة صرفية داللية إحصائية - المشتقات الدالة عمى الفاعمية كالمفعكلية 24455

-عماف - دار جدارا نعماف بكقرة-دراسة معجمية - المصطمحات األساسية في لسانيات النص كتحميؿ الخطاب 24456

-بيركت - دار الحكايات ىبل فرحات: أركسندر تكماس تر-ركاية - الككنت دم مكنت كريستك 24457

-بيركت - دار الحكايات عبد األمير شمس الديف-ركاية - ربيع أشجار المكز 24458
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-بيركت - دار الحكايات ىبل فرحات: إميمي رينكر تر-ركاية - عكدة الشاعر 24459

-بيركت - دار الطميعة سالـ يفكت-التعميؿ الفقيي - حفريات المعرفة العربية اإلسبلمية 24460

-عماف - دار الشركؽ جبرا إبراىيـالممؾ الشمس24461

-بيركت - دار اليبلؿ صبلح الديف اليكارمعربي- المعجـ الكجيز المدرسي عربي 24462

دار أكاديميانكرما نابمسي: برنار أككاف تركنكز اإلسبلـ ركائع الفف في العالـ اإلسبلمي24463

-بيركت - دار اليبلؿ رفعت إبراىيـ-الخط الديكاني - تعمـ أصكؿ الخط العربي 24464

-بيركت - دار البحار عبد الحميـ حافظ24465

-عماف - دار الشركؽ محمكد دركيشمحمكد دركيش المختمؼ الحقيقي دراسات كشيادات24466

-عماف - دار جرير محمد العنانيالمغة العربية لغير الناطقيف بيا24467

-عماف - دار جرير محمد درابسةتشكيؿ المعنى الشعرم 24468

-عماف - دار اليازكرم مصطفى البشير قطمجالس األدب في قصكر الخمفاء الراشديف 24469

-عماف - دار اليازكرم زىدم محمد عيدفف الكتابة كالتعبير24470

-عماف - دار المسيرة عبده الراجحيالميجات العربية في القراءات القرآنية24471

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف دانياؿ ستييؿIMPOSSIBLE- مستحيؿ 24472

-بيركت - دار الكتب العممية أحمد شمس الديفسقط الزند24473

-بيركت - دار مجد حسيف الحاج حسفأعبلـ في النثر العباسي24474

-عماف - دار المسيرة حسيف عطكافنصكص مف األدب األمكم24475

-عماف - دار المسيرة عز الديف إسماعيؿالمصادر األدبية كالمغكية في التراث العربي 24476

-عماف - دار األىمية عبد الفتاح الدراكيشمكسكعة شعرية لجميع المناسبات- جكاىر الشعر العربي 24477

-عماف - دار المسيرة إبراىيـ خميؿعركض الشعر العربي24478

-بيركت - دار الكتب العممية كككب ديابالمعجـ المفصؿ في األشجار كالنباتات في لساف العرب24479
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-بيركت - دار الكتب العممية الشيخ محمد الحضرمالدكلة األمكية24480

-عماف - دار مجدالكم المتككؿ طواألعماؿ الشعرية المتككؿ طو24481

-عماف - دار مجدالكم المتككؿ طوالكتابة, اإلنتفاظة , المعتقؿ - األعماؿ النثرية المتككؿ طو 24482

-دمشؽ - دار الفكر محمد طمبو شعبافعمى ضفاؼ الكىـ كقصص أخرل24483

-بيركت - دار المعرفة عثماف مكافي-الجزء األكؿ - مف قضايا الشعر كالنثر في النقد العربي المعاصر - في نظرية األدب 24484

مكتبة لبنافعمي بف محمد الشريؼ الجرجاني-تعريفات كمصطمحات لغكية كفقيية كفمسفية - كتاب التعريفات 24485

-القاىرة - دار عالـ الكتب مجدم عزيز إبراىيـمعجـ مصطمحات كمفاىيـ التعميـ كالتعمـ24486

-بيركت - دار الكتاب الجديد محمد عمي مقمد: إيؼ بركبير تر-سمسمة نصكص - أكركبا التنكير 24487

-بيركت - دار الكتب العممية كليـ شكسبيرسيداف مف قيركنا مسرحية في خمسة فصكؿ- ركائع شكسبير 24488

-بيركت - دار الكتب العممية كليـ شكسبيرممياة األخطاء مسرحية في خمسة فصكؿ- ركائع شكسبير 24489

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف داف بركاف-ركاية  - deception pointحقيقة الخديعة 24490

-بيركت - دار مجد جماؿ حضرم: جكزؼ ككرتيس ترسيميائية المغة 24491

-بيركت - دار الكتب العممية أحمد حسف بسج: شرديكاف إبف عربي محي الديف إبف عربي الحاتمي24492

-بيركت - منشكرات المكتبة العصرية عباس محمكد العقادىذه الشجرة24493

-عماف - دار مجدالكم كريـ رضيأحاديث صفية24494

-بيركت - مركز دراسات الكحدة العربية مجمكعة مف الكتابالمغة العربية أسئمة التطكر الذاتي كالمستقبؿ24495

-عماف - دار مجدالكم محمكد أبك دليـكأكجاع التطكاؼ 24496

-عماف - دار مجدالكم إبراىيـ الككنيلغز الطكارؽ يكشؼ لغزم الفراعنة كسكمر - 3ممحمة المفاىيـ 24497

-القاىرة - دار القاىرة محمد حساـ الديف عبد الفتاحالكتابات العربية حتى القرف السادس اليجرم24498

-القاىرة - دار اآلفاؽ العربية حساـ أحمد قاسـمدخؿ إلى الخطاب النبكم الشريؼ- تحكيبلت الطبلب كمحددات الداللة 24499

-بيركت - دار الكتب العممية ميدم محمد ناصر الديفديكاف جرير 24500
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-بيركت - دار الكتب العممية محمكد عبد العزيز محمكدمجيب الندا إلى شرح قطر الندل24501

-عماف - دار جدارا محمد سالـ سعد اهللمسارات معرفية معاصرة- أنسنة النص 24502

-عماف - دار مجدالكم مجمكعة مف الكتابالصكرة كالتربية , اإليطار النظرم - ثقافة الصكرة 24503

-عماف - دار اليازكرم إبراىيـ أبك عكادمحاكلة لفيـ لغة البحر24504

-عماف - دار صفاء فخرم خميؿ النجارالمعاني كالمباني لتراكيب المغة العربية في ضكء معايير فقو المغة24505

-عماف -الدار العممية الدكلية إياد عبد المجيد- دركس كتطبيقات - فب النحك العربي 24506

-بيركت - دار الكتب العممية أبي الحجاج يكسؼ الشنتمرمالنكت في تفسير كتاب سبكيو24507

-بيركت - دار الكتب العممية عبد الكارث محمد عميتقريب المعاني عمى متف الرسالة24508

-عماف - دار يافا فيد خميؿ زايدالعربية بيف التغريب كالتيكيد24509

-عماف - دار المنياج إبتساـ مرىكف الصفاراألمالي في األدب اإلسبلمي24510

-عماف - دار جرير عبد الفتاح نافعالشعر العباسي قضايا كظكاىر24511

-عماف - دار عمار عبد الفتاح الحمكز-الفصيح كالمعنى - إنزياح المساف العربي 24512

-عماف - دار جدارا منجد مصطفى بيجتركضة المحاسف كعمدة المحاسف 24513

-عماف - دار جدارا أميف يكسؼ عكدةتأكيؿ الشعر كفمسفتو عند الصكفية24514

-عماف - دار جدارا محمد فتح اهلل الصغيرالخصائص النطقية كالفيزيائية لمصكامت الرنينية في العربية24515

-بيركت - دار الكتب العممية عبد الحميد ىنداكمأسرار الببلغة في عمـ البياف24516

مكتبة لبنافدليـ بف مسعكد القحطانيتكافؤ المعاني في أفعاؿ المغة العربية24517

-عماف - دار جدارا رابح بكمعزة-صكره - أنكاعو - مفيكمو - التحكيؿ في النحك العربي 24518

الدراما ك المسرح24519

-القاىرة - مكتبة اآلداب عمي عشرم زايدعف بناء القصيدة العربية الحديثة24520

-القاىرة - مكتبة اآلداب مجمكعة مف الكتابالمفصؿ في تاريخ األدب العربي الجزء األكؿ كالثاني24521
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-القاىرة - مكتبة اآلداب خالد إسماعيؿ حسافالمفصؿ في صنعة اإلعراب لمزمخشرم24522

-القاىرة - دار نيضة مصر محمد غنيمي ىبلؿمختارات مف الشعر الفارسي24523

-القاىرة - الشركة المصرية العالمية لمنشر إبراىيـ عبد الرحمف محمدشعر إبف القيس الرقيات بيف السياسة كالغزؿ24524

-القاىرة - مركز الكتاب لمنشر إبراىيـ محمد عطاالمرجع في تدريس المغة العربية24525

-عماف - دار مجدالكم صالح زامؿدراسة لظاىرة اإلغتراب في شعر المتنبي - تحكؿ المثاؿ 24526

-عماف - دار مجدالكم إبراىيـ الككنيالبحث عف المكاف الضائع24527

-عماف - دار دجمة سعيد حسكف العنكبيدراسة في تأكيبلتو النفسية كالفنية - الشعر الجاىمي 24528

-عماف - دار مجدالكم إياد العمي- سمسمة حكاكم القياكم - يمكيات مكاطف عربي 24529

-عماف - دار مجدالكم ليديا كعد اهللالتناص المعرفي في شعر عز الديف المناصرة24530

-عماف - دار مجدالكم فيصؿ صالح القصيرمبنية القصيدة في شعر عز الديف المناصرة24531

-دار عالـ الكتب عمي محمكد الصراؼاأللفاظ المحدثة في المعاجـ العربية المعاصرة24532

-دسكؽ - دار العمـ كاإليماف كائؿ سيد عبد الرحيـ-نقد السرديات نمكذجا - تمقي البنيكية في النقد العربي 24533

دار غريب لمطباعة ك النشر ك التكزيع القاىرةاحمد ىيكؿاالدب االندلسي مف الفتح الى سقكط الخبلفة24534

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث عاطؼ فضؿبناء الجممة في جميرة رسائؿ العرب24535

-عماف - دار اليازكرم أحمد النعيمياآلفاؽ اإلنسانية في األدب كالفكر24536

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث نياؿ مييداتاآلخر في الركاية النسكية العربية 24537

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث حناف مكسى حمكدة-دراسة في المناىج كالمعايير - النقد الضمني 24538

-عماف - دار مجدالكم عبد اهلل طالب دكنالد باكؿ ككؿ-حياة آؿ مرة في الربع الخالي - بدك البدك 24539

-عماف - دار مجدالكم يكسؼ بكارحكارات إحساف عباس24540

في سيككلكجية الفف التشكيمي24541

-الدار البيضاء - المركز الثقافي العربي ميجاف الركيميدليؿ الناقد األدبي24542
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-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف دانياؿ ستييؿنياية الصيؼ24543

-عماف - دار اليازكرم ىادم نير-الجزء الثاني - إلبف ىاشـ األنصارم - شرح الممحة البدرية في عالـ المغة العربية 24544

-عماف - دار اليازكرم ىادم نير-الجزء األكؿ - إلبف ىاشـ األنصارم - شرح الممحة البدرية في عالـ المغة العربية 24545

-عماف - دار جدارا ياسيف أبك اليجاءمظاىر التجديد النحكم24546

-عماف - دار كنكز المعرفة سامي محي الديفركائع مف قصائد أحمد شكقي أمير األشعراء24547

-عماف - دار جرير داكد عبده-الجزء األكؿ - دراسات في عمـ أصكات العربية 24548

-عماف - دار جرير داكد عبده-الجزء الثاني - دراسات في عمـ أصكات العربية 24549

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث ىاني نصر اهللطيؼ البحترم في ضكء النقد الحديث24550

-عماف - دار مجدالكم نادر الكاظـالمقامات كالتمقي24551

-القاىرة - دار عالـ الكتب تماـ حساف-الجزء األكؿ - مقاالت في المغة كاألدب 24552

-القاىرة - مكتبة اآلداب عرفة حممي عباس-دراسة تحميمية فنية - مكاعظ إبف الجكزم 24553

-بيركت - دار الكتب العممية أبي الفتح إسماعيؿ اإلسكندرمكتاب األمكنة كالمياه كالجباؿ كنحكىا المذككرة في األخيار كاألشعار24554

-القاىرة - دار اآلفاؽ العربية البدراكم زىراف-دراسة نظرية - في عمـ المغة التقابمي 24555

-بيركت - دار الكتب العممية محمكد نظار-المجمد الثاني - إرشاد السالؾ إلى حؿ ألفية إبف مالؾ 24556

-بيركت - دار الكتب العممية محمكد نظار-المجمد األكؿ - إرشاد السالؾ إلى حؿ ألفية إبف مالؾ 24557

-القاىرة - مكتبة الثقافة الدينية محمد عثماف-المجمد األكؿ - األصكؿ في النحك 24558

-القاىرة - مكتبة الثقافة الدينية محمد عثماف-المجمد الثاني - األصكؿ في النحك 24559

-عماف - دار صفاء عاصـ محمد أميف بني عامرلغة التضاد في شعر أمؿ دنقؿ24560

-مصر - إيتراؾ لمنشر كالتكزيع خالد فيمي-دراسة لغكية - تراث المعاجـ الفقيية العربية 24561

-عماف - مكتبة المجتمع العربي ياسميف نزيو أبك شيخةدراسات في عمـ الجماؿ24562

-عماف - دار مجدالكم صبلح جراردراسات في التفاعؿ الحضارم كالثقافي في األندلس- زماف الكصؿ 24563
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-الدار البيضاء - دار الثقافة أحمد المتككؿمف البنية الحممية إلى البنية المككنية24564

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث فايز القرعافسمطة النص عمى دالت الشكؿ الببلغي24565

-عماف - مكتبة المجتمع العربي ماجد سميماف دكديفتحدث اإلنجميزية بطبلقة24566

-عماف - دار اليازكرم طمعت شناعةثرثرة عمى الريؽ24567

-بيركت - دار الكتاب الجديد محي الديف محسب-دراسة في التداخؿ اإلختصاصي - إنفتاح النسؽ المساني 24568

-عماف - دار المنياج نايؼ نمر خرما-الجزء األكؿ - نسخة الطالب - مادة المغة العربية 24569

-عماف - دار المنياج نايؼ نمر خرما-الجزء الثاني - نسخة الطالب - مادة المغة العربية 24570

-عماف - دار جدارا مصطفى رجباإلعجاز التربكم في القرآف الكريـ 24571

-عماف - دار جدارا محمد سالـ سعد اهلل-الجرجاني نمكذجا - التحميؿ السيميائي لمنقد الببلغي - مممكة النص 24572

-عماف - دار الشركؽ أيمف المبدمالشعرية كالشاعرية24573

-عماف - دار الشركؽ شكرم عزيز الماضيالركاية العربية في فمسطيف كاألردف في القرف العشريف مع بيبميكغرافيا24574

-عماف - دار الكراؽ أميف أبك الميؿالعصر العباسي األكؿ24575

-بيركت - دار الكتب العممية مصطفى لطفي المنفمكطيالفضيمة أك بكؿ كقرجيني24576

-بيركت - دار مجد طبلؿ حربنظرات في النقد كالقصة كاألسطكرة كاألدب الشعبي- أكلية النص 24577

-بيركت - دار الكتب العممية كامؿ مصطفى الينداكمشرح ممحة اإلعراب 24578

-عماف - دار المناىج عبد الرحمف الياشميأساليب تدريس التعبير المغكم في المرحمة الثانكية كمشكبلتو24579

-عماف - دار مجدالكم محمد عبد القادر غنيـ-العصر العباسي - العصر الجاىمي - األسرة العربية في األدب العربي 24580

-دمشؽ - دار الفكر فاضؿ صالح السامرائيتحقيقات نحكية 24581

-األردف - منشكرات أمانة عماف تيسير النجارالسيرة الغائبة 24582

-بيركت - المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر غازم عبد الرحمف القطيبيسحيـ24583

-القاىرة - مكتبة زىراء الشرؽ صبرم المتكليالتفسير التحميمي لمقرآف الكريـ 24584
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-بيركت - دار الكتب العممية يسرل عبد الغني عبد اهللكتاب الدارات لؤلصمعي24585

-القاىرة - دار الفكر العربي أمينة التيتكفخماسي ناذر 24586

-بيركت - منشكرات عالـ الشباب جبراف خميؿ جبرافعرائس المركج 24587

-بيركت - دار المعرفة زيف كامؿ الخكيسكيكتابتيا كمصادرىا كقطكؼ مف ثمارىا- العربية 24588

-بيركت - دار المعرفة فكزم عيسىكتاب العركض كمختصر القكافي24589

-بيركت - دار الكتب العممية أحمد حسف بسجديكاف ذم الرمة24590

-بيركت - دار الكتب العممية الدكتكر عاصـ إبراىيـ الكياليديكاف اليافي لمشيخ عمر بف محمد الحسيني24591

-بيركت - المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر صالح الشتيكمشعر الديارات في القرف الثالث كالرابع اليجرييف في العراؽ كالشاـ كمصر24592

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف داف بركاف-ركاية - الحصف الرقمي 24593

-عماف - دار اليازكرم إبراىيـ أبك عكاداألساس الفكرم لمجاىمية24594

-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف لطفي حداد-ركاية - األجراس تقرع في بيت لحـ 24595

-الدار البيضاء - المركز الثقافي العربي سعيد بنكراد: أمبرتك إيكك ترالتأكيؿ بيف السيميائيات كالتفكيكية 24596

-الدار البيضاء - المركز الثقافي العربي عبد اهلل محمد الغذامي-مقاربات حكؿ المرأة كالجسد كالمغة - ثقافة الكىـ 24597

-بيركت - دار عكيدات أنطكاف دم سانت إكزكبيرم-ركائع الركايات العالمية - أرص الرجاؿ 24598

-بيركت - دار الكتب العممية أحمد الياشميالمفرد العمـ في رسـ القمـ24599

بيركت- دار العمـ لممبلييف كفيؽ غزيرمالبحث عف الجكىر24600

-عماف - دار األىمية عبد الفتاح الدراكيشأركع ماقيؿ في الحب كالغزؿ24601

-بيركت - المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر محمد عيد العريميحز القيد 24602

-بيركت - دار الكتب العممية كليـ شكسبيرركائع شكسبيير مأساة كريكالنس24603

-مصر - مركز اإلسكندرية لمكتاب أحمد عبد العاؿ الطيطاكم-دراسة لغكية مستفيضة - المغة العربية بيف الخطأ كالصكاب 24604

-عماف - دار اليازكرم آالء محمد القكاسمةذاكرة القمب24605
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-بيركت - المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر محمكد السمرة-شيخ النقاد في األدب الحديث - محمد مندكر 24606

بيركت- دار العمـ لممبلييف عكاد عمي-قصائد في المرآة - المعراج األرضي 24607

-عماف - دار جرير بدرم محمد فيداألمالي كالغرائب في الحديث النبكم24608

-عماف - دار دجمة لخكش جار اهلل حسيف دزه ييالثنائيات المتغايرة في كتاب دالئؿ اإلعجاز لعبد القادر الجرجاني24609

دار السركرمحمد محي الديف عبد الحميدالمختار مف صحاح المغة24610

-بيركت - دار الكتب العممية ضياء محمد المشيدانيالحب في المنظكر اإلسبلمي24611

-عماف - دار دجمة عمر إبراىيـ عزيزالقيـ السائدة في القصص الشعرية24612

-بيركت - دار الكتب العممية محمد عبد الكريـ النمرمشرح ديكاف إبف الفارض24613

-بيركت - دار الكتب العممية محمد عمي بيضكفشرح األصمعيات 24614

-عماف - دار اليازكرم ىادم نيرنحك الخميؿ مف خبلؿ الكتاب 24615

-بيركت - دار الكتب العممية عمي ميناشرح ديكاف عبر بف ربيعة24616

-عماف - دار مجدالكم مجمكعة مف الكتابثقافة الصكرة في الفنكف24617

-عماف - دار دجمة أشكاؽ محمد النجارداللة المكاصؽ التصريفية في المغة العربية24618

-بيركت - دار الكتب العممية حنا نصر الحتاالناقة في الشعر الجاىمي24619

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

-عماف - دار أسامة خديجة الحمدانيالمركبات في العربية 24621

-عماف - دار مجدالكم صبيح التميميدراسات لغكية في تراثنا القديـ 24622

-دمشؽ - دار الفكر ماىر شعباف البارم-مقكماتو - نظرياتو - طبيعتو - التذكؽ األدبي 24623

-عماف - دار جدارا آمنة صالح الزعبيالميجة العربية الثمكدية 24624

-عماف - دار مجدالكم حسف عميافالعرب كالغرب في الركاية العربية 24625

-بيركت - دار المعرفة زيف كامؿ الخكيسكيمسائؿ نحكية كتصريفية 24626
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-عماف - دار أسامة إسراء عريبي-دراسة صرفية صكتية - التصغير 24627

-عماف - دار كائؿ إيماف الكيبلني-دراسة أسمكبية لشعره - بدر شاكر السياب 24628

-عماف - دار البداية عكدة اهلل القيسيالمثقاؼ في النقد األدبي24629

-مصر - مؤسسة الثقافة الجامعية زىير غازم زاىدالجامع في العركض كالقكافي24630

-القاىرة - الشركة العربية المتحدة لمتسكيؽ يكسؼ بكاراألدب المقارف 24631

مكتبة لبنافلبيب جريرينيدليؿ الطالب إلى عمـك الببلغة كالعركض24632

-بيركت - دار المعرفة عبده الراجحيالعربية الجامعية كالكتابة 24633

-القاىرة - دار غريب عمي أبك المكاـرمدخؿ إلى تاريخ النحك العربي24634

-اإلسكندرية - دار الكفاء لدنيا الطباعة مجدم إبراىيـ محمدالميجات العربية 24635

-دسكؽ - دار العمـ كاإليماف أبك زيد بيكميالتكازف في عممية إبداع النص الشعرم24636

-عماف - دار جدارا عبد الحميد أحمد ىنداكماإلعجاز الصرفي في القرآف الكريـ 24637

-بيركت - دار الكتب العممية أحمد شكقي -1,3- شعر المرحـك أحمد شكقي - الشكقيات 24638

-عماف - دار كائؿ محمد أحمد العمايرةبحكث في المغة كالتربية24639

-عماف - دار المسيرة خالد بف سميماف الكندم-القديـ كالحديث - التعميؿ النحكم في الدرس المغكم 24640

-القاىرة - مكتبة مدبكلي عبد العميـ السيد منسىقامكس الجممة التعميمي األكؿ24641

-إسكندرية - مؤسسة حكرس الدكلية أشرؼ فكزم جبلؿبديع التراكيب في شعر أبك نكاس24642

-عماف - دار دجمة لخكش جار اهلل حسيف دزه ييالبحث الداللي في كتاب سيبكيو24643

داركائؿثناء نجاتي محمكد عياشالجيكدالببلغة لمتفازاني في كتابو المطكؿ24644

عماف-مكتبة المجتمع العربيمحمدعبداهلل القكاسمة(مدف الممح)البنية الركائية في الركاية االخدكد24645

-عماف - دار كائؿ حناف اسماعيؿ عمايرةالتراكيب االعبلمية في الغة العربية24646

القاىرة-مكتبة زىراءالشرؽسعيدحسني بحيرلعمـ الداللة24647
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-مكتبة لبنافتكفيؽ يكسؼ عكادالمؤلفات الكاممة 24648

االردف-عالـ الكتبابتساـ مرىكف الصفاراالقتباس مف القراف الكريـ24649

االردف-عالـ الكتبمجمكعة مف الكتابتحكالت الخطاب النقدم المعاصر24650

دارالكتب العمميةمحمدحسيف االنبارلاسرار العربية24651

االسكندرية-دارالجامعة الجديدةرشا الجندمتنميةالميارات الحياتية لطفؿ الركضة24652

-مصر - مؤسسة الثقافة الجامعية عبداهلل بشير بف فضؿدراسات في التربية المقارنة24653

-عماف - دار جدارا جبلؿ الديف عبد الرحمف2 ج1تحفة األديب في نحاة مغني المبيب ج24654

-بيركت - المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر شكقي بزيع1األعماؿ الشعرية شكقي بزيع ج24655

-بيركت - المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر شكقي بزيع2األعماؿ الشعرية شكقي بزيع ج24656

-بيركت - دار الراتب ميشاؿ مرادالمتقف معجـ األضداد في المغة العربية24657

-بيركت - دار الراتب أنطكاف قيقانكالمتقف معجـ تعدم األفعاؿ في المغة العربية24658

-القاىرة - مكتبة األنجمك المصرية أحمد عبد العزيز2نحك نظرية جديدة لؤلدب المقارف 24659

-دسكؽ - دار العمـ كاإليماف طارؽ أحمد البكرممجبلت األطفاؿ كدكرىا في بناء شخصية الطفؿ العربي24660

-القاىرة - الشركة المصرية العالمية لمنشر فتحي األبيارمنداء المجيكؿ سمكل في ميب الريح 24661

-عماف - دار الكراؽ فيصؿ إبراىيـ المقدادمدراما أعبلـ العرب كمسرحيات حديثة أخرل24662

-بيركت - المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر نزيو أبك نظاؿتمرد األنثى24663

-عماف - دار كائؿ إسماعيؿ أحمد عمارةنحك آفاؽ أفضؿ لمعربية24664

-عماف - دار الشركؽ سامي محمد حريزنظريات مف اإلعجاز البياني في القرآف الكريـ24665

-عماف - دار كائؿ حميمة أحمد عمايرةاإلتجاىات النحكية لدل القدماء دراسة تحميمية 24666

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث محمد خميؿ الخبليمةبنائية المغة الشعرية عند اليذلييف24667

-عماف - دار جدارا زىير أحمد منصكرأبك الشيص الخزاعي حياتو كشعره24668
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-عماف - دار جدارا حناف محمد حمكدةالزمكانية كبنية الشعر المعاصر 24669

-عماف - دار صفاء حميد آدـ ثكينياألمالي في أصكؿ الكتابة العربية24670

-بيركت - المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر مراـ المصرم: غي سكرماف تر-مسممكف كحداثيكف - أبناء رفاعة الطيطاكم 24671

-عماف - دار الشركؽ حناف محمد الحريراتالشعر اإلجتماعي في ببلد الشاـ في القرف الرابع اليجرم24672

-عماف - دار الشركؽ إبراىيـ السعافيفإحساف عباس ناقد ببل ضفاؼ24673

-الدار البيضاء - المركز الثقافي العربي محمد الديداكممفاىيـ الترجمة المنظكر التعريبي لنقؿ المعرفة24674

-القاىرة - دار عالـ الكتب سعد عبد العزيز مصمكح-صكتيات المغة - دراسة السمع كالكبلـ 24675

-عماف - دار مجدالكم فائزة عبد األمير نايؼ اليديباإلتجاىات الصييكنية في األدب العبرم الحديث24676

-عماف - دار كائؿ عباس عبد الحميـ عباس-دراسات في الثقافة كاألدب كالنقد - الضفة األخرل 24677

-عماف - دار الشركؽ مرتضى جكاد باقرمقدمة في نظرية القكاعد التكليدية 24678

-القاىرة - دار غريب سكزاف محمد فيمي-دراسة تركيبية تحميمية مع التطبيؽ عمى القرآف الكريـ - شبو الجممة 24679

-القاىرة - دار الكتاب الحديث عمي محمكد النابيخطاب الماردم كآراؤه النحكية24680

-اإلسكندرية - دار الكفاء لدنيا الطباعة أبك الحسف سبلـحيرة النص المسرحي بيف الترجمة كاإلقتباس24681

رتباطو بكاقعيـ الحضارم24682 -اإلسكندرية - دار الكفاء لدنيا الطباعة رضا عبد الغني الكساسبةالنثر الفني في عصر المكحديف كا 

-اإلسكندرية - دار الكفاء لدنيا الطباعة بدر ضيؼ-جمع كتحقيؽ كدراسة - شعر سابؽ بف عبد اهلل البربرم 24683

-اإلسكندرية - دار الكفاء لدنيا الطباعة محمد مصطفى أبك شكاربإيقاع الشعر العربي تطكره كتجديده24684

-الجزائر - دار ىكمو صالح بمعيدفي النيكض بالمغة العربية24685

-الجزائر - دار ىكمو سالـ عمكمكقائع لغكية كأنظار نحكية24686

-اإلسكندرية - دار المطبكعات زيف كامؿ الخكيسكيقكاعد النحك كالصرؼ24687

-القاىرة - دار الفاركؽ أحمد محمكد فرجدليؿ أسماء األبناء24688

-اإلسكندرية - دار الكفاء لدنيا الطباعة محمد عبد الكاحد حجازمسيرة الحب كالجماؿ في حياة العقاد24689
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-الجزائر - دار ىكمو صالح بمعيدمقاالت لغكية 24690

-الجزائر - دار ىكمو عبد الممؾ مرتاضنظرية النص األدبي24691

-الجزائر - دار ىكمو عبد الممؾ مرتاض-ركاية -  الممحمة 1ثبلثية الجزائر 24692

2007ط-بيركت - الدار العربية لمعمـك ناشركف نيمسكف ديميؿ-ركاية - عاصفة النار 24693

دا ر الشركؽ العربية عماف األردفعبدالرضا عمي- دمكسيقى الشعر العربي قديمو كحديثو 24694

2004ط -دار عمار لمنشر ك التكزيع عماف األردف غانـ قدكرم الحمد-دالمدخؿ إلى عمـ أصكات العربية24695

2007ط-دار الكفاء لدنيا الطباعة ك النشر مصر حسني عبد الجميؿ يكسؼ-دالمغة العمربية بيف الؤلصالة ك المعاصرة24696

2008ط-دار الكفاء لدنيا الطباعة ك النشر مصر فكزم عيسى-دالقصة-المسرح- أدب األطفاؿ الشعر24697

1994ط-لكنجماف-الشركة المصرية العالمية لمنشرعبد القادر القط-قدـ ليا بدراسة د-مصطفىصادؽ الرافعي-الصفكة24698

عيف لمدراسات ك البحكث االنسانية ك االجتماعيةسميح عبد القادر شعبلف- دالمكت في الماثكرات الشعبية24699

2003ط-القاىرة - دار الكتاب الحديث صبلح الديف محمد عبد التكاب- د-الكتاب األكؿ-النقد األدبي حكؿ إعجاز القرآف24700

2004ط-القاىرة - دار الكتاب الحديث صبلح الديف محمد عبد التكاب- د-الكتاب الثاني-النقد األدبي حكؿ إعجاز القرآف24701

2005ط-القاىرة - دار الكتاب الحديث صبلح الديف محمد عبد التكاب- د-الكتاب الثالث-النقد األدبي حكؿ إعجاز القرآف24702

2007ط-دار الكفاء لدنيا الطباعة ك النشر مصر صابر عبده أبا زيد-دمأثر عمماء العرب ك المسمميف في تاريخ العمـك كالمناىج24703

2001دار الكتاب الحديث ط محمكد منسى-دمممكة النمرسى24704

دار غريب لمطباعة ك النشر ك التكزيع القاىرةمحمد فيمي حجازل- د-مدخؿ تاريخي مقارف-عمـ المغة العربية 24705

2007ط -األردف -عماف - دار مجدالكم فائزة اليذيب- دالقصص التكراثية في الشعر العبرم الحديث24706

2006ط -األردف -عماف - دار مجدالكم ياسر الحكرانيمعجـ األلفاظ االقتصادية في لساف العرب 24707

2009ط-بيركت- دار العمـ لممبلييف جكزيؼ إلياس- دأنا كارنينا24708

2009ط -دار عالـ الثقافة لمنشر ك التكزيع سامي عبد الفتاح صقر- دكيؼ تقرأ ك تكتب اإلنجميزية24709

2005ط-دار الكتاب العممية بيركت لبنافميدم محمد ناصر الديفديكاف ابف الفارض24710
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24711
ط2007دار الكفاء القاىرة السيد حافظاألشجار تنحني أحياناك مسرحيات أخرل24712

2010عالـ الكتب القاىرة طد مصمكحفي النص األدبي دراسة أسمكبية إحصائية24713

ط2004دار الكفاء القاىرة د بدر ضيؼشعر طريح24714

دار الطبلئع القاىرةد محمد الدسكقيحكايات أمير الشعراء لؤلطفاؿ24715

2006عالـ الكتب القاىرة طد تماـ حسافخكاطر مف تأمؿ لغة القرآف الكريـ24716

2008دار الكتاب الحديث ط د ىبلؿ محمد عيسىاألياـ الخكالي في أخبار النساء ك اإلماء ك الجكارم24717

2000ط-عماف - دار الشركؽ خميؿ الخطيبقكاعد المغة العربية لطمبة الثانكية الدكلية24718

2007دار غريب القاىرة د زباديةمف أعبلـ النقد العربي الحديث ك المعاصر دراسة في المنيج24719

-القاىرة - دار اآلفاؽ العربية محمد عبيد صالح السبيانيالمكاف في الشعر األندلسي24720

-بيركت - مركز دراسات الكحدة العربية مجمكعة مف الكتابالمساف العربي ك إشكالية التمقي24721

-القاىرة - دار الفكر العربي أحمد طاىر حنيفاألساس في التحرير الكتابي24722

-عماف - دار كائؿ إسماعيؿ أحمد عمايرةتعميـ المغة العربية في مرحمة التعميـ العاـ24723

-عماف - مكتبة المجتمع العربي جميؿ إبراىيـ عمكشالفصكؿ في الكتابة األدبية24724

-الجزائر - دار ىكمو صالح بمعيدالشامؿ الميسر في النحك24725

-القاىرة - مكتبة زىراء الشرؽ حساـ البينساكمأنظمة الربط في العربية24726

-الجزائر - دار ىكمو خميؿ لحسفقامكس كممات كصكر 24727

-القاىرة - دار الفكر العربي عز الديف إسماعيؿجماليات السؤاؿ كالجكاب24728

دار عالـ الكتابمحمكد إبراىيـتعمـ خط الرقعة بدكف معمـ24729

دار عالـ الكتابمحمكد إبراىيـتعمـ الخط الثمث بدكف معمـ 24730

-بيركت - المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر إبراىيـ نصر اهلل-ركاية - شرفة اليذياف 24731
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-بيركت - المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر رافع الناصرم-مقاالت في الفف التشكيمي - آفاؽ كمرايا 24732

الدار العربية لمعمـك ناشركفستيفف كينغ-ركاية - اليارب 24733

الدار العربية لمعمـك ناشركفدانياؿ ستيؿمرفأ األماف 24734

-بيركت - المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ضياء خضيرثنائيات مقارنة24735

-بيركت - مركز دراسات الكحدة العربية بيؿ أشكركفتالرد بالكتابة النظرية كالتطبيؽ في آداب المستعمرات القديمة24736

-بيركت - شركة قدمس لمنشر كالتكزيع صخر الحاج حسيف: جكيا سعد ترصكرة العرب في األدب الفارسي الحديث24737

-بيركت - المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر فكزية رشيدالقمؽ السرم 24738

-بيركت - المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر فاطمة التيتكفكتاب الشمس 24739

-بيركت - المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر عبد اهلل حبيبفراؽ بعده حتكؼ24740

-بيركت - المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر محمد عبد اهلل المزينيمفارؽ العتمة24741

-عماف - دار اليازكرم كليد عبد الفتاحالسماء غاضبة مف شيئ24742

-بيركت - المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ىبل محمدىذا الخكؼ24743

-بيركت - المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر إلياس نقكالعف لمسة سقطت24744

-القاىرة - دار نيضة مصر عباس محمكد العقادالثقافة العربية 24745

-بيركت - دار الكتب العممية صبلح الديف الزماكيشرح المية إبف الكردم24746

-بيركت - دار المؤلؼ مي عمكشأللئ الشعر في المريح24747

الشركة المصرية العالمية لمنشر كالتكزيعلطفي عبد العبيدعبقرية العربية في رؤية اإلنساف كالحيكاف كالسماء كالككاكب24748

-بيركت - منشكرات عالـ الشباب جبراف خميؿ جبرافآلية األرض في السابؽ24749

-بيركت - دار الجيؿ جبراف خميؿ جبرافالمجنكف 24750

المكتبة الثقافيةجبراف خميؿ جبرافالمكاكب 24751

-الجزائر - دار ىكمو عزة عجافالمفضؿ قامكس عربي 24752

606



-بيركت - الدار العربية لمعمـك أبك ىبلؿ عبد اهلل الحامدالحسف البصرم كالحجاج في آخر الزماف 24753

-عماف - دار مجدالكم صبحية عكدة زعربالشخصية الييكدية اإلسرائمية في الخطاب الركائي الفمسطيني24754

-بيركت - دار الفكر المبناني كريـ عاصي-ببلغة - جرأة - مكاقؼ - رجاالت العرب 24755

دارة قكاعد البيانات البيبميكغرافيا24756 -القاىرة - الدار المصرية المبنانية محمد سالـدليؿ إنشاء كا 

-بيركت - دار الكتب العممية إبراىيـ شمس الديف-المجمد السادس عشر- الفيارس العامة - لساف العرب 24757

-بيركت - دار الكتب العممية إبراىيـ شمس الديف-المجمد السابع عشر- الفيارس العامة - لساف العرب 24758

-بيركت - دار الكتب العممية إبراىيـ شمس الديف-المجمد الثامف عشر - الفيارس العامة - لساف العرب 24759

-بيركت - دار الكتب العممية إبراىيـ شمس الديف-المجمد األكؿ - الفيارس العامة - لساف العرب 24760

-بيركت - دار الكتب العممية إبراىيـ شمس الديف-المجمد الثاني - الفيارس العامة - لساف العرب 24761

-بيركت - دار الكتب العممية إبراىيـ شمس الديف-المجمد الثالث - الفيارس العامة - لساف العرب 24762

-بيركت - دار الكتب العممية إبراىيـ شمس الديف-المجمد الرابع - الفيارس العامة - لساف العرب 24763

-بيركت - دار الكتب العممية إبراىيـ شمس الديف-المجمد الخامس - الفيارس العامة - لساف العرب 24764

-بيركت - دار الكتب العممية إبراىيـ شمس الديف-المجمد السادس - الفيارس العامة - لساف العرب 24765

-بيركت - دار الكتب العممية إبراىيـ شمس الديف-المجمد السابع - الفيارس العامة - لساف العرب 24766

-بيركت - دار الكتب العممية إبراىيـ شمس الديف-المجمد الثامف - الفيارس العامة - لساف العرب 24767

-بيركت - دار الكتب العممية إبراىيـ شمس الديف-المجمد التاسع - الفيارس العامة - لساف العرب 24768

-بيركت - دار الكتب العممية إبراىيـ شمس الديف-المجمد العاشر - الفيارس العامة - لساف العرب 24769

-بيركت - دار الكتب العممية إبراىيـ شمس الديف-المجمد الحادم عشر - الفيارس العامة - لساف العرب 24770

-بيركت - دار الكتب العممية إبراىيـ شمس الديف-المجمد الثاني عشر - الفيارس العامة - لساف العرب 24771

-بيركت - دار الكتب العممية إبراىيـ شمس الديف-المجمد الثالث عشر - الفيارس العامة - لساف العرب 24772

-بيركت - دار الكتب العممية إبراىيـ شمس الديف-المجمد الرابع عشر - الفيارس العامة - لساف العرب 24773
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-بيركت - دار الكتب العممية إبراىيـ شمس الديف-المجمد الخامس عشر - الفيارس العامة - لساف العرب 24774

-بيركت - دار الكتب العممية إبراىيـ شمس الديف-المجمد السادس عشر - الفيارس العامة - لساف العرب 24775

-بيركت - دار الكتب العممية إبراىيـ شمس الديف-المجمد السابع عشر - الفيارس العامة - لساف العرب 24776

-بيركت - دار الكتب العممية إبراىيـ شمس الديف-المجمد الثامف عشر - الفيارس العامة - لساف العرب 24777

-بيركت - دار الكتب العممية عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ-المجمد األكؿ - لساف العرب 24778

-بيركت - دار الكتب العممية عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ-المجمد الثاني - لساف العرب 24779

-بيركت - دار الكتب العممية عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ-المجمد الثالث - لساف العرب 24780

-بيركت - دار الكتب العممية عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ-المجمد الرابع - لساف العرب 24781

-بيركت - دار الكتب العممية عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ-المجمد الخامس - لساف العرب 24782

-بيركت - دار الكتب العممية عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ-المجمد السادس - لساف العرب 24783

-بيركت - دار الكتب العممية عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ-المجمد السابع - لساف العرب 24784

-بيركت - دار الكتب العممية عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ-المجمد الثامف - لساف العرب 24785

-بيركت - دار الكتب العممية عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ-المجمد التاسع - لساف العرب 24786

-بيركت - دار الكتب العممية عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ-المجمد العاشر - لساف العرب 24787

عماف-دار أزمنة غساف إسماعيؿ عبد الخالؽتأكيؿ الكبلـ دراسات تطبيقية في الشعر كأحكاؿ الشعراء24788

عماف-دار أزمنة غساف إسماعيؿ عبد الخالؽتأكيؿ الكبلـ دراسات تطبيقية في الشعر كأحكاؿ الشعراء24789

-القاىرة - دار الغريب نسريف فكزم خكرشيدسمير سرحاف مبدعا كناقدا مسرحيا24790

-مصر - منشكرات الجمؿ يكرغف ىابرماسالمعرفة كالمصمحة24791

-مصر - منشكرات الجمؿ يكرغف ىابرماسالمعرفة كالمصمحة24792

-مصر - منشكرات الجمؿ مارتف ىايدغرأصؿ العمؿ الفني24793

-مصر - منشكرات الجمؿ مارتف ىايدغرأصؿ العمؿ الفني24794
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-مصر - منشكرات الجمؿ مارتف ىايدغرأصؿ العمؿ الفني24795

-مصر - منشكرات الجمؿ سيدم عبد القادر الجيبلنيالفتح الرباني كالفيض الرحماني24796

-مصر - منشكرات الجمؿ سيدم عبد القادر الجيبلنيالفتح الرباني كالفيض الرحماني24797

-مصر - الييئة المصرية العامة عبد المطيؼ حمزةاإلعبلـ لو تاريخو كمذاىبو24798

-مصر - الييئة المصرية العامة عبد المطيؼ حمزةاإلعبلـ لو تاريخو كمذاىبو24799

-مصر - الييئة المصرية العامة ياسر عبد العزيزعكلمة ككالة األنباء24800

-مصر - الييئة المصرية العامة ياسر عبد العزيزعكلمة ككالة األنباء24801

-مصر - الييئة المصرية العامة ياسر عبد العزيزعكلمة ككالة األنباء24802

-القاىرة - شركة األمؿ رفعت السعيدالتيارات العقائدية في السياسة المصرية24803

-القاىرة - شركة األمؿ رفعت السعيدالتيارات العقائدية في السياسة المصرية24804

-القاىرة - شركة األمؿ رفعت السعيدالتيارات العقائدية في السياسة المصرية24805

-اإلسكندرية - دار المعرفة عبده الرافعيالتطبيؽ النحكم24806

جامعة الجزائرمختار بكعنانيالمغة كاألدب 24807

-بيركت - مؤسسة نكفؿ سممى حفاظديكاف مي زياد24808

-بيركت - مؤسسة نكفؿ سممى حفاظديكاف مي زياد24809

-مصر - الييئة المصرية العامة عبد المطيؼ حمزةاإلعبلـ كالدعاية24810

-مصر - الييئة المصرية العامة عبد المطيؼ حمزةاإلعبلـ كالدعاية24811

-مصر- دار العيف صبلح سالـتكنكلكجيا المعمكمات كاإلتصاالت كاألمف القكمي لممجتمع24812

-مصر- دار العيف صبلح سالـتكنكلكجيا المعمكمات كاإلتصاالت كاألمف القكمي لممجتمع24813

-مصر- دار العيف صبلح سالـتكنكلكجيا المعمكمات كاإلتصاالت كاألمف القكمي لممجتمع24814

-مصر - منشكرات الجمؿ برتنارد رسؿالسمطة كالفرد24815
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-مصر - منشكرات الجمؿ برتنارد رسؿالسمطة كالفرد24816

-مصر - منشكرات الجمؿ برتنارد رسؿالسمطة كالفرد24817

-مصر - منشكرات الجمؿ برتنارد رسؿالسمطة كالفرد24818

-مصر - منشكرات الجمؿ برتنارد رسؿالسمطة كالفرد24819

-مصر - منشكرات الجمؿ برتنارد رسؿالسمطة كالفرد24820

-مصر - منشكرات الجمؿ سيباستياف ىفنرحياة أدكلؼ ىيتمر24821

-مصر - منشكرات الجمؿ سيباستياف ىفنرحياة أدكلؼ ىيتمر24822

-مصر - منشكرات الجمؿ ماريكف فاركؽ -1957العراؽ منذ - مف الثكرة إلى الديكتاتكرية 24823

-مصر - منشكرات الجمؿ ماريكف فاركؽ -1957العراؽ منذ - مف الثكرة إلى الديكتاتكرية 24824

-مصر - منشكرات الجمؿ ماريكف فاركؽ -1957العراؽ منذ - مف الثكرة إلى الديكتاتكرية 24825

-مصر - منشكرات الجمؿ محمد بف عبد الجباريف حسف النفرماألعماؿ الصكفية24826

-مصر - منشكرات الجمؿ محمد بف عبد الجباريف حسف النفرماألعماؿ الصكفية24827

-مصر - منشكرات الجمؿ محمد بف عبد الجباريف حسف النفرماألعماؿ الصكفية24828

-مصر - منشكرات الجمؿ محمد بف عبد الجباريف حسف النفرماألعماؿ الصكفية24829

-مصر - الييئة المصرية العامة أحمد ثابت خميؿ العنانيالعرب كالنزعة اإلمبراطكرية األمريكية24830

-مصر - منشكرات الجمؿ ماتياس برككرز سبتمبر11نظريات المؤامرة كأسرار - المؤامرة 24831

-مصر - منشكرات الجمؿ ماتياس برككرز سبتمبر11نظريات المؤامرة كأسرار - المؤامرة 24832

-مصر - منشكرات الجمؿ ماتياس برككرز سبتمبر11نظريات المؤامرة كأسرار - المؤامرة 24833

-مصر - منشكرات الجمؿ ديفيد ككزنزالحمقة النقدية 24834

-مصر - منشكرات الجمؿ ديفيد ككزنزالحمقة النقدية 24835

-مصر - منشكرات الجمؿ ديفيد ككزنزالحمقة النقدية 24836

610



-مصر - منشكرات الجمؿ ديفيد ككزنزالحمقة النقدية 24837

-مصر- دار العيف قاسـ عبد القاسـبيف األدب كالتاريخ24838

-مصر- دار العيف قاسـ عبد القاسـبيف األدب كالتاريخ24839

-مصر - منشكرات الجمؿ ألكسندر ىايدؿسفر التككيف البابمي24840

-مصر - منشكرات الجمؿ تكماس فريدمافالعالـ في عصر اإلرىاب24841

-مصر - منشكرات الجمؿ تكماس فريدمافالعالـ في عصر اإلرىاب24842

-مصر - منشكرات الجمؿ تكماس فريدمافالعالـ في عصر اإلرىاب24843

-القاىرة - دار الرؤية كماؿ عبد المطيؼ-إعادة بناء المجاؿ السياسي في الفكر العربي - التفكير في العممانية 24844

-القاىرة - دار الرؤية كماؿ عبد المطيؼ-إعادة بناء المجاؿ السياسي في الفكر العربي - التفكير في العممانية 24845

-القاىرة - دار الرؤية كماؿ عبد المطيؼ-إعادة بناء المجاؿ السياسي في الفكر العربي - التفكير في العممانية 24846

دار األندلسالسيد إبراىيـ محمدالضركة الشعرية دراسة أسمكبية24847

-القاىرة - دار مصر المحركسة شيدم عطية الشافعيماذا تريد أمريكا لمشرؽ األكسط ؟24848

-القاىرة - دار مصر المحركسة شيدم عطية الشافعيماذا تريد أمريكا لمشرؽ األكسط ؟24849

-القاىرة - دار مصر المحركسة شيدم عطية الشافعيماذا تريد أمريكا لمشرؽ األكسط ؟24850

-القاىرة - دار مصر المحركسة شيدم عطية الشافعيماذا تريد أمريكا لمشرؽ األكسط ؟24851

-مصر - الييئة المصرية العامة عبد المطيؼ حمزةالصحافة كالمجتمع 24852

-مصر - الييئة المصرية العامة عبد المطيؼ حمزةالصحافة كالمجتمع 24853

دار العربية لمكتابمحمد الناصر العجيمي-نظرية قريماس - في الخطاب السردم 24854

-مصر - دار الكفاء محمد مصطفى أبك شكاربإشكالية الحداثة24855

-مصر - الييئة المصرية العامة 49الييئة المصرية العامة عدد -مجمة - عمـ النفس 24856

-مصر - الييئة المصرية العامة 49الييئة المصرية العامة عدد -مجمة - عمـ النفس 24857
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-مصر - الييئة المصرية العامة 49الييئة المصرية العامة عدد -مجمة - عمـ النفس 24858

-مصر - الييئة المصرية العامة 49الييئة المصرية العامة عدد -مجمة - عمـ النفس 24859

-مصر - الييئة المصرية العامة 64الييئة المصرية العامة عدد -مجمة - عمـ النفس 24860

-مصر - الييئة المصرية العامة 60الييئة المصرية العامة عدد -مجمة - عمـ النفس 24861

-مصر - الييئة المصرية العامة 60الييئة المصرية العامة عدد -مجمة - عمـ النفس 24862

-مصر - الييئة المصرية العامة 51الييئة المصرية العامة عدد -مجمة - عمـ النفس 24863

-مصر - الييئة المصرية العامة 63الييئة المصرية العامة عدد -مجمة - عمـ النفس 24864

-مصر - الييئة المصرية العامة 63الييئة المصرية العامة عدد -مجمة - عمـ النفس 24865

-مصر - الييئة المصرية العامة 45الييئة المصرية العامة عدد -مجمة - عمـ النفس 24866

-مصر - الييئة المصرية العامة 45الييئة المصرية العامة عدد -مجمة - عمـ النفس 24867

-مصر - الييئة المصرية العامة 67الييئة المصرية العامة عدد -مجمة - عمـ النفس 24868

-مصر - الييئة المصرية العامة 67الييئة المصرية العامة عدد -مجمة - عمـ النفس 24869

-مصر - منشكرات الجمؿ ناصر الحزيميحرؽ الكتب في التراث العربي24870

-مصر - منشكرات الجمؿ ناصر الحزيميحرؽ الكتب في التراث العربي24871

-مصر - منشكرات الجمؿ ناصر الحزيميحرؽ الكتب في التراث العربي24872

-مصر - الييئة المصرية العامة إسماعيؿ عبد الرحمفمحاكمة صداـ24873

-مصر - الييئة المصرية العامة إسماعيؿ عبد الرحمفمحاكمة صداـ24874

-مصر - الييئة المصرية العامة إسماعيؿ عبد الرحمفمحاكمة صداـ24875

-بيركت - مؤسسة اإلنتشار العربي حسف عبد اهلل-إغتياؿ الصحابة كالتابعيف - اإلغتياالت في اإلسبلـ 24876

-بيركت - مؤسسة اإلنتشار العربي حسف عبد اهلل-إغتياؿ الصحابة كالتابعيف - اإلغتياالت في اإلسبلـ 24877

-بيركت - مؤسسة اإلنتشار العربي حسف عبد اهلل-إغتياؿ الصحابة كالتابعيف - اإلغتياالت في اإلسبلـ 24878
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-القاىرة - دار مصر المحركسة حاـز خيرماآلخر في مكاجية الذات العربية24879

-القاىرة - دار مصر المحركسة حاـز خيرماآلخر في مكاجية الذات العربية24880

-القاىرة - دار مصر المحركسة حاـز خيرماآلخر في مكاجية الذات العربية24881

-القاىرة - دار مصر المحركسة محمكد إسماعيؿالخطاب الديني المعاصر بيف التقميد كالتجديد24882

-القاىرة - دار مصر المحركسة محمكد إسماعيؿالخطاب الديني المعاصر بيف التقميد كالتجديد24883

-القاىرة - دار مصر المحركسة محمكد إسماعيؿالخطاب الديني المعاصر بيف التقميد كالتجديد24884

مركز اإلمارات لمدراساتمجمكعة مف الكتابالعكلمة كأثرىا في المجتمع كالدكلة 24885

-مصر - منشكرات الجمؿ ركف الديف محمد الكىرانيمنامات الكىراني كمقاماتو كرسائمو24886

-مصر - منشكرات الجمؿ ركف الديف محمد الكىرانيمنامات الكىراني كمقاماتو كرسائمو24887

-مصر - الييئة المصرية العامة لطفي عبد العبيدميتافيزيقا المغة24888

-مصر - الييئة المصرية العامة لطفي عبد العبيدميتافيزيقا المغة24889

-بيركت - دار بساـ مازف شندباألعاصير24890

-بيركت - دار بساـ مازف شندباألعاصير24891

-حمب - دار النيج ىيثـ جمعو ىبلؿممحمة بيكلؼ24892

-حمب - دار النيج ىيثـ جمعو ىبلؿممحمة بيكلؼ24893

-حمب - دار النيج ىيثـ جمعو ىبلؿممحمة بيكلؼ24894

-حمب - دار النيج ىيثـ جمعو ىبلؿممحمة بيكلؼ24895

-حمب - دار النيج ىيثـ جمعو ىبلؿممحمة بيكلؼ24896

مكتبة لبنافمحمد عنانيمرشد المترجـ24897

-بيركت - دار الكتب العممية غريد الشيخفدكل طكقاف الشعر كاإللتزاـ24898

-بيركت - دار الكتب العممية غريد الشيخفدكل طكقاف الشعر كاإللتزاـ24899
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-بيركت - دار ببلؿ ميدم شحادةدكر مراكز الدراسات العربية في صناعة القرار24900

-بيركت - دار ببلؿ ميدم شحادةدكر مراكز الدراسات العربية في صناعة القرار24901

-مصر - الييئة المصرية العامة مجمكعة مف الكتاب اليابانييفمختارات مف األدب الياباني24902

-مصر - الييئة المصرية العامة مجمكعة مف الكتاب اليابانييفمختارات مف األدب الياباني24903

-مصر - الييئة المصرية العامة مجمكعة مف الكتاب اليابانييفمختارات مف األدب الياباني24904

-األردف - مكتبة الرائد العممية محمد نجيب الحرايرة(األسس كالمبادئ  )العبلقات العامة 24905

-األردف - مكتبة الرائد العممية محمد نجيب الحرايرة(األسس كالمبادئ  )العبلقات العامة 24906

-األردف - مكتبة الرائد العممية محمد نجيب الحرايرة(األسس كالمبادئ  )العبلقات العامة 24907

-األردف - مكتبة الرائد العممية محمد نجيب الحرايرة(األسس كالمبادئ  )العبلقات العامة 24908

-األردف - مكتبة الرائد العممية محمد نجيب الحرايرة(األسس كالمبادئ  )العبلقات العامة 24909

-بيركت - دار الكتب العممية إيماف يكسؼ بقاعيالفيتكرم24910

-بيركت - دار الكتب العممية إيماف يكسؼ بقاعيالفيتكرم24911

-بيركت - دار الفكر محمد حمكدأبك فراس الحمداني24912

-بيركت - دار الفكر محمد حمكدأبك فراس الحمداني24913

منشكرات اإلختبلؼدكمينيؾ مكنقانكالمصطمحات المفاتيح لتحميؿ الخطاب24914

-القاىرة - دار قباء األزرؽ بف عمك(...تاريخ , فمسفة , أدب  )حصاد األياـ 24915

-عماف -دار مجدالكم مجد محمد البرازمفقو المغة العربية 24916

-القاىرة - دار مصر المحركسة سميماف فياضالكجو اآلخر لمخبلفة اإلسبلمية 24917

-القاىرة - دار مصر المحركسة سميماف فياضالكجو اآلخر لمخبلفة اإلسبلمية 24918

-القاىرة - دار مصر المحركسة سميماف فياضالكجو اآلخر لمخبلفة اإلسبلمية 24919

-مصر - منشكرات الجمؿ غيكدك كتكبأس  نذير مف التاريخ, األس 24920
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-مصر - منشكرات الجمؿ غيكدك كتكبأس  نذير مف التاريخ, األس 24921

-مصر - منشكرات الجمؿ غيكدك كتكبأس  نذير مف التاريخ, األس 24922

-القاىرة - دار العالـ الثالث إينياسيك رامكنيوحركب القرف الحادم كالعشريف مخكاؼ كأخطار جديدة24923

-القاىرة - دار العالـ الثالث إينياسيك رامكنيوحركب القرف الكاحد كالعشريف مخكاؼ كأخطار جديدة24924

-الجزائر - دار التنكير إينياسيك رامكنيوحركب القرف الكاحد كالعشريف مخكاؼ كأخطار جديدة24925

-الجزائر - دار التنكير إينياسيك رامكنيوحركب القرف الحادم كالعشريف مخكاؼ كأخطار جديدة24926

-الجزائر - دار التنكير عدناف عكيداأليديكلكجيا كالكعي المطابؽ24927

-الجزائر - دار التنكير عدناف عكيداأليديكلكجيا كالكعي المطابؽ24928

-الجزائر - دار التنكير عدناف عكيداأليديكلكجيا كالكعي المطابؽ24929

-القاىرة - دار الرؤية محمكد إسماعيؿالتراث كقضايا العصر24930

-القاىرة - دار الرؤية محمكد إسماعيؿالتراث كقضايا العصر24931

-بيركت - مؤسسة اإلنتشار العربي سالـ القمكدماإلنساف ليس عقبل24932

-بيركت - مؤسسة اإلنتشار العربي سالـ القمكدماإلنساف ليس عقبل24933

-بيركت - مؤسسة اإلنتشار العربي سالـ القمكدماإلنساف ليس عقبل24934

-القاىرة - دار الرؤية كماؿ عبد المطيؼالفكر الفمسفي في المغرب24935

-القاىرة - دار الرؤية كماؿ عبد المطيؼالفكر الفمسفي في المغرب24936

-القاىرة - دار الرؤية كماؿ عبد المطيؼالفكر الفمسفي في المغرب24937

-الجزائر - دار التنكير إماـ عبد الفتاحدراسات في الفمسفة السياسية عند ىيجؿ24938

-الجزائر - دار التنكير إماـ عبد الفتاحدراسات في الفمسفة السياسية عند ىيجؿ24939

-الجزائر - دار التنكير إماـ عبد الفتاحدراسات في الفمسفة السياسية عند ىيجؿ24940

-لبناف - دار كتابنا لمنشر غارم شعياالعالـ إلى أيف24941

615



-لبناف - دار كتابنا لمنشر غارم شعياالعالـ إلى أيف24942

-لبناف - دار كتابنا لمنشر غارم شعياالعالـ إلى أيف24943

-لبناف - دار كتابنا لمنشر غارم شعياالعالـ إلى أيف24944

-لبناف - دار كتابنا لمنشر غارم شعياالعالـ إلى أيف24945

-الجزائر - دار التنكير أندريو تكزيؿ سيزارماركس كنقده لمسياسة24946

-الجزائر - دار التنكير أندريو تكزيؿ سيزارماركس كنقده لمسياسة24947

-الجزائر - دار التنكير أندريو تكزيؿ سيزارماركس كنقده لمسياسة24948

-القاىرة - دار مصر المحركسة عبد العاطي محمد-تحكالت اإلسبلـ السياسي في مصر - شيكخ ببل خناجر 24949

-القاىرة - دار مصر المحركسة عبد العاطي محمد-تحكالت اإلسبلـ السياسي في مصر - شيكخ ببل خناجر 24950

-القاىرة - دار مصر المحركسة عبد العاطي محمد-تحكالت اإلسبلـ السياسي في مصر - شيكخ ببل خناجر 24951

-الجزائر - دار التنكير حسف حنفيرسالة في البلىكت كالسياسة24952

-الجزائر - دار التنكير حسف حنفيرسالة في البلىكت كالسياسة24953

-الجزائر - دار التنكير الميمكدم شغمـكالكحدة كالتعدد في الفكر العالمي24954

-الجزائر - دار التنكير الميمكدم شغمـكالكحدة كالتعدد في الفكر العالمي24955

-مصر- دار العيف نادية مرسي صالحالعبلقات اإلسبلمية المسيحية في إسبانيا عيد الممؾ ألفكنسك األكؿ24956

-مصر- دار العيف نادية مرسي صالحالعبلقات اإلسبلمية المسيحية في إسبانيا عيد الممؾ ألفكنسك األكؿ24957

-مصر- دار العيف محمد مؤنس عكض-بحكث كمقاالت - عصر الحركب الصميبية 24958

-مصر- دار العيف محمد مؤنس عكض-بحكث كمقاالت - عصر الحركب الصميبية 24959

-القاىرة - دار مصر المحركسة رضا ىبلؿتفكيؾ أمريكا24960

-القاىرة - دار مصر المحركسة رضا ىبلؿتفكيؾ أمريكا24961

-القاىرة - دار مصر المحركسة رضا ىبلؿتفكيؾ أمريكا24962
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-القاىرة - دار مصر المحركسة محمد عبد العظيـ سعكدالشيعة كالسنة بيف التاريخ كالسياسة24963

-القاىرة - دار مصر المحركسة محمد عبد العظيـ سعكدالشيعة كالسنة بيف التاريخ كالسياسة24964

-القاىرة - دار مصر المحركسة محمد عبد العظيـ سعكدالشيعة كالسنة بيف التاريخ كالسياسة24965

-مصر - الييئة المصرية العامة جماؿ بدكم2في دىاليز الصحافة ج24966

-مصر - الييئة المصرية العامة جماؿ بدكم2في دىاليز الصحافة ج24967

-بيركت - مؤسسة اإلنتشار العربي رجب بكديكساإلسبلـ كمسألة الحكـ24968

-بيركت - مؤسسة اإلنتشار العربي رجب بكديكساإلسبلـ كمسألة الحكـ24969

-بيركت - مؤسسة اإلنتشار العربي رجب بكديكساإلسبلـ كمسألة الحكـ24970

-القاىرة - دار مصر المحركسة عاطؼ أحمد-قراءات نقدية في الفكر المعاصر - اإلسبلـ كالعممنة 24971

-القاىرة - دار مصر المحركسة عاطؼ أحمد-قراءات نقدية في الفكر المعاصر - اإلسبلـ كالعممنة 24972

-القاىرة - دار مصر المحركسة عاطؼ أحمد-قراءات نقدية في الفكر المعاصر - اإلسبلـ كالعممنة 24973

-بيركت - دار الجيؿ سمير شيخانيالعبلقات الدكلية 24974

-بيركت - دار الجيؿ سمير شيخانيالعبلقات الدكلية 24975

-بيركت - دار الجيؿ سمير شيخانيالعبلقات الدكلية 24976

-بيركت - دار الجيؿ سمير شيخانيالعبلقات الدكلية 24977

-اإلسكندرية - المكتب الجامعي الحديث عبد العزيز بف عبد اهللالتربية في الكطف العربي24978

-مصر - الييئة المصرية العامة ميجي أشفالثكرة اإلصبلحية في الياباف24979

-مصر - الييئة المصرية العامة ميجي أشفالثكرة اإلصبلحية في الياباف24980

-اإلسكندرية - المكتب الجامعي الحديث أحمد محمد الطبيباإلحصاء في التربية كعمـ النفس24981

-بيركت - دار النيضة العربية رشيد الناضكرمجنكب غرب آسيا24982

-اإلسكندرية - دار الجامعة الجديدة حسف محمد حسافالتربية كقضايا المجتمع المعاصرة 24983
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-مصر - مطابع األىراـ عماد جاداإلتحاد األكركبي 24984

-مصر - مطابع األىراـ عماد جاداإلتحاد األكركبي 24985

-مصر - مطابع األىراـ عماد جاداإلتحاد األكركبي 24986

-الجزائر - دار التنكير كارؿ ياسبرزتاريخ الفمسفة بنظرة مالية 24987

-الجزائر - دار التنكير كارؿ ياسبرزتاريخ الفمسفة بنظرة مالية 24988

-مصر - منشكرات الجمؿ سباستياف ىافنرحياة أدكلؼ ىيتمر24989

-دمشؽ - دار الفرقد فاضؿ الربيعيأبطاؿ ببل تاريخ24990

-دمشؽ - دار الفرقد فاضؿ الربيعيأبطاؿ ببل تاريخ24991

-دمشؽ - دار الفرقد فاضؿ الربيعيأبطاؿ ببل تاريخ24992

-القاىرة - دار الرؤية عمي مبركؾ-مساىمة في نزع أقنعة التقديس - ماكراء تأسيس األصكؿ 24993

-القاىرة - دار الرؤية عمي مبركؾ-مساىمة في نزع أقنعة التقديس - ماكراء تأسيس األصكؿ 24994

-القاىرة - دار الرؤية عمي مبركؾ-مساىمة في نزع أقنعة التقديس - ماكراء تأسيس األصكؿ 24995

-القاىرة - دار الرؤية عمي مبركؾ-مساىمة في نزع أقنعة التقديس - ماكراء تأسيس األصكؿ 24996

-القاىرة - دار الرؤية عمي مبركؾ-مساىمة في نزع أقنعة التقديس - ماكراء تأسيس األصكؿ 24997

-القاىرة - دار الرؤية عمي مبركؾ-مساىمة في نزع أقنعة التقديس - ماكراء تأسيس األصكؿ 24998

-دمشؽ - دار التككيف عمي عبد اهلل الجباكم-في التراث العربي اإلسبلمي - الفكر األنثركبكلكجي 24999

-دمشؽ - دار التككيف عمي عبد اهلل الجباكم-في التراث العربي اإلسبلمي - الفكر األنثركبكلكجي 25000

-بيركت - دار الفكر المبناني ديزيريو سقاؿبحكث في الفمسفة 25001

-الجزائر - منشكرات اإلختبلؼ إبراىيـ أحمدإشكالية الكجكد كالتقنية عند مارتف ىيدجر25002

-مصر - دار اإلنتشار العربي حساـ الراكمالذاكرة الجكىرة 25003

-مصر - دار اإلنتشار العربي حساـ الراكمالذاكرة الجكىرة 25004
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-مصر - دار اإلنتشار العربي حساـ الراكمالذاكرة الجكىرة 25005

-مصر - منشكرات الجمؿ إميؿ سيكرافالمياه كميا بمكف الغرؽ 25006

-مصر - منشكرات الجمؿ إميؿ سيكرافالمياه كميا بمكف الغرؽ 25007

-مصر - منشكرات الجمؿ إميؿ سيكرافالمياه كميا بمكف الغرؽ 25008

-مصر - منشكرات الجمؿ أكلريش بؾ!ىذا العالـ الجديد 25009

-مصر - منشكرات الجمؿ أكلريش بؾ!ىذا العالـ الجديد 25010

-مصر - منشكرات الجمؿ أكلريش بؾ!ىذا العالـ الجديد 25011

دار العكدة بيركتأحمد المرينيفف القصة القصيرة بالمغرب25012

-مصر - منشكرات الجمؿ حامد ألكارالكىابية25013

-مصر - منشكرات الجمؿ حامد ألكارالكىابية25014

-مصر - منشكرات الجمؿ حامد ألكارالكىابية25015

-مصر - منشكرات الجمؿ حامد ألكارالكىابية25016

-مصر - منشكرات الجمؿ حامد ألكارالكىابية25017

-مصر - منشكرات الجمؿ حامد ألكارالكىابية25018

-مصر - منشكرات الجمؿ حامد ألكارالكىابية25019

-بيركت - دار اآلداب أسيمة دركيشقراءة في شعر أدكنيس- مسار التحكالت 25020

-بيركت - دار اآلداب أسيمة دركيشقراءة في شعر أدكنيس- مسار التحكالت 25021

-بيركت - دار العمـك العربية رشيد شعاب الديفضياع العرب25022

-بيركت - دار العمـك العربية رشيد شعاب الديفضياع العرب25023

-مصر - منشكرات الجمؿ أمير حسف صديقيالخبلفة كالممكية في إيراف في العصر الكسيط25024

-مصر - منشكرات الجمؿ أمير حسف صديقيالخبلفة كالممكية في إيراف في العصر الكسيط25025
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-الجزائر - منشكرات اإلختبلؼ حسيف خمرم- مقاربات في الركاية - فضاء كالمتخيؿ 25026

-الجزائر - منشكرات اإلختبلؼ حسيف خمرم- مقاربات في الركاية - فضاء كالمتخيؿ 25027

-الجزائر - منشكرات اإلختبلؼ حسيف خمرم- مقاربات في الركاية - فضاء كالمتخيؿ 25028

-مصر - الييئة المصرية العامة محمد إبراىيـ بكرقراءات في حضارة اإلغريؽ القديمة25029

-مصر - الييئة المصرية العامة محمد إبراىيـ بكرقراءات في حضارة اإلغريؽ القديمة25030

-مصر - الييئة المصرية العامة محمد إبراىيـ بكرقراءات في حضارة اإلغريؽ القديمة25031

-مصر - الييئة المصرية العامة رمضاف صادؽ-دراسة أسمكبية - شعر عمر بف الفارض 25032

-مصر - الييئة المصرية العامة رمضاف صادؽ-دراسة أسمكبية - شعر عمر بف الفارض 25033

-مصر - الييئة المصرية العامة رمضاف صادؽ-دراسة أسمكبية - شعر عمر بف الفارض 25034

طريقة لى ستراسبرج في تدريب الممثؿ25035

طريقة لى ستراسبرج في تدريب الممثؿ25036

طريقة لى ستراسبرج في تدريب الممثؿ25037

-بيركت - دار اآلداب أدكنيسالشعرية العربية 25038

-بيركت - دار اآلداب أدكنيسالشعرية العربية 25039

-دمشؽ - دار التككيف نكفؿ نيكؼنظرية الركمنسية في الغرب25040

-دمشؽ - دار التككيف نكفؿ نيكؼنظرية الركمنسية في الغرب25041

-دمشؽ - دار التككيف نكفؿ نيكؼنظرية الركمنسية في الغرب25042

-مصر - دار اإلنتشار العربي جياد فاضؿنزار قباني الكجو اآلخر25043

-مصر - دار اإلنتشار العربي جياد فاضؿنزار قباني الكجو اآلخر25044

-مصر - دار اإلنتشار العربي جياد فاضؿنزار قباني الكجو اآلخر25045

-مصر - الييئة المصرية العامة إعتداؿ عثماف-قراءات في الشعر العربي - إضاءة النص 25046
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-مصر - الييئة المصرية العامة إعتداؿ عثماف-قراءات في الشعر العربي - إضاءة النص 25047

-مصر - الييئة المصرية العامة إعتداؿ عثماف-قراءات في الشعر العربي - إضاءة النص 25048

-الدار البيضاء - المركز الثقافي العربي صالح إبراىيـالفضاء كلغة السرد في ركايات عبد الرحمف منيؼ25049

-الدار البيضاء - المركز الثقافي العربي صالح إبراىيـالفضاء كلغة السرد في ركايات عبد الرحمف منيؼ25050

-الدار البيضاء - المركز الثقافي العربي صالح إبراىيـالفضاء كلغة السرد في ركايات عبد الرحمف منيؼ25051

مسرح الطفؿ الحديث25052

مسرح الطفؿ الحديث25053

مسرح الطفؿ الحديث25054

-القاىرة - دار مصر المحركسة صابر الحباشة-مبادالت في الببلغة كالداللة - طكؽ المغة 25055

-القاىرة - دار مصر المحركسة صابر الحباشة-مبادالت في الببلغة كالداللة - طكؽ المغة 25056

-القاىرة - دار مصر المحركسة صابر الحباشة-مبادالت في الببلغة كالداللة - طكؽ المغة 25057

-القاىرة - دار مصر المحركسة صابر الحباشة-مبادالت في الببلغة كالداللة - طكؽ المغة 25058

-بيركت - دار الفرابي أحمد كاصؿالصكت كالمعنى25059

-بيركت - دار الفرابي أحمد كاصؿالصكت كالمعنى25060

-مصر - الييئة المصرية العامة أنجؿ بطرس سمعافدراسات في الركاية اإلنجميزية25061

-مصر - الييئة المصرية العامة أنجؿ بطرس سمعافدراسات في الركاية اإلنجميزية25062

-بيركت - دار الكتب العممية حسف جعفر نكرالديفالشريؼ الرضي حياتو كشعره25063

-بيركت - دار الفكر المبناني بيار يكسؼ قميمةكعب بف زىير شاعر البردة25064

-بيركت - دار الكتب العممية حسف جعفر نكرالديفلبيد إبف ربيعة العامرم حياتو كشعره25065

-بيركت - دار الفكر المبناني محمد حمكدالخنساء شاعرة الرثاء25066

-لبناف - دار كتابنا لمنشر محمد التكنجيالقباف كالجكارم في التراث العربي25067
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-لبناف - دار كتابنا لمنشر محمد التكنجيالقباف كالجكارم في التراث العربي25068

-لبناف - دار كتابنا لمنشر محمد التكنجيالقباف كالجكارم في التراث العربي25069

-لبناف - دار كتابنا لمنشر محمد التكنجيالقباف كالجكارم في التراث العربي25070

-لبناف - دار كتابنا لمنشر محمد التكنجيالقباف كالجكارم في التراث العربي25071

منشكرات الجمؿكنعاف مكيةالقسكة كالصمت الحرب كالطغياف كاإلنتفاضة في العالـ العربي25072

منشكرات الجمؿكنعاف مكيةالقسكة كالصمت الحرب كالطغياف كاإلنتفاضة في العالـ العربي25073

منشكرات الجمؿشمعةف ببلص-دراسات في األدب العربي المعاصر - ركاد كمبدعكف 25074

منشكرات الجمؿشمعةف ببلص-دراسات في األدب العربي المعاصر - ركاد كمبدعكف 25075

منشكرات الجمؿشمعةف ببلص-دراسات في األدب العربي المعاصر - ركاد كمبدعكف 25076

-حمب - دار النيج ىيثـ ىبلؿاآللية كالمعتقدات الدينية لدل الركماف 25077

-حمب - دار النيج ىيثـ ىبلؿاآللية كالمعتقدات الدينية لدل الركماف 25078

-حمب - دار النيج ىيثـ ىبلؿاآللية كالمعتقدات الدينية لدل الركماف 25079

-حمب - دار النيج ىيثـ ىبلؿاآللية كالمعتقدات الدينية لدل الركماف 25080

-القاىرة - دار مصر المحركسة مأمكف فندم سبتمبر11أمريكا كالعرب بعد - ضحايا الحداثة 25081

-القاىرة - دار مصر المحركسة مأمكف فندم سبتمبر11أمريكا كالعرب بعد - ضحايا الحداثة 25082

-القاىرة - دار مصر المحركسة مأمكف فندم سبتمبر11أمريكا كالعرب بعد - ضحايا الحداثة 25083

-إسكندرية - مؤسسة حكرس الدكلية شكرم عبد الكىابالقكاعد العممية كالنظرية في تصميـ الضكئي25084

مؤسسة اإلنتشار العربيأحمد محمد عبيددراسات في الشعر العربي القديـ25085

مؤسسة اإلنتشار العربيأحمد محمد عبيددراسات في الشعر العربي القديـ25086

مؤسسة اإلنتشار العربيأحمد محمد عبيددراسات في الشعر العربي القديـ25087

-عماف - دار أسامة كريـ ميدم المسعكدمعناد غزكاف ناقدا25088
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-مصر- دار المعرفة الجامعية محمكد ياقكتمنيج البحث المغكم 25089

-مصر- دار المعرفة الجامعية محمكد ياقكتمنيج البحث المغكم 25090

-مصر- دار المعرفة الجامعية محمكد ياقكتمنيج البحث المغكم 25091

-الجزائر - دار التنكير فاتح عبلؽفي تحميؿ الخطاب الشعرم25092

-الجزائر - دار التنكير فاتح عبلؽفي تحميؿ الخطاب الشعرم25093

-الجزائر - دار التنكير فاتح عبلؽفي تحميؿ الخطاب الشعرم25094

-الجزائر - دار التنكير فاتح عبلؽفي تحميؿ الخطاب الشعرم25095

-الجزائر - دار التنكير فاتح عبلؽفي تحميؿ الخطاب الشعرم25096

-عماف - دار أسامة أحمد محمد الصديؽ-شعر - طيكر الجنة 25097

-عماف - دار أسامة أحمد محمد الصديؽ-شعر - طيكر الجنة 25098

-عماف - دار أسامة أحمد محمد الصديؽ-شعر - طيكر الجنة 25099

-الدار البيضاء - دار الثقافة الطائع الحداكمفي معنى القراءة قراءات في تمقي النصكص 25100

-الدار البيضاء - دار الثقافة الطائع الحداكمفي معنى القراءة قراءات في تمقي النصكص 25101

-الدار البيضاء - دار الثقافة الطائع الحداكمفي معنى القراءة قراءات في تمقي النصكص 25102

-مصر- دار المعرفة الجامعية محمكد أحمد نحمو-أعبلـ كنصكص - النحك العربي 25103

-الجزائر - دار التنكير إبراىيـ صحراكم: تر-مسارات المغة العربية في فرنسا - رجؿ اإلستشراؽ 25104

-الجزائر - دار التنكير إبراىيـ صحراكم: تر-مسارات المغة العربية في فرنسا - رجؿ اإلستشراؽ 25105

-الجزائر - دار التنكير إبراىيـ صحراكم: تر-مسارات المغة العربية في فرنسا - رجؿ اإلستشراؽ 25106

-الجزائر - دار التنكير إبراىيـ صحراكم: تر-مسارات المغة العربية في فرنسا - رجؿ اإلستشراؽ 25107

-الجزائر - دار اآلفاؽ إبراىيـ صحراكم-دراسة تطبيقية - تحميؿ الخطاب األدبي 25108

-الجزائر - دار اآلفاؽ إبراىيـ صحراكم-دراسة تطبيقية - تحميؿ الخطاب األدبي 25109
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-الجزائر - دار اآلفاؽ إبراىيـ صحراكم-دراسة تطبيقية - تحميؿ الخطاب األدبي 25110

-الجزائر - دار اآلفاؽ إبراىيـ صحراكم-دراسة تطبيقية - تحميؿ الخطاب األدبي 25111

-الجزائر - دار اآلفاؽ إبراىيـ صحراكم-دراسة تطبيقية - تحميؿ الخطاب األدبي 25112

-الدار البيضاء - دار الثقافة أبا عكص أحمدالحركات الفكرية كاألدبية في العالـ العربي الحديث25113

-عماف - دار أسامة مكسى حسف ىديبمكسكعة الشامؿ في الكتابة كاإلمبلء25114

-عماف - دار أسامة مكسى حسف ىديبمكسكعة الشامؿ في الكتابة كاإلمبلء25115

ets mimouna -algerieمحمد جبلكم-دراسة كصفية تحميمية - الشعر القبائمي التقميدم 25116

-عماف - دار األىمية يكسؼ أبك العدكسمكسيقا الشعر كعمـ العركض25117

-عماف - دار أسامة عانية الحسيناكمأنيف شاعر 25118

-عماف - دار أسامة عانية الحسيناكمأنيف شاعر 25119

-عماف - دار أسامة عانية الحسيناكمأنيف شاعر 25120

-عماف - دار أسامة عانية الحسيناكمأنيف شاعر 25121

-مصر- دار المعرفة الجامعية محمكد أحمد نحمو-أعبلـ كنصكص - النحك العربي 25122

-مصر- دار المعرفة الجامعية محمكد أحمد نحمو-أعبلـ كنصكص - النحك العربي 25123

-مصر- دار المعرفة الجامعية محمكد أحمد نحمو-أعبلـ كنصكص - النحك العربي 25124

-الرباط - دار أبي قراؼ أحمد زنيبر-عتبات التناص في القصيدة المغربية - المعارضة الشعرية 25125

-مصر- دار المعرفة الجامعية كرد مكاكم عزب-دراسة فنية - شعر المدينة المنكرة في عصر صدر اإلسبلـ 25126

-مصر- دار المعرفة الجامعية كرد مكاكم عزب-دراسة فنية - شعر المدينة المنكرة في عصر صدر اإلسبلـ 25127

-مصر- دار المعرفة الجامعية كرد مكاكم عزب-دراسة فنية - شعر المدينة المنكرة في عصر صدر اإلسبلـ 25128

-مصر- دار المعرفة الجامعية كرد مكاكم عزب-دراسة فنية - شعر المدينة المنكرة في عصر صدر اإلسبلـ 25129

-عماف - دار مجدالكم محمد عبد الرحيـ عدسالكاضح في قكاعد النحك كالصرؼ25130
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-عماف - دار مجدالكم محمد عبد الرحيـ عدسالكاضح في قكاعد النحك كالصرؼ25131

-عماف - دار صفاء مجمكعة مف الكتابالمفصؿ في التطبيؽ المغكم المتكامؿ25132

-عماف - دار صفاء مجمكعة مف الكتابالمفصؿ في التطبيؽ المغكم المتكامؿ25133

-عماف - دار صفاء مجمكعة مف الكتابالمفصؿ في التطبيؽ المغكم المتكامؿ25134

-عماف - دار صفاء مجمكعة مف الكتابالمفصؿ في التطبيؽ المغكم المتكامؿ25135

-عماف - دار الحامد عبد الرحمف الرشيدالشخصية الدينية في خطاب نجيب محفكظ الركائي25136

-عماف - دار الحامد عبد الرحمف الرشيدالشخصية الدينية في خطاب نجيب محفكظ الركائي25137

-عماف - دار الحامد عبد الرحمف الرشيدالشخصية الدينية في خطاب نجيب محفكظ الركائي25138

-عماف - دار الحامد عبد الرحمف الرشيدالشخصية الدينية في خطاب نجيب محفكظ الركائي25139

-عماف - دار مجدالكم فائزة عبد األمير نايؼ اليديبالقصص التكراثية في الشعر العبرم الحديث25140

-عماف - دار مجدالكم فائزة عبد األمير نايؼ اليديبالقصص التكراثية في الشعر العبرم الحديث25141

-عماف - دار مجدالكم فائزة عبد األمير نايؼ اليديبالقصص التكراثية في الشعر العبرم الحديث25142

-عماف - دار مجدالكم كماؿ الرياحيحركة السرد الركائي كمناخاتو 25143

-عماف - دار مجدالكم كماؿ الرياحيحركة السرد الركائي كمناخاتو 25144

-عماف - دار صفاء عصاـ بني عامرمبلمح حداثية في التراث النقدم العربي25145

أبك ىشاـ الصافكطيالزجؿ الشعبي كالعرس الفمسطيني25146
أبك ىشاـ الصافكطيالزجؿ الشعبي كالعرس الفمسطيني25147
-عماف - دار مجدالكم عزيزة يكنس بشيرالنحك في ظبلؿ القرآف الكريـ25148

-عماف - دار مجدالكم عزيزة يكنس بشيرالنحك في ظبلؿ القرآف الكريـ25149

-عماف - دار مجدالكم ىاركف ىاشـ رشيد-ركاية - حمامة أكلمبيا 25150

-عماف - دار الحامد مجمكعة مف الكتابفف الكتابة كالتعبير25151
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-عماف - دار الحامد مجمكعة مف الكتابفف الكتابة كالتعبير25152

-عماف - دار مجدالكم رشيد بف مالؾالسيميائيات السردية25153

-عماف - دار مجدالكم رشيد بف مالؾالسيميائيات السردية25154

-عماف - دار مجدالكم سميح عبد اهلل أبك مغميدراسات لغكية 25155

-عماف - دار مجدالكم سميح عبد اهلل أبك مغميدراسات لغكية 25156

-عماف - دار مجدالكم محمد عبد القادر غنيـ-العصر العباسي - العصر الجاىمي - األسرة العربية في األدب العربي 25157

-عماف - دار مجدالكم محمد عبد القادر غنيـ-العصر العباسي - العصر الجاىمي - األسرة العربية في األدب العربي 25158

-عماف - دار مجدالكم أماني سميماف داكداألسمكبية كالصكفية25159

-عماف - دار الحامد كامؿ جميؿ كلكيؿطريؽ النحك لمجميع25160

-عماف - دار صفاء محمد حسيف جكدمآراء كأفكار جديدة في الفف كتأصيؿ اليكية25161

-عماف - دار صفاء محمد حسيف جكدمآراء كأفكار جديدة في الفف كتأصيؿ اليكية25162

-عماف - دار صفاء محمد حسيف جكدمالفف كالنقد التشكيمي كالتربية الفنية25163

-عماف - دار صفاء محمد حسيف جكدممف أعبلـ الفف التشكيمي في الخميج العربي25164

-عماف - دار صفاء محمد حسيف جكدممف أعبلـ الفف التشكيمي في الخميج العربي25165

-عماف - دار مجدالكم محمد عبد الرحيـ عدسالكاضح في قكاعد المغة العربية25166

-عماف - دار مجدالكم محمد عبد الرحيـ عدسالكاضح في قكاعد المغة العربية25167

-عماف - دار الحامد ضياء غني لفتة-دراسة أسمكبية - لغة العيكف 25168

-عماف - دار مجدالكم عشتار داكداألسمكبية الشعرية25169

-عماف - دار صفاء عادؿ جابر صالح محمدالجديد في الصرؼ كالنحك25170

-عماف - دار الحامد سعدية أحمد مصطفىالبقاء كالفناء في شعر أبي العتاىية25171

-عماف - دار الحامد سعدية أحمد مصطفىالبقاء كالفناء في شعر أبي العتاىية25172
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-عماف - دار الحامد سعدية أحمد مصطفىالبقاء كالفناء في شعر أبي العتاىية25173

-عماف - دار الحامد رامي فكاز الحمكمالنقد الحديث كاألدب المقارف25174

-عماف - دار الحامد رامي فكاز الحمكمالنقد الحديث كاألدب المقارف25175

-عماف - دار الحامد رامي فكاز الحمكمالنقد الحديث كاألدب المقارف25176

-عماف - دار دجمة عناد غزكافالتحميؿ النقدم كالجمالي لؤلدب25177

-عماف - دار دجمة عناد غزكافالتحميؿ النقدم كالجمالي لؤلدب25178

-عماف - دار مجدالكم صبيح التميميدراسات لغكية في تراثنا القديـ 25179

-عماف - دار مجدالكم صبيح التميميدراسات لغكية في تراثنا القديـ 25180

-عماف - دار مجدالكم عزالديف المناصرةاليكيات كالتعددية المغكية25181

-عماف - دار مجدالكم عزالديف المناصرةاليكيات كالتعددية المغكية25182

-عماف - دار مجدالكم عزالديف المناصرةاليكيات كالتعددية المغكية25183

-عماف - دار مجدالكم عزالديف المناصرةاليكيات كالتعددية المغكية25184

-عماف - دار مجدالكم عزالديف المناصرةاليكيات كالتعددية المغكية25185

-عماف - دار صفاء سميح أبك مغميأبحاث لغكية 25186

نحك استراتيجية عربية جديدة في الفف كالنقد التشكيمي كالتربية الفنية25187

-عماف - دار مجدالكم حسف عميافالخطاب النقدم العربي25188

-عماف - دار مجدالكم حسف عميافالخطاب النقدم العربي25189

تاكيؿ الفراغ في الفنكف االسبلمية25190

تاكيؿ الفراغ في الفنكف االسبلمية25191

-عماف - دار مجدالكم فيصؿ غازم النعيميالعبلمة كالركاية 25192

-عماف - دار مجدالكم فيصؿ غازم النعيميالعبلمة كالركاية 25193
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-عماف - دار مجدالكم حساف سميـ القضاة-ركاية - بكاء عمى صدرم 25194

-عماف - دار مجدالكم حساف سميـ القضاة-ركاية - بكاء عمى صدرم 25195

-عماف - دار مجدالكم محمد جبريؿ-ركاية - المدينة المحرمة 25196

-عماف - دار مجدالكم حساف سميـ القضاة-ركاية - بكاء عمى صدرم 25197

-عماف - دار مجدالكم محمد جبريؿ-ركاية - المدينة المحرمة 25198

-عماف - دار مجدالكم محمد عبيد اهلل-شعر - سحب الخرساء 25199

-عماف - دار مجدالكم محمد عبيد اهلل-شعر - سحب الخرساء 25200

-عماف - دار كائؿ محمد إسحاؽ العنانيمدخؿ إلى الصكتيات25201

-مصر- دار المعرفة الجامعية عثماف مكافيالخصكمة بيف القدماء كالمحدثيف في النقد العربي القديـ25202

-مصر- دار المعرفة الجامعية عثماف مكافيالخصكمة بيف القدماء كالمحدثيف في النقد العربي القديـ25203

-مصر- دار المعرفة الجامعية عثماف مكافيالخصكمة بيف القدماء كالمحدثيف في النقد العربي القديـ25204

-مصر- دار المعرفة الجامعية عثماف مكافيالخصكمة بيف القدماء كالمحدثيف في النقد العربي القديـ25205

-مصر- دار المعرفة الجامعية عثماف مكافيالخصكمة بيف القدماء كالمحدثيف في النقد العربي القديـ25206

-عماف - دار مجدالكم رسمي عمي عابد-الجزء الثالث - سمسمة لقاء بيف العصكر 25207

-عماف - دار كائؿ إسماعيؿ أحمد عمايرةنشأة الدراسات المغكية العربية25208

-عماف - دار كائؿ إسماعيؿ أحمد عمايرةنشأة الدراسات المغكية العربية25209

دار الجامعة الجديدةسعيد حسيف منصكربيف الخاصة كالعامة في أدب الجاحظ25210

دار الجامعة الجديدةسعيد حسيف منصكربيف الخاصة كالعامة في أدب الجاحظ25211

دار الجامعة الجديدةسعيد حسيف منصكرالكحدة الشعكرية في شعر خميؿ جبراف25212

دار الجامعة الجديدةسعيد حسيف منصكرالكحدة الشعكرية في شعر خميؿ جبراف25213

دار الجامعة الجديدةسعيد حسيف منصكرالكحدة الشعكرية في شعر خميؿ جبراف25214
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دار الجامعة الجديدةسعيد حسيف منصكرالكحدة الشعكرية في شعر خميؿ جبراف25215

-عماف - دار مجدالكم محمد صابر عبيدعضكية األداة الشعرية 25216

-عماف - دار مجدالكم محمد صابر عبيدعضكية األداة الشعرية 25217

-عماف - دار مجدالكم محمد صابر عبيدعضكية األداة الشعرية 25218

-عماف - دار مجدالكم إبراىيـ خميؿمقاربات في نظرية األدب كنظرية المغة25219

-عماف - دار مجدالكم إبراىيـ خميؿمقاربات في نظرية األدب كنظرية المغة25220

-عماف - دار مجدالكم إبراىيـ خميؿمقاربات في نظرية األدب كنظرية المغة25221

-عماف - دار كائؿ محمد بركات أبك عميدراسات في اإلعجاز البياني25222

-عماف - دار كائؿ محمد بركات أبك عميدراسات في اإلعجاز البياني25223

-مصر- دار المعرفة الجامعية زيف كامؿ خكيسكياألصكات المغكية25224

-مصر- دار المعرفة الجامعية زيف كامؿ خكيسكياألصكات المغكية25225

-مصر- دار المعرفة الجامعية زيف كامؿ خكيسكياألصكات المغكية25226

-مصر- دار المعرفة الجامعية زيف كامؿ خكيسكياألصكات المغكية25227

-عماف - دار كائؿ ميدم أسعد عرارجدؿ المفظ كالمعنى25228

-عماف - دار كائؿ ميدم أسعد عرارجدؿ المفظ كالمعنى25229

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث صابر الحباشةفي قراءة كفف التأكيؿ 25230

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث صابر الحباشةفي قراءة كفف التأكيؿ 25231

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث عمر عتيؽ-دراسة أسمكبية - ثقافة الصكرة 25232

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث عمر عتيؽ-دراسة أسمكبية - ثقافة الصكرة 25233

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث عمر عتيؽ-دراسة أسمكبية - ثقافة الصكرة 25234

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث األخضر بف السايحسطكة المكاف كشعرية القص25235
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-األردف - دار عالـ الكتب الحديث األخضر بف السايحسطكة المكاف كشعرية القص25236

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث األخضر بف السايحسطكة المكاف كشعرية القص25237

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث األخضر بف السايحسطكة المكاف كشعرية القص25238

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث األخضر بف السايحسطكة المكاف كشعرية القص25239

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث صابر الحباشةمداخؿ لتحميؿ الخطاب- األسمكبية كالتداكلية 25240

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث صابر الحباشةمداخؿ لتحميؿ الخطاب- األسمكبية كالتداكلية 25241

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث صابر الحباشةمداخؿ لتحميؿ الخطاب- األسمكبية كالتداكلية 25242

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث صابر الحباشةمداخؿ لتحميؿ الخطاب- األسمكبية كالتداكلية 25243

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث نعماف بكقرة-دراسة معجمية - المصطمحات األساسية في لسانيات النص كتحميؿ الخطاب 25244

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث نعماف بكقرة-دراسة معجمية - المصطمحات األساسية في لسانيات النص كتحميؿ الخطاب 25245

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث نعماف بكقرة-دراسة معجمية - المصطمحات األساسية في لسانيات النص كتحميؿ الخطاب 25246

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث نعماف بكقرة-دراسة معجمية - المصطمحات األساسية في لسانيات النص كتحميؿ الخطاب 25247

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث مسعكد بكدكخةاألسمكبية كخصائص المغة الشعرية25248

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث مسعكد بكدكخةاألسمكبية كخصائص المغة الشعرية25249

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث مسعكد بكدكخةاألسمكبية كخصائص المغة الشعرية25250

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث مسعكد بكدكخةاألسمكبية كخصائص المغة الشعرية25251

-عماف - دار مجدالكم خالد حاـز نسيبة-أشعار كأبحاث في الفكر اإلسبلمي - قناديؿ الخير 25252

-عماف - دار مجدالكم خالد حاـز نسيبة-أشعار كأبحاث في الفكر اإلسبلمي - قناديؿ الخير 25253

-عماف - دار مجدالكم خالد حاـز نسيبة-أشعار كأبحاث في الفكر اإلسبلمي - قناديؿ الخير 25254

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث مسعكد بكدكخةعناصر الكظيفة الجمالية في الببلغة العربية25255

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث مسعكد بكدكخةعناصر الكظيفة الجمالية في الببلغة العربية25256
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-األردف - دار عالـ الكتب الحديث مسعكد بكدكخةعناصر الكظيفة الجمالية في الببلغة العربية25257

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث زكريا شعباف شعبافالمغة كالكظيفة كاإلتصاؿ25258

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث زكريا شعباف شعبافالمغة كالكظيفة كاإلتصاؿ25259

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث زكريا شعباف شعبافالمغة كالكظيفة كاإلتصاؿ25260

-عماف - دار مجدالكم ىاركف ىاشـ رشيدقصائد فمسطينية25261

-عماف - دار مجدالكم ىاركف ىاشـ رشيدقصائد فمسطينية25262

-عماف - دار مجدالكم أكجيني مداناتكجدانيات 25263

-عماف - دار مجدالكم أكجيني مداناتكجدانيات 25264

-عماف - دار مجدالكم أكجيني مداناتكجدانيات 25265

-عماف - دار مجدالكم عز الديف المناصرةقمر جرش كاف حزينا25266

-عماف - دار مجدالكم عز الديف المناصرةقمر جرش كاف حزينا25267

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث محمكد عايد عطيةالقيمة المعرفية في الخطاب النقدم25268

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث محمكد عايد عطيةالقيمة المعرفية في الخطاب النقدم25269

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث محمكد عايد عطيةالقيمة المعرفية في الخطاب النقدم25270

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث محمكد عايد عطيةالقيمة المعرفية في الخطاب النقدم25271

-عماف - دار مجدالكم أيمف المبدم....!منفستكال - شعر أيمف المبدم 25272

-عماف - دار مجدالكم أيمف المبدم....!منفستكال - شعر أيمف المبدم 25273

-عماف - دار مجدالكم مركة جبرنداء السنكنك25274

-عماف - دار مجدالكم مركة جبرنداء السنكنك25275

-عماف - دار مجدالكم إبراىيـ خميؿمف معالـ الشعر الحديث في فمسطيف كاألردف25276

-عماف - دار مجدالكم إبراىيـ خميؿمف معالـ الشعر الحديث في فمسطيف كاألردف25277
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-عماف - دار مجدالكم إبراىيـ خميؿمف معالـ الشعر الحديث في فمسطيف كاألردف25278

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث أحمد الطيبياإلقتصاد المكرفكنكلكجي في التكاصؿ المساني25279

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث أحمد الطيبياإلقتصاد المكرفكنكلكجي في التكاصؿ المساني25280

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث أحمد الطيبياإلقتصاد المكرفكنكلكجي في التكاصؿ المساني25281

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث أحمد الطيبياإلقتصاد المكرفكنكلكجي في التكاصؿ المساني25282

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث أحمد الطيبياإلقتصاد المكرفكنكلكجي في التكاصؿ المساني25283

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث الشريؼ حبيمةمككنات الخطاب السردم مفاىيـ نظرية25284

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث الشريؼ حبيمةمككنات الخطاب السردم مفاىيـ نظرية25285

-عماف - دار مجدالكم يحيى الجبكرم: تحكتاب التحؼ كاألنكار25286

-عماف - دار مجدالكم محمد صابر عبيد-حساسية النص الشعرم - لذة القراءة 25287

-عماف - دار مجدالكم يحيى كىيب الجبكرمفي رحاب التراث العربي 25288

-عماف - دار مجدالكم مصطفى مزاحـ-قراءة جمالية في النصكص - شضايا الماس 25289

-عماف - دار مجدالكم مصطفى مزاحـ-قراءة جمالية في النصكص - شضايا الماس 25290

-عماف - دار مجدالكم مصطفى مزاحـ-قراءة جمالية في النصكص - شضايا الماس 25291

-عماف - دار مجدالكم نايؼ عبد اهلل النكايسةفمسطيف في الشعر األردني25292

-عماف - دار مجدالكم نايؼ عبد اهلل النكايسةفمسطيف في الشعر األردني25293

-عماف - دار مجدالكم نايؼ عبد اهلل النكايسةفمسطيف في الشعر األردني25294

-عماف - دار مجدالكم سعيد بنكرادسيميكلكجية الشخصيات السردية25295

-عماف - دار مجدالكم سعيد بنكرادسيميكلكجية الشخصيات السردية25296

-عماف - دار مجدالكم سعيد بنكرادسيميكلكجية الشخصيات السردية25297

-عماف - دار مجدالكم سعيد بنكرادسيميكلكجية الشخصيات السردية25298
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-عماف - دار مجدالكم أحمد فييـ-شعر - ناشئة الميؿ 25299

-عماف - دار مجدالكم إبراىيـ خميؿدراسة في السرد الركائي كالقصصي- مف اإلحتماؿ إلى الضركرة 25300

-عماف - دار مجدالكم محمد عبيد اهللشريعة الجذكر 25301

-عماف - دار كائؿ إسماعيؿ أحمد عمايرةتعميـ المغة العربية في مرحمة التعميـ العاـ25302

-عماف - دار كائؿ إسماعيؿ أحمد عمايرةتعميـ المغة العربية في مرحمة التعميـ العاـ25303

-عماف - دار مجدالكم سميماف محمد الخميؿعكدة أغامكف 25304

-عماف - دار مجدالكم سميماف محمد الخميؿعكدة أغامكف 25305

-عماف - دار مجدالكم سميماف محمد الخميؿعكدة أغامكف 25306

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث كاظـ مؤنسدراسات نقدية في جماليات الخطاب البصرم 25307

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث كاظـ مؤنسدراسات نقدية في جماليات الخطاب البصرم 25308

-عماف - دار مجدالكم محمد عبيد اهلل-قراءات في شعر عز الديف المناصرة - شعرية الجذكر 25309

-عماف - دار مجدالكم معتز عناد غزكاف,25310

-عماف - دار مجدالكم معتز عناد غزكاف-قراءات في الفف التشكيمي كالتصميـ - مرافئ ثقافية 25311

-عماف - دار مجدالكم معتز عناد غزكاف-قراءات في الفف التشكيمي كالتصميـ - مرافئ ثقافية 25312

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث عمر عتيؽ-دراسة أسمكبية - ثقافة الصكرة 25313

-عماف - دار المسيرة يكسؼ مسمـ أبك عدكسالميارات المغكية كفف اإللقاء 25314

-عماف - دار المسيرة يكسؼ مسمـ أبك عدكسالميارات المغكية كفف اإللقاء 25315

-عماف - دار دجمة أشكاؽ محمد النجارداللة المكاصؽ التصريفية في المغة العربية25316

-عماف - دار دجمة أشكاؽ محمد النجارداللة المكاصؽ التصريفية في المغة العربية25317

-عماف - دار دجمة عادؿ ىادم العبيدمكتاب سبكيو25318

-عماف - دار دجمة عادؿ ىادم العبيدمكتاب سبكيو25319
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-عماف - دار صفاء عبد الرحمف الياشميتحميؿ محتكل مناىج المغة العربية25320

-عماف - دار صفاء عبد الرحمف الياشميتحميؿ محتكل مناىج المغة العربية25321

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث عبد اهلل حمادم-في ديكاف البرزخ كالسكيف - تجميات الحداثة الشعرية 25322

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث عبد اهلل حمادم-في ديكاف البرزخ كالسكيف - تجميات الحداثة الشعرية 25323

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث شمكام عمار-دراسة داللية - درعيات شاعر الميؿ 25324

-عماف - دار صفاء أحمد سميمافالمفصؿ في التطبيؽ المغكم المتكامؿ25325

-عماف - دار صفاء أحمد سميمافالمفصؿ في التطبيؽ المغكم المتكامؿ25326

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث سعيدة كحيؿ-دراسة تحميمية تطبيقية - تعميمية الترجمة 25327

-عماف - دار الشركؽ إحساف عباس األندلسي 2تاريخ األدب 25328

-عماف - دار الشركؽ إحساف عباس األندلسي 2تاريخ األدب 25329

25330
25331
المؤسسة الحديثة لمكتابجكرج ماركفتقنيات التعبير كأنماطو بالنصكص المكجية25332

المؤسسة الحديثة لمكتابجكرج ماركفتقنيات التعبير كأنماطو بالنصكص المكجية25333

دار ىبة النيؿ العربيةإسماعيؿ أحمد العالـدراسة نقدية في الشعر األمكم25334

دار ىبة النيؿ العربيةإسماعيؿ أحمد العالـدراسة نقدية في الشعر األمكم25335

-عماف - دار صفاء عبد الحميد السيدالمغني في عمـ الصرؼ25336

-عماف - دار دجمة ككليزار كاكؿ عزيزدالالت أصكات الميف في المغة العربية25337

-عماف - دار دجمة ككليزار كاكؿ عزيزدالالت أصكات الميف في المغة العربية25338

-عماف - دار المستقبؿ مجمكعة مف الكتابالمفيد في الببلغة العربية25339

-عماف - دار المستقبؿ مجمكعة مف الكتابالمفيد في الببلغة العربية25340
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-عماف - دار الحامد باسـ إبراييـ العزاكمدالالت كمتغيرات في المسرح 25341

-عماف - دار الحامد باسـ إبراييـ العزاكمدالالت كمتغيرات في المسرح 25342

-دمشؽ - دار الكتاب العربي سامي كماؿ الديفنزار القباني ك ركائع القصائد المغناة 25343

-بيركت - مركز دراسات الكحدة العربية جكزيؼ شريـبـ يفكر األدب ؟ تطبيقات في الفمسفة األدبية25344

-بيركت - مركز دراسات الكحدة العربية جكزيؼ شريـبـ يفكر األدب ؟ تطبيقات في الفمسفة األدبية25345

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث يكسؼ عميمات-قراءة ثقافية في أنساؽ الشعر العربي القديـ - النسؽ الثقافي 25346

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث يكسؼ عميمات-قراءة ثقافية في أنساؽ الشعر العربي القديـ - النسؽ الثقافي 25347

-عماف - دار الفكر إبراىيـ السامرائي-دراسة كمعجـ - مع نيج الببلغة 25348

-عماف - دار الفكر إبراىيـ السامرائي-دراسة كمعجـ - مع نيج الببلغة 25349

-اإلسكندرية - دار الكفاء لدنيا الطباعة مجدم إبراىيـ محمدطرؽ تدريس المغة العربية25350

-اإلسكندرية - دار الكفاء لدنيا الطباعة مجدم إبراىيـ محمدطرؽ تدريس المغة العربية25351

-عماف - دار الفكر غالب المطمبيشذا العرؼ في فف الصرؼ25352

-اإلسكندرية - دار الكفاء لدنيا الطباعة عصاـ الديف أبك زالؿالكتابة العربية أسس كميارات25353

-اإلسكندرية - دار الكفاء لدنيا الطباعة عصاـ الديف أبك زالؿالكتابة العربية أسس كميارات25354

-بيركت - دار صادر نصر اهلل أكغمينياية اإليجاز في دراية اإلعجاز 25355

-بيركت - دار صادر نصر اهلل أكغمينياية اإليجاز في دراية اإلعجاز 25356

-عماف - دار الشركؽ عمي جعفر العبلؽ-قراءات في شعرية القصيدة الحديثة - الداللة المرئية 25357

-عماف - دار الشركؽ عمي جعفر العبلؽ-قراءات في شعرية القصيدة الحديثة - الداللة المرئية 25358

-اإلسكندرية - دار الكفاء لدنيا الطباعة مجدم إبراىيـ محمدالميجات العربية 25359

-اإلسكندرية - دار الكفاء لدنيا الطباعة مجدم إبراىيـ محمدالميجات العربية 25360

-دمشؽ - دار بترا طو حسيفطو حسيف في الشعر الجاىمي25361
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-عماف - دار الفكر شاىر الحسفعمـ الداللة السمانتيكية كالبراجماتية في المغة العربية 25362

-عماف - دار الفكر شاىر الحسفعمـ الداللة السمانتيكية كالبراجماتية في المغة العربية 25363

-المغرب - دار تكبقاؿ لمنشر يكسؼ ناكرمالشعر الحديث في المغرب العربي الجزء األكؿ25364

-اإلسكندرية - دار الكفاء لدنيا الطباعة إبراىيـ عبد العزيز زيدالنص األدبي مقاربات منيجية25365

-اإلسكندرية - دار الكفاء لدنيا الطباعة إبراىيـ عبد العزيز زيدالنص األدبي مقاربات منيجية25366

-عماف - دار الشركؽ عبد الرحمف ياغيفي النقد التطبيقي مع ركايات فمسطينية25367

-عماف - دار الشركؽ عبد الرحمف ياغيفي النقد التطبيقي مع ركايات فمسطينية25368

-عماف - دار المأمكف مراد حسف سكالمةقكاعد المغة اإلنجميزية  لجميع المستكيات25369

-المغرب - دار تكبقاؿ لمنشر عبد القادر الفاسي الفيرم-نظرية في بناء الكممة كبناء الجممة - البناء المكازم 25370

-المغرب - دار تكبقاؿ لمنشر عبد القادر الفاسي الفيرم-نظرية في بناء الكممة كبناء الجممة - البناء المكازم 25371

-عماف - دار الشركؽ سامح الركاشدة-دراسات في الركاية العربية - منازؿ الحكاية 25372

-عماف - دار الشركؽ سامح الركاشدة-دراسات في الركاية العربية - منازؿ الحكاية 25373

-عماف - دار الفكر ليمى حسف سعد الديفمصادر الحكمة في كميمة كدمنة25374

-عماف - دار الفكر ليمى حسف سعد الديفمصادر الحكمة في كميمة كدمنة25375

-عماف - دار الفكر ليمى حسف سعد الديفمصادر الحكمة في كميمة كدمنة25376

-عماف - دار يافا العممية سميح أبك مغميالمكجز الكافي في العركض كالقكافي25377

-عماف - دار يافا العممية سميح أبك مغميالمكجز الكافي في العركض كالقكافي25378

-عماف - دار يافا العممية سميح أبك مغميالمكجز الكافي في العركض كالقكافي25379

-اإلسكندرية - دار الكفاء لدنيا الطباعة محمد فكزم مصطفىالمستكيات الجمالية في مسرحيات األطفاؿ25380

-اإلسكندرية - دار الكفاء لدنيا الطباعة محمد فكزم مصطفىالمستكيات الجمالية في مسرحيات األطفاؿ25381

-عماف - دار الفبلح محمد عمي الخكلياألصكات المغكية25382
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-عماف - دار الفبلح محمد عمي الخكلياألصكات المغكية25383

-المغرب - دار تكبقاؿ لمنشر يكسؼ ناكرمالشعر الحديث في المغرب العربي الجزء الثاني25384

-المغرب - دار تكبقاؿ لمنشر نبيؿ منصرالخطاب المكازم لمقصيدة العربية المعاصرة25385

-المغرب - دار تكبقاؿ لمنشر نبيؿ منصرالخطاب المكازم لمقصيدة العربية المعاصرة25386

-عماف - دار الشركؽ إحساف عباسفف الشعر 25387

-عماف - دار الشركؽ إحساف عباسفف الشعر 25388

-عماف - دار الشركؽ إحساف عباسفف الشعر 25389

-عماف - دار الشركؽ إبراىيـ نصر اهللكالجنراؿ... الفتى كالنير 25390

-عماف - دار الشركؽ إبراىيـ نصر اهللكالجنراؿ... الفتى كالنير 25391

-عماف - دار الشركؽ إبراىيـ نصر اهللكالجنراؿ... الفتى كالنير 25392

-المغرب - دار تكبقاؿ لمنشر عبد الفتاح كيميطك-دراسة بنيكية في األدب العربي - األدب كالغرابة 25393

-المغرب - دار تكبقاؿ لمنشر مكريس ببلنشكأسئمة الكتابة 25394

-عماف - دار الشركؽ فدكل طكقافالمحف األخير25395

-عماف - دار الشركؽ حسف أحمد المكزم-مختارات شعرية - غيمات الركح كحريؽ الجسد 25396

-عماف - دار الشركؽ حسف أحمد المكزم-مختارات شعرية - غيمات الركح كحريؽ الجسد 25397

-عماف - دار الشركؽ بسمة النسكرقبؿ األكاف بكثير25398

-عماف - دار الشركؽ بسمة النسكرقبؿ األكاف بكثير25399

-عماف - دار الشركؽ نكاؼ أبك الييجاء-ركاية - غيبكبة الجسد 25400

-عماف - دار الشركؽ نكاؼ أبك الييجاء-ركاية - غيبكبة الجسد 25401

-عماف - دار الشركؽ نكاؼ أبك الييجاء-ركاية - غيبكبة الجسد 25402

-عماف - دار الفكر محمد بركات أبك عميفف اإلختيار كالببلغة العربية25403
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-عماف - دار الفكر محمد بركات أبك عميفف اإلختيار كالببلغة العربية25404

-عماف - دار الفكر محمد بركات أبك عميفف اإلختيار كالببلغة العربية25405

-عماف - دار الشركؽ إبراىيـ نصر اهلل-ركاية -  فقط 2مجرد 25406

-عماف - دار الشركؽ إبراىيـ نصر اهلل-ركاية -  فقط 2مجرد 25407

-عماف - دار الشركؽ محمد الظاىر-قصة شعرية لؤلطفاؿ - لينا النابمسي 25408

-عماف - دار الشركؽ محمد الظاىر-قصة شعرية لؤلطفاؿ - لينا النابمسي 25409

-عماف - دار الشركؽ محمد الظاىر-قصة شعرية لؤلطفاؿ - لينا النابمسي 25410

-عماف - دار الشركؽ راجي بطحيش-نصكص - ظؿ ربيع ضاع ... حديقة لمشتاء 25411

-عماف - دار الشركؽ راجي بطحيش-نصكص - ظؿ ربيع ضاع ... حديقة لمشتاء 25412

مؤسسة اإلنتشار العربيعبد اليادم عبد الرحمف-دراسات في الرمكز كالمغة كاألسطكرة - لعبة الترميز 25413

مؤسسة اإلنتشار العربيعبد اليادم عبد الرحمف-دراسات في الرمكز كالمغة كاألسطكرة - لعبة الترميز 25414

-دمشؽ - إتحاد الكتاب العرب محمد رياض-دراسة - تكظيؼ التراث في الركاية العربية 25415

-دمشؽ - إتحاد الكتاب العرب محمد رياض-دراسة - تكظيؼ التراث في الركاية العربية 25416

المؤسسة الحديثة لمكتابسجيع الجبيميميارات القراءة كالفيـ كالتذكؽ األدبي25417

المؤسسة الحديثة لمكتابسجيع الجبيميميارات القراءة كالفيـ كالتذكؽ األدبي25418

المؤسسة الحديثة لمكتابسجيع الجبيميميارات القراءة كالفيـ كالتذكؽ األدبي25419

مؤسسة اإلنتشار العربيعمر عبد العزيز السيؼ-األسطكرة كالرمز - بنية الرحمة في القصيدة الجاىمية 25420

مؤسسة اإلنتشار العربيعمر عبد العزيز السيؼ-األسطكرة كالرمز - بنية الرحمة في القصيدة الجاىمية 25421

-دمشؽ - دار نينكل ياسيف النصير-دراسة المكاف الركائي - الركاية كالمكاف 25422

-دمشؽ - دار نينكل ياسيف النصير-دراسة المكاف الركائي - الركاية كالمكاف 25423

-دمشؽ - دار نينكل ياسيف النصير-دراسة المكاف الركائي - الركاية كالمكاف 25424
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-دمشؽ - دار الينابيع فاطمة عيسى أبك الغيؼقراءات نقدية في نصكص ركائية25425

-دمشؽ - الييئة العامة السكرية لمكتاب جكاد عبد الكاظـ الزيدمالرمز كالداللة في البنية التصميمية لمحمية النبكية الشريفة25426

-دمشؽ - الييئة العامة السكرية لمكتاب جكاد عبد الكاظـ الزيدمالرمز كالداللة في البنية التصميمية لمحمية النبكية الشريفة25427

-دمشؽ - دار صفحات محمد جماؿ طحافتطكر الصكرة الفنية في الشعر العربي الحديث25428

-دمشؽ - دار صفحات محمد جماؿ طحافتطكر الصكرة الفنية في الشعر العربي الحديث25429

-دمشؽ - دار صفحات محمد جماؿ طحافتطكر الصكرة الفنية في الشعر العربي الحديث25430

-دمشؽ - إتحاد الكتاب العرب محمد عزاـ-دراسة - شعرية الخطاب السردم 25431

-دمشؽ - إتحاد الكتاب العرب محمد عزاـ-دراسة - شعرية الخطاب السردم 25432

-دمشؽ - دار الينابيع فاطمة عيسى أبك الغيؼقراءات نقدية في نصكص ركائية25433

25434
25435
25436
-البلذقية - دار الحكارخميس الكرتاني2اإليقاع في الشعر العربي الحديث خميؿ حاكم نمكذجا 25437

-البلذقية - دار الحكارخميس الكرتاني1اإليقاع في الشعر العربي الحديث خميؿ حاكم نمكذجا 25438

-البلذقية - دار الحكارخميس الكرتاني1اإليقاع في الشعر العربي الحديث خميؿ حاكم نمكذجا 25439

دمشؽ- مكتبة األسد خميؿ المكسىكحدة القصيدة بيف أريسطك ك النقاد العرب القدماء25440

دمشؽ- مكتبة األسد خميؿ المكسىكحدة القصيدة بيف أريسطك ك النقاد العرب القدماء25441

شكالية تحديد المعنى في النص القرآني25442 -دمشؽ - دار صفحات محمد بف أحمد جيبلففعالية القراءة كا 

شكالية تحديد المعنى في النص القرآني25443 -دمشؽ - دار صفحات محمد بف أحمد جيبلففعالية القراءة كا 

شكالية تحديد المعنى في النص القرآني25444 -دمشؽ - دار صفحات محمد بف أحمد جيبلففعالية القراءة كا 

-دمشؽ - إتحاد الكتاب العرب كاممي بمحاج-دراسة - أثر التراث الشعبي في تشكيؿ القصيدة العربية المعاصرة 25445
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-دمشؽ - إتحاد الكتاب العرب كاممي بمحاج-دراسة - أثر التراث الشعبي في تشكيؿ القصيدة العربية المعاصرة 25446

-دمشؽ - إتحاد الكتاب العرب كاممي بمحاج-دراسة - أثر التراث الشعبي في تشكيؿ القصيدة العربية المعاصرة 25447

-دمشؽ - إتحاد الكتاب العرب كاممي بمحاج-دراسة - أثر التراث الشعبي في تشكيؿ القصيدة العربية المعاصرة 25448

-دمشؽ - دار التككيف أحمد برقاكمككميديا الكجكد اإلنساني25449

-دمشؽ - دار التككيف أحمد برقاكمككميديا الكجكد اإلنساني25450

-دمشؽ - دار التككيف أحمد برقاكمككميديا الكجكد اإلنساني25451

-دمشؽ - دار رند عبد الغفار العطكم-قراءة في خطاب اليزيمة في اإلسبلـ - التأمؿ كالتمرد 25452

-دمشؽ - دار رند عبد الغفار العطكم-قراءة في خطاب اليزيمة في اإلسبلـ - التأمؿ كالتمرد 25453

-الجزائر - المؤسسة الكطنية لمكتاب إبراىيـ سعدم-ركاية - النخر 25454

-الجزائر - المؤسسة الكطنية لمكتاب إبراىيـ سعدم-ركاية - النخر 25455

-الجزائر - المؤسسة الكطنية لمكتاب إبراىيـ سعدم-ركاية - النخر 25456

-الجزائر - المؤسسة الكطنية لمكتاب إبراىيـ سعدم-ركاية - النخر 25457

-دمشؽ - دار نكافذ عادؿ ككركيس: رابكبكرت ترالممثؿ كعممو 25458

-دمشؽ - دار نكافذ عادؿ ككركيس: رابكبكرت ترالممثؿ كعممو 25459

-دمشؽ - دار نينكل جبلؿ الديف السيكطيثبلثة نصكص في الجنس 25460

-دمشؽ - دار نينكل جبلؿ الديف السيكطيثبلثة نصكص في الجنس 25461

-دمشؽ - دار نينكل محمد محمكد شاكيش-دراسة - - البياف التأصيمي - نحك ثقافة تأصيمية 25462

-دمشؽ - دار نينكل محمد محمكد شاكيش-دراسة - - البياف التأصيمي - نحك ثقافة تأصيمية 25463

-دمشؽ - دار نينكل محمد محمكد شاكيش-دراسة - - البياف التأصيمي - نحك ثقافة تأصيمية 25464

بداع الحياة - نيتشو 25465 دار التنكيرسمير الزغبي-الفف كالكىـ كا 

بداع الحياة - نيتشو 25466 دار التنكيرسمير الزغبي-الفف كالكىـ كا 
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-دمشؽ - دار التككيف باسؿ المسالمة: ديفيد كارتر ترالنظرية األدبية 25467

-دمشؽ - دار التككيف باسؿ المسالمة: ديفيد كارتر ترالنظرية األدبية 25468

-دمشؽ - دار الينابيع فاطمة عيسى أبك الغيؼقراءات نقدية في نصكص ركائية25469

-حمب - مركز اإلنماء الحضارم منذر العياشي: ترىسيسة المغة 25470

-حمب - مركز اإلنماء الحضارم منذر العياشي: ترىسيسة المغة 25471

-دمشؽ - دار الينابيع لطفية إبراىيـ برىـدراسات في نقد النقد 25472

-دمشؽ - دار الينابيع لطفية إبراىيـ برىـدراسات في نقد النقد 25473

-دمشؽ - دار الينابيع لطفية إبراىيـ برىـدراسات في نقد النقد 25474

-دمشؽ - دار الينابيع لطفية إبراىيـ برىـدراسات في نقد النقد 25475

25476
تقنيات الكتابة في فف القصة كالركاية 

رعد عبد : مجمكعة مف المؤلفيف تر
-البلذقية - دار الحكارالجميؿ جكاد

25477
تقنيات الكتابة في فف القصة كالركاية 

رعد عبد : مجمكعة مف المؤلفيف تر
-البلذقية - دار الحكارالجميؿ جكاد

25478
تقنيات الكتابة في فف القصة كالركاية 

رعد عبد : مجمكعة مف المؤلفيف تر
-البلذقية - دار الحكارالجميؿ جكاد

-البلذقية - دار الحكارالميمكدم شغمـكالمتخيؿ كالقدسي في التصكؼ اإلسبلمي25479

-البلذقية - دار الحكارالميمكدم شغمـكالمتخيؿ كالقدسي في التصكؼ اإلسبلمي25480

-البلذقية - دار الحكارالميمكدم شغمـكالمتخيؿ كالقدسي في التصكؼ اإلسبلمي25481

-دمشؽ - دار نينكل محمد محمكد شاكيش-دراسة - - البياف التأصيمي - نحك ثقافة تأصيمية 25482

-دمشؽ - دار نينكل محمد محمكد شاكيش-دراسة - - البياف التأصيمي - نحك ثقافة تأصيمية 25483

-بيركت - دار المنتخب العربي غساف زيادة-إنو نداء الجنكب - قراءات في األدب كالركاية 25484
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-بيركت - دار المنتخب العربي غساف زيادة-إنو نداء الجنكب - قراءات في األدب كالركاية 25485

-بيركت - دار اآلداب إدكار الخراط-مقاالت في الظاىرة القصصية - الحساسية الجديدة 25486

-بيركت - دار اآلداب إدكار الخراط-مقاالت في الظاىرة القصصية - الحساسية الجديدة 25487

-البلذقية - دار الحكارمحمد خريؼ-كتابات في التجريب النقدم - في النثرية العربية 25488

-البلذقية - دار الحكارمحمد خريؼ-كتابات في التجريب النقدم - في النثرية العربية 25489

-البلذقية - دار الحكارمحمد خريؼ-كتابات في التجريب النقدم - في النثرية العربية 25490

-دمشؽ - دار التككيف لحسف أحمامة: ركجر فاكلر ترالمسانيات كالركاية 25491

-دمشؽ - دار التككيف لحسف أحمامة: ركجر فاكلر ترالمسانيات كالركاية 25492

-دمشؽ - دار التككيف لحسف أحمامة: ركجر فاكلر ترالمسانيات كالركاية 25493

-بيركت - دار اآلداب حنا مينةىكاجس في التجربة الركائية 25494

-بيركت - دار اآلداب حنا مينةىكاجس في التجربة الركائية 25495

25496
-دمشؽ - دار التككيف أحمد معيطةالمقدس كالمدنس بيف الشعر كالخبلفة25497

-دمشؽ - دار التككيف أحمد معيطةالمقدس كالمدنس بيف الشعر كالخبلفة25498

-دمشؽ - دار التككيف أحمد معيطةالمقدس كالمدنس بيف الشعر كالخبلفة25499

-دمشؽ - دار نينكل عمي بكر حسفجميرة أشعار الميجر25500

-دمشؽ - دار نينكل عمي بكر حسفجميرة أشعار الميجر25501

-دمشؽ - دار التككيف ىيفرك محمد عمي ديركيأعبلـ صكفية 25502

-دمشؽ - دار التككيف ىيفرك محمد عمي ديركيأعبلـ صكفية 25503

-دمشؽ - دار التككيف ىيفرك محمد عمي ديركيأعبلـ صكفية 25504

-دمشؽ - دار نينكل محمد أحمد شيابببمكغرافيا التراث الشعرم العربي25505
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-دمشؽ - دار نينكل محمد أحمد شيابببمكغرافيا التراث الشعرم العربي25506

-دمشؽ - دار نينكل محمد أحمد شيابببمكغرافيا التراث الشعرم العربي25507

-مصر- دار الشرؽ أنكر محمد-دراسة نقدية - السارد كالمسركد في الممفكظ بو في الركاية العربية 25508

-مصر- دار الشرؽ أنكر محمد-دراسة نقدية - السارد كالمسركد في الممفكظ بو في الركاية العربية 25509

-دمشؽ - دار نينكل أحبلـ يحيىكثقافيا.. سياسيا .. تاريخيا .. فمسطيف - صب الغماـ 25510

-دمشؽ - دار نينكل أحبلـ يحيىفي الذاكرة الثقافية كالنقدية.. فمسطيف - صب الغماـ 25511

-دمشؽ - دار نينكل أحبلـ يحيىفي ذاكرة الشعراء.. فمسطيف - صب الغماـ 25512

-دمشؽ - دار رند ثائر العذارمفي تقنيات التشكيؿ الشعرم كالمغة الشعرية25513

-دمشؽ - دار رند ثائر العذارمفي تقنيات التشكيؿ الشعرم كالمغة الشعرية25514

-البلذقية - دار الحكارصالح محمد حسف أردينيثنائية السرد كاإليقاع25515

-البلذقية - دار الحكارصالح محمد حسف أردينيثنائية السرد كاإليقاع25516

-البلذقية - دار الحكارصالح محمد حسف أردينيثنائية السرد كاإليقاع25517

-بيركت - دار اآلداب أدكنيس-صياغة نيائية - أغاني مييار الدمشقي 25518

-بيركت - دار اآلداب أدكنيس-صياغة نيائية - أغاني مييار الدمشقي 25519

-بيركت - دار اآلداب أدكنيس-صياغة نيائية - أغاني مييار الدمشقي 25520

-بيركت - دار مجد صابر الحباشةمحاكالت في تحميؿ الخطاب25521

-بيركت - دار مجد صابر الحباشةمحاكالت في تحميؿ الخطاب25522

-بيركت - دار مجد صابر الحباشةمحاكالت في تحميؿ الخطاب25523

-بيركت - دار مجد صابر الحباشةمحاكالت في تحميؿ الخطاب25524

-بيركت - دار مجد عبد المطيؼ الصديقي-أبعاده كبنيتو - الزماف 25525

-بيركت - دار مجد عبد المطيؼ الصديقي-أبعاده كبنيتو - الزماف 25526
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-بيركت - دار اآلداب أدكنيسسياسة الشعر 25527

-بيركت - دار اآلداب أدكنيسسياسة الشعر 25528

-بيركت - دار الفرابي مصطفى التكاتي-الطريؽ  الشحاذ - المص كالكبلب - دراسة في ركايات نجيب محفكظ الذىنية 25529

-بيركت - دار الفرابي مصطفى التكاتي-الطريؽ  الشحاذ - المص كالكبلب - دراسة في ركايات نجيب محفكظ الذىنية 25530

-بيركت - دار مجد منصكر القاضي: جيرار برا ترىيجؿ كالفف 25531

-بيركت - دار مجد منصكر القاضي: جيرار برا ترىيجؿ كالفف 25532

-بيركت - دار مجد عبد الفتاح الزيف-قسمات لغكية في مرآة األلسنية - بيف األصالة كالحداثة 25533

-بيركت - دار مجد عبد الفتاح الزيف-قسمات لغكية في مرآة األلسنية - بيف األصالة كالحداثة 25534

-بيركت - دار مجد ىيثـ الممع: جاف بيار فرانيير تركيؼ تنجح في كتابة بحثؾ25535

-بيركت - دار مجد ىيثـ الممع: جاف بيار فرانيير تركيؼ تنجح في كتابة بحثؾ25536

-دمشؽ - دار التككيف حبيبة مسعكدم-الشفرة - الرؤية - المصطمح - محكرية النص األدبي 25537

-دمشؽ - دار التككيف حبيبة مسعكدم-الشفرة - الرؤية - المصطمح - محكرية النص األدبي 25538

-دمشؽ - دار التككيف حبيبة مسعكدم-الشفرة - الرؤية - المصطمح - محكرية النص األدبي 25539

-دمشؽ - دار التككيف باسؿ المسالمة: ديفيد كارتر ترالنظرية األدبية 25540

-عماف - دار صفاء مكسى عبد الرحمف قشاكمكقفة مع العربية كعمكميا25541

-عماف - دار المستقبؿ سميح أبك مغمي-كتاب خاص في النحك - الممع في المغة العربية 25542

-عماف - دار المستقبؿ سميح أبك مغمي-كتاب خاص في النحك - الممع في المغة العربية 25543

-عماف - دار أسامة عبد العكف الركضافمكسكعة شعراء العصر الجاىمي25544

-عماف - دار الفكر داكد غطاشة الشكابكةدراسات أدبية نقدية في الفنكف النثرية25545

-عماف - دار الفكر داكد غطاشة الشكابكةدراسات أدبية نقدية في الفنكف النثرية25546

-عماف - دار صفاء رحاب شاىر محمد الحكامدة -1الجزء - النحك - المسير في قكاعد المغة العربية 25547
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-عماف - دار صفاء رحاب شاىر محمد الحكامدة -1الجزء - النحك - المسير في قكاعد المغة العربية 25548

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث شمكام عمار-دراسة داللية - درعيات شاعر الميؿ ألبي المعبلء المعرم 25549

-دمشؽ - دار العمـ كاإليماف محمد عثماف يكسؼالنص القرآني عند الزركشي بيف الفيـ كالتذكؽ25550

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث محمكد محمد أممكدة-الركاية الميبية أنمكذجا - تمثيبلت المثقؼ في السرد العربي الحديث 25551

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث محمكد محمد أممكدة-الركاية الميبية أنمكذجا - تمثيبلت المثقؼ في السرد العربي الحديث 25552

-اإلسكندرية - دار الكفاء لدنيا الطباعة أبك الحسف سبلـ-المسرحية - التشكيمية - األدبية - جماليات الفنكف 25553

-اإلسكندرية - دار الكفاء لدنيا الطباعة أبك الحسف سبلـ-المسرحية - التشكيمية - األدبية - جماليات الفنكف 25554

-عماف - دار أسامة عبد العكف الركضافمكسكعة شعراء صدر اإلسبلـ كالعصر األمكم25555

-عماف - دار أسامة نبيؿ أبك حمتـ-إمبلء - ببلغة - صرؼ - قكاعد - مكسكعة عمـك المغة العربية 25556

-عماف - دار أسامة عبد العكف الركضافمكسكعة شعراء العصر العباسي الثاني25557

-عماف - دار البداية عكدة اهلل منيع القيسي-تكنيؾ الشخصيات الرئيسية كالثانكية في ركايتو - نجيب محفكظ 25558

-عماف - دار صفاء عبد الحميد السيدالمغني في عمـ الصرؼ25559

-دمشؽ - دار إيكاف عبد اهلل العضيميتحكالت النص الشعرم بيف الناقد كالشاعر25560

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث باديس فكغاليدراسات في القصة كالركاية25561

-عماف - دار الحامد عبد الرحمف فرىكددراسات في ظكاىر نحكية 25562

-عماف - دار الحامد عبد الرحمف فرىكددراسات في ظكاىر نحكية 25563

-عماف - دار صفاء مصطفى خميؿ الكسكانيالميسر في المغة العربية25564

-عماف - دار صفاء مصطفى خميؿ الكسكانيالميسر في المغة العربية25565

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث سعيدة كحيؿ-دراسة تحميمية تطبيقية - تعميمية الترجمة 25566

-عماف - دار الفكر عبد عمي حسيف صالحالنحك العربي منيج في التعمـ الذاتي25567

-عماف - دار الفكر عبد عمي حسيف صالحالنحك العربي منيج في التعمـ الذاتي25568
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-عماف - دار صفاء عبد اليادم خضير-شاعر الحماسة - النقد التطبيقي عند المرزكقي 25569

-عماف - دار صفاء عبد اليادم خضير-شاعر الحماسة - النقد التطبيقي عند المرزكقي 25570

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث محمد صابر عبيدىكذا أبعث برمؿ الكبلـ ىذه قصائدم25571

-عماف - دار أسامة عبد عكف الركضافمكسكعة شعراء العصر العباسي األكؿ25572

المكتب الجامعي الحديثباسـ ناظـ سميماف ناصر المكلىسيككلكجية الفكاىة في مقاالت بديع الزماف اليمذاني25573

المؤسسة الحديثة لمكتابسميماف معكضعمـ العركض كمكسيقى الشعر25574

-عماف - دار دجمة عقيؿ ميدم يكسؼالكعي كاإلبداع الجمالي في السينما كالمسرح25575

-عماف - دار دجمة عقيؿ ميدم يكسؼالكعي كاإلبداع الجمالي في السينما كالمسرح25576

-عماف - دار أينو عمي عبد اهللحكارات مكسيقية 25577

-عماف - دار أينو عمي عبد اهللحكارات مكسيقية 25578

-عماف - دار أسامة عباس صادؽمكسكعة أمراء الشعر العربي25579

-عماف - دار أسامة يكسؼ غيثمكسكعة أجمؿ قصائد الغزؿ25580

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث عثماف أبك زنيد-إطار نظرم كدراسات تطبيقية - نحك النص 25581

-تكنس - دار سحر لمنشر سميمة لككاـتمقي السرديات في النقد المغاربي25582

-تكنس - دار سحر لمنشر سميمة لككاـتمقي السرديات في النقد المغاربي25583

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث سعيد عبد اهلل الفيتنمية ميارات المغة العربية 25584

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث سعيد عبد اهلل الفيتنمية ميارات المغة العربية 25585

-عماف - دار الراية رياض يكنس السكاددراسات في النحك العربي 25586

-عماف - دار الراية رياض يكنس السكاددراسات في النحك العربي 25587

-عماف - دار الحامد جاسر عبد اهللميارات النحك كاإلعراب 25588

-عماف - دار المسيرة عبد اهلل عمي مصطفىميارات المغة العربية25589
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-عماف - دار مجدالكم إبراىيـ خميؿ-مساىمة في األدب المقارف - ضبلؿ كأصداء أندلسية في األدب المعاصر 25590

-عماف - دار الحامد قاسـ خميؿ حسف القكاسمةطعف النحاة كالمغكييف في لغات العرب25591

-دمشؽ - دار إيكاف عبد اهلل محمد العضيبني-دراسة - تحكالت النص الشعرم بيف الناقد كالشاعر 25592

-عماف - دار المسيرة حسيف أحمد عطكافنصكص مف األدب األمكم25593

-دمشؽ - دار العمـ كاإليماف عصاـ محمكد-قكاعد كتدريبات كنصكص - ميارات الكتابة العربية 25594

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث حسيف مناصرة-مقاربات في الخطاب السردم السعكدم - كىج السرد 25595

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث أحمد نصيؼ الجنابينكافذ عمى فقو المغة العربية 25596

-عماف - دار البداية محمكد محمد قدـكالميسر في األخطاء الشائعة25597

-عماف - دار البداية محمكد محمد قدـكالميسر في األخطاء الشائعة25598

-عماف - دار أسامة عبد الحكيـ الكائميمكسكعة شعراء األندلس25599

-عماف - دار الثقافة عبد الكريـ مجاىد مرداكممناىج التأليؼ المعجمي عند العرب25600

-عماف - دار صفاء رحاب شاىر محمد الحكامدة -2الجزء - النحك - المسير في قكاعد المغة العربية 25601

-عماف - دار صفاء رحاب شاىر محمد الحكامدة -2الجزء - النحك - المسير في قكاعد المغة العربية 25602

-دمشؽ - دار العمـ كاإليماف محمد عثماف يكسؼالنص القرآني عند الزركشي بيف الفيـ كالتذكؽ25603

-عماف - دار غيداء عبد السبلـ عبد الخالؽ الربيدمالنص الغائب في القصيدة العربية الحديثة 25604

-عماف - دار غيداء عبد السبلـ عبد الخالؽ الربيدمالنص الغائب في القصيدة العربية الحديثة 25605

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث نبيؿ حدادىنا لحظة التنكير كقراءات أخرل في القصة القصيرة25606

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث محمد صابر عبيدتمضيرات التشكؿ السير ذاتي25607

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث محمد صابر عبيدتمضيرات التشكؿ السير ذاتي25608

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث باديس فكغاليدراسات في القصة كالركاية25609

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث فايز عارؼ القرعافالمكضة اإلستعمارية في شعر السياب الميؿ نمكذجا25610
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-األردف - دار عالـ الكتب الحديث فايز عارؼ القرعافالمكضة اإلستعمارية في شعر السياب الميؿ نمكذجا25611

-عماف - دار مجدالكم رائدة الحمكز..المستقبؿ .. الحاضر .. الماضي 25612

-عماف - دار دجمة شاداف جميؿ عباسعمر بف أبي ربيعة في الخطاب النقدم العربي الحديث25613

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث محمد أبك عراؽعندما نضحؾ ألما25614

-عماف - دار الحامد صييب سميـ محاسيسعيكب الكبلـ في التراث المغكم العربي25615

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث ىادم نيرمع المتنبي شعر الحماسة كالحكمة25616

-عماف - دار البداية سحر خميؿمختارات مف النثر العربي25617

-عماف - دار الحامد ضياء غني لفتة-دراسة أسمكبية - لغة العيكف قراءة خطاب العيف في الشعر العربي القديـ 25618

-عماف - دار اليازكرم إبراىيـ أبك عكادمدخؿ إلى عمـ إجتماع القصيدة 25619

-عماف - دار البداية سحر خميؿكتاب خاص في األدب العربي الحديث25620

-عماف - دار المسيرة إبراىيـ محمكد خميؿفي المسانيات كنحك النص25621

-عماف - دار الفكر مصطفى محمد قاسـ: ترمقدمة في التطكر المغكم25622

-عماف - دار الحامد يحيى سميـ البشتاكممدارات الرؤية كقفات في الفف المسرحي25623

-عماف - دار زىراف تكفيؽ عزيز عبد اهلل البزاز-نظريا كتطبيقيا - عمـ المغة المعاصر 25624

-عماف - دار مجدالكم زىير الصاحبقراءات كأفكار في الفنكف التشكيمية25625

-عماف - دار كائؿ محمد فتحي الشمالي-مدخؿ كمنطمقات - قراءة النص األدبي 25626

-عماف - دار جرير حسيف أحمد بف عائشةمستكيات تمقي النص األدبي25627

-عماف - دار جرير محمكد عبد الرحيـ صالحفف الكتابة كأشكاؿ التعبير25628

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث عزيز لعكاشيمستكيات األداء الدرامي عند ركاد شعر التفعيمة25629

-عماف - دار المسيرة إبراىيـ خميؿمدخؿ لدراسة الشعر العربي الحديث25630

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث عبد الحفيظ الياشميمصطمح الشعر في التراث العقاد األدبي25631
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-األردف - دار عالـ الكتب الحديث رشيد سبلكممصطمح النقد في تراث محمد مندكر25632

-عماف - دار المسيرة عماد عمي سميـ الخطيب-عرض كتكثيؽ كتطبيؽ - في األدب الحديث كنقده 25633

-عماف - دار جرير حسف أحمد سرحاففي التمقي األدبي نحك تصكر جديد لمقراءة25634

-عماف - دار الفكر فاضؿ صالح السامرائيمعاني النحك المجمد الثالث25635

-عماف - دار الفكر فاضؿ صالح السامرائيمعاني النحك المجمد الثاني25636

-عماف - دار الفكر فاضؿ صالح السامرائيمعاني النحك المجمد الرابع25637

-عماف - دار الفكر فاضؿ صالح السامرائيمعاني النحك المجمد األكؿ25638

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث حسيف يكسؼ خريكشقبلئد العقياف كمحاسف األعياف25639

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث صالح كلعةعبد الرحمف منيؼ الرؤية كاألداة25640

-اإلسكندرية - دار الكفاء لدنيا الطباعة بياء حسب اهللظكاىر أدبية في الشعر العربي القديـ كالمعاصر25641

-عماف - دار البداية سحر خميؿقضايا النقد العربي القديـ كالحديث25642

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث رانية محمد العرضاكممككنات اإلبداع في الشعر العربي القديـ إبف طباطبا نككذجا25643

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث نبيؿ حدادكاميميا الركاية األردنية كقراءات أخرل25644

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث إدريس مقبكؿمنيج سيبكيو في اإلحتجاج بالقراءات 25645

-عماف - دار مجدالكم منى الصبافمف مناىج السيناريك كاإلخراج كالمكنتاج25646

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث محمد القاسميقضايا أدبية 25647

-عماف - دار البداية سحر سميماف عيسىمصادرالدراسة األدبية كالمغكية كعمـ الداللة كالمعاجـ25648

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث عبد الممؾ بكمنجؿمماطمة المعنى في شعر المتنبي25649

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث صفاء أبك خضرةكأنو ىك شعر25650

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث محمد خمؼ الشمكؿكأما بعد... ىزلت - في األدب الساخر 25651

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث سميـ خميؿ النمرمديكاف المراثي25652
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-األردف - دار عالـ الكتب الحديث سميـ خميؿ النمرمديكاف المراثي25653

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث محمد محمكد الغزككممات ما في زماف ما25654

-عماف - دار كائؿ كريـ الكائميمصادر نقد القصة القصيرة كالركاية في العراؽ25655

-عماف - دار جرير محمكد درابسة-دراسات في النقد العربي القديـ - مفاىيـ في الشعرية 25656

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث قيس نادر أحمد جراداتصاحبة العيكف الخضراء25657

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث خالد الجيكسيسيمفكنيات عربية25658

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث سميـ خميؿ النمرمديكاف الركح25659

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث سميـ خميؿ النمرمديكاف الركح25660

-اإلسكندرية - دار الكفاء لدنيا الطباعة أحمد طاىر حافظعمـ الداللة 25661

-عماف - دار الفكر نياد مكسى1مغني األلباب عف كتب الصرؼ كاإلعراب 25662

-عماف - دار الفكر نياد مكسى2مغني األلباب عف كتب الصرؼ كاإلعراب 25663

-عماف - دار جرير حمكد الدغيشيمعجـ الخيؿ العربية األصيمة25664

-عماف - دار الثقافة عريب محمد عيدعمـ لغة الحركة بيف النظرية كالتطبيؽ25665

-عماف - دار البداية آماؿ حميـ الصراؼعمـ الجماؿ فمسفة كفف25666

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث حبيب بكىركر-دراسات في النقد كنظرية األدب - عتبات القكؿ 25667

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث عبد الفتاح أحمد يكسؼقراءة النص كسؤاؿ الثقافة25668

-عماف - دار جرير جميؿ حسف محمدقراءات نصية في الشعر الجاىمي25669

-عماف - دار صفاء مصطفى خميؿ الكسكانيفي تذكؽ النص األدبي25670

-عماف - دار جرير مكسى ربابعةقراءة أسمكبية في الشعر الجاىمي25671

-عماف - دار جرير أحمد السيد أبك المجدشعراء الظؿ في العصر العباسي األكؿ25672

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث صالح زكرممصطمحات التخطئة الشعرية في التراث النقدم25673
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-عماف - دار البداية سامر محي الديف أميفركائع مف قصائده شاعر الحياة أبك قاسـ الشابي25674

-عماف - دار المستقبؿ سامر محي الديف أميفركائع مف مؤلفات المنفمكطي25675

-عماف - دار غيداء إبراىيـ بف مكسى-دراسة نقدية - زمف المحنة في سرد الكاتبة الجزائرية 25676

-عماف - دار المستقبؿ سامر محي الديف أميفركائع مف تراثنا العربي قصص كحكايات مؤثرة 25677

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث نزار القباني-ىذه رسائمي - سيرة الجسد كصييؿ المطر الجريح 25678

-عماف - دار جرير محمد رزكؽ-بيف التصكر األدبي كالحقيقة التاريخية - صكرة الجاىمية 25679

-عماف - دار المسيرة إبراىيـ خميؿفف الكتابة كالتعبير25680

-عماف - دار جرير عزيزة عبد اهلل الطائي-دراسة نقدية - شعر صقر بف سمطاف القاسمي 25681

-عماف - دار البداية سحر سميماف عيسىفف الكتابة كالتعبير25682

-عماف - دار البداية عكدة اهلل منيع القيسي-نقد كتحميؿ - رائية إبف أبي ربيعة في حبيبتو نعـ 25683

-عماف - دار البداية عكدة اهلل منيع القيسي-نقد كتحميؿ - رائية إبف أبي ربيعة في حبيبتو نعـ 25684

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث سميـ خميؿ النمرمديكاف تيكيمات 25685

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث سميـ خميؿ النمرمديكاف تيكيمات 25686

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث عبد الممؾ بكمنجؿ-جدؿ النقد العربي الحديث في مفيـك الشعر - في ميب التحكؿ 25687

-عماف - دار البداية سميح أبك مغميقكاعد الكتابة كالترقيـ 25688

-عماف - دار دجمة غازم جاسـ العتكبيمعجـ التصحيحات المغكية المعاصرة25689

-عماف - مؤسسة عبد الحميد شكماف خكلة خميؿ حسيف شختارةمعجـ الكتاب مف العصر الجاىمي إلى نياية العصر المممككي25690

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث إبراىيـ أحمد مدحـ- الشاعر العربي المعاصر كعالمو - منزالت الرؤيا 25691

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث فايز عارؼ القرعاف-دراسات في النص العذرم - في ببلغة الضمير كالتكرار 25692

-عماف - دار اليازكرم زىدم محمد عيدفف الكتابة كالتعبير25693

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث راقب قاسـ عاشكرفنكف المغة العربية كأساليب تدريسيا بيف النظرية كالتطبيؽ25694
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-دمشؽ - دار صفحات ديب عمي حسفالمرأة الييكدية بيف فضائح التكراة كقبضة الحاخامات25695

-دمشؽ - دار رسبلف حسيف جمعةالحيكاف في الشعر الجاىمي25696

25697
-دمشؽ - دار رسبلف حسيف جمعةالحيكاف في الشعر الجاىمي25698

-مصر- دار الشرؽ محمكد شكر الجبكرمتطبيقيا, أىدافيا , مضامينيا - التربية الفنية كالجمالية 25699

-مصر- دار الشرؽ محمكد شكر الجبكرمتطبيقيا, أىدافيا , مضامينيا - التربية الفنية كالجمالية 25700

-بيركت - دار مجد عمي زعيكرالتحميؿ النفسي لمخرافة كالمتخيؿ كالرمز25701

-بيركت - دار مجد عمي زعيكرالتحميؿ النفسي لمخرافة كالمتخيؿ كالرمز25702

عمي حسف مكسىبدائع السماء25703
عمي حسف مكسىبدائع السماء25704
-الرياض - دار إشبيميا مازف بف صبلح مطبقانياإلستشراؽ المعاصر في منظكر اإلسبلـ25705

-دمشؽ - دار السكسف حنا عبكد-دراسة - مف تاريخ القصيدة 25706

دار المعارؼشكقي ضيؼدراسات في الشعر العربي المعاصر25707

-دمشؽ - الييئة العامة السكرية لمكتاب فؤاد المرعيبحكث نظرية في األدب كالفف25708

-دمشؽ - إتحاد الكتاب العرب ثائر زيف الديف-دراسة - أبك الطيب المتنبي في الشعر العربي المعاصر 25709

-عماف - كزارة الثقافة محمد صابر عبيد-دراسة - إشكالية التعبير الشعرم كفاءة التأكيؿ 25710

-البلذقية - دار الحكارإبراىيـ محمكدنقد كحشي رؤية لنص مختمؼ25711

25712
السيميائيات أك نظرية العبلمات 

-البلذقية - دار الحكارعبد الرحمف بكعمي: جيرار دكلكداؿ تر

25713
السيميائيات أك نظرية العبلمات 

-البلذقية - دار الحكارعبد الرحمف بكعمي: جيرار دكلكداؿ تر
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25714
السيميائيات أك نظرية العبلمات 

-البلذقية - دار الحكارعبد الرحمف بكعمي: جيرار دكلكداؿ تر

-دمشؽ - دار الينابيع عبد الرزاؽ خميفة محمكدالمرئي ك البلمرئي في الشعر العربي القديـ25715

-دمشؽ - دار الينابيع عبد الرزاؽ خميفة محمكدالمرئي ك البلمرئي في الشعر العربي القديـ25716

-حمب - مركز اإلنماء الحضارم منذر عياشي: ركالف بارت ترىسيسة المغة 25717

-حمب - مركز اإلنماء الحضارم منذر عياشي: ركالف بارت ترىسيسة المغة 25718

-حمب - مركز اإلنماء الحضارم منذر عياشي: ركالف بارت تر -2األعماؿ الكاممة - مدخؿ إلى التحميؿ البنيكم لمقصص 25719

-حمب - مركز اإلنماء الحضارم منذر عياشي: ركالف بارت تر -2األعماؿ الكاممة - مدخؿ إلى التحميؿ البنيكم لمقصص 25720

دار التنكيرسمكل النجارجمالية العبلقات في النص الفني 25721

دار التنكيرسمكل النجارجمالية العبلقات في النص الفني 25722

-ككلف ألمانيا - منشكرات الجمؿ خالد الغنامي-دراسة فقيية حديثية لصبلة الجماعة - جكاز صبلة الرجؿ في بيتو 25723

-دمشؽ - دار نينكل كضحي سيؼ الجيكرم-رؤية جديدة في قضايا المرأة - النصؼ الخصب 25724

-دمشؽ - دار نينكل كضحي سيؼ الجيكرم-رؤية جديدة في قضايا المرأة - النصؼ الخصب 25725

-دمشؽ - دار نينكل كضحي سيؼ الجيكرم-رؤية جديدة في قضايا المرأة - النصؼ الخصب 25726

-حمب - مركز اإلنماء الحضارم منذر عياشي: ركالف بارت تر -2األعماؿ الكاممة - مدخؿ إلى التحميؿ البنيكم لمقصص 25727

-الجزائر - المجمس األعمى لمغة العربية مجمكعة مف الكتاب-األسباب كالعبلج - المغة العربية بيف التيجيف كالتيذيب 25728

-بيركت - دار مجد محمد حمكد: فريديريؾ ريغار تراألدب اإلنجميزم25729

-بيركت - دار مجد محمد حمكد: فريديريؾ ريغار تراألدب اإلنجميزم25730

-دمشؽ - دار إيكاف عبد اهلل محمد العضيبني-دراسة - تحكالت النص الشعرم بيف الناقد كالشاعر 25731

-دمشؽ - مركز الناقد الثقافي إياد عبلء الديفالعبلمة الفيمسكؼ محمد إقباؿ- مذكرات كتأمبلت فمسفية - أفكار ىائمة 25732

-دمشؽ - مركز الناقد الثقافي إياد عبلء الديفالعبلمة الفيمسكؼ محمد إقباؿ- مذكرات كتأمبلت فمسفية - أفكار ىائمة 25733
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-بيركت - دار مجد محمد محمكداألدب الركسي25734

-بيركت - دار مجد محمد محمكداألدب الركسي25735

-دمشؽ - دار التككيف يحيى السماكمالشيخ عبد العزيز التكيجرم ك أسمكبو المنفرد في أدب الرسائؿ25736

-دمشؽ - دار الينابيع عصاـ شرتحالقباني كثقافة الصكرة بيف بانكرامية الصكرة كسينمائية المشيد 25737

-دمشؽ - دار الينابيع عصاـ شرتحالقباني كثقافة الصكرة بيف بانكرامية الصكرة كسينمائية المشيد 25738

-بيركت - دار العكدة عبد الرحمف الككاكبي  8نكابغ العرب 25739

-بيركت - دار الفرابي حاكره عصاـ محفكظمع الشيخ األكبر إبف عربي25740

-دمشؽ - دار نكر الشاعر عبد الرحمف الجاميالحب الصكفي ليمى كالمجنكف في األدبيف العربي كالفارسي25741

-الككيت - مجمة العربي مجمكعة مف الكتابآراء حكؿ قديـ الشعر كجديده25742

-الشارقة - دائرة الثقافة كاإلعبلـ طبلؿ معبلتحكالت الراىف 25743

-بيركت - دار مجد محمد محمكداألدب اإلفريقي25744

-بيركت - دار مجد محمد محمكداألدب اإلفريقي25745

-دمشؽ - دار نينكل أسعد الحسيف: إدكارد سعيد ترخيانة المثقفيف النصكص األخيرة25746

-دمشؽ - دار نينكل أسعد الحسيف: إدكارد سعيد ترخيانة المثقفيف النصكص األخيرة25747

دار التنكيرعبلء ىشاـ مناؼالبلمنتمي في أغاني مييار الدمشقي25748

-بيركت - مركز دراسات الكحدة العربية مجمكعة مف الكتابقائمة منشكرات 25749

-البلذقية - دار الحكارصابر الحباشة-األسمكبية كالتمفظ كالتداكلية - لسانيات الخطاب 25750

-دمشؽ - دار الينابيع طو حسفالفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو25751

-مصر- الشركة المصرية العالمية سعيد حسف بحيرمعمـ لغة النص المفاىيـ كاإلتجاىات 25752

-الجزائر - المؤسسة الكطنية لمكتاب محمد مفبلح-ركاية - خيرة كالجباؿ 25753
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25754
تحميؿ الشعر 

-بيركت - دار مجد محمد حمكد: ميشاؿ غكفار تر- جاف 

-الشارقة - دائرة الثقافة كاإلعبلـ عبد العاطي إبراىيـ ىكارم-سيرة الذات الميمشة - لغة التيميش 25755

دار التنكيرأفراح لطفي عبد اهللنظرية كركتشى الجمالية25756

-دمشؽ - دار رند حمزة فاضؿ يكسؼرؤية لسانية في اإلعجاز القرآني25757

-دمشؽ - دار رند حمزة فاضؿ يكسؼرؤية لسانية في اإلعجاز القرآني25758

-بيركت - دار اآلداب أدكنيسسياسة الشعر 25759

-بيركت - دار اآلداب أدكنيسسياسة الشعر 25760

-بيركت - دار اآلداب بدر شكار السيابقصائد إختارىا كقدـ ليا أدكنيس 25761

-بيركت - دار اآلداب بدر شكار السيابقصائد إختارىا كقدـ ليا أدكنيس 25762

-بيركت - دار اآلداب بدر شكار السيابقصائد إختارىا كقدـ ليا أدكنيس 25763

-دمشؽ - دار التككيف محمد الجبرتحكالت الثقافة العربية25764

25765
تحميؿ الشعر 

-بيركت - دار مجد محمد حمكد: ميشاؿ غكفار تر- جاف 

دار التنكيرعبلء ىشاـ مناؼأبيستمكلكجيا النص بيف التأكيؿ كالتأصيؿ25766

دار التنكيرعبلء ىشاـ مناؼأبيستمكلكجيا النص بيف التأكيؿ كالتأصيؿ25767

دار التنكيرعبلء ىشاـ مناؼأبيستمكلكجيا النص بيف التأكيؿ كالتأصيؿ25768

دار التنكيرعبلء ىشاـ مناؼأبيستمكلكجيا النص بيف التأكيؿ كالتأصيؿ25769

-بيركت - دار الطميعة عادؿ فاخكرم-دراسة مقارنة مع السيمياء الحديثة - عمـ الداللة عند العرب 25770

-بيركت - دار الطميعة عادؿ فاخكرم-دراسة مقارنة مع السيمياء الحديثة - عمـ الداللة عند العرب 25771

-دمشؽ - دار نينكل محمد كاظـ الطريحيإبف سينا بحث كتحقيؽ 25772

655



-دمشؽ - دار نينكل محمد كاظـ الطريحيإبف سينا بحث كتحقيؽ 25773

-دمشؽ - دار نينكل عبد المالؾ أبك رقطي-مقارنة - إجتماعية - دراسة ميثكلكجية - المرأة بيف األرض كالسماء 25774

-دمشؽ - دار نينكل عبد المالؾ أبك رقطي-مقارنة - إجتماعية - دراسة ميثكلكجية - المرأة بيف األرض كالسماء 25775

-دمشؽ - دار نينكل عبد المالؾ أبك رقطي-مقارنة - إجتماعية - دراسة ميثكلكجية - المرأة بيف األرض كالسماء 25776

-دمشؽ - دار نينكل عبد المالؾ أبك رقطي-مقارنة - إجتماعية - دراسة ميثكلكجية - المرأة بيف األرض كالسماء 25777

-دمشؽ - دار نينكل عبد المالؾ أبك رقطي-مقارنة - إجتماعية - دراسة ميثكلكجية - المرأة بيف األرض كالسماء 25778

-دمشؽ - دار نينكل عبد المالؾ أبك رقطي-مقارنة - إجتماعية - دراسة ميثكلكجية - المرأة بيف األرض كالسماء 25779

-دمشؽ - دار نينكل سييؿ نجـ: تر-دراسة في نظرية األدب كالنقد األدبي - المرأة كالخارطة 25780

-دمشؽ - دار نينكل سييؿ نجـ: تر-دراسة في نظرية األدب كالنقد األدبي - المرأة كالخارطة 25781

-دمشؽ - دار نينكل سييؿ نجـ: تر-دراسة في نظرية األدب كالنقد األدبي - المرأة كالخارطة 25782

-دمشؽ - دار التككيف عمي عثماف-جكلة نقدية في التجربة السياسية السكرية - ثقافة إقصاء اآلخر 25783

-دمشؽ - دار التككيف عمي عثماف-جكلة نقدية في التجربة السياسية السكرية - ثقافة إقصاء اآلخر 25784

-دمشؽ - دار التككيف عمي عثماف-جكلة نقدية في التجربة السياسية السكرية - ثقافة إقصاء اآلخر 25785

-دمشؽ - دار الينابيع سافرة ناجي-البلمعقكؿ أنمكذجا - الصمت في األدب المسرحي المعاصر 25786

-دمشؽ - دار الينابيع سافرة ناجي-البلمعقكؿ أنمكذجا - الصمت في األدب المسرحي المعاصر 25787

-دمشؽ - دار صفحات محمد جماؿ طحافتطكر الصكرة الفنية في الشعر العربي الحديث25788

-دمشؽ - دار صفحات محمد جماؿ طحافتطكر الصكرة الفنية في الشعر العربي الحديث25789

-مصر- دار الشرؽ محمكد شكر الجبكرمبحكث كمقاالت في الخط العربي25790

-مصر- دار الشرؽ محمكد شكر الجبكرمبحكث كمقاالت في الخط العربي25791

-مصر- دار الشرؽ محمكد شكر الجبكرمبحكث كمقاالت في الخط العربي25792

-دمشؽ - دار الزماف عمي قاسـ الزبيدمدراسة في شعر صبلح عبد الصبكر كعبد العزيز المقالح- درامية النص الشعرم الحديث 25793
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-دمشؽ - دار الزماف عمي قاسـ الزبيدمدراسة في شعر صبلح عبد الصبكر كعبد العزيز المقالح- درامية النص الشعرم الحديث 25794

-دمشؽ - دار الزماف عمي قاسـ الزبيدمدراسة في شعر صبلح عبد الصبكر كعبد العزيز المقالح- درامية النص الشعرم الحديث 25795

-البلذقية - دار الحكارأحمد مبارؾ الخطيباإلنشاء كالغناء في الشعر الجاىمي25796

-البلذقية - دار الحكارأحمد مبارؾ الخطيباإلنشاء كالغناء في الشعر الجاىمي25797

-البلذقية - دار الحكارأحمد مبارؾ الخطيباإلنشاء كالغناء في الشعر الجاىمي25798

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث نعماف بكقرة-دراسة معجمية - المصطمحات األساسية في لسانيات النص كتحميؿ الخطاب 25799

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث نعماف بكقرة-دراسة معجمية - المصطمحات األساسية في لسانيات النص كتحميؿ الخطاب 25800

-بيركت - دار مجد محمد محمكداألدب األلماني25801

-بيركت - دار مجد محمد محمكداألدب األلماني25802

-بيركت - دار اآلداب أدكنيسالنظاـ كالكبلـ 25803

-بيركت - دار اآلداب أدكنيسالنظاـ كالكبلـ 25804

-البلذقية - دار الحكارمحمد صابر عبيدجماليات التشكيؿ الركائي25805

-البلذقية - دار الحكارمحمد صابر عبيدجماليات التشكيؿ الركائي25806

-البلذقية - دار الحكارحساـ نايؿ-درس في البصيرة الظالة - أرشيؼ النص 25807

-البلذقية - دار الحكارحساـ نايؿ-درس في البصيرة الظالة - أرشيؼ النص 25808

-دمشؽ - دار الينابيع قيس المكلى-المكاف في النص - تجكاؿ الذاكرة 25809

-دمشؽ - دار الينابيع قيس المكلى-المكاف في النص - تجكاؿ الذاكرة 25810

-دمشؽ - دار رند محمد كناف جاسـ-دراسة في التأكيؿ السردم - المفارقة في القصص 25811

-دمشؽ - دار رند محمد كناف جاسـ-دراسة في التأكيؿ السردم - المفارقة في القصص 25812

-دمشؽ - دار نينكل كريـ جثيراألقنعة كمسرحيات أخرل25813

-دمشؽ - دار نينكل كريـ جثيراألقنعة كمسرحيات أخرل25814
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-دمشؽ - دار الينابيع عبد الغفار العطكمالطرؽ عمى أبكاب النص25815

-دمشؽ - دار الينابيع عبد الغفار العطكمالطرؽ عمى أبكاب النص25816

-دمشؽ - دار الزماف ركاء محمكد حسيف-دراسة كصفية - إشكالية الحداثة في الفمسفة اإلسبلمية المعاصرة 25817

-دمشؽ - دار الزماف ركاء محمكد حسيف-دراسة كصفية - إشكالية الحداثة في الفمسفة اإلسبلمية المعاصرة 25818

-دمشؽ - دار الزماف يادكار لطيؼ الشيرزكدمجماليات التمقي في السرد القرآني25819

-دمشؽ - دار الزماف يادكار لطيؼ الشيرزكدمجماليات التمقي في السرد القرآني25820

-دمشؽ - دار نينكل ثريا منقكش-عمى ضكء األحاديث النبكية الشريفة - مستقبؿ عدف 25821

-دمشؽ - دار نينكل ثريا منقكش-عمى ضكء األحاديث النبكية الشريفة - مستقبؿ عدف 25822

-دمشؽ - دار نينكل ثريا منقكش-عمى ضكء األحاديث النبكية الشريفة - مستقبؿ عدف 25823

-دمشؽ - دار الينابيع إبراىيـ الزيدمكمعنى.. القصيدة الحديثة ىكية 25824

-دمشؽ - دار الينابيع إبراىيـ الزيدمكمعنى.. القصيدة الحديثة ىكية 25825

-دمشؽ - دار بترا مجمكعة مف الكتابالحداثة كالحداثة العربية25826

-دمشؽ - دار بترا مجمكعة مف الكتابالحداثة كالحداثة العربية25827

-دمشؽ - دار النايا إبراىيـ أحمداإلسبلـ بيف اإلشكالية كالحؿ25828

-دمشؽ - دار النايا إبراىيـ أحمداإلسبلـ بيف اإلشكالية كالحؿ25829

جراء - القصيدة التفاعمية في الشعرية العربية 25830 -دمشؽ - دار الينابيع رحمف غركاف-تنظير كا 

جراء - القصيدة التفاعمية في الشعرية العربية 25831 -دمشؽ - دار الينابيع رحمف غركاف-تنظير كا 

-دمشؽ - دار السكسف كفيؽ سميطيف-النص القديـ في أفؽ القراءة المعاصرة - غكاية اإلستعادة 25832

-دمشؽ - دار السكسف كفيؽ سميطيف-النص القديـ في أفؽ القراءة المعاصرة - غكاية اإلستعادة 25833

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث نعماف بكقرةالدراسات المسانية في المممكة العربية السعكدية25834

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث نعماف بكقرةالدراسات المسانية في المممكة العربية السعكدية25835
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-بيركت - دار مجد عمي المصرم: جيمبير دكراف ترالخياؿ الرمزم25836

-بيركت - دار مجد عمي المصرم: جيمبير دكراف ترالخياؿ الرمزم25837

-بيركت - دار مجد عمي شمؽالفف كالجماؿ25838

-بيركت - دار مجد عمي شمؽالفف كالجماؿ25839

-دمشؽ - دار التككيف مازف عرفةسحر الكتاب كفتنة الصكرة 25840

-دمشؽ - دار التككيف مازف عرفةسحر الكتاب كفتنة الصكرة 25841

-دمشؽ - دار التككيف مازف عرفةسحر الكتاب كفتنة الصكرة 25842

-بيركت - دار اآلداب يمني العيدتحكؿ في التحكؿ: الكتابة 25843

-بيركت - دار اآلداب يمني العيدتحكؿ في التحكؿ: الكتابة 25844

-بيركت - دار اآلداب سامي سكيدافجدلية الحكار في الثقافة كالنقد25845

-بيركت - دار اآلداب سامي سكيدافجدلية الحكار في الثقافة كالنقد25846

-دمشؽ - دار الفرقذ عبد الرزاؽ الربيعي-مقاربات في المشيد اإلبداعي العماني - تحكالت الخطاب النصي 25847

-دمشؽ - دار الفرقذ عبد الرزاؽ الربيعي-مقاربات في المشيد اإلبداعي العماني - تحكالت الخطاب النصي 25848

-دمشؽ - دار المدل ياسيف النصيرحجر الحركب قراءات في الحداثة الشعرية25849

-دمشؽ - دار المدل ياسيف النصيرحجر الحركب قراءات في الحداثة الشعرية25850

-دمشؽ - دار نينكل سالمة المكشيالحريـ الثقافي بيف الثابت كالمتحكؿ25851

-دمشؽ - دار نينكل سالمة المكشيالحريـ الثقافي بيف الثابت كالمتحكؿ25852

-دمشؽ - دار نينكل سالمة المكشيالحريـ الثقافي بيف الثابت كالمتحكؿ25853

-دمشؽ - دار نينكل سالمة المكشيالحريـ الثقافي بيف الثابت كالمتحكؿ25854

-دمشؽ - دار المدل قاسـ محمد عباس-كشؼ سر الكعد كرسائؿ أخرل - رسائؿ إبف عربي 25855

-دمشؽ - دار المدل قاسـ محمد عباس-كشؼ سر الكعد كرسائؿ أخرل - رسائؿ إبف عربي 25856
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-دمشؽ - دار المدل قاسـ محمد عباس-كشؼ سر الكعد كرسائؿ أخرل - رسائؿ إبف عربي 25857

-دمشؽ - دار نينكل أحبلـ يحيى-مآدف شعرية في أرض السكاد - كيشرئب النخيؿ 25858

-دمشؽ - دار المدل إبراىيـ العريسلغة الذات كالحداثة الدائمة25859

-دمشؽ - دار المدل إبراىيـ العريسلغة الذات كالحداثة الدائمة25860

-دمشؽ - دار صفحات محمد الراشدنظرية الحب كاإلتحاد في التصكؼ اإلسبلمي25861

-دمشؽ - دار صفحات محمد الراشدنظرية الحب كاإلتحاد في التصكؼ اإلسبلمي25862

-الدكحة - دار أزمنة حاتـ المكر-اإليقاع الداخمي كالخصائص النصية في قصيدة النثر - حمـ الفراشة 25863

-الدكحة - دار أزمنة حاتـ المكر-اإليقاع الداخمي كالخصائص النصية في قصيدة النثر - حمـ الفراشة 25864

-دمشؽ - دار عبلء الديف خالد صناديقياليـك اآلخر كنياية الزماف 25865

-دمشؽ - دار عبلء الديف خالد صناديقياليـك اآلخر كنياية الزماف 25866

-بيركت - دار اآلداب حنا مينةىكاجس في التجربة الركائية 25867

-بيركت - دار اآلداب حنا مينةىكاجس في التجربة الركائية 25868

-دمشؽ - دار الينابيع عبد المطيؼ حمكدم الطائي-كبير ركاة الشعر العربي المفترم عميو - حماد الراكية 25869

-دمشؽ - دار الينابيع عبد المطيؼ حمكدم الطائي-كبير ركاة الشعر العربي المفترم عميو - حماد الراكية 25870

-دمشؽ - دار الييثـ عمي تكفيؽ محمدىجاء الشعراء بيف المجتمع كاألمراء25871

-دمشؽ - دار الييثـ عمي تكفيؽ محمدىجاء الشعراء بيف المجتمع كاألمراء25872

-دمشؽ - دار المدل محي الديف محمد بف عمي بف عربيالمسائؿ اإليضاح المسائؿ25873

-دمشؽ - دار المدل محي الديف محمد بف عمي بف عربيالمسائؿ اإليضاح المسائؿ25874

-دمشؽ - دار نينكل فاطمة الشيدم-أثر السياؽ في تحديد دالالت الخطاب - المعنى خارج النص 25875

-دمشؽ - دار نينكل فاطمة الشيدم-أثر السياؽ في تحديد دالالت الخطاب - المعنى خارج النص 25876

-دمشؽ - دار نينكل فاطمة الشيدم-أثر السياؽ في تحديد دالالت الخطاب - المعنى خارج النص 25877
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-دمشؽ - دار الينابيع أسعد فخرمالركاية العربية كالنقد25878

-دمشؽ - دار الينابيع أسعد فخرمالركاية العربية كالنقد25879

-دمشؽ - إتحاد الكتاب العرب محمد راضي جعفر-دراسة - اإلغتراب في الشعر العراقي 25880

-دمشؽ - إتحاد الكتاب العرب محمد راضي جعفر-دراسة - اإلغتراب في الشعر العراقي 25881

-دمشؽ - دار التككيف ىيفرك محمد عمي ديركيالعقؿ في نصكص الصكفية25882

-دمشؽ - دار التككيف ىيفرك محمد عمي ديركيالعقؿ في نصكص الصكفية25883

-دمشؽ - دار التككيف ىيفرك محمد عمي ديركيالعقؿ في نصكص الصكفية25884

-دمشؽ - إتحاد الكتاب العرب شاكر الحاج مخمؼ-دراسة - إتجاىات حديثة في المسرح العالمي 25885

-دمشؽ - إتحاد الكتاب العرب شاكر الحاج مخمؼ-دراسة - إتجاىات حديثة في المسرح العالمي 25886

-بيركت - دار اآلداب سييؿ إدريسمكاقؼ كقضايا أدبية 25887

-بيركت - دار اآلداب سييؿ إدريسمكاقؼ كقضايا أدبية 25888

-دمشؽ - دار نينكل سالمة المكشيالحريـ الثقافي بيف الثابت كالمتحكؿ25889

-دمشؽ - دار نينكل أحبلـ يحيى-مآدف شعرية في أرض السكاد - كيشرئب النخيؿ 25890

-دمشؽ - دار نينكل أحبلـ يحيى-مآدف شعرية في أرض السكاد - كيشرئب النخيؿ 25891

-دمشؽ - دار نينكل أحبلـ يحيى-مآدف شعرية في أرض السكاد - كيشرئب النخيؿ 25892

-دمشؽ - دار المدل ياسيف النصير-قراءات في الحداثة الشعرية - جحر الحركب 25893

-دمشؽ - دار نينكل عبد المنعـ عجب الفيافي األدب السكداني الحديث25894

-دمشؽ - دار نينكل عبد المنعـ عجب الفيافي األدب السكداني الحديث25895

-دمشؽ - دار الفرقد عبد األمير األعسـدراسات في اإلستشراؽ25896

-دمشؽ - دار الفرقد عبد األمير األعسـدراسات في اإلستشراؽ25897

دار التنكيرحسيف مكسى: ميشاؿ فككك ترالفرد كالمجتمع25898

661



دار التنكيرحسيف مكسى: ميشاؿ فككك ترالفرد كالمجتمع25899

دار التنكيرمحمد سبيبل: ميشاؿ فككك ترنظاـ الخطاب25900

دار التنكيرمحمد سبيبل: ميشاؿ فككك ترنظاـ الخطاب25901

دار التنكيرمحمد سبيبل: ميشاؿ فككك ترنظاـ الخطاب25902

-بيركت - الشبكة العربية لؤلبحاث كالنشر السيد كلد أباه-مدخؿ إلى خارطة الفكر العربي الراىنة - أعبلـ الفكر العربي 25903

-بيركت - الشبكة العربية لؤلبحاث كالنشر السيد كلد أباه-مدخؿ إلى خارطة الفكر العربي الراىنة - أعبلـ الفكر العربي 25904

-سكريا - دار بدايات ىاشـ صالح: محمد أرككف تراإلسبلـ كالحداثة 25905

-سكريا - دار بدايات ىاشـ صالح: محمد أرككف تراإلسبلـ كالحداثة 25906

-سكريا - دار بدايات ىاشـ صالح: محمد أرككف تراإلسبلـ كالحداثة 25907

-دمشؽ - دار نينكل خضر اآلغا-مقدمة لمشعر الجديد في سكرية - البياض الميدكر 25908

-دمشؽ - دار نينكل خضر اآلغا-مقدمة لمشعر الجديد في سكرية - البياض الميدكر 25909

-دمشؽ - دار نينكل خضر اآلغا-مقدمة لمشعر الجديد في سكرية - البياض الميدكر 25910

-دمشؽ - دار نينكل خضر اآلغا-مقدمة لمشعر الجديد في سكرية - البياض الميدكر 25911

-دمشؽ - دار نينكل خضر اآلغا-مقدمة لمشعر الجديد في سكرية - البياض الميدكر 25912

-دمشؽ - دار الينابيع عصاـ شرتحجماليات البناء الشعرم عند نزار بريؾ ىنيدم25913

-دمشؽ - دار الينابيع عصاـ شرتحجماليات البناء الشعرم عند نزار بريؾ ىنيدم25914

-دمشؽ - دار الينابيع عصاـ شرتحجماليات البناء الشعرم عند نزار بريؾ ىنيدم25915

-دمشؽ - منشكرات كزارة الثقافة إبراىيـ العريسالسينما التاريخ كالعالـ25916

-دمشؽ - منشكرات كزارة الثقافة إبراىيـ العريسالسينما التاريخ كالعالـ25917

-بيركت - دار الفرابي ىتشنسكفمعجـ األفكار كاألعبلـ25918

محمد حسيف مارديني أبك الحسفبيف العقؿ كالشرع25919
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-دمشؽ - دار رند فاضؿ الغزم-مقاربات في األسطكرة كالخرافة كالثقافة - سراب الخمكد 25920

-دمشؽ - دار رند فاضؿ الغزم-مقاربات في األسطكرة كالخرافة كالثقافة - سراب الخمكد 25921

-دمشؽ - دار صفحات صاحب الربيعيتقنيات كآليات اإلبداع األدبي25922

-دمشؽ - دار صفحات صاحب الربيعيتقنيات كآليات اإلبداع األدبي25923

-دمشؽ - دار صفحات صاحب الربيعيتقنيات كآليات اإلبداع األدبي25924

-الجزائر - منشكرات كزارة الشؤكف الدينية يكسؼ بممييدمالبعد الزماني كالمكاني كأثرىما في الفتكل25925

-الجزائر - منشكرات كزارة الشؤكف الدينية مجمكعة مف الكتاب-إجتيادا كتدريسا - الفقو المالكي في ببلء تكات 25926

-دمشؽ - الييئة العامة السكرية لمكتاب زبيدة بشار القاضياإلنتقاؿ المجازم مف الصكرة إلى المتخيؿ25927

-دمشؽ - الييئة العامة السكرية لمكتاب زبيدة بشار القاضياإلنتقاؿ المجازم مف الصكرة إلى المتخيؿ25928

-دمشؽ - الييئة العامة السكرية لمكتاب زبيدة بشار القاضياإلنتقاؿ المجازم مف الصكرة إلى المتخيؿ25929

-الجزائر - منشكرات كزارة الشؤكف الدينية مجمكعة مف الكتابأعماؿ األسبكع الكطني الخامس لمقرآف الكريـ25930

-دمشؽ - دار نينكل عمي عمراف-مقاربة أسمكبية في مدكنة الحسيف بف الضحاؾ الشعرية مع ديكانو - شعرية المغة 25931

-دمشؽ - دار نينكل عمي عمراف-مقاربة أسمكبية في مدكنة الحسيف بف الضحاؾ الشعرية مع ديكانو - شعرية المغة 25932

-دمشؽ - دار نينكل عمي عمراف-مقاربة أسمكبية في مدكنة الحسيف بف الضحاؾ الشعرية مع ديكانو - شعرية المغة 25933

منشكرات اإلختبلؼعبد اهلل العشيأسئمة شعرية بحث في آلية اإلبداع الشعرم25934

منشكرات اإلختبلؼعبد اهلل العشيأسئمة شعرية بحث في آلية اإلبداع الشعرم25935

-دمشؽ - منشكرات كزارة الثقافة إبراىيـ العريس -2سينما اإلنساف - ماكراء الشاشة 25936

-دمشؽ - منشكرات كزارة الثقافة إبراىيـ العريس -2سينما اإلنساف - ماكراء الشاشة 25937

-دمشؽ - منشكرات كزارة الثقافة إبراىيـ العريس -2سينما اإلنساف - ماكراء الشاشة 25938

-الشارقة - دائرة الثقافة كاإلعبلـ محمد قاسـ نعمة-مقاربة فنية لمشعر العربي الحديث - اإلستقطاب كالمفارقة 25939

-بيركت - دار اآلداب يمني العيد-دراسات في النقد األدبي - في معرفة النص 25940
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مؤسسة اإلنتشار العربيعبد اليادم عبد الرحمف-دراسات في الرمكز كالمغة كاألسطكرة - لعبة الترميز 25941

-بيركت - دار الفرابي يمنى العيدفي القكؿ الشعرم الشعرية كالمرجعية الحداثة كالقناع25942

-بيركت - دار الفرابي يمنى العيدفي القكؿ الشعرم الشعرية كالمرجعية الحداثة كالقناع25943

-بيركت - دار الفرابي يمنى العيدفي القكؿ الشعرم الشعرية كالمرجعية الحداثة كالقناع25944

-دمشؽ - دار الفرقد عبد القادر الحصنيشرح ديكاف الحبلج25945

-دمشؽ - دار الفرقد عبد القادر الحصنيشرح ديكاف الحبلج25946

-بيركت - دار اآلداب أدكنيسكتاب التحكالت كاليجرة في أقاليـ النيار كالميؿ25947

-بيركت - دار اآلداب أدكنيسكتاب التحكالت كاليجرة في أقاليـ النيار كالميؿ25948

-بيركت - دار اآلداب أدكنيسكتاب التحكالت كاليجرة في أقاليـ النيار كالميؿ25949

-بيركت - دار اآلداب أدكنيسمكسيقى الحكت األزرؽ25950

-بيركت - دار اآلداب أدكنيسمكسيقى الحكت األزرؽ25951

-دمشؽ - دار الينابيع باسـ األعسـمقاربات في الخطاب المسرحي25952

-دمشؽ - دار التككيف عبد القادر رحيـعمـ العنكنة25953

-دمشؽ - دار التككيف عبد القادر رحيـعمـ العنكنة25954

-دمشؽ - دار نينكل كديع بشكرأدب الرؤل25955

-دمشؽ - دار نينكل كديع بشكرأدب الرؤل25956

-دمشؽ - دار رند عصاـ شرتحجمالية التكرار في الشعر السكرم المعاصر25957

-دمشؽ - دار التككيف أحمد دلبانيمنحنى العدمية في أعماؿ محمكد دركيش األخيرة- مكت التاريخ 25958

-دمشؽ - دار التككيف أحمد دلبانيمنحنى العدمية في أعماؿ محمكد دركيش األخيرة- مكت التاريخ 25959

-دمشؽ - دار التككيف أحمد دلبانيمنحنى العدمية في أعماؿ محمكد دركيش األخيرة- مكت التاريخ 25960

-دمشؽ - دار التككيف محمد الجبرتحكالت الثقافة العربية25961
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دار التنكيرألفت كماؿ الركبينظرية الشعر عند الفبلسفة المسمميف مف الكندم إلى إبف رشد25962

دار التنكيرألفت كماؿ الركبينظرية الشعر عند الفبلسفة المسمميف مف الكندم إلى إبف رشد25963

-بيركت - دار اآلداب أبك قاسـ سعد اهللدراسات في األدب الجزائرم الحديث25964

-دمشؽ - إتحاد الكتاب العرب كضحي يكنس-دراسة - القضايا النقدية في النثر الصكفي حتى القرف السابع اليجرم 25965

-دمشؽ - الييئة العامة السكرية لمكتاب مختار عمي أبك غالي-مشركع نظرم - األسطكرة المحكرية في الشعر العربي المعاصر 25966

-دمشؽ - الييئة العامة السكرية لمكتاب مصطفى ناصؼثقافتنا كالشعر المعاصر25967

-بيركت - دار اآلداب أنيس زكي حسف: ككلف كلسكف ترالمعقكؿ كالبلمعقكؿ في األدب الحديث25968

-دمشؽ - دار المدل ناجح المعمكرمتأكيؿ النص التكراثي25969

-حمب - مركز اإلنماء الحضارم إبراىيـ محمكد-دراسة - جماليات الصمت في أصؿ المخفي كالمكبكت 25970

-حمب - مركز اإلنماء الحضارم إبراىيـ محمكد-دراسة - جماليات الصمت في أصؿ المخفي كالمكبكت 25971

-بيركت - دار اآلداب جبرا إبراىيـ جبراالبئر األكلى 25972

-بيركت - دار اآلداب جبرا إبراىيـ جبراالبئر األكلى 25973

-بيركت - دار اآلداب جبرا إبراىيـ جبراالبئر األكلى 25974

-حمب - مركز اإلنماء الحضارم ناصر الحمكاني: أمبرتك إيكك ترالتأكيؿ كالتأكيؿ المفرط25975

-حمب - مركز اإلنماء الحضارم ناصر الحمكاني: أمبرتك إيكك ترالتأكيؿ كالتأكيؿ المفرط25976

-دمشؽ - دار نينكل صابر الحباشة-قراءات في الركاية العربية - غكاية السرد 25977

-دمشؽ - دار نينكل صابر الحباشة-قراءات في الركاية العربية - غكاية السرد 25978

-دمشؽ - دار نينكل زليخة أبك ريشةأنثى المغة أكراؽ في الخطاب كالجنس25979

-دمشؽ - دار نينكل زليخة أبك ريشةأنثى المغة أكراؽ في الخطاب كالجنس25980

-بيركت - دار الكتب العممية حيدر تكفيؽ بيضكفمحمكد دركيش شاعر األرض المحتمة25981

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث يكسؼ عميمات-قراءة ثقافية في أنساؽ الشعر العربي القديـ - النسؽ الثقافي 25982
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-األردف - دار عالـ الكتب الحديث يكسؼ عميمات-قراءة ثقافية في أنساؽ الشعر العربي القديـ - النسؽ الثقافي 25983

-بيركت - دار الفرابي محمد سمماف غانـنحك نظرية قرآنية25984

-بيركت - دار الفرابي محمد سمماف غانـنحك نظرية قرآنية25985

-بيركت - دار الفرابي نسيـ عكف-محاضرات في عمـ الداللة - األلسنية 25986

-بيركت - دار الفرابي نسيـ عكف-محاضرات في عمـ الداللة - األلسنية 25987

-دمشؽ - دار صفحات صابر الحباشة-رؤية جديدة - المغة كالمعرفة 25988

-دمشؽ - دار صفحات صابر الحباشة-رؤية جديدة - المغة كالمعرفة 25989

-بيركت - دار اآلداب إدكارد الخراطأصكات الحداثة25990

-بيركت - دار اآلداب إدكارد الخراطأصكات الحداثة25991

-بيركت - دار اآلداب إدكارد الخراطأصكات الحداثة25992

-بيركت - دار مجد عبد الفتاح الزيفدراسات ألسنية صكتية كتركيبية25993

-بيركت - دار مجد عبد الفتاح الزيفدراسات ألسنية صكتية كتركيبية25994

-لبناف - المؤسسة الحديثة لمكتاب جرجس ميشاؿ الجرجسالمدخؿ إلى األلسنية الحديث25995

-لبناف - المؤسسة الحديثة لمكتاب جرجس ميشاؿ الجرجسالمدخؿ إلى األلسنية الحديث25996

-دمشؽ - دار نينكل عبد المنعـ عجب الفيا-دراسة في التأثير كالتأثر - تي أس اليكت كاألدب العربي 25997

-دمشؽ - دار نينكل عبد المنعـ عجب الفيا-دراسة في التأثير كالتأثر - تي أس اليكت كاألدب العربي 25998

-تكنس - دار سراس أدكنيسعناصرالبيانات25999

-بغداد - دار الشؤكف الثقافية أسعد غالب األسدم-شعرية العمارة - المكسكعة الصغيرة 26000

-دمشؽ - دار نينكل أماني أبك رحمة: تر-دراسات في ركاية مابعد الحداثة - جماليات ماكراء القص 26001

-دمشؽ - دار نينكل أماني أبك رحمة: تر-دراسات في ركاية مابعد الحداثة - جماليات ماكراء القص 26002

-حمب - مركز اإلنماء الحضارم محمد نديـ خشفة-المنيج البنيكم لدل لكسياف غكلدماف - تأصيؿ النص 26003
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-حمب - مركز اإلنماء الحضارم محمد نديـ خشفة-المنيج البنيكم لدل لكسياف غكلدماف - تأصيؿ النص 26004

-دمشؽ - دار التككيف محمد الجبرتحكالت الثقافة العربية26005

المكتب الجامعي الحديثىاشـ صالح مناعديكاف خميجيات26006

المكتب الجامعي الحديثىاشـ صالح مناعديكاف خميجيات26007

المكتب الجامعي الحديثىاشـ صالح مناعديكاف خميجيات26008

المكتب الجامعي الحديثىاشـ صالح مناعديكاف خميجيات26009

المكتب الجامعي الحديثحمدم الشيخالنقد األدبي الحديث26010

المكتب الجامعي الحديثحمدم الشيخالنقد األدبي الحديث26011

المكتب الجامعي الحديثحمدم الشيخالنقد األدبي الحديث26012

المكتب الجامعي الحديثحمدم الشيخالنقد األدبي الحديث26013

-اإلسكندرية - دار المعرفة ناىد الشعراكمفنكف أدبية26014

-اإلسكندرية - دار المعرفة ناىد الشعراكمفنكف أدبية26015

-اإلسكندرية - دار المعرفة ناىد الشعراكمفنكف أدبية26016

-اإلسكندرية - دار المعرفة ناىد الشعراكمفنكف أدبية26017

-اإلسكندرية - دار المعرفة ناىد الشعراكمدراسات في الشعر كنقده26018

-اإلسكندرية - دار المعرفة ناىد الشعراكمدراسات في الشعر كنقده26019

-اإلسكندرية - دار المعرفة ناىد الشعراكمدراسات في الشعر كنقده26020

دار التنكيرمسعكد صحراكم-دراسة تداكلية لظاىرة األفعاؿ الكبلمية في التراث المساني العربي - التداكلية عند العمماء العرب 26021

دار التنكيرمسعكد صحراكم-دراسة تداكلية لظاىرة األفعاؿ الكبلمية في التراث المساني العربي - التداكلية عند العمماء العرب 26022

-عماف - دار اليازكرم عكدة اهلل منيع القيسي-نماذج الشخصيات المكررة كداللتيا في ركايتو - نجيب محفكظ 26023

-عماف - دار المسيرة نياد ياسيف المكسىالمغة العربية كأبناؤىا26024
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-عماف - دار المسيرة نياد ياسيف المكسىالمغة العربية كأبناؤىا26025

-اإلسكندرية - دار المعرفة فكزم عيسى-دراسة نظرية كتطبيقية - في أدب األطفاؿ 26026

-اإلسكندرية - دار المعرفة فكزم عيسى-دراسة نظرية كتطبيقية - في أدب األطفاؿ 26027

-عماف - دار أسامة فيمي عارؼ باير الحسف-ممبسة - مسائؿ لغكية 26028

-عماف - دار اليازكرم محمد صابر عبيدشعرية الكتب كاألمكنة26029

-عماف - دار المسيرة خالد بف سميماف الكندمالعربية لمحياة العممية26030

-عماف - دار أسامة عفاؼ القضماني الحسينيديكاف شعر فيض الركح26031

-عماف - دار أسامة ميسمكف ىادم-ركاية - العالـ ناقصا كاحدا 26032

دار التنكيرمسعكد صحراكم-دراسة تداكلية لظاىرة األفعاؿ الكبلمية في التراث المساني العربي - التداكلية عند العمماء العرب 26033

دار التنكيرمسعكد صحراكم-دراسة تداكلية لظاىرة األفعاؿ الكبلمية في التراث المساني العربي - التداكلية عند العمماء العرب 26034

دار التنكيرمسعكد صحراكم-دراسة تداكلية لظاىرة األفعاؿ الكبلمية في التراث المساني العربي - التداكلية عند العمماء العرب 26035

المكتب الجامعي الحديثمحمد أحمد شحاتوشعر الغزؿ في العصر الجاىمي كالعصكر اإلسبلمية األكلى26036

المكتب الجامعي الحديثعبد الرحمف محمد محمكد الجبكرم-دراسة داللية - السخرية في الشعر البردكني 26037

المكتب الجامعي الحديثعبد الرحمف محمد محمكد الجبكرم-دراسة داللية - السخرية في الشعر البردكني 26038

المكتب الجامعي الحديثحمدم الشيخالحداثة في األدب26039

المكتب الجامعي الحديثحمدم الشيخالحداثة في األدب26040

المكتب الجامعي الحديثحمدم الشيخالمباب في تكضيح قكاعد اإلمبلء26041

المكتب الجامعي الحديثحمدم الشيخالمباب في تكضيح قكاعد اإلمبلء26042

المكتب الجامعي الحديثحمدم الشيخالمباب في تكضيح قكاعد اإلمبلء26043

المكتب الجامعي الحديثحمدم الشيخالمباب في تكضيح قكاعد اإلمبلء26044

المكتب الجامعي الحديثحمدم الشيخالكافي في تيسير الببلغة26045
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المكتب الجامعي الحديثحمدم الشيخالكافي في تيسير الببلغة26046

المكتب الجامعي الحديثحمدم الشيخالكافي في تيسير الببلغة26047

المكتب الجامعي الحديثىاشـ صالح مناعحكـ أبي الطيب المتنبي26048

المكتب الجامعي الحديثىاشـ صالح مناعحكـ أبي الطيب المتنبي26049

المكتب الجامعي الحديثىاشـ صالح مناعحكـ أبي الطيب المتنبي26050

المكتب الجامعي الحديثىاشـ صالح مناعحكـ أبي الطيب المتنبي26051

-عماف - دار المسيرة عبده الراجحيالميجات العربية في القراءات القرآنية26052

-عماف - دار المسيرة عبده الراجحيالميجات العربية في القراءات القرآنية26053

-اإلسكندرية - دار المعرفة الشحات السيد زغمكؿجيكد المسمميف في تكثيؽ الحديث26054

-اإلسكندرية - دار المعرفة الشحات السيد زغمكؿجيكد المسمميف في تكثيؽ الحديث26055

-اإلسكندرية - دار المعرفة الشحات السيد زغمكؿجيكد المسمميف في تكثيؽ الحديث26056

-اإلسكندرية - دار المعرفة الشحات السيد زغمكؿجيكد المسمميف في تكثيؽ الحديث26057

المكتب الجامعي الحديثحمدم الشيخاألدب العربي الحديث26058

المكتب الجامعي الحديثحمدم الشيخاألدب العربي الحديث26059

المكتب الجامعي الحديثعبد الرحمف محمد محمكد الجبكرم-دراسة داللية - السخرية في الشعر البردكني 26060

-اإلسكندرية - دار المعرفة فكزم عيسى-دراسة نظرية كتطبيقية - في أدب األطفاؿ 26061

-اإلسكندرية - دار المعرفة فكزم عيسى-دراسة نظرية كتطبيقية - في أدب األطفاؿ 26062

المكتب الجامعي الحديثمحمد أحمد شحاتوشعر الغزؿ في العصر الجاىمي كالعصكر اإلسبلمية األكلى26063

المكتب الجامعي الحديثمحمد أحمد شحاتوشعر الغزؿ في العصر الجاىمي كالعصكر اإلسبلمية األكلى26064

المكتب الجامعي الحديثعبد الرحمف محمد محمكد الجبكرم-دراسة داللية - السخرية في الشعر البردكني 26065

-عماف - دار اليازكرم محمد صابر عبيدالركاية العربية كالنقد26066
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-اإلسكندرية - دار المعرفة محمكد سميماف ياقكتالصرؼ التعميمي كالتطبيؽ في القرآف الكريـ26067

المكتب الجامعي الحديثحمدم الشيخالمذاىب األدبية كآثارىا في شعرنا العربي26068

المكتب الجامعي الحديثحمدم الشيخالمذاىب األدبية كآثارىا في شعرنا العربي26069

المكتب الجامعي الحديثحمدم الشيخالمذاىب األدبية كآثارىا في شعرنا العربي26070

المكتب الجامعي الحديثحمدم الشيخالمذاىب األدبية كآثارىا في شعرنا العربي26071

المكتب الجامعي الحديثحمدم الشيخاألدب العربي الحديث26072

-اإلسكندرية - دار المعرفة ناىد الشعراكمدراسات في النقد التطبيقي26073

-اإلسكندرية - دار المعرفة ناىد الشعراكمدراسات في النقد التطبيقي26074

-اإلسكندرية - دار المعرفة ناىد الشعراكمدراسات في النقد التطبيقي26075

-اإلسكندرية - دار المعرفة ناىد الشعراكمدراسات في النقد التطبيقي26076

-اإلسكندرية - دار المعرفة ناىد الشعراكمدراسات في النقد التطبيقي26077

-عماف - دار المسيرة محمد بف عمي المظفرلغات القرآف المركية عف إبف عباس26078

-عماف - دار المسيرة محمد بف عمي المظفرلغات القرآف المركية عف إبف عباس26079

-اإلسكندرية - دار المعرفة عثماف مكافيمناىج النقد األدبي كالدراسات األدبية26080

-اإلسكندرية - دار المعرفة عثماف مكافيمناىج النقد األدبي كالدراسات األدبية26081

-اإلسكندرية - دار المعرفة عثماف مكافيمناىج النقد األدبي كالدراسات األدبية26082

-اإلسكندرية - دار المعرفة محمكد سميماف ياقكتالصرؼ التعميمي كالتطبيؽ في القرآف الكريـ26083

-اإلسكندرية - دار المعرفة محمكد سميماف ياقكتالصرؼ التعميمي كالتطبيؽ في القرآف الكريـ26084

-اإلسكندرية - دار المعرفة محمكد سميماف ياقكتالصرؼ التعميمي كالتطبيؽ في القرآف الكريـ26085

-عماف - دار المناىج جاسـ محمد السبلمي-النحك كاإلمبلء - الكسيط في قكاعد المغة العربية 26086

-عماف - دار الشركؽ جماؿ بنكرة-ركاية - إنتفاضة 26087
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-عماف - دار الشركؽ جماؿ بنكرة-ركاية - إنتفاضة 26088

-عماف - دار الشركؽ جماؿ بنكرة-ركاية - إنتفاضة 26089

-عماف - دار الفكر سميح أبك مغميالتدريس بالمغة العربية الفصيحة لجميع المكاد في المدارس26090

-عماف - دار الفكر أحمد مطمكببحكث لغكية 26091

-عماف - دار الفكر أحمد مطمكببحكث لغكية 26092

-عماف - دار الفكر خميؿ أحمد عمايرةأسمكب التككيد المغكم في منيج كصفي في التحميؿ المغكم26093

-عماف - دار الفكر خميؿ أحمد عمايرةأسمكب التككيد المغكم في منيج كصفي في التحميؿ المغكم26094

-عماف - دار الفكر داكد غطاشة الشكابكة-دركس في مستكيات العربية - العربية الكاضحة 26095

-عماف - دار المناىج عبد الرحمف عبد الياشمي-فمسفتو كاقعو تدريسو أساليب تصحيحو - التعبير 26096

-عماف - دار المناىج عبد الرحمف عبد الياشمي-فمسفتو كاقعو تدريسو أساليب تصحيحو - التعبير 26097

26098fast & easy learning of standard Arabickhaleel F. o . Kittanih عماف - دار المناىج-

-عماف - دار الفكر محمد عبد الرحيـ عسالمغة العربية الثقافة العامة26099

-عماف - دار الفكر محمد عبد الرحيـ عسالمغة العربية الثقافة العامة26100

-عماف - دار الفكر محمد عبد الرحيـ عسالمغة العربية الثقافة العامة26101

-عماف - دار الفكر داكد غطاشة الشكابكة -1,2- النحك العربي التطبيقي 26102

-عماف - دار الفكر عبد الفتاح صالح نافعالصكرة في شعر بشار بف برد26103

-عماف - دار الفكر مصطفى محمد الفار-دراسة تطبيقية - باقات مف النثر العربي الحديث 26104

-عماف - دار الفكر مصطفى محمد الفار-دراسة تطبيقية - باقات مف النثر العربي الحديث 26105

-عماف - دار المناىج كامؿ محمكد نجـ الدليميأساليب تدريس قكاعد المغة العربية 26106

-عماف - دار المناىج كامؿ محمكد نجـ الدليميأساليب تدريس قكاعد المغة العربية 26107

-عماف - دار الفكر سميح أبك مغمياألزىرم المغكم26108

671



-عماف - دار الشركؽ شاكر النابمسي-أكراؽ في الكحدة كالتنمية كالثقافة العربية في الخميج - طمؽ الرمؿ 26109

-عماف - دار الشركؽ شاكر النابمسي-أكراؽ في الكحدة كالتنمية كالثقافة العربية في الخميج - طمؽ الرمؿ 26110

26111
-نظريات الترجمة مابعد الككلكنيالية - الترجمة كاإلمبراطكرية 

-دمشؽ - دار الفرقد ثائر عمي ديب: دكغبلس ركبنسكف تر

-عماف - دار الفكر ىادم نير-دراسات في المغة كاإلعبلـ - الكفايات التكاصمية كاإلتصالية 26112

-دمشؽ - دار العراب جرجي زيداف-ركاية - تتصمف مقتؿ اإلماـ حسيف بف عمي كأىؿ بيتو - غادة كرببلء 26113

-عماف - دار الفكر إبراىيـ السامرائيأبك فراس الحمداني26114

-عماف - دار الفكر إبراىيـ السامرائيأبك فراس الحمداني26115

-عماف - دار المناىج ميدم حسيف التميميأساسيات في المغة العربية26116

-عماف - دار المناىج جاسـ محمد السبلمي-النحك كاإلمبلء - الكسيط في قكاعد المغة العربية 26117

26118
-نظريات الترجمة مابعد الككلكنيالية - الترجمة كاإلمبراطكرية 

-دمشؽ - دار الفرقد ثائر عمي ديب: دكغبلس ركبنسكف تر

-عماف - دار الفكر داكد غطاشة الشكابكة101المغة العربية 26119

-عماف - دار الفكر داكد غطاشة الشكابكة101المغة العربية 26120

-دمشؽ - دار العراب جرير زيداف-ركاية - عذراء قريش 26121

-دمشؽ - دار العراب جرير زيداف-ركاية - عذراء قريش 26122

-دمشؽ - دار العراب جرير زيداف-ركاية - عذراء قريش 26123

جامعة اليرمكؾخميؿ أحمد عمايرةأسمكبا الفني كاإلستفياـ في العربية26124

جامعة اليرمكؾخميؿ أحمد عمايرةأسمكبا الفني كاإلستفياـ في العربية26125

جامعة اليرمكؾخميؿ أحمد عمايرةأسمكبا الفني كاإلستفياـ في العربية26126

-عماف - دار الفكر داكد غطاشة الشكابكة-دركس في مستكيات العربية - العربية الكاضحة 26127
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-عماف - دار الفكر حممي محمد عبد اليادماليادم في قكاعد المغة العربية26128

-عماف - دار الفكر حممي محمد عبد اليادماليادم في قكاعد المغة العربية26129

26130
-نظريات الترجمة مابعد الككلكنيالية - الترجمة كاإلمبراطكرية 

-دمشؽ - دار الفرقد ثائر عمي ديب: دكغبلس ركبنسكف تر

26131
-نظريات الترجمة مابعد الككلكنيالية - الترجمة كاإلمبراطكرية 

-دمشؽ - دار الفرقد ثائر عمي ديب: دكغبلس ركبنسكف تر

-القاىرة - دار نيضة مصر جكلي شيرتالدراما... كؿ ماتحتاجو لتعميـ 26132

-القاىرة - دار نيضة مصر جكلي شيرتالدراما... كؿ ماتحتاجو لتعميـ 26133

-القاىرة - دار نيضة مصر جكلي شيرتالدراما... كؿ ماتحتاجو لتعميـ 26134

-القاىرة - دار نيضة مصر جكلي شيرتالدراما... كؿ ماتحتاجو لتعميـ 26135

-القاىرة - دار نيضة مصر جكلي شيرتالدراما... كؿ ماتحتاجو لتعميـ 26136

26137
أسرار الببلغة

محمد التكنجي
- المنشكرات الثقافية لمجميكرية اإلسبلمية اإليرانية 

-دمشؽ 

-بيركت - دار الغرب اإلسبلمي صالح الخرفي1945 - 1934أحمد رضا حكحك في الحجاز 26138

-بيركت - دار النيضة العربية عبد العزيز عتيؽعمـ المعاني26139

-بيركت - دار النيضة العربية عبد العزيز عتيؽعمـ المعاني26140

ديكاف المطبكعات الجامعيةفرحات عياشاإلشتقاؽ كدكره في نمك المغة26141

-القاىرة - دار نيضة مصر جكلي شيرتالدراما... كؿ ماتحتاجو لتعميـ 26142

-القاىرة - دار نيضة مصر جكلي شيرتالدراما... كؿ ماتحتاجو لتعميـ 26143

-القاىرة - دار نيضة مصر جكلي شيرتالدراما... كؿ ماتحتاجو لتعميـ 26144

-القاىرة - دار نيضة مصر جكلي شيرتالدراما... كؿ ماتحتاجو لتعميـ 26145
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-القاىرة - دار نيضة مصر جكلي شيرتالدراما... كؿ ماتحتاجو لتعميـ 26146

-بيركت - دار الطميعة إحساف سركيساآلداب القديمة كعبلقتيا بتطكر المجتمعات26147

-اإلسكندرية - دار الكفاء لدنيا الطباعة فكزم عيسىاليجاء في األدب األندلسي26148

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث سمير شريؼ إستيتيةالمسانيات المجاؿ كالكظيفة كالمنيج26149

-مصر - المكتبة التكفيقية مجدم فتحي السيد -3ج- القامكس المحيط 26150

-مصر - المكتبة التكفيقية مجدم فتحي السيد -4ج- القامكس المحيط 26151

-بيركت - المكتبة العصرية السيد أحمد الياشميجكاىر الببلغة في المعاني كالبياف كالبديع26152

-بيركت - مؤسسة الكتب الثقافية عماد البسيكنياإليضاح في عمـك الببلغة26153

-بيركت - مؤسسة الكتب الثقافية عماد البسيكنياإليضاح في عمـك الببلغة26154

-مصر - المكتبة التكفيقية مجدم فتحي السيد -2ج- القامكس المحيط 26155

-بيركت - دار النيضة العربية محمد فتحي الشنيطيأصكؿ عمـ النفس الفركيدم26156

-بيركت - دار الكتب العممية محمد ميدم الشريؼمعجـ مصطمحات الشعر العربي26157

-دسكؽ - دار العمـ كاإليماف أبك سعكد سبلمة أبك السعكدتيسير اإلعراب26158

-القاىرة - دار الكتاب الحديث طبلؿ أحمدشرح المعمقات السبع26159

-بيركت - دار العكدة عبد الكىاب البياتي-المجمد الثاني - ديكاف عبد الكىاب البياتي 26160

دار الجميس لبناف-دار جركس برسعبد الكىاب اليندمالعكامؿ الجغرافية في الصراعات الدكلية-معجـ الحدكد26161

-القاىرة - دار نيضة مصر جكلي شيرتالدراما... كؿ ماتحتاجو لتعميـ 26162

-القاىرة - دار نيضة مصر جكلي شيرتالدراما... كؿ ماتحتاجو لتعميـ 26163

-عماف - دار الحامد محمد فرحاف القضاةتنمية ميارات المغة كاإلستعداد القرائي عند طفؿ الركضة26164

-الجزائر - المؤسسة الكطنية لمكتاب العربي دحك -1ج- الشعر الشعبي كدكره في الثكرة التحريرية الكبرل بمنطقة الحكاس 26165

-لبناف - المؤسسة الحديثة لمكتاب جرجس ميشاؿ الجرجسالمدخؿ إلى األلسنية الحديث26166
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مكتبة األسرةأحمد فؤاد باشاالحيكاف لمجاحظ المجمد الرابع26167

-بيركت - دار العكدة محمد العبد حمكدالجنراؿ في متاىة26168

-لبناف - المؤسسة الحديثة لمكتاب جرجس ميشاؿ الجرجسالمدخؿ إلى عمـ األلسنية الحديث26169

-الجزائر - دار ىكمة عبد الممؾ مرتاض-دراسة في الجذكر - األدب الجزائرم القديـ 26170

-القاىرة - دار البشير كحيد بف عبد السبلـ باليكقاية اإلنساف مف الجف كالشيطاف26171

-القاىرة - دار الغريب محمد عبد العزيز المكافيالمسرح الشعرم بعد شكقي26172

-دسكؽ - مكتبة العمـ كاإليماف محمد خضرالنقد األدبي عند العرب الخطكات األكلى26173

-بيركت - دار الثقافة أحمد حسف الزياتتاريخ األدب العربي 26174

-القاىرة - دار غريب عبد القادر حسيففف الببلغة 26175

-بيركت - دار عالـ الكتب محمد عمي عبد الكريـ الركينيفصكؿ في عمـ المغة العاـ26176

-بيركت - دار الثقافة أحمد حسف الزياتتاريخ األدب العربي 26177

-بيركت - دار الطميعة جكرج طرابشي-المدخؿ إلى عمـ الجماؿ فكرة الجماؿ - ىيجؿ 26178

-بيركت - دار الطميعة عادؿ فاخكرمالمسانية التكليدية كالتحكيمية26179

-عماف - دار مجدالكم عشتار داكداألسمكبية الشعرية26180

الدار العربية لمكتابرمضاف القذافينظريات التعمـ كالتعميـ26181

-دسكؽ - دار العمـ كاإليماف مختار عبد الخالؽ عبد البلهتعميـ المغة العربية بإستخداـ الحاسكب26182

-اإلسكندرية - مكتبة بستاف المعرفة  رمضاف عبد اهللالصيغ الصرفية المعاصر26183

-اإلسكندرية - دار الجامعة الجديدة لمنشر جماؿ خميؿ النشارإيجار الماؿ الشائع بيف الفقو اإلسبلمي كالقانكف المدني26184

-الجزائر - المؤسسة الكطنية لمكتاب األزىر عطية-ركاية - خط اإلستكاء 26185

-اإلسكندرية - مكتبة بستاف المعرفة عاطؼ محمد المجيد أبك سعيدالمختصر في قكاعد اإلمبلء26186

-بيركت - دار العكدة عاطؼ عبد الصبكرديكاف صبلح عبد الصبكر26187
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-الجزائر - مكتبة الرشاد محمد بمكحي-1الجزء - آليات الخطاب النقدم العربي المعاصر في مقاربة الشعر الجاىمي 26188

-عماف - دار حمكرابي عبد الحميد مصطفى السيددراسات في المسانيات العربية26189

-اإلسكندرية - دار الكفاء لدنيا الطباعة عماد الديف جماؿ جمعةالصحة العامة بيف الحقيقة كالكاقع26190

-دسكؽ - دار العمـ كاإليماف محمد عبد اهلل خير الديفألؼ سؤاؿ كسؤاؿ في المغة كاألدب26191

-دمشؽ - دار العراب جرجي زيداف-ركاية - تتصمف مقتؿ اإلماـ حسيف بف عمي كأىؿ بيتو - غادة كرببلء 26192

-القاىرة - دار غريب كفاء إبراىيـقراءات جمالية إلبداع ىؤالء26193

-بيركت - دار الثقافة إحساف عباس-المجمد السادس - كفيات األعياف كأنباء الزماف 26194

-بيركت - دار الثقافة إحساف عباس-المجمد الخامس - كفيات األعياف كأنباء الزماف 26195

-بيركت - دار الثقافة إحساف عباس-المجمد الرابع - كفيات األعياف كأنباء الزماف 26196

-عماف - دار الفكر أبي بكر عبد اهلل العكبرمالتبياف في إعراب القرآف26197

-مصر - مكتبة اإليماف عبد القاىر الجرجانيدالئؿ اإلعجاز في عمـ المعاني26198

-عماف - دار الفكر عبد المجيد الحرشفافية خميؿ حاكم كمرصعاتيا الكطنية كاإلنسانية26199

-عماف - دار الفكر خميؿ أحمد خميؿ: لكيس غارديو ترأثر اإلسبلـ في العقمية العربية26200

-القاىرة - دار غريب كفاء إبراىيـقراءات جمالية إلبداع ىؤالء26201

-دسكؽ - دار العمـ كاإليماف عبد المنعـ أحمد بدراف-دراسة ميدانية - التحصيؿ المغكم كطرؽ تنميتو 26202

أكادمية الفنكفمدككرثابتالكادراج السنمائي26203

-بيركت - دار الطميعة إحساف سركيساآلداب القديمة كعبلقتيا بتطكر المجتمعات26204

-تطكاف المغرب - كمية اآلداب محمد الشريؼ -1الجزء - قراءات نقدية - إصدارات في تاريخ الغرب اإلسبلمي 26205

-الدار البيضاء - دار قرطبة رفيؽ الصباف: محمد عزيزة تراإلسبلـ كالمسرح26206

بف خمدكف26207 -تكنس - الشركة التكنسية لمتكزيع عبد السبلـ المسدمقراءات مع الشابي كالمتنبي كالجاحظ كا 

-كىراف - دار الغرب أحمد طالبجماليات المكاف في القصة القصيرة الجزائرية26208
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-الجزائر - دار النفيس إبف المقفعكميمة كدمنة26209

-الجزائر - دار النفيس إبف المقفعكميمة كدمنة26210

مكتبة األسرةأحمد فؤاد باشاالحيكاف لمجاحظ المجمد الثالث26211

-عماف - دار الفكر محمد بركات حمدم أبك عميالببلغة عرض كتكجيو كتفسير26212

-عماف - دار الفكر محمد بركات حمدم أبك عميالببلغة عرض كتكجيو كتفسير26213

-عماف - دار الفكر محمد بركات حمدم أبك عميالببلغة عرض كتكجيو كتفسير26214

-بيركت - دار الثقافة إحساف عباس-المجمد الثامف - كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف 26215

-بيركت - دار الثقافة إحساف عباس-المجمد الثالث - كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف 26216

-بيركت - دار الثقافة إحساف عباس-المجمد الثاني - كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف 26217

-بيركت - دار الثقافة إحساف عباس-المجمد األكؿ - كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف 26218

-بيركت - دار الثقافة إحساف عباس-المجمد السابع - كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف 26219

-عماف - دار الشركؽ إحساف عباس-دراسة سيرتو كأدبو - أبك القاسـ الحسيف بف عمي - الكزير المغربي 26220

-عماف - دار الشركؽ إحساف عباس-دراسة سيرتو كأدبو - أبك القاسـ الحسيف بف عمي - الكزير المغربي 26221

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث باف البنا-دراسة في الركاية اإلسبلمية المعاصرة - الفكاعؿ السردية 26222

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث باف البنا-دراسة في الركاية اإلسبلمية المعاصرة - الفكاعؿ السردية 26223

-عماف - دار المسيرة خالد بف سميماف الكندم-نحك كتابة كظيفة جديدة - العربية لمحياة العممية 26224

-عماف - دار المسيرة خالد بف سميماف الكندم-نحك كتابة كظيفة جديدة - العربية لمحياة العممية 26225

المكتب الجامعي الحديثباسـ ناظـ سميماف ناصر المكلى-دراسة تحميمية - السرد في مقاالت إبف الجكزم 26226

المكتب الجامعي الحديثباسـ ناظـ سميماف ناصر المكلى-دراسة تحميمية - السرد في مقاالت إبف الجكزم 26227

26228
 ـ11/  ىػػػػ 5بحث في شعرية مف منظكر شعر شعراء عمى شعرىـ إلى القرف - الشعر عمى الشعر 

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث محمكد درابسة: تؽ- الطاىر اليمامي 
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26229
 ـ11/  ىػػػػ 5بحث في شعرية مف منظكر شعر شعراء عمى شعرىـ إلى القرف - الشعر عمى الشعر 

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث محمكد درابسة: تؽ- الطاىر اليمامي 

-عماف - دار صفاء مصطفى خميؿ الكسكانيالمدخؿ إلى تحميؿ النص األدبي كعمـ العركض26230

-عماف - دار صفاء مصطفى خميؿ الكسكانيالمدخؿ إلى تحميؿ النص األدبي كعمـ العركض26231

-عماف - دار البداية ىشاـ عامر عمياف99المغة العربية 26232

-عماف - دار البداية ىشاـ عامر عمياف99المغة العربية 26233

المكتب الجامعي الحديثعبد الرحمف الجبكرم-دراسة داللية - السخرية في الشعر البردكني 26234

المكتب الجامعي الحديثعبد الرحمف الجبكرم-دراسة داللية - السخرية في الشعر البردكني 26235

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث عبد اهلل بف أحمد الفيفي-بحث في الجذكر النظرية لشعر العرب كنقدىـ - ألقاب الشعراء 26236

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث عبد اهلل بف أحمد الفيفي-بحث في الجذكر النظرية لشعر العرب كنقدىـ - ألقاب الشعراء 26237

-عماف - دار الحامد نزار عبد اهلل خميؿ الضمكرالسخرية كالفكاىة في النثر العباسي26238

-عماف - دار الحامد نزار عبد اهلل خميؿ الضمكرالسخرية كالفكاىة في النثر العباسي26239

-عماف - دار البداية سممي بركاتالمغة العربية مستكياتيا كأداؤىا الكظيفي كقضاياىا26240

-عماف - دار البداية سممي بركاتالمغة العربية مستكياتيا كأداؤىا الكظيفي كقضاياىا26241

-عماف - دار صفاء أحمد رحيـ كريـ الخفاجيالمصطمح السردم في النقد األدبي العربي الحديث26242

-عماف - دار صفاء أحمد رحيـ كريـ الخفاجيالمصطمح السردم في النقد األدبي العربي الحديث26243

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث ىشاـ القمفاطالمتغير األدبي في شركح سقط الزند ألبي العبلء المعرم26244

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث ىشاـ القمفاطالمتغير األدبي في شركح سقط الزند ألبي العبلء المعرم26245

-عماف - دار البداية سحر سميماف الخميؿالمدخؿ إلى تذكؽ النص األدبي26246

-عماف - دار البداية سحر سميماف الخميؿالمدخؿ إلى تذكؽ النص األدبي26247

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث محمد صابر عبيد-قراءة في األنمكذج العراقي - الفضاء التشكيمي لقصيدة النثر الكتابة بالجسد كصراع العبلمات 26248
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-األردف - دار عالـ الكتب الحديث محمد صابر عبيد-قراءة في األنمكذج العراقي - الفضاء التشكيمي لقصيدة النثر الكتابة بالجسد كصراع العبلمات 26249

-عماف - دار دجمة جميؿ حسف محمدالخكؼ في الشعر العربي قبؿ اإلسبلـ26250

-عماف - دار دجمة جميؿ حسف محمدالخكؼ في الشعر العربي قبؿ اإلسبلـ26251

-اإلسكندرية - دار الكفاء لدنيا الطباعة عصاـ الديف أبك زالؿالشعر العربي قضايا كنصكص26252

-اإلسكندرية - دار الكفاء لدنيا الطباعة عصاـ الديف أبك زالؿالشعر العربي قضايا كنصكص26253

-عماف - دار صفاء فخرم خميؿ النجارالمعاني كالمباني لتراكيب المغة العربية في ضكء معايير فقو المغة26254

-عماف - دار صفاء فخرم خميؿ النجارالمعاني كالمباني لتراكيب المغة العربية في ضكء معايير فقو المغة26255

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث أحمد مكسى النكتيالصحراء في الشعر الجاىمي26256

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث أحمد مكسى النكتيالصحراء في الشعر الجاىمي26257

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث صبلح الديف أحمد دراكشةالرؤل كاألدكات عند شعراء القرف الثاني اليجرم26258

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث صبلح الديف أحمد دراكشةالرؤل كاألدكات عند شعراء القرف الثاني اليجرم26259

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث ىادم نيرالصرؼ الكافي دراسات كصفية تطبيقية26260

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث ىادم نيرالصرؼ الكافي دراسات كصفية تطبيقية26261

-عماف - دار صفاء رحاب شاىر محمد الحكامدةالصرؼ الميسر 26262

-عماف - دار صفاء رحاب شاىر محمد الحكامدةالصرؼ الميسر 26263

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث محمد غاليـ الحاج-مبادئ لتأصيؿ البحث الداللي العربي - المعنى كالتكافؽ 26264

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث محمد غاليـ الحاج-مبادئ لتأصيؿ البحث الداللي العربي - المعنى كالتكافؽ 26265

-عماف - دار البداية سميح أبك مغميالعركض كالقكافي26266

-عماف - دار البداية سميح أبك مغميالعركض كالقكافي26267

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث محمكد سميـ محمد ىياجنةالخطاب الديني في الشعر العباسي إلى نياية القرف الرابع اليجرم26268

-عماف - دار المسيرة نياد ياسيف المكسىالمغة العربية كأبناؤىا26269
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-عماف - دار المسيرة نياد ياسيف المكسىالمغة العربية كأبناؤىا26270

-عماف - دار المسيرة رشدم أحمد طميعة-المبادئ كاآلليات - المغة العربية كالتفاىـ العالمي 26271

-عماف - دار كائؿ عالية صالح ميارات إتصاؿ1المغة العربية 26272

-عماف - دار كائؿ عالية صالح ميارات إتصاؿ1المغة العربية 26273

-عماف - دار دجمة عبد العباس عبد الجاسـالصكاب في معرفة القكاعد كاإلعراب26274

-عماف - دار دجمة عبد العباس عبد الجاسـالصكاب في معرفة القكاعد كاإلعراب26275

-عماف - دار البداية عكدة اهلل منيع القيسيفقو لغة العربية الفصحى26276

-عماف - دار البداية عكدة اهلل منيع القيسيفقو لغة العربية الفصحى26277

-عماف - دار المناىج محسف عمي عطيةالمغة العربية مستكياتيا كتطبيقاتيا26278

-عماف - دار المناىج محسف عمي عطيةالمغة العربية مستكياتيا كتطبيقاتيا26279

-عماف - دار صفاء فخرم خميؿ النجار-ميارات لغكية كتذكؽ األدب العربي - المغة العربية 26280

-عماف - دار صفاء فخرم خميؿ النجار-ميارات لغكية كتذكؽ األدب العربي - المغة العربية 26281

-عماف - دار غيداء سعد عمكاف حسفالقراءة كأثرىا في التحصيؿ كالتذكؽ األدبي26282

-عماف - دار غيداء سعد عمكاف حسفالقراءة كأثرىا في التحصيؿ كالتذكؽ األدبي26283

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث عمار ساسيالمصطمح في المساف العربي مف آلية الفيـ إلى آداة الصناعة26284

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث عمار ساسيالمصطمح في المساف العربي مف آلية الفيـ إلى آداة الصناعة26285

-اإلسكندرية - دار الكفاء لدنيا الطباعة أحمد طاىر حافظ: ليتش ترالمغة الحديثة المعاصرة عمـ الداللة26286

-اإلسكندرية - دار الكفاء لدنيا الطباعة أحمد طاىر حافظ: ليتش ترالمغة الحديثة المعاصرة عمـ الداللة26287

-عماف - دار البداية محمد المصرم-دراسات تطبيقية - المغة العربية 26288

-عماف - دار البداية محمد المصرم-دراسات تطبيقية - المغة العربية 26289

-القاىرة - دار العالـ العربي مصطفى يكسؼ منصكرالدراما كالمسرح في الشرؽ األكسط26290
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-القاىرة - دار العالـ العربي مصطفى يكسؼ منصكرالدراما كالمسرح في الشرؽ األكسط26291

-عماف - دار البداية عكدة اهلل منيع القيسي-تحميؿ كتعميؿ كتدليؿ كتأصيؿ - المثقاؼ في النقد األدبي 26292

-عماف - دار البداية عكدة اهلل منيع القيسي-تحميؿ كتعميؿ كتدليؿ كتأصيؿ - المثقاؼ في النقد األدبي 26293

-عماف - دار دجمة ككليزار كاكؿ عزيزالقرينة في المغة العربية26294

-عماف - دار دجمة ككليزار كاكؿ عزيزالقرينة في المغة العربية26295

-عماف - دار دجمة عمر إبراىيـ عزيزالقيـ السائدة في القصص الشعبية الكردية كالعربية دراسة مقارنة26296

-عماف - دار دجمة عمر إبراىيـ عزيزالقيـ السائدة في القصص الشعبية الكردية كالعربية دراسة مقارنة26297

-عماف - دار دركب ىادم نيرالمسانيات اإلجتماعية عند العرب26298

-عماف - دار دركب ىادم نيرالمسانيات اإلجتماعية عند العرب26299

-عماف - دار جرير حسف سرحافالتقعير كيؼ يقرأ النص الركائي ذاتو26300

-عماف - دار جرير حسف سرحافالتقعير كيؼ يقرأ النص الركائي ذاتو26301

-عماف - دار المسيرة يكسؼ أبك العدكس-منظكر مستأنؼ - التشبيو كاإلستعارة 26302

-عماف - دار المسيرة يكسؼ أبك العدكس-منظكر مستأنؼ - التشبيو كاإلستعارة 26303

-عماف - دار اليازكرم أحمد عطية السعكدمأحماض أدبية 26304

-عماف - دار دجمة قاسـ حسيف صالحاإلبداع في الفف26305

-عماف - دار دجمة قاسـ حسيف صالحاإلبداع في الفف26306

-اإلسكندرية - دار الكفاء لدنيا الطباعة نادر أحمد عبد الخالؽ-دراسة تطبيقية - آفاؽ المسرح الشعرم المعاصر مرايا الكىف 26307

-اإلسكندرية - دار الكفاء لدنيا الطباعة نادر أحمد عبد الخالؽ-دراسة تطبيقية - آفاؽ المسرح الشعرم المعاصر مرايا الكىف 26308

-بيركت - المنظمة العربية لمترجمة ريتا خاطر: ترأجمؿ قصة عف المغة26309

-بيركت - المنظمة العربية لمترجمة ريتا خاطر: ترأجمؿ قصة عف المغة26310

-عماف - دار المسيرة خالد بف سميماف الكندم-القديـ كاحديث - التعميؿ النحكم في الدرس المغكم 26311
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-عماف - دار الراية إسماعيؿ حميد حمد أميفالتراكيب التكليدية في شعر الراعي النميرم26312

-عماف - دار الراية إسماعيؿ حميد حمد أميفالتراكيب التكليدية في شعر الراعي النميرم26313

-عماف - دار المستقبؿ سامي محي الديف أميفالحجاج بف يكسؼ الثقفي حياتو أخباره26314

-عماف - دار المستقبؿ سامي محي الديف أميفالحجاج بف يكسؼ الثقفي حياتو أخباره26315

-عماف - دار الحامد عمي ناصر غالبأبحاث في المغة 26316

-عماف - دار الحامد عمي ناصر غالبأبحاث في المغة 26317

-دمشؽ - دار كيكاف سمماف ىادم آؿ طعمةأعبلـ مف ببلدم26318

-دمشؽ - دار كيكاف سمماف ىادم آؿ طعمةأعبلـ مف ببلدم26319

-عماف - دار المسيرة سامي يكسؼ أبك زيداألدب األندلسي 26320

-عماف - دار المسيرة سامي يكسؼ أبك زيداألدب األندلسي 26321

-عماف - دار صفاء عبد القادر فيدكحاإلتجاه النفسي في نقد الشعر العربي26322

-عماف - دار صفاء عبد القادر فيدكحاإلتجاه النفسي في نقد الشعر العربي26323

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث بشير تاكريرت-دراسة في األصكؿ - الحقيقة الشعرية عمى ضكء المناىج النقدية المعاصرة كالنظريات الشعرية 26324

-عماف - دار المسيرة عبده الراجحيالتطبيؽ الصرفي26325

-بيركت - دار عالـ الكتب محمد رجب فضؿ اهلل-معارؼ كتجارب بحكث كدراسات - التعميـ المغكم 26326

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث بشير تاكريرت-دراسة في األصكؿ - الحقيقة الشعرية عمى ضكء المناىج النقدية المعاصرة كالنظريات الشعرية 26327

-اإلمارات - دار الكتاب الجامعي فكاز فتح اهلل الرامينيالبمسـ الشافي في عمـك الببلغة26328

المكتب الجامعي الحديثخير الديف القاسميأبحاث كدراسات في النحك العربي26329

-عماف - دار اليازكرم أحمد عطية السعكدمأحماض أدبية 26330

المكتب الجامعي الحديثخير الديف القاسميأبحاث كدراسات في النحك العربي26331

-عماف - دار صفاء خديجة زبار الحمدانيأبحاث صرفية26332
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-عماف - دار صفاء خديجة زبار الحمدانيأبحاث صرفية26333

-عماف - دار جرير كليد العناتيالتبايف كأثره في تشكيؿ النظرية المغكية العربية26334

-عماف - دار جرير كليد العناتيالتبايف كأثره في تشكيؿ النظرية المغكية العربية26335

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث الحبيب النصراكمالتكليد المغكم في الصحافة العربية الحديثة26336

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث الحبيب النصراكمالتكليد المغكم في الصحافة العربية الحديثة26337

-عماف - دار المسيرة عبده الراجحيالتطبيؽ الصرفي26338

-عماف - دار المناىج إبراىيـ السامرائياألساليب اإلنشائية في العربية26339

-عماف - دار المناىج إبراىيـ السامرائياألساليب اإلنشائية في العربية26340

-عماف - دار اليازكرم عمر أحمد الربيحاتاألثر التكراثي في شعر محمكد دركيش26341

-عماف - دار اليازكرم عمر أحمد الربيحاتاألثر التكراثي في شعر محمكد دركيش26342

-بيركت - دار عالـ الكتب محسف عطيةالتجربة النقدية في الفنكف التشكيمية26343

-بيركت - دار عالـ الكتب محسف عطيةالتجربة النقدية في الفنكف التشكيمية26344

-عماف - دار البداية سميح أبك مغميلغكيات26345

-عماف - دار البداية سميح أبك مغميلغكيات26346

-عماف - دار صفاء أحمد سمماف عطيةاإلتجاىات اإلخراجية الحديثة كعبلقتيا بالمنظر المسرحي26347

-عماف - دار صفاء أحمد سمماف عطيةاإلتجاىات اإلخراجية الحديثة كعبلقتيا بالمنظر المسرحي26348

-اإلمارات - دار الكتاب الجامعي فكاز فتح اهلل الرامينيالبيرؽ في الشعر ك العركض كالقكافي26349

-عماف - دار المسيرة رشدم أحمد طميعة-المبادئ كاآلليات - المغة العربية كالتفاىـ العالمي 26350

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث محمكد سميـ محمد ىياجنةالخطاب الديني في الشعر العباسي إلى نياية القرف الرابع اليجرم26351

-عماف - دار الفكر فاضؿ صالح السامرائيالجممة العربية كالمعنى26352

-عماف - دار الفكر فاضؿ صالح السامرائيالجممة العربية كالمعنى26353
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-اإلمارات - دار الكتاب الجامعي فكاز فتح اهلل الرامينيالبيرؽ في الشعر ك العركض كالقكافي26354

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث حسف حمائزالتنظير المعجمي كالتنمية المعجمية في المسانيات المعاصرة26355

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث حسف حمائزالتنظير المعجمي كالتنمية المعجمية في المسانيات المعاصرة26356

المكتب الجامعي الحديثنفمة حسف أحمد-دراسة تطبيقية لركاية الزيني بركات - التحميؿ السيميائي لمفف الركائي 26357

المكتب الجامعي الحديثنفمة حسف أحمد-دراسة تطبيقية لركاية الزيني بركات - التحميؿ السيميائي لمفف الركائي 26358

-عماف - دار دجمة جميؿ حسف محمد-دراسة أدبية في شعر الجكاىرم - آثار الكثاؽ 26359

-عماف - دار دجمة جميؿ حسف محمد-دراسة أدبية في شعر الجكاىرم - آثار الكثاؽ 26360

-بيركت - دار عالـ الكتب محمد رجب فضؿ اهلل-معارؼ كتجارب بحكث كدراسات - التعميـ المغكم 26361

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث طو عمي حسيف الدليميإتجاىات حديثة في تدريس المغة العربية26362

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث طو عمي حسيف الدليميإتجاىات حديثة في تدريس المغة العربية26363

-اإلمارات - دار الكتاب الجامعي محمد أميف مخيمرالترجمة العامة26364

-اإلمارات - دار الكتاب الجامعي محمد أميف مخيمرالترجمة العامة26365

-عماف - دار صفاء فخرم خميؿ النجاراألسس الفنية الكتابة كالتعبير26366

-عماف - دار صفاء فخرم خميؿ النجاراألسس الفنية الكتابة كالتعبير26367

-عماف - دار صفاء إبتساـ عبلكم الشجيرم-دراسة في معجـ لساف العرب - اإلشتقاؽ مف إسـ العيف 26368

-عماف - دار صفاء إبتساـ عبلكم الشجيرم-دراسة في معجـ لساف العرب - اإلشتقاؽ مف إسـ العيف 26369

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث ىادم نيرالبحكث المغكية كاألدبية26370

-األردف - دار عالـ الكتب الحديث ىادم نيرالبحكث المغكية كاألدبية26371

-عماف - دار المسيرة سامي يكسؼ أبك زيداألدب الجاىمي26372

-عماف - دار المسيرة سامي يكسؼ أبك زيداألدب الجاىمي26373

-عماف - دار المسيرة خالد بف سميماف الكندم-القديـ كاحديث - التعميؿ النحكم في الدرس المغكم 26374
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-اإلمارات - دار الكتاب الجامعي فكاز فتح اهلل الرامينيالبمسـ الشافي في عمـك الببلغة26375

-دمشؽ - مجمع المغة العربية مجمكعة مف الكتاب -2الجزء - مجمة مجمع المغة العربية بدمشؽ 26376

-عماف - دار البداية سميح أبك مغمياألساليب الحديثة لتدريس المغة العربية26377

-عماف - دار البداية سميح أبك مغمياألساليب الحديثة لتدريس المغة العربية26378

- كىراف - crascمجمكعة مف الكتابأنثركبكلكجيا عمـ اإلجتماع جغرافيا عمـ النفس أدب- إنسانيات 26379

- كىراف - crascمجمكعة مف الكتاب- مقاربات إيسطكغرافية كتمثبلت 1954الجزائر قبؿ كبعد - إنسانيات 26380

-اإلسكندرية - دار الكفاء لدنيا الطباعة كماؿ الديف عيدأعبلـ كمصطمحات المكسيقى الغربية26381

-بيركت - دار النيظة محمكد مطرجيفي الصرؼ كتطبيقاتو26382

- كىراف - crascالحاج مميانيتراث تمثبلت إجتماعية26383

-مكسكك - دار التقدـ .....عمـك اإلجتماع26384

-بيركت - دار المشرؽ .....قامكس المترادفات كالمتجانسات26385

-بيركت - دار المشرؽ .....قامكس المترادفات كالمتجانسات26386

2008 دارالكتاب الجديد لبناف محيي الديف محسب-دراسة في التداخؿ اإلختصاصي-إنفتاح النسؽ المساني 26387

2008 دارالكتاب الجديد لبناف محيي الديف محسب-دراسة في التداخؿ اإلختصاصي-إنفتاح النسؽ المساني 26388

2011دار جرير األردف عبد الفتاح نافعالشعر العباسي قصايا كظكاىر26389

2013مؤسسة اإلنتشار العربي لبناف معجب الزىرانيمقاربات حكارية26390

2013مؤسسة اإلنتشار العربي لبناف معجب الزىرانيمقاربات حكارية26391

2010دار الكتاب الجديد المتحدة رشيد الراصي-مف الحكار في العقؿ الي العقؿ فيالحكار-الحجاج كالمغالطة 26392

2011دار الكتاب الجديد المتحدة رشيد الراصي-مف الحكار في العقؿ الي العقؿ فيالحكار-الحجاج كالمغالطة 26393

26394
-دراسة نحكية كصفية-التراكيب النحكية في سكرة يس

ككال -فعيراف الحاج سيؼ البحريف
2012الدار الثقافية لمنشر القاىرة البرناكم
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26395
-دراسة نحكية كصفية-التراكيب النحكية في سكرة يس

ككال -فعيراف الحاج سيؼ البحريف
2012الدار الثقافية لمنشر القاىرةالبرناكم

2006ليبيا -دار الكتاب الجديد المتحدة احمد الكدرني...القديمة مف خبلؿ قضية المفظ كالمعني-أصكؿ النظرية النقدية 26396

2006ليبيا-دار الكتاب الجديد المتحدة احمد الكدرني...القديمة مف خبلؿ قضية المفظ كالمعني-أصكؿ النظرية النقدية 26397

2011االنتشار العربيمحسف كديكرالقراءة المنسية26398

2011االنتشار العربيمحسف كديكرالقراءة المنسية26399

1985-بيركت - دار النيضة العربية عمي عبد المعطي محمدفمسفة الفف رؤية جديدة26400

1985-بيركت -دار النيضة العربية عمي عبد المعطي محمدفمسفة الفف رؤية جديدة26401

مكتبة لبناف الناشركفميدم أسعد عرار-جدؿ التكاصؿ كالتفاصؿ-ظاىرة المبس في العربية 26402

مكتبة لبناف الناشركفميدم أسعد عرار-جدؿ التكاصؿ كالتفاصؿ-ظاىرة المبس في العربية 26403

2012التنكيرعمي حاتـ الحسف-العزالي نمكذجا-التفكير الداللي في الفكر االسبلمي 26404

2012التنكيرعمي حاتـ الحسف-العزالي نمكذجا-التفكير الداللي في الفكر االسبلمي 26405

الدار المصرية المبنانيةرشيد العناني-مقاالت في السرد العربي-استنطاقالنص 26406

الدار المصرية المبنانيةرشيد العناني-مقاالت في السرد العربي-استنطاقالنص 26407

1971-بيركت - دار الكتب العممية جير الدبرنس-الشكؿ كالكظيفة في السرد-عمـ السرد26408

1971-بيركت-دار الكتب العممية جير الدبرنس-الشكؿ كالكظيفة في السرد-عمـ السرد26409

دار االفاؽ العربيةسمير سعيد حجازم-النقد االدبي المعاصر-قامكس المصطمحات 26410

2009-القاىرة - دار الكتاب الحديث ناجي كامؿ حسف....المستكيات الداللية كالصكتية كالنحكية-المعاجـ العربية 26411

2004المدار االسبلميعبد الكاحد ذنكف طودراسات أندلسية 26412

2004المدار االسبلميعبد الكاحد ذنكف طودراسات أندلسية 26413

2003دار الفكر العربي القاىرة عمر الدسكقىنشاتيا تاريخيا كاصكليا-المسرحية 26414
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2012نادم مكة الثقافي االدبيأمؿ محسف العميرم-عصر الممكؾ كالطكائؼ-المكاف في الشعر االندلسي26415

2012نادم مكة الثقافي االدبيأمؿ محسف العميرم-عصر الممكؾ كالطكائؼ-المكاف في الشعر االندلسي26416

2012النادم االدبي المممكة العربية السعكديةبكشكشة بف جمعةإشكالية المفاىيـ كأجناسية الركاية-النقد الركائي في المغرب العربي26417

2012النادم االدبي المممكة العربية السعكديةبكشكشة بف جمعةإشكالية المفاىيـ كأجناسية الركاية-النقد الركائي في المغرب العربي26418

2010دار الكتاب الجديد المتحدةعبد السبلـ المسدممباحث تاسيسية في المسانيات26419

2010دار الكتاب الجديد المتحدةعبد السبلـ المسدممباحث تاسيسية في المسانيات26420

2008دار الكتاب الجديد المتحدةىيثـ سرحاف-دراسة في السرد العربي القديـ-األنظمة السيميائية  26421

2008دار الكتاب الجديد المتحدةىيثـ سرحاف-دراسة في السرد العربي القديـ-األنظمة السيميائية  26422

26423
1الزماف كالسرد الحكبة كالسرد التاريخي ج

سعيد الغانمي ك فبلح :بكؿ ريككر تر
دار الكتاب الجديد المتحدةرحيـ

26424
3الزماف كالسرد الحكبة كالسرد التاريخي ج

سعيد الغانمي ك فبلح :بكؿ ريككر تر
دار الكتاب الجديد المتحدةرحيـ

26425
2الزماف كالسرد الحكبة كالسرد التاريخي ج

سعيد الغانمي ك فبلح :بكؿ ريككر تر
دار الكتاب الجديد المتحدةرحيـ

2012دار الميسرةإبراىيـ خميؿعركض الشعر العربي26426

2012دار الميسرة إبراىيـ خميؿعركض الشعر العربي26427

2011دار الميسرة حسيف أحمد عطكافنصكص األدب األمكم26428

التنكيرسمكل النجار...نحك رؤية جديدة-الجرجاني أماـ قاضي عبد الجبار 26429

التنكيرسمكل النجار...نحك رؤية جديدة-الجرجاني أماـ قاضي عبد الجبار 26430

2014دار الميسرةمحمكد حسني مغالسةالنحك الشافي الشامؿ26431

الناشر المعارؼ باالسكندريةمحمد زغمكؿ سبلـإعبلميا-إتجاىاتيا-أصكليا -دراسات في القصة العربية الحديثة26432
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الناشر المعارؼ باالسكندريةمحمد زغمكؿ سبلـإعبلميا-إتجاىاتيا-أصكليا -دراسات في القصة العربية الحديثة26433

2011دار الكتاب الجديد المتحدة عبد السبلـ المسدمالعرب ك اإلنتحار المغكم 26434

2011دار الكتاب الجديد المتحدة عبد السبلـ المسدمالعرب ك اإلنتحار المغكم 26435

2011دار الكتاب الحديثأبك السعكد أحمد الفخرانيتطكرالمغة الربط بيف المغة كالفكر كالصكت المغكم26436

2011دار الكتاب الحديثأبك السعكد أحمد الفخرانيتطكرالمغة الربط بيف المغة كالفكر كالصكت المغكم26437

2010دار الكتاب الجديد المتحدةعبد القادر الفاسي الفيرمأزمة المغة العربية في المغرب26438

2010دار الكتاب الجديد المتحدةعبد القادر الفاسي الفيرمأزمة المغة العربية في المغرب26439

2009اليازكزممصطفي البشير قطمفيـك النثر الفني كأجناسو في النقد العربي القديـ26440

2009اليازكزممصطفي البشير قطمفيـك النثر الفني كأجناسو في النقد العربي القديـ26441

2009التنكيرجماؿ أحمد سعيد المرزكقيفمسفة التصكؼ محمد بف عبد الجبار النفرم26442

2009التنكيرجماؿ أحمد سعيد المرزكقيفمسفة التصكؼ محمد بف عبد الجبار النفرم26443

-بيركت - مركز دراسات الكحدة العربية عبد القادر شرشارالصييكني -خصائص الخطاب األدبي في ركاية الصراع االعربي 26444

-بيركت - مركز دراسات الكحدة العربية عبد القادر شرشارالصييكني -خصائص الخطاب األدبي في ركاية الصراع االعربي 26445

2010بيرساف عمي بف إبراىيـ النممةاإلضطراب في نقؿ المعاصرة لممفيكمات-إشكالية المصطمح في الفكر العربي26446

2010بيرساف عمي بف إبراىيـ النممةاإلضطراب في نقؿ المعاصرة لممفيكمات-إشكالية المصطمح في الفكر العربي26447

2010بيرسافعمي بف إبراىيـ النممةالمستشرقكف كالقراف الكريـ في المراجع العربية26448

2010بيرساف عمي بف إبراىيـ النممةالمستشرقكف كالقراف الكريـ في المراجع العربية26449

2010بيرساف عمي بف إبراىيـ النممةالمستشرقكف كالسنة كالسيرة في المراجع العربية26450

2010بيرساف عمي بف إبراىيـ النممةالمستشرقكف كالسنة كالسيرة في المراجع العربية26451

2010بيرسافعمي بف إبراىيـ النممةاإلستشراؽ كاإلسبلـ في المراجع العربية26452

2010بيرسافعمي بف إبراىيـ النممةاإلستشراؽ كاإلسبلـ في المراجع العربية26453
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2010بيرسافعمي بف إبراىيـ النممةاإلستشراؽ كعمـك المسمميف في المراجع العربية26454

2010بيرسافعمي بف إبراىيـ النممةاإلستشراؽ كعمـك المسمميف في المراجع العربية26455

2010بيرسافعمي بف إبراىيـ النممةالمكاجية-الكسائؿ-التنصير المفيـك 26456

2010بيرسافعمي بف إبراىيـ النممةالمكاجية-الكسائؿ-التنصير المفيـك 26457

2010بيرسافعمي بف إبراىيـ النممةنقد اإلستشراؽ كالمستشرقيف في المراجع العربية26458

2010بيرسافعمي بف إبراىيـ النممةنقد اإلستشراؽ كالمستشرقيف في المراجع العربية26459

2010بيرسافعمي بف إبراىيـ النممةالشرؽ ك الغرب منطمقات العبلقات كمحدداتيا26460

2010بيرسافعمي بف إبراىيـ النممةالشرؽ ك الغرب منطمقات العبلقات كمحدداتيا26461

-لبناف - المؤسسة الحديثة لمكتاب منذر معاليقيدراسات نقدية غي االدب الئلسبلمي26462

-لبناف - المؤسسة الحديثة لمكتاب منذر معاليقيدراسات نقدية غي االدب الئلسبلمي26463

2012عالـ الكتب الحديث الؤلردف البف ىشاـ الؤلنصارمحاشيةالفيشي عمي شرح فطر الندل كبؿ الصدل26464

2012عالـ الكتب الحديث الؤلردف البف ىشاـ الؤلنصارمحاشيةالفيشي عمي شرح فطر الندل كبؿ الصدل26465

2011-عماف - دار مجدالكم منتصر عبد القادر الغضنفرمتعددالرؤل نظريات في النص العربي القديـ26466

2011-عماف - دار مجدالكم منتصر عبد القادر الغضنفرمتعددالرؤل نظريات في النص العربي القديـ26467

2011-عماف - دار مجدالكم منتصر عبد القادر الغضنفرمعناصر القصة في الشعر العباسي26468

2011-عماف - دار مجدالكم منتصر عبد القادر الغضنفرمعناصر القصة في الشعر العباسي26469

2011دار نيبكرعدم عدناف محمدبنية الحكاية في البخبلء الجاحظ دراسة في ضكء منيجي بركب كغريماس26470

2011دار نيبكرعدم عدناف محمدبنية الحكاية في البخبلء الجاحظ دراسة في ضكء منيجي بركب كغريماس26471

2010دار نيبكرغادة اإلماـجاستكف باشبلر جماليات الصكرة26472

2010دار نيبكرغادة اإلماـجاستكف باشبلر جماليات الصكرة26473

2012 1دار التنكير بيركت طمركاف باشى-عبد الرحماف منيؼفي أدب الصداقة26474
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2013 1دار التنكير بيركت طمركاف باشى-عبد الرحماف منيؼفي أدب الصداقة26475

2001 1المغرب ط-المركز الثقافي العربي بشرل مكسى صالح-دأصكؿ ك تطبيقات-نظرية التمقي 26476

2001 1المغرب ط-المركز الثقافي العربي بشرل مكسى صالح-دأصكؿ ك تطبيقات-نظرية التمقي 26477

2013 1ط-عالـ الكتب الحديث الؤلردفككرديا أحمد محمد صالحفي الصكر المكية القصار-النظاـ الصكتي التكليدم 26478

20091ط-عماف-إربد عالـ الكتب الحديثنعماف بكقرةاتجاىاتيا كقضاياىا الراىنة-المسانيات26479

20092ط-عماف-إربد عالـ الكتب الحديثنعماف بكقرةاتجاىاتيا كقضاياىا الراىنة-المسانيات26480

2010 1لبناف ط-التنكير لمطباعة ك النشرمحمد الزارعي-دإدمكف ىسرؿ/الفنكمنكلكجيا ك المسألة المثالية26481

2011 1لبناف ط-التنكير لمطباعة ك النشرمحمد الزارعي-دإدمكف ىسرؿ/الفنكمنكلكجيا ك المسألة المثالية26482

2012 1األردف ط- إربد عالـ الكتب الحديثتر أمطكش-مؤ ماريا كابرمالمصطمحية النظرية كالمنيجية ك التطبيقات26483

26484
مف النحك المقارف إلى الذرائعية-النظريات المسانية الكبرل

2012 1لبناف ط-بيركت - المنظمة العربية لمترجمة ترالراضي-مارم بافك جكرج سرفاتي

1999-1المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر طقاسـ المكمنيفي قراءة النص 26485

1999-1المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر طقاسـ المكمنيفي قراءة النص 26486

2010-1بيرساف طسامي أبك شاىيفدراسة في محمكلية الثقافي ك الفني-النثر العربي في عصر النيضة26487

2006دط - لبناف - المؤسسة الحديثة لمكتاب يكسؼ عيددفاترأندلسية في الشعر ك النثر ةالنقد كالحضارة ك الؤلعبلـ26488

26489
شعر الجاىمية كشعراؤىا

2006 1ط-لبناف-المؤسسة الحديثة لمكتاب طرابمس قصي الحسيف.

2012 1ط-بيركت - مركز دراسات الكحدة العربية ريما بركة:كمكد لـك تر-مارمعمـ المصطمح مبادئ كتقنيات26490

2013 1ط-بيركت - مركز دراسات الكحدة العربية ريما بركة:كمكد لـك تر-مارمعمـ المصطمح مبادئ كتقنيات26491

1995-1المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر طرسـك ىبة عنايت/ راجي عنايت(الرازم/جابر بف حياف/البيركني/ابف الييثـ)1عمماء العرب ج26492

1995-1المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر طرسـك ىبة عنايت/ راجي عنايت(الجبرتي/اإلدريسي/ابف بطكطة/ابف األثير)2عمماء العرب ج26493
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1995-1المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر طرسـك ىبة عنايت/ راجي عنايت(الكندم/الفارابي/ابف سينا/ابف خمدكف)3عمماء العرب ج26494

1995-1المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر طرسـك ىبة عنايت/ راجي عنايت(ياقكت الحمكم/الككاكبي/زرياب/الجاحظ)4عمماء العرب ج26495

2014- دط- اإلسكندرية -دار المعرفة الجامعية حممي خميؿدراسات في المسانيات التطبيقية26496

2015- دط- اإلسكندرية -دار المعرفة الجامعية حممي خميؿدراسات في المسانيات التطبيقية26497

2013- 3ط-األردف -دار الفارس لمنشر كالتكزيع ضياء خضيرثنائيات مقارنة أبحاث كدراسات في األدب المقارف26498

2013- 3ط-األردف -دار الفارس لمنشر كالتكزيع ضياء خضيرثنائيات مقارنة أبحاث كدراسات في األدب المقارف26499

26500
(1ج)أعبلـ الفكر المغكم التقميد الغربي مف سقراط إلى سكسير

أحمد :تر/ركم ىاريس كتكلبت جي تيمر
2004 1ط-لبناف-دار الكتاب الجديدة المتحدةشاكر الكبلبي

26501
(1ج)أعبلـ الفكر المغكم التقميد الغربي مف سقراط إلى سكسير

أحمد :تر/ركم ىاريس كتكلبت جي تيمر
2004 1ط-لبناف-دار الكتاب الجديدة المتحدةشاكر الكبلبي

26502
(2ج)أعبلـ الفكر المغكم التقميد الغربي في القرف العشريف

جكف إم جكزيؼ نايجؿ لؼ تكلبت 
2006 1ط-لبناف-دار الكتاب الجديدة المتحدةأحمد شاكر الكبلبي:تر/جي

26503
(2ج)أعبلـ الفكر المغكم التقميد الغربي في القرف العشريف

جكف إم جكزيؼ نايجؿ لؼ تكلبت 
2006 1ط-لبناف-دار الكتاب الجديدة المتحدةأحمد شاكر الكبلبي:تر/جي

26504
(3ج)أعبلـ الفكر المغكم التقميد المغكم العربي

2007 1ط-لبناف-دار الكتاب الجديدة المتحدةأحمد شاكر الكبلبي:تر/كيس فريستيج 

26505
(3ج)أعبلـ الفكر المغكم التقميد المغكم العربي

2007 1ط-لبناف-دار الكتاب الجديدة المتحدةأحمد شاكر الكبلبي:تر/كيس فريستيج 

2011-دط -األردف-دركب لمنشر كالتكزيعمحمد عكاد الحمكزالصعكبات اإلمبلئية في الخط العربي26506

2011-دط -األردف-دركب لمنشر كالتكزيعمحمد عكاد الحمكزالصعكبات اإلمبلئية في الخط العربي26507
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26508
الكتابة ببل انقطاع سامي ميدم يتحدث

2014 1ط-األردف-دار دجمة أحمد عبد الحميد عكدة((ىشاـ عكدة)) 

26509
الكتابة ببل انقطاع سامي ميدم يتحدث

2014 1ط-األردف-دار دجمة أحمد عبد الحميد عكدة((ىشاـ عكدة)) 

2013-دط-األردف-دار أسامة لمنشر كالتكزيعمصطفى فتحيمكسكعة األمثاؿ العربية26510

2013-دط-األردف-دار أسامة لمنشر كالتكزيعمصطفى فتحيمكسكعة األمثاؿ العربية26511

2010 2ط/2008 1ط-عماف - دار المسيرة نياد ياسيف المكسىالمغة العربية كأبناؤىا أبحاث في قضية الخطأ كضعؼ الطمبة في المغة العربية26512

2010 2ط/2008 1ط-عماف - دار المسيرة نياد ياسيف المكسىالمغة العربية كأبناؤىا أبحاث في قضية الخطأ كضعؼ الطمبة في المغة العربية26513

26514
قامكس عمـ المغة

2012 1ط-لبناف-مركز الدراسات الكحدة العربية:تكزيعصالح الماجرم:تر/فرانؾ نكفك

2010 1ط- عماف - دار صفاء فخرم خميؿ النجارالمغة العربية ميارات لغكية كتذكؽ األدب العربي26515

2010 1ط- عماف - دار صفاء فخرم خميؿ النجارالمغة العربية ميارات لغكية كتذكؽ األدب العربي26516

2009 1ط- األردف-عالـ الكتب الحديث ىادم نير(االتجاىات كالمناىج،كاإلجراءات)البحكث المغكية كاألدبية 26517

2009 1ط- األردف-عالـ الكتب الحديث ىادم نير(االتجاىات كالمناىج،كاإلجراءات)البحكث المغكية كاألدبية 26518

26519
فرنسي-عربي-انجميزم/عربي-انجميزم-معجـ مصطمحات عمـ المغة فرنسي

حسيف عمي /تكفيؽ عزيز عبد اهلل
2013 1ط-األردف-دار زىراف طبلؿ يحيى ابراىيـ/أحمد

26520
فرنسي-عربي-انجميزم/عربي-انجميزم-معجـ مصطمحات عمـ المغة فرنسي

حسيف عمي /تكفيؽ عزيز عبد اهلل
2013 1ط-األردف-دار زىراف طبلؿ يحيى ابراىيـ/أحمد

2010-دط-اإلسكندرية-دار المعرفة الجامعيةناىد الشعراكمدراسات في الشعر كنقده26521

2010-دط-اإلسكندرية-دار المعرفة الجامعيةناىد الشعراكمدراسات في الشعر كنقده26522
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26523
المعمقات بيف خبلؼ النص كتسمسؿ األبيات

2010 1ط- األردف-دار أسامةداكد العنيكي/أنعاـ داكد سمـك/داكد سمـك

26524
المعمقات بيف خبلؼ النص كتسمسؿ األبيات

2010 1ط- األردف-دار أسامةداكد العنيكي/أنعاـ داكد سمـك/داكد سمـك

2007 1ط-األردف-دار دجمة سعيد حسكف العنبكيالشعر الجاىمي دراسة في تأكيبلتو النفسية كالفنية26525

دط- اإلسكندرية-دار المعرفة الجامعية فكزم أميفالشعر الجاىمي دراسات كنصكص26526

دط- اإلسكندرية-دار المعرفة الجامعية فكزم أميفالشعر الجاىمي دراسات كنصكص26527

2010 1ط- عماف - دار الراية عز الديف المناصرة(قراءة مكنتاجية)(الشعريات المقارنة)األجناس األدبية في ضكء 26528

2006 1ط- األردف-عالـ الكتب الحديث منذر ذيب كفافيالشعر الجاىمي في كتب المختارات الشعرية دراسة في الشكؿ كالمضمكف26529

2006دط - األردف-عالـ الكتب الحديث عمي مراشدةبنية القصيدة الجاىمية دراسة تطبيقية في شعر النابغة الذبياني26530

2011 1ط- األردف - دار الحامد ضياء غني لفتة العبكدممعمقة امرئ القيس في دراسات القدامى كالمحدثيف26531

2011 1ط- األردف - دار الحامد ضياء غني لفتة العبكدممعمقة امرئ القيس في دراسات القدامى كالمحدثيف26532

2012 1ط- األردف - دار الحامد ميبلد عادؿ جماؿ المكلىدراسة أسمكبية (ميمكف بف قيس)شعر األعشى 26533

2013دط - اإلسكندرية-دار المعرفة الجامعية فكزم أميف"صدر اإلسبلـ كالعصر األمكم"قراءة النص الشعرم 26534

2013دط - اإلسكندرية-دار المعرفة الجامعية فكزم أميف"صدر اإلسبلـ كالعصر األمكم"قراءة النص الشعرم 26535

2013دط - اإلسكندرية-دار المعرفة الجامعية ناىدأحمدالسيد الشعراكمشعراء بني عامر األمكييف26536

2013دط - اإلسكندرية-دار المعرفة الجامعية ناىدأحمدالسيد الشعراكمشعراء بني عامر األمكييف26537

1998-1جركس برس لبناف طعزيزة فكاؿ بابتيمعجـ الشعراء المخضرميف ك االمكييف 26538

1998-1جركس برس لبناف طعزيزة فكاؿ بابتيمعجـ الشعراء المخضرميف ك االمكييف 26539

2010-1دار الزمانممطباعة كالنشر كالتكزيع طنكازد شكر الميرانيالنكر كالظبلـ في شعر البحترم26540

2010-1دار الزمانممطباعة كالنشر كالتكزيع طنكازد شكر الميرانيالنكر كالظبلـ في شعر البحترم26541
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2014-1مجدالكم طمثني عبد اهلل جاسـغزؿ الشكاعر في العصر العباسي أنماطو ك خصائصو26542

2014-1مجدالكم طمثني عبد اهلل جاسـغزؿ الشكاعر في العصر العباسي أنماطو ك خصائصو26543

2013دار المعرفة الجامعيةفكزم عيسىاتجاىات جديدة في شعر العصر العباسي االكؿ 26544

2013دار المعرفة الجامعيةفكزم عيسىاتجاىات جديدة في شعر العصر العباسي االكؿ 26545

26546
االنساف في شعر المتنبي

عبد الرحماف بف سعكد بف ناصر 
2011-1بيرساف طاليكاكم

26547
االنساف في شعر المتنبي

عبد الرحماف بف سعكد بف ناصر 
2011-1بيرساف طاليكاكم

2011-1ط-عماف - دار اليازكرم ىيثـ محمد قاسـ جديتاكمالبناء الدرامي في القصيدة العباسية مف بشار الي المتنبي26548

26549
بعض الظكاىر الطبيعية كالعممية في شعر المتنبي

عبد الرحماف بف سعكد بف ناصر 
2011-1بيرساف طاليكاكم

26550
بعض الظكاىر الطبيعية كالعممية في شعر المتنبي

عبد الرحماف بف سعكد بف ناصر 
2011-1بيرساف طاليكاكم

2007-1مجدالكم طعز الديف المناصرةمقاربات في الشعر كالشعراء كالحداثة كالفاعمية-جمرة النص الشعرم 26551

2012 -1كنكز المعرفة طىبلؿ بف محمد البيبلنينفحة مف الشعر26552

2012 -1كنكز المعرفة طىبلؿ بف محمد البيبلنينفحة مف الشعر26553

2008دار المعرفة الجامعيةفكزم عيسىقراءة النص الشعرم 26554

2008دار المعرفة الجامعيةفكزم عيسىقراءة النص الشعرم 26555

2011-1دار الزماف لمطباعة كالنشر كالتكزيع طلطيؼ محمد حسفالفضاء الشعرم عند بدر شاكر السياب26556

2014-2دار الصفاء عماف طحميد ادـ ثكينيعمـ العركض ك القكافي 26557

2014-2دار الصفاء عماف طحميد ادـ ثكينيعمـ العركض ك القكافي 26558
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2000 1ط-لبناف- دار ممفاتحسف حمد(الحطيئة-إبف الجصاص-...أبك نكاس-جحا) 1ظرفاء العرب ج26559

2000 1ط-لبناف- دار ممفاتحسف حمد(متفرقات-جامع الصيدالني -...جرير-الجاحظ ) 2ظرفاء العرب ج26560

2000 1ط-لبناف- دار ممفاتحسف حمد(,,,األقيشر األسدم-...أبك الحارث جميف) 3ظرفاء العرب ج26561

1984دط -بيركت-دار النيضة العربيةالسعيد الكرقيفي مصادر التراث العربي26562

1984دط -بيركت-دار النيضة العربيةالسعيد الكرقيفي مصادر التراث العربي26563

2013 1ط- عماف - دار البداية محمد عبد القادر سمحافمقاالت في األدب األردني المعاصر26564

2011 1ط- األردف-مؤسسة الكراؽمحمد أحمد ربيعدراسات كأبحاث في األدب العربي26565

دس-دط - لبناف-دار العمـ لممبلييف جبكر عبد النكرمصطمح أدبي900المعجـ األدبي أ ب ج د أىـ معجـ أدبي أكثر مف26566

2013 6ط- عماف - دار الفكر ماىر شعباف عبد البارمقياسو-معاييره-مقكماتو-نظرياتو- التذكؽ األدبي طبيعتو26567

2013 6ط- عماف - دار الفكر ماىر شعباف عبد البارمقياسو-معاييره-مقكماتو-نظرياتو- التذكؽ األدبي طبيعتو26568

2004 1ط- لبناف-دار الكتاب الجديد المتحدةعبد اليادم بف ظافر الشيرماستراتيجيات الخطاب مقاربة لغكية تداكلية26569

2011 2 ط2008 1ط-األردف-عالـ الكتب الحديثىادم نيرعمـ الداللة التطبيقي في التراث العربي26570

2011 1ط-األردف-عالـ الكتب الحديثنكارم سعكدم أبك زيدمحاضرات في عمـ الداللة26571

2011 1ط-األردف-عالـ الكتب الحديثنكارم سعكدم أبك زيدمحاضرات في عمـ الداللة26572

2011 1ط- األردف-دار عيداء فرىاد عزيز محيي الديفالبحث الداللي في كتب األمثاؿ حتى نياية القرف السادس اليجرم26573

المعتز لمنشر كالتكزيع أطركحة دكتكراهدلخكش جار اهلل حسيف دزه يىالبحث الداللي في كتاب سيبكيو26574

2012دط - العراؽ-المكتب الجامعي الحديث صداـ حمك حمزة-دراسة داللية-أفعاؿ القدـك في القرآف الكريـ 26575

2012دط - العراؽ-المكتب الجامعي الحديث صداـ حمك حمزة-دراسة داللية-أفعاؿ القدـك في القرآف الكريـ 26576

26577
النصكص الصكتية في مشاىير شركح المقدمة الجزرية

غانـ قدكرم :تؽ/نزار خكرشييد عقراكم
2010 1ط- األردف-دار الراية لمنشر كالتكزيعالحمد

2010 1ظ-األردف-عالـ الكتب الحديث مصطفى بكعنانيفي الصكتيات العربية أبعاد التصنيؼ الفكنيتيقي كنماذج التنظير الفنكلكجي26578
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2012 1ط- عماف - دار البداية ىاني عبد الرحمف عبداليادمالداللة المشتركة منيج عممي في فقو المغة26579

2013دط - اإلسكندرية-دار المعرفة الجامعية رانيا فكزم عيسى/فكزم عيسىعمـ الداللة النظرية كالتطبيؽ26580

2013دط - اإلسكندرية-دار المعرفة الجامعية رانيا فكزم عيسى/فكزم عيسىعمـ الداللة النظرية كالتطبيؽ26581

26582
أبحاث كدراسات في النحك العربي

خير الديف فتاح عيسى القاسمي 
2012دط - العراؽ-المكتب الجامعي الحديث القاسمي

26583
أبحاث كدراسات في النحك العربي

خير الديف فتاح عيسى القاسمي 
2012دط - العراؽ-المكتب الجامعي الحديث القاسمي

2012-دط-اإلسكندرية-دار المعرفة الجامعيةمحمكد أحمد نحمةأصكؿ النحك العربي26584

2012-دط-اإلسكندرية-دار المعرفة الجامعيةمحمكد أحمد نحمةأصكؿ النحك العربي26585

2012 1ط-األردف-مؤسسة حمادة لمدراسات لينا عمي محمد الجراحالحمؿ كالمحمكؿ في النحك العربي26586

2013دط -العراؽ-المكتب الجامعي الحديثعماد مجيد عمىالمسائؿ النحكية في كتب التراجـ النحكية26587

2013دط -العراؽ-المكتب الجامعي الحديثعماد مجيد عمىالمسائؿ النحكية في كتب التراجـ النحكية26588

2008 1ط-عماف - دار كائؿ لمنشر الكيبلني" محمد أميف"إيماف-دراسة تحميمية كصفية-دكر المعنى في تكجيو القاعدة النحكية مف خبلؿ كتب معاني القرآف26589

2010 1ط-األردف-دار أسامة عمي جميؿ السامرائيمعجـ المصطمحات الصرفية26590

2006 1ط- األردف-عالـ الكتاب الحديث منصكر صالح محمد عمي الكليدمالخبلؼ النحكم في المنصكبات26591

2006 1ط- األردف-عالـ الكتاب الحديث منصكر صالح محمد عمي الكليدمالخبلؼ النحكم في المنصكبات26592

2012دط -طنطا-دار المعرفة الجامعية محمكد سميماف ياقكتإعراب جزء عـ26593

2012دط -طنطا-دار المعرفة الجامعية محمكد سميماف ياقكتإعراب جزء عـ26594

2013 1ط- عماف-دار البداية ىاني عبد الرحمف عبد اليادم(أييما قبؿ الفعؿ أـ المادة)عمـ الفعؿ 26595

2013 1ط- عماف-دار البداية ىاني عبد الرحمف عبد اليادم(أييما قبؿ الفعؿ أـ المادة)عمـ الفعؿ 26596

2014دط - اإلسكندرية-دار المعرفة الجامعية محمكد أحمد نحمةصكر تأليؼ الكبلـ عند ابف ىشاـ26597
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2014دط - اإلسكندرية-دار المعرفة الجامعية محمكد أحمد نحمةصكر تأليؼ الكبلـ عند ابف ىشاـ26598

2007 1ط-عماف-دار صفاء لمنشر كالتكزيعكريـ حسيف ناصح الخالدمالبديؿ المعنكم مف ظاىرة الحذؼ26599

2007 1ط-عماف-دار صفاء لمنشر كالتكزيعكريـ حسيف ناصح الخالدمالبديؿ المعنكم مف ظاىرة الحذؼ26600

2012 1ط-األردف-دار الحامد قاسـ خميؿ حسف القكاسمةطعف النحاة كالمغكييف في لغات العرب26601

2012 1ط-األردف-دار الحامد قاسـ خميؿ حسف القكاسمةطعف النحاة كالمغكييف في لغات العرب26602

26603
المفصؿ في التطبيؽ المغكم المتكامؿ

عادؿ جابر صالح /أحمد سميماف
شفيؽ محمد /خالد عبد اهلل فبلح/محمد
2013 1ط- عماف-دار صفاءالرقب

26604
المفصؿ في التطبيؽ المغكم المتكامؿ

عادؿ جابر صالح /أحمد سميماف
شفيؽ محمد /خالد عبد اهلل فبلح/محمد
2013 1ط- عماف-دار صفاءالرقب

2014دط -اإلسكندرية-دار المعرفة الجامعية محمكد أحمد نحمةالتعريؼ كالتنكير بيف الداللة كالشكؿ26605

2014دط -اإلسكندرية-دار المعرفة الجامعية محمكد أحمد نحمةالتعريؼ كالتنكير بيف الداللة كالشكؿ26606

26607
عادة الصياغة المفاىيـ كالمصطمحات كا 

محمد :تر/مانكيؿ سيميك ككنسيساك
2012 1ط-األردف-عالـ الكتب الحديثأمطكش

2009دط -األردف-دار اليازكرم العمميةطراد الكبيسيارتحاالت الشعر في الزماف كالمكاف26608

2009دط -األردف-دار اليازكرم العمميةطراد الكبيسيارتحاالت الشعر في الزماف كالمكاف26609

2006 1ط-األردف-عالـ الكتب الحديثحناف محمد مكسى حمكدة-أحمد عبد المعطي نمكذجا-الزمكانية كبنية الشعر المعاصر26610

2013 1ط- عماف - دار المستقبؿ معاذ السرطاكممختارات مف الشعر العربي الحديث دراسة كتحميؿ26611

2013 1ط- عماف - دار المستقبؿ معاذ السرطاكممختارات مف الشعر العربي الحديث دراسة كتحميؿ26612

دس/دط -اإلسكندرية- دار المعرفة الجامعيةفكزم عيسىفي الشعر الحديث كالمعاصر26613
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دس/دط -اإلسكندرية- دار المعرفة الجامعيةفكزم عيسىفي الشعر الحديث كالمعاصر26614

دس-دط - لبناف-دار العمـ لممبلييف مصطفى الشكعواألدب األندلسي مكضكعاتو كفنكنو26615

دس-دط - لبناف-دار العمـ لممبلييف مصطفى الشكعواألدب األندلسي مكضكعاتو كفنكنو26616

2012/دط -اإلسكندرية- دار المعرفة الجامعيةفكزم عيسىالمكشحات-الشعر-األدب األندلسي النثر26617

2012/دط -اإلسكندرية- دار المعرفة الجامعيةفكزم عيسىالمكشحات-الشعر-األدب األندلسي النثر26618

2011 1ط-األردف-عالـ الكتب الحديثسمماف عمكاف العبيدمالبناء الفني في القصيدة الجديدة26619

2011 1ط-األردف-عالـ الكتب الحديثسمماف عمكاف العبيدمالبناء الفني في القصيدة الجديدة26620

2006 1ط-األردف-األىمية لمنشر كالتكزيعحسيف الدراكيش/عبد الفتاح محمد الجكاىر في المرأة كالحب كالغزؿ26621

2012 1ط-عماف - دار الشركؽ محمد عبد القادرفضاء التجاكز قراءات تطبيقية في إبداعات شعرية كركائية البراىيـ نصر اهلل26622

2012 1ط-عماف - دار الشركؽ محمد عبد القادرفضاء التجاكز قراءات تطبيقية في إبداعات شعرية كركائية البراىيـ نصر اهلل26623

2008 1ط-دسكؽ - دار العمـ كاإليماف محمد عمكاف سالماف,,,اإليقاع في شعر الحداثة دراسة تطبيقية عمى دكاكيف26624

2008 1ط-دسكؽ - دار العمـ كاإليماف محمد عمكاف سالماف,,,اإليقاع في شعر الحداثة دراسة تطبيقية عمى دكاكيف26625

2010 1ط-سكريا-دار الزمافركاء محمكد  حسيف-دراسة كصفية - إشكالية الحداثة في الفمسفة اإلسبلمية المعاصرة 26626

2007 1ط-بيركت-مركزدراسات الكحدة العربيةعبد اإللو بمقزيزالعرب كالحداثة دراسة في مقاالت الحداثييف26627

2007 1ط-بيركت-مركزدراسات الكحدة العربيةعبد اإللو بمقزيزالعرب كالحداثة دراسة في مقاالت الحداثييف26628

2012 1ط- األردف-دار عيداء نفمة حسف أحمد العزمتقنيات السرد كآليات تشكيمو الفني قراءة نقدية26629

2008 1ط-لبناف-الدار العربية لمعمـك ناشركفإبراىيـ صحراكمالسرد العربي القديـ األنكاع كالكظائؼ كالبنات26630

2013 1ط-األردف-الكراؽ لمنشر كالتكزيعنبيؿ حمدم الشاىدبنية السرد في القصة القصيرة سميماف فياض نمكذجا26631

2012 1ط-األردف-الكراؽ لمنشر كالتكزيعنبيؿ حمدم الشاىد,,,العجائبي في السرد العربي القديـ مائة ليمة كليمة26632

2013 1ط-األردف-الكراؽ لمنشر كالتكزيعمحمد صالح الشنطيأسئمة الفكر كفضاءات السرد دراسات نظرية كتطبيقية فيالركاية العربية المعاصرة26633

2009 1ط- الرياض-النادم األدبيميساء زىدم الخكاجاتمقي النقد العربي الحديث لؤلسطكرة في شعر بدر شاكر سياب26634
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2009 1ط- الرياض-النادم األدبيميساء زىدم الخكاجاتمقي النقد العربي الحديث لؤلسطكرة في شعر بدر شاكر سياب26635

2009 1ط- عماف - دار يافا العممية جياد شاىرالمجاليمفيـك الطبقات في النقد األدبي عند العرب26636

2014دط - اإلسكندرية-دار المعرفة الجامعية فكزم عيسىمف ذخائر التراث رؤية تحميمية نقدية26637

2014دط - اإلسكندرية-دار المعرفة الجامعية فكزم عيسىمف ذخائر التراث رؤية تحميمية نقدية26638

2010 1ط- األردف-دار دجمة باف حميد الراكمالحطيئة في معيار النقد قديما كحديثا26639

2010 1ط- األردف-دار دجمة باف حميد الراكمالحطيئة في معيار النقد قديما كحديثا26640

2009 2ط- األردف-دار دجمة شاداف جميؿ عباسعمر بف أبي ربيعة في الخطاب النقدم العربي الحديث26641

2013 1ط-األردف-الكراؽ لمنشر كالتكزيعمصطفى القمعيالنقد اإلبداعي كتابة محاكرة لممشيد الثقافي العربي المعاصر26642

26643
التخييؿ القصصي الشعرية المعاصرة

لحسف :تر/شمكميت ريمكف كنعاف 
1995 1ط- الدار البيضاء-دار الثقافةأحمامة

26644
التخييؿ القصصي الشعرية المعاصرة

لحسف :تر/شمكميت ريمكف كنعاف 
1995 1ط- الدار البيضاء-دار الثقافةأحمامة

2009 2المغرب ط-المركز الثقافي العربي حسف بحراكمالشخصية- الزمف- بنية الشكؿ الركائي الفضاء26645

2009 2المغرب ط-المركز الثقافي العربي حسف بحراكمالشخصية- الزمف- بنية الشكؿ الركائي الفضاء26646

2013دط - اإلسكندرية-مؤسسة حكرس الدكليةمحمد عبد المنعـتقنيات التمتيؿ كاإلخراج في المسرح التسجيمي26647

2013دط - اإلسكندرية-مؤسسة حكرس الدكليةمحمد عبد المنعـتقنيات التمتيؿ كاإلخراج في المسرح التسجيمي26648

2012دط -اإلسكندرية-دار المعرفة الجامعيةفكزم سعد عيسىالكاقعية السحرية في الركاية العربية26649

2012دط -اإلسكندرية-دار المعرفة الجامعيةفكزم سعد عيسىالكاقعية السحرية في الركاية العربية26650

2010 1ط- دمشؽ - دار الفرقد ماجد صالح السامرائي"أدب الركائي عمي خيكف"التقنية الركائية كالتأكيؿ المعرفي دراسات في القصة الركائية26651

2010 1ط- دمشؽ - دار الفرقد ماجد صالح السامرائي"أدب الركائي عمي خيكف"التقنية الركائية كالتأكيؿ المعرفي دراسات في القصة الركائية26652

2008دط - بيركت-دار التنكيرمحمد عباسأفبلطكف كاألسطكرة26653
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2008دط - بيركت-دار التنكيرمحمد عباسأفبلطكف كاألسطكرة26654

2006 5ط- القاىرة-مكتبة مدبكلي عبد المنعـ الحفنيالمكسكعة الصكفية26655

2009 1ط-سكريا-دار الزمافياسيف حسيف الكيسيالتصكؼ في العراؽ كدكره في البناء الفكرم الحضارة اإلسبلمية26656

2009 1ط-سكريا-دار الزمافياسيف حسيف الكيسيالتصكؼ في العراؽ كدكره في البناء الفكرم الحضارة اإلسبلمية26657

2005 1ط- القاىرة-مكتبة مدبكلي صابر طعيمةالتصكؼ كالتفمسؼ الكسائؿ كالغايات26658

2005 1ط- القاىرة-مكتبة مدبكلي صابر طعيمةالتصكؼ كالتفمسؼ الكسائؿ كالغايات26659

2008 1ط-لبنافىياـ كريديةأضكاء عمى األلسنية26660

2008 1ط-لبنافىياـ كريديةأضكاء عمى األلسنية26661

2008 2ط/2003 1ط-لبنافىياـ كريديةاأللنسية الفركع كالمبادئ كالمصطمحات26662

2008 2ط/2003 1ط-لبنافىياـ كريديةاأللنسية الفركع كالمبادئ كالمصطمحات26663

2011دط - القاىرة-مكتبة مدبكليعبلء طاىرالكتابة المستحيمة نماذج مف الركاية العالمية المعاصرة26664

2011دط - القاىرة-مكتبة مدبكليعبلء طاىرالكتابة المستحيمة نماذج مف الركاية العالمية المعاصرة26665

2008دط - الجزائر-دار التنكيرابراىيـ صحراكم:تر/دانياؿ ريغرجؿ اإلستشراؽ مسارات المغة العربية في فرنسا26666

2008دط - الجزائر-دار التنكيرابراىيـ صحراكم:تر/دانياؿ ريغرجؿ اإلستشراؽ مسارات المغة العربية في فرنسا26667

2011 1ط- األردف-عالـ الكتب الجديث نصر الديف بف غنيسةفصكؿ في السيميائيات26668

2004دط -القاىرة-دارغريب يكسؼ خميؼمناىج البحث األدبي26669

2004دط -القاىرة-دارغريب يكسؼ خميؼمناىج البحث األدبي26670

2007 1ط- األردف-دار دجمة نكزاد حسف أحمدالمنيج الكصفي في كتاب سيبكيو26671

2004 1ط- عماف-دار صفاءحميد آدـ ثكينيمنيج النقد األدبي عند العرب26672

2004 1ط- عماف-دار صفاءحميد آدـ ثكينيمنيج النقد األدبي عند العرب26673

2009 1ط- تكنس- عالـ الكتب الحديثسامية الدريدم الحسنيدراسات في الحجاج قراءة لنصكص مختارة مف األدب العربي القديـ26674

700



2009 1ط- تكنس- عالـ الكتب الحديثسامية الدريدم الحسنيدراسات في الحجاج قراءة لنصكص مختارة مف األدب العربي القديـ26675

2008دط - سكرية-صفحات لمدراسات كالنشرصابر الحباشةالتداكلية كالحجاج مداخؿ كنصكص26676

2008دط - سكرية-صفحات لمدراسات كالنشرصابر الحباشةالتداكلية كالحجاج مداخؿ كنصكص26677

2005 1ط- بيركت - دار الطميعة معكد صحراكم-دراسة تداكلية لظاىرة األفعاؿ الكبلمية في التراث المساني العربي - التداكلية عند العمماء العرب 26678

2005 1ط- بيركت - دار الطميعة معكد صحراكم-دراسة تداكلية لظاىرة األفعاؿ الكبلمية في التراث المساني العربي - التداكلية عند العمماء العرب 26679

2012 1ط-لبناف-مركز دراسات الكحدة العربيةسمر محمد سعد:تر/مجمكغة مك بحث في العبلمة المرئية مف أجؿ ببلغة الصكرة26680

2010 1ط-سكرية- دار الزمافسميـ بركاتالتعجيؿ في قركض النثر26681

2010 1ط-سكرية- دار الزمافسميـ بركاتالتعجيؿ في قركض النثر26682

2007 2ط-اإلسكندرية-دار النيصة العربيةعبده الراجحيمحاضرات في األدب المقارف26683

2007 2ط-اإلسكندرية-دار النيصة العربيةعبده الراجحيمحاضرات في األدب المقارف26684

2012دط -اإلسكندرية-دار المعرفة الجامعيةفكزم سعد عيسىاتجاىات تبسيط النص األدبي لمطفؿ26685

2012دط -اإلسكندرية-دار المعرفة الجامعيةفكزم سعد عيسىاتجاىات تبسيط النص األدبي لمطفؿ26686

2012دط - األردف- دار دجمةمحمكد شكر الجبكرماالتجاىات الحديثة في تحسيف الكتابة كالخط العمربي26687

2010 1ط-المغرب-دار األمافقصي العتابي:تر/جكرج يكؿالتداكلية 26688

2012 1ط-األردف-الكراؽ لمنشر كالتكزيعمحمد شنطي/ىادم نيرالتذكؽ األدبي 26689

2013 1عالـ الكتب الحديث األردف طرابح بف خكيةالتناص-الرمز -جماليات القصيدة اإلسبلمية المعاصرة الصكرة 26690

2013 1عالـ الكتب الحديث األردف طرابح بف خكيةجماليات القصيدة اإلسبلمية المعاصرة اإليقاع الشعرم26691

2014 1عالـ الكتب الحديث األردف طأيكب جريجس العطيةاأسمكبية في النقد العربي المعاصر26692

2014 1عالـ الكتب الحديث األردف طأسماء جمكسي عبد الناظرالتفاعؿ السياقي بيف الشعر األكؿ كالتراث النقدم إلى القرف الخامس اليجرم26693

2013 1مركز دراسات الكحدة العربيةبيركت طمحمد جاسـ جبارةمسائؿ الشعرية في النقد العربي دراسة في نقد النقد26694

2013 1دار الرضكاف عماف طرياض ىبلؿ الدليميبيف الفكر كالنقد كالتشكيؿ البصرم26695
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26696
النقد العربي القديـ حتى نياية القرف الخامس اليجرم

محمد أحمد / داكد غطاشة الشكابكة
2009 1دار الفكرعماف طصكالحة

2010 1عالـ الكتب الحديث األردف طأحمد بيكيساالدبية في النقد العربي القديـ مف القرف الحامس حتى القرف الثامف لميجرة26697

2012دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية دط فكزم سعد عيسىاتجاىات تبسيط النص األدبي لمطفؿ26698

2012دار عيداء األردف دط محمد خميؼ الحيانيالتأكياية مقاربة كتطبيؽ مشركع قراءة في شعر فاضؿ العزاكم26699

2013 1دار الحامد عماف طمشرم بف خميفةالنقد المعاصر كالقصيدة الحديثة26700

26701
التداكليات كتحميؿ الخطاب بحكث محكمة

منتصر أميف / حافظ إسماعيمي عمكم
2014 -1كنكز المعرفة طعبد الرحيـ

26702
التداكليات كتحميؿ الخطاب بحكث محكمة

منتصر أميف / حافظ إسماعيمي عمكم
2014 -1كنكز المعرفة طعبد الرحيـ

2012 1عالـ الكتب الحديث األردف طفتحي بكخالفةلغة النقد األدبي الحديث26703

1989 1دار اآلداب بيركت طسامي سكيداففي النص الشعرم العربي مقاربات منيجية26704

2012 1االنتشار العربي لبناف طأسامة محمد البحيرممقارنات في السرد العربي26705

2012 1االنتشار العربي لبناف طبكشكشة بف جمعةإشكالية المفاىيـ كأجناسية الركاية-النقد الركائي في المغرب العربي26706

2010 1الدار العربية لمعمـك ناشركف لبناف طمجمكعة مف الباحثيفندكة الركاية العربية كالنقد المداخبلت كالتكصيات26707

2013 1عالـ الكتب الحديث األردف طيكنس لشيب:إليزابيت غافك غالكترمناىج النقد األدبي 26708

2009عالـ الكتب الحديث األردف دط مجمكعة مف الباحثيفقضايا النقد األدبي بيف النظرية كالتطبيؽ26709

2011دار العمـ كاإليماف دمشؽ دط  محمكد رزؽ حامدالنقد األدبي مف العصر الجاىمي حتى العصر العباسي26710

2013 1عالـ الكتب الحديث األردف طحسيف المناصرةقراءات في المنظكر السردم النسكم26711

2013 1دار مجدالكم األردف طأحمد جبر شعتجماليات التناص26712

2009 1دار مجدالكم األردف طفاتف عبد الجبار جكادالمكف لعبة سيميائية بحث إجرائي في تشكيؿ المعنى الشعرم26713
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2012 1دار صفاء عماف طأحمد رحيـ كريـ الخفاجيالمصطمح السردم في النقد األدبي العربي الحديث26714

2010 1دار صفاء عماف طعبد القادر فيدكحاالتجاه النفسي في نقد الشعر العربي26715

2010 1حمادة لمنشر كالتكزيع األردف طجكدت كسابالخطاب الشعرم العربي الحديث المصادر كاآلليات26716

2014 1دار الرضكاف عماف طباسـ األعسـنقد السرد26717

26718
النقد الفني دراسة في المفاىيـ كالتطبيقات

سامي قحطاف /عمي شناكة آؿ كادم 
2014 1دار الرضكاف عماف طسمماف

26719
درسات أدبية نقدية في الفنكف النثرية

مصطفى محمد / داكد غطاشة الشكابكة
2010 2دار الفكر عماف طالفار

2009 1عالـ الكتب الحديث األردف طالشاىد البكشيخي(قضايا كنماذج كنصكص)مصطمحات النقد العربي لدل الشعراء الجاىميف كاإلسبلمييف 26720

2014 1دار الرضكاف عماف طعمي شناكة آؿ كادمالخطاب الجمالي المعنى كالتشكيؿ26721

2012دار الكتب كالكثائؽ القكمية كرككؾ دط نفمة حسف أحمد-دراسة تطبيقية لركاية الزيني بركات - التحميؿ السيميائي لمفف الركائي 26722

2011 1دار الفكر العربي القاىرة طعبد العميـ محمد اسماعيؿ عميدراسة مكضكعية فنية (عصر سيادة قرطبة  )ظاىرة المقطعات في الشعر األندلسي 26723

2014 1دار الكفا اإلسكندرية طسعيد محمد محمد السقاجذكر الحداثة كما بعد الحداثة26724

2011دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية دط فكزم سعد عيسىجماليات التمقى قراءات نقدية في الشعر العربي المعاصر26725

2011 1دار الفارابي لبناف طإبراىيـ فضؿ اهللعمـ النفس األدبي مع نصكص تطبيقية26726

2013 1عالـ الكتب الحديث األردف طرابح بف خكيةمقدمة في األسمكبية26727

2013 1عالـ الكتب الحديث األردف طرابح بف خكيةمقدمة في األسمكبية26728

2014 1عالـ الكتب الحديث األردف طمحمد صابرعبيدالتشكيؿ النصي الشعرم، السردم، السير ذاتِي26729

2014 1عالـ الكتب الحديث األردف طمحمد صابرعبيدالتشكيؿ النصي الشعرم، السردم، السير ذاتِي26730

2013 1االنتشار العربي بيركت طمعجب العدكاني/أحمد صبرة التشكؿ كالمعنى في الخطاب السردم26731

2012 1عالـ الكتاب الحديث األردف طسكسف البياتي/محمد صابرعبيدلنبيؿ سميماف((مدارات الشرؽ))جماليات التشكؿ الركائي دراسة في الممحمة الركائية 26732
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2012 1عالـ الكتب الحديث األردف طميدم صبلح الجكيدمالتشكيؿ المرئي في النص الركائي الجديد26733

2012-2011النص بيف القراءة كالتأكيؿ بحكث الندكة المنعقدة في المركز الجيكم لميف التربية كالتككيف مكناس 26734 2013 1عالـ الكتب الحديث األردف طيحيى رمضاف/إدريس مقبكؿ 

2012-2011النص بيف القراءة كالتأكيؿ بحكث الندكة المنعقدة في المركز الجيكم لميف التربية كالتككيف مكناس 26735 2013 1عالـ الكتب الحديث األردف طيحيى رمضاف/إدريس مقبكؿ 

2014 1دار العمـ كاإليماف دسكؽ طنعماف عبد السميع متكليأثره في بنية النص-االنزياح المغكم أصكلو 26736

2005 1مجد المؤسسة الجامعية بيركت طأحمد محمد كيساالنزياح مف منظكر الدراسات األسمكبية26737

2010 1عالـ الكتب الحديث األردف طخميؿ شكرم ىياسالقصيدة السير ذاتية بنية النص كتشكيؿ الخطاب26738

2010 1عالـ الكتب الحديث األردف طمحمد صابر عبيدالمغامرة الجمالية لمنص القصصي26739

2013 1دار الكتاب الجديد ليبيا طعبد الرحيـ جيرافعمبة السرد النظرية السردية مف التقميد إلى التأسيس26740

2010-2009 1دار مجدالكم عماف طفيصؿ غازم النعيميالعبلمة كالركاية دراسة سيميائية في ثبلثية ارض السكاد لعبد الرحمف منيؼ26741

2014 1دار الرضكاف عماف طجاسـ حميد جكدةجمالية العبلمة الركائية 26742

2012 1المؤسسة العربية األردف طعبد اهلل إبراىيـالمحاكرات السردية26743

2014دار العمـ كاإليماف دسكؽ دط نعماف عبد السميع متكليالتناص المغكم نشأتو كأصكلو كأنكاعو26744

2010 1عالـ الكتب الحديث األردف طسعيد سبلـالتناص التراثي الركاية الجزائرية أنمكذجا26745

2010 2عالـ الكتب الحديث األردف طمحمد صابر عبيدالقصيدة العربية الحديثة حساسية االنبثاقة الشعرية األكلى جيؿ الركاد كالستينات26746

2010 1عالـ الكتب الحديث األردف طالشريؼ حبيمةبنية الخطاب الركائي دراسة في ركايات نجيب الكيبلني26747

2014 1دار عيداء األردف طسيقا عمي عارؼالقصيرة " محيي الديف زنطنة"الحكار في قصص 26748

2013 1دار مجدالكم عماف طرشيد بف مالؾمف المعجميات إلى السيميائيات26749

2013 1فضاءات األردف ط عبد النكار إدريسالنقد الجندرم تمثبلت الجسد األنثكم في الكتابة النسائية26750

2013 1فضاءات األردف ط عمي جعفر العبلؽالشعر كالتمقي دراسة نقدية26751

2014 1عالـ الكتب الحديث األردف طأيكب جريجس العطيةاألسمكبية في النقد العربي المعاصر26752

2003 1دار الكندم األردف طمكسى سامح ربابعةاألسمكبية مفاىيميا كتجمياتيا26753
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2014 1دار عيداءعماف طمحمد صابرعبيدالشعر بكصفو ىكية مف التشكيؿ إلى العبلمة26754

2013 1دار مجدالكم عماف طسعيد محمد بككرتفكيؾ النص مقاربة بنيكية أسمكبية منفتحة مقارنة بيف المتنبي كأمؿ دنقؿ26755

2014 1عالـ الكتب الحديث األردف طباف البناالبناء السردم في الركاية اإلسبلمية المعاصرة26756

2009 1ط-عماف - دار كائؿ لمنشر الشمالي-محمد فتحي -نضاؿ قراءة النص األدبي مدخؿ كمنطمقات26757

2008 1دار مجدالكم األردف طحسف عميافالبنيكيكف-احساف عباس -الخطاب النقدم العربي ابف خمدكف 26758

2011 1دار الجرير عماف طسعاد عبد الكىاب العبد الرحمفالنص األدبي التشكيؿ كالتأكيؿ26759

2012 1مؤسسة جائزة عبد العزيز األردف طمحمد الزغبيـ2011 مايك 5 -3أبحاث المؤتمر الدكلي الرابع لمسرديات السرد كالشعر 26760

2013 1ط-المغرب-دار األمافمحمد فميح الجبكرماالتجاه السيميائي في نقد السرد العربي الحديث26761

2013 1عالـ الكتب الحديث األردف طرابح بف خكيةالتناص-الرمز -جماليات القصيدة اإلسبلمية المعاصرة الصكرة 26762

(بحث في األشكاؿ كاالستراتيجيات)الحجاج كالحقيقة كآفاؽ التأكيؿ في نماذج ممثمة مف تفسير سكرة البقرة26763 2010 1دار الكتاب الجديد المتحدة لبناف طعمي الشبعاف

2010 1عالـ الكتب الحديث األردف طفتحي بكخالفةالتجربة الركائية المغاربية دراسة في الفعاليات النصية كآليات القراءة26764

2013-2012 1دار مجدالكم األردف طحسف عميافتداخؿ األجناس األدبية الركاية كالسيرة سيرة مدينة كشعب26765

2013 1دار الرضكاف عماف طشاكر عبد العظيـ جعفرتمظيرات ما بعد الحداثة في النص المسرحي العربي26766

2009 2عالـ الكتب الحديث األردف طأحمد مداسلسانيات النص نحك منيج لتحميؿ الخطاب الشعرم26767

2014 1دار كندم عماف طسمماف كاصدعالـ النص دراسة بنيكية في األساليب السردية26768

2013 1عالـ الكتب الحديث األردف طرابح بف خكيةالبنية التركيبية لمقصيدة الحديثة26769

شكالية المغة26770 2014 1عالـ الكتب الحديث األردف طعبد المجيد الحسيبالركاية العربية الجديدة كا 

2010 1عالـ الكتب الحديث األردف طمحمد العياشي كنكنيشعرية القصيدة العربية المعاصرة دراسة أسمكبية26771

2011 1عالـ الكتب الحديث عماف طماجد الجعافرة1ـ المجمد 2010 تمكز 29-27المرجعيات في النقد كاألدب كالمغة مؤتمر النقد الدكلي الثالث عشر 26772

2011 1عالـ الكتب الحديث عماف طماجد الجعافرة2ـ المجمد 2010 تمكز 29-27المرجعيات في النقد كاألدب كالمغة مؤتمر النقد الدكلي الثالث عشر 26773

2013 1عالـ الكتب الحديث األردف طىاني نصر اهللرحمة المكت دراسة في رمكز السياب الشخصية كالخاصة26774
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2013 1أمكاج األردف طسعادة عكدة أبك عراؽقضايا في عالـ الطفكلة26775

2013 1دار الكفاء اإلسكندرية طمحمد فكزم مصطفىدراسات في مسرح الطفؿ تنظيرا كتطبيقا26776

2002 1دار اآلداب بيركت طصبلح فضؿتحكالت الشعرية العربية 26777

2013 1دار الكفاء اإلسكندرية طمحمد فكزم مصطفى"يعقكب الشاركني نمكذجا"أنساؽ القيـ في قصص األطفاؿ 26778

2011 1األردف ط-دار الفارس لمنشر كالتكزيع عبد اهلل إبراىيـالسرد النسكم الثقافة األبكية، اليكية األنثكية، كالجسد26779

2014 1دار النيضة العربية بيركت طأنطكاء طعمةسيمياء القصة العربية26780

2011 1مكتبة لناف ناشركف طنبيؿ أيكبالنقد النصي كتحميؿ الخطاب نظريات كمقاربات26781

2011 1مكتبة لناف ناشركف طنبيؿ أيكبكسيميائية الخطاب النقدم (2)نص القارئ المختمؼ26782

1999 1دار اآلداب القاىرة طصبلح فضؿشفرات النص دراسة سيميكلكجية في شعرية القص كالقصيد26783

2014 1عالـ الكتب الحديث األردف طالربعي بف سبلمةالكجيز في مناىج البحث األدبي كفنيات البحث العممي26784

2014 1المؤسسة الحديثة لمكتاب لبناف طرجاف عبد اهلل تكماأدب الرحمة كالرحالكف العرب26785

2014 1دار النيضة العربية لبناف طأحمد كماؿ زكيالنقد األدبي الحديث أصكلو كاتجاىاتو26786

2013 1دار الكفاء لدنيا الطباعة اإلسكندرية طحسف يكسؼظاىرة التأكيؿ في النص الشعرم دراسة نماذج مف الشعر العربي القديـ26787

1991 1دار اآلداب بيركت طسامي سكيداففي داللية القص كشعرية السرد26788

2010 1عالـ الكتب الحديث األردف طمحمد صابر عبيدالعبلمة الشعرية قراءات في تقانات القصيدة الجديدة26789

2014 1عالـ الكتب الحديث األردف طمحمد صابر عبيدالصكرة-الداللة -تجميات النص الشعرم المغة 26790

2014 1دار الراية األردف طالكبير الداديسيالحداثة الشعرية العربية بيف الممارسة كالتنظير دراسة في تجربة نازؾ المبلئكة26791

2013 1فضاءات األردف ط راشد عمي عيسى2012التشكيؿ الجمالي عند األطفاؿ مدخؿ تطبيقي في أدب األطفاؿ في األردف 26792

2013 1دار مجدالكم األردف طسعيد محمد بككرتفكيؾ النص مقاربة بنيكية أسمكبية منفتحة مقارنة بيف المتنبي كأمؿ دنقؿ26793

2010 1عالـ الكتب الحديث األردف طمحمد صابر عبيدببلغة القراءة فضاء المتخيؿ النصي التراث، الشعر، السينما26794

2010 1الدار العربية لبناف طعبد المطيؼ محفكظالبناء كالداللة في الركاية مقاربة مف منظكر سيميائية السرد26795
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2009دار الساقي لبناف ط جديدة أدكنيسمقدمة لمشعر العربي26796

2011 1دار الفرابي بيركت طعمي ميدم زيتكفالقص-المكاف -في مدار النقد األدبي الثقافة 26797

1985 2ط/1981 1دار الطميعة بيركت طجكرج طرابيشيرمزية المرأة في الركاية العربية كدراسات أحرل26798

2007 2المغرب ط-المركز الثقافي العربي محمد صابر عبيدشعرية الحجب في خطاب الجسد26799

2009 1الدار العربية لمعمـك ناشركف لبناف طعادؿ درغاـفي تحميؿ النص الشعرم 26800

2013 1ضفاؼ بيركت طعبد القادر بف سالـبنية الحكاية في النص الركائي المغاربي الجديد26801

2010 1الدار العربية لمعمـك ناشركف لبناف  طإبراىيـ خميؿبنية النص الركائي دراسة26802

2010 1الدار العربية لمعمـك ناشركف لبناف  طمحمد معتصـبنية السرد العربي مف مساءلة الكاقع إلى سؤاؿ المصير26803

2010 1الدار العربية لمعمـك ناشركف لبناف  طعادؿ ضرغاـفي السرد الركائي26804

2010 1الدار العربية لمعمـك ناشركف لبناف  طمحمد بكعزةتحميؿ النص السردم تقنيات كمفاىيـ26805

2013 1تيمقاد لمنشر الجزائر طشميسة غربيشعيب حميفي أكراؽ في السيرة كالرحمة26806

2013 1دار مجدالكم  عماف طجاسـ محمد جاسـجماليات العنكاف مقاربة في خطاب محمكد دركيش26807

2013دار الفكر العربي القاىرة دط عمر الدسكقي1في األدب الحديث المجمد 26808

2013دار الفكر العربي القاىرة دط عمر الدسكقي2في األدب الحديث المجمد 26809

2014 1دار الحامد األردف طسبلمة ىميؿ عيد الغريب(ىػ 784 / 648)الرسائؿ الفنية في العصر المممككي األكؿ26810

2011 1دار عيداء األردف طنعيـ مجاىد عكدةفي العصر الجاىمي كصدر االسبلـ-أدب المرأة العربية الشعر كالنثر كالحكار 26811

2014 1عالـ الكتب الحديث األردف طأسماء بنت عبد العزيز الجنكبيسير الشعر الذاتية في األدب العربي الحديث26812

2013 1دار عيداء األردف طأحمد عمي الفبلحي(دراسة اجتماعية نفسية)االغتراب في الشعر العربي في القرف السابع اليجرم 26813

2013 1عالـ الكتب الحديث األردف طسعيد بككرالنص الشعرم القديـ بيف آليات إنتاجو كجماليات تمقيو26814

2013دار الكفاء لدنيا الطباعة اإلسكندرية دط محمد عبد الكاحد حجازماألطبلؿ في الشعر العربي دراسة جمالية26815

2014 1دار عيداء األردف طصديؽ بتاؿ الساعدمدراسة مكضكعية فنية (عصر سيادة قرطبة  )ظاىرة المقطعات في الشعر األندلسي 26816
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2013 1دار عيداء األردف طمحمد عبيد السبياني(ىػ422-ىػ 92مف الفتح حتى سقكط الخبلفة  )المكاف في الشعر االندلسي26817

2013 1دار عيداء االردف طعبد المطيؼ عيسىشعر الرثاء في عصر ممكؾ الطكائؼ في األندلس26818

2012 1ط- العراؽ-المكتب الجامعي الحديث صالح محمكد محمد الطائي-شعر القرنييف الخامس كالسادس لميجرة أنمكذجا-ىكية الشعر األندلس بيف االستقبلؿ كالتبعية لممشرؽ 26819

2012 1ط- العراؽ-المكتب الجامعي الحديث صالح محمكد محمد الطائي-شعر القرنييف الخامس كالسادس لميجرة أنمكذجا-ىكية الشعر األندلس بيف االستقبلؿ كالتبعية لممشرؽ 26820

2015 1دار المعرفة الجامعية االسكندرية طفكزم عيسىاألدب األندلسي النثر الشعر المكشحات26821

2013 1دار مجدالكم  عماف طمحمد حسيف محمكدشعرية الجسد الجاىمي فحص أثر الجسد في القصيدة الجاىمية26822

2013 1دار مجدالكم  عماف طمحمد حسيف محمكدفحص أثر الجسد في شعر ىذيف العصريف (العصر األمكم- عصر صدر اإلسبلـ )شعرية الجسد 26823

2013دار الكتاب الحديث الجزائر دط أمينة فزارل"الطريقة الفنية"األدب المغربي كاألندلسي نصكص شعرية كنثرية مختارة لمتطبيؽ 26824

2013دار الكتاب الحديث الجزائر دط أمينة فزارل"الطريقة التاريخية"األدب المغربي كاألندلسي نصكص شعرية كنثرية مختارة لمتطبيؽ 26825

2013 1دار عيداء األردف طجميؿ عمكاف مقراضالبنية السردية في شعر امرؤ القيس26826

2013 1دار عيداء األردف طجميؿ عمكاف مقراضالبنية السردية في شعر امرؤ القيس26827

2013 1ط- األردف-دار عيداء آزاد محمد البجبلنيىػ422- ىػ 92المجالس الشعرية في االندلس مف الفتح حتى سقكط الخبلفة 26828

2015دار المعرفة االسكندرية دط فكزم عيسىإتجاىات جديدة في شعر القرنيف الثالث كالرابع اليجرييف26829

2012 1دار عيداء العراؽ طعمر إبراىيـ تكفيؽ-مكضكعاتو كفنكنو-الكافي في تاريخ الدب العربي في الندلس 26830

2006 1عالـ الكتب الحديث األردف طإيماف السيد أحمد الجمؿالمعارضات في الشعر األندلسي 26831

2010 1دار دجمة عماف طمحمد شياب العاليالشعر السياسي األندلسي في عصر ممكؾ الطكائؼ26832

2014 1دار عيداء األردف طإنقاذ عطا اهلل محسف(دراسة نقدية)السرد القصصي في الشعر األندلسي 26833

2013 1عالـ الكتب الحديث األردف طمصطفى شميعةالقراءة التأكيمية لمنص الشعرم القديـ بيف أفؽ التعارض كأفؽ االندماج26834

26835
(ىػ463)آليات الشعرية بيف التأصيؿ كالتحديث مقاربة تشريحية لرسائؿ ابف زيدكف 

2013 1عالـ الكتب الحديث األردف طحميد حمامكشي/ أحمد العمكم العبدالكم

2014 1دار عيداء األردف طأحمد حاجـ الربيعيصكرة الرجؿ في شعر المرأة األندلسية دراسة تحميمية26836
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2013 1دار عيداء األردف طآزاد محمد البجبلنيالقيـ الجمالية في الشعر األندلسي عصرم الخبلفة كالطكائؼ26837

2013 1دار عيداء األردف طمحمكد شاكر الجنابيدراسات في الخطاب السياسي األندلسي عصر المرابطيف كالمكحديف كبني األحمر26838

2013 1دار عيداء األردف طعمي اسماعيؿ السامرائيالمكف كداللتو المكضكعية كالفنية في الشعر األندلسي مف عصر المرابطيف حتى نياية الحكـ العربي26839

2012 1دار صفاء األردف طجمعة حسيف يكسؼ الجبكرمالمضاميف التراثية في الشعر األندلسي في عيد المرابطيف المكحديف26840

2009 1دار كنكز المعرفة االردف طمنذر ذيب كفافيصكرة المراة في شعر الصعاليؾ كالمصكص حتى نياية العصر األمكم26841

2008 3دار الكتب العممية لبناف ططو أحمد ابراىيـتاريخ النقد األدبي عند العرب مف العصر الجاىمي إلى القرف الرابع اليجرم26842

2014دار الراية األردف دط الكارث الحسفدالليات التراكيب في الشعر العربي القديـ26843

س2011 1دار الحامد األردف طحسيف عمي الدخيميالبنية الفنية لشعر الفتكحات اإلسبلمية في عصر صدر اإلسبلـ 26844

س2012 1دار صفاء عماف طمصطفى عبد المطيؼ جياككؾالحياة كالمكت في الشعر الجاىمي26845

1993 6جامعة قات يكنس بنغازم طيحيى الجبكرمالشعر الجاىمي خصائصو كفنكنو26846

12014دار كنكز المعرفة االردف طعبد الكريـ الرحيكمجماليات األسمكب في الشعر الجاىمي مقاربة نقدية ببلغية في إبداع شعراء المدرسة األكسية26847

2013 1دار الكفاء لدنيا الطباعة اإلسكندرية طحسف يكسؼالشعر الجاىمي في دراسات المستشرقيف األلماف26848

2013 1ط- العراؽ-المكتب الجامعي الحديث تكفيؽ ابراىيـ صالح الجبكرمدراسات معاصرة في الشعر الجاىمي26849

2014 1دار الحامد األردف طتكفيؽ ابراىيـ صالح الجبكرمدراسات في الشعر الجاىمي برؤيا جديدة 26850

26851
أخبار النساء

عبد المجيد طعمو :ابف قيـ الجكزية تح
1998 2دار المعرفة لبناف طالحمب

2014 1عالـ الكتب الحديث األردف طحسف الكاراكمي: تح(ىػ538ت )تحقيؽ في المقامات المزكمية أبي الطاىر محمد بف يكسؼ السرقسطي26852

2012 1دار الرضكاف عماف طشاكر ىادم حمكد التميميالبنى الثابتة كالمتغيرة لشعر الغزؿ في صدر اإلسبلـ كالعصر األمكم26853

2009 1دار االنتشار العربي األردف طعمر بف عبد العزيز السيؼ-األسطكرة كالرمز - بنية الرحمة في القصيدة الجاىمية 26854

2014 1عالـ الكتب الحديث األردف طعبد اهلل بف أحمد الفيفيمفاتيح القصيدة الجاىمية نحك رؤية نقدية جديدة عبر المكتشفات الحديثة في اآلثار كالميثكلكجيا26855

2008 1ط-لبناف-الدار العربية لمعمـك ناشركفإبراىيـ صحراكمالسرد العربي القديـ األنكاع كالكظائؼ كالبنات26856
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2012 1عالـ الكتب الحديث األردف طكماؿ الزمانيس-رضي اهلل عنو-حجاجية الصكرة في الخطابة السياسية لدل اإلماـ عمي 26857

2008 1عالـ الكتب الحديث األردف طمحمد كراكبيبنية الجممة كدالالتيا الببلغية في األدب الكبير البف المقفع دراسة تركيبية تطبيقية26858

2014 1دار الكتاب الحديث القاىرة طصابر عبد الدايـجماليات النص االدبي في التراث العربي26859

2013 1دار الكفاء لدنيا الطباعة اإلسكندرية طأحمد محمد عكيفقراءة في ديكاف العرب26860

2009 1عالـ الكتب الحديث عماف طعبد اهلل طاىر الحذيفي(دراسة نصية)فاعمية التعبير القرآني في الشعر المحدث العباسي 26861

ىػ246ما تبقى مف رحمة ابف حمكيو المسماة الرحمة المغربية لشيخ الشيكخ تاج الديف أبي محمد عبد اهلل بف عمر بف عمي بف محمد بف حميو الجكيني السرخسي المتكفى سنة 26862 2011 1دار الكفاء لدنيا الطباعة اإلسكندرية طإسبلـ ىجرس: تد/نجاة المريني: تح

2014 1دار الحامد األردف طسميـ بتقةترييؼ السرد الركائي الجزائرم26863

2012 1دار عيداف األردف طفريدة ابراىيـ بف مكسى-دراسة نقدية - زمف المحنة في سرد الكاتبة الجزائرية 26864

2013 1دار عيداء األردف طسبلـ عمي الفبلحيالبناء الفني في شعر ابف جابر األندلسي26865

2013 1دار عيداء األردف طسبلـ عمي الفبلحيالبناء الفني في شعر ابف جابر األندلسي26866

2013 1ط-لبناف-الدار العربية لمعمـك ناشركفىدل رجب العبيدمعبد الرؤكؼ بابكر السيد- فاعمية شعر الرفض كالتمرد أمؿ دنقؿ26867

2010 1عالـ الكتب الحديث األردف طصبلح الديف احمد دراكشةالرؤل كاالدكات عند شعراء القرف الثاني اليجرم26868

2014 1دار الكندم األردف طمحمد ماجد مجمي الدخيؿأنمكذجا (ىػ525ت )الصكرة الفنية في الشعر األندلسي شعر األعمى التطيمي 26869

2012 1دار النيضة العربية  لبناف طجاف نعـك طنكسالسؤاؿ الديني في شعر أدكنيس 26870

2008 1عالـ الكتب الحديث األردف طمحمد صابر عبيدالسيرة الذاتية الشعرية قراءة في التجربة السيرية لشعراء الحداثة العربية 26871

26872
التكرارات الصكتية في لغة الشعر

زياد فبلح /محمد عبد اهلل القتسمي  
2010 1عالـ الكتب الحديث األردف طالزعبي

2010 1دار الكتاب الجديد المتحدة لبناف طمحمد عمي كندمفي لغة القصيدة الصكفية26873

2010 1دار دجمة عماف طباف حميد الراكمالحطيئة في معيار النقد قديما كحديثا26874

2010 1دار صفاء عماف طعبد اليادم بف ظافر الشيرمالمتنبي في معيار النقد الببلغي 26875

2014 1دار عيداء األردف طإيياب مجيد جرادعمقمة الفجؿ بيف دارسيو قديما كحديثا26876
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2013 1دار عيداء األردف طأحمد عمي الفبلحيالصكرة في الشعر العربي26877

2014 1دار عيداء األردف طعمي اسماعيؿ السامرائيمستكيات البناء الشعرم عند ابف جبير األندلسي26878

2009 2دار دجمة عماف طشاداف جميؿ عباسعمر بف أبي ربيعة في الخطاب النقدم العربي الحديث26879

26880
شعر ابف سعيد المغربي

محمد زكريا /ىالة عمر ابراىيـ اليكارم
2012 1دار الكفاء االسكندرية طعناني

2013 1دار عيداء األنبار طمحمد عكيد السايربحكث نقدية في شعر األندلسييف26881

26882
العمـك في ما تغنى بو الشاعراإلنساف في شعر المتنبي

2011 1بيساف لبناف طعبد الرحمف بف سعكد بف ناصر اليكاكم

26883
العمـك في ما تغنى بو الشاعرالمرأة كالحب كالغزؿ في شعر المتنبي

2011 1بيساف لبناف طعبد الرحمف بف سعكد بف ناصر اليكاكم

2010 1عالـ الكتب الحديث األردف طمحمكد درابسة/الطاىر اليمامي  ـ11/  ىػػػػ 5بحث في شعرية مف منظكر شعر شعراء عمى شعرىـ إلى القرف - الشعر عمى الشعر 26884

26885
دراسة أسمكبية إحصائية- التشكيؿ اإلستعارم في شعر أبي عبلء المعرم 

2010 2ط /2009 1ط-دسكؽ - دار العمـ كاإليماف شعيب خمؼ

2014 1دار الراية األردف طمصطفى العرافيببلغة النص الشعرم 26886

26887
(مشركع قراءة )التفكير الببلغي عند العرب أسسو كتطكره إلى القرف السادس

حمادم صمكد
 2ط/1981 1دار الكتاب الجديد المتحدة بيركت ط

إفرنجي2010 3ط/ 1994

2013 1عالـ الكتب الحديث األردف طرابح بف خكيةجماليات القصيدة المعاصرة التركيب الشعرم26888

2010 1كتاب ناشركف لبناف طزكرياء تكنانيالتسييؿ لعمـك الببلغة المعاني كالبياف كالبديع26889

26890
المدخؿ لدراسة الببلغة العربية

2008 1دار الكفاء لدنيا الطباعة اإلسكندرية طأحمد محمكد المصرل/محمد أبك شكارب

2013 1دار عيداء األردف طمحمد عبيد السبياني(ىػ540 - 422)الكجو الببلغي كأثره في السياؽ الشعرم األندلسي عصر الطكائؼ كالمرابطيف26891
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2013 1عالـ الكتب الحديث األردف طعبد اهلل خضر حمدأسمكبية اإلنزياح في شعر المعمقات26892

2014 1عالـ الكتب الحديث األردف طباديس ليكيمؿ(ىػ626ت )مظاىر التداكلية في مفتاح العمـك لمسكاكي 26893

2014 1دار دجمة األردف طحسف منديؿ حسف العكيميدراسات ببلغية كأسمكبية26894

2012 1ط-األردف-دار أسامة عمر عبد اليادم عتيؽعمـ الببلغة بيف األصالة كالمعاصرة26895

2014 -2013 1دار مجدالكم  عماف طمحمد جاسـ جبارةالمعنى كالداللة في الببلغة العربية دراسة تحميمية لعمـ البياف26896

2014 -1كنكز المعرفة األردف طحسف المكدفببلغة الخطاب اإلقناعي نحك تصكر نسقي لببلغة الخطاب26897

2013 -1كنكز المعرفة األردف طمنتصر أميف عبد الرحيـتداكليةاالقتباس دراسة في الحركية التكاصمية لبلستشياد26898

2009 2ط/ 2008 1دارالعمـ كاإليماف دسكؽ طمحمد عبد الجكاد شريؼالبيبمكغرافيا بيف األعماؿ الفنية كالخدمات المكتبية26899

2014دار العمـ كاإليماف دسكؽ دط ىاني محمد(خدماتيا -أكعيتيا - أنكاعيا  )المكتبات26900

2014 1قاىرة ط'المكتبة العصرية اؿعبد الحميد عبد الفتاح شعبلفاتجاىات نظـ التعميـ في القرف الحادم كالعشريف26901

2015دط - عماف - دار يافا العممية فيد خميؿ زايداألساليب العصرية في تدريس المغة العربية26902

2012 1دار الحامد األردف طعنكد الشايش الخريشاأسس المنياج كالمغة26903

س2012 1دار صفاء عماف طصباح نكزم المرزكؾمنيج البحث كتحقيؽ النصكص كنشرىا26904

2013 1دار عكيداء األردف طمحمد عكيد السايرزمردة األندلس دراسات كببمكغرافيا26905

2013 1دار عكيداء األردف طمحمد عكيد السايرزمردة األندلس دراسات كببمكغرافيا26906

2014دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية دط محمد عبد الرزاؽ المكياتجاىات التأليؼ في األدب كالغة قراءة في مصادر التراث العربي26907

2013 1ط-األردف-دار أسامة أحمد محمد (صالح صدقي)فارس الذكاء العاطفي في تدريس المغة العربية معايير المناىج في دكلة قطر انمكذجا26908

2010 1دار محمد عمي لمنشر تكنس طالزىر الزنادفصكؿ في الداللة مابيف المعجـ كالنحك26909

1997 1دار النيضة العربية بيركت طحممي خميؿمقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي26910

2015 1دار األعصار العممي األردف طمحمد صالح رماف/فيد خميؿ زايد المعاجـ كالداللة 26911

2013عالـ الكتب الحديث األردف رابح بف خكيةجماليات القصيدة المعاصرة اإليقاع الشعرم26912
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2005 1دار الكفاء لدنيا اإلسكندرية طمحمد عبد الحميدفي إيقاع شعرنا العربي كبيئتو26913

2013 1ط-األردف-دار أسامة فاضؿ بنياف محمدالنيؿ الصافي في عمـ العركض كالقكافي26914

26915
المدخؿ إلى تحميؿ النص األدبي كعمـ العركض

زىدم محمد /مصطفى خميؿ الكسكاني
2014 2دار صفاء عماف طحسيف حسف قطناني/عيد

2014 2دار صفاء عماف طحميد آدـ ثكينيعمـ العركض كالقكافي26916

2013 1عالـ الكتب الحديث األردف طرابح بف خكيةفي البنية الصكتية كاإليقاعية26917

2014 1دار كمكتبة الكندم األردف طذياب شاىيفالعركض العربي في ضكء الزمز كالنظاـ26918

2013 1عالـ الكتب الحديث األردف طرابح بف خكيةفي البنية الصكتية كاإليقاعية26919

2012 1دار الفارابي لبناف طنديـ نجدمجدؿ االستشراؽ كالعكلمة26920

2009 1دار المنيؿ المبناني بيركت طجاف نعـك طنكسثنائية الشرؽ كالغرب دراسات في نصكص أدبية معاصرة26921

2005 1دار المنيؿ المبناني بيركت طنديـ نجدمعبد اهلل العركم- حسف حنفي- أثر االستشراؽ في الفكر العربي المعاصر عند إدكارد سعيد26922

2014 1دار الرضكاف عماف طعباس ىاني الجراحالمقامات العربية كآثارىا في اآلداب العالمية26923

2010 1دار أسامة األردف طمحمد أحمد اإلدريسي السكقيالمدارس األدبية في صحراء الطكارؽ26924

2013فضاءات األردف ط خاصة ابراىيـ عمكش: ترالشعر البديؿ قراءة في المسككت عنو26925

2014 1مكتبة المجتمع العربي األردف طمحمد قدكر تاجاالستشراؽ ماىيتو، فمسفتو كمناىجو26926

2014 1مكتبة المجتمع العربي األردف طمحمد قدكر تاجاالستشراؽ ماىيتو، فمسفتو كمناىجو26927

2013 1كزارة الثقافة األردف طصفاء عبد الفتاح محمد الميداكم(2008 -1995)األنا في شعر محمكد دركيش دراسة سكسيك ثقافية في دكاكينو مف 26928

2013 1ط- عماف-دار البداية تركي عمي العزاكمرايات المبرزات كغايات المميزات مف النساء األندلسيات 26929

2013 1ط- عماف-دار البداية تركي عمي العزاكمأبك بكر محمد بف زىر األندلسي الممقب بالحفيد طبيبا، سياسيا كأدبيا26930

2014 1عالـ الكتب الحديث األردف طعامر جميؿ شامي الراشدمالنص الصكفي دراسة تفكيكية في نصكص أبك يزيد البسطامي نمكدجا26931

2014 1ط- عماف - دار يافا العممية صالح محمكد مصمحإقرأ فضؿ القمـ كالكتاب عمى حياة أكلي األلباب26932

713



26933

4-1قبلئد العياف كمحاسف األعياف 

أبي نصر الفتح بف عبيد اهلل القسي 
ىػ 529اإلشبيمي الشيير بابف خاقاف 

حسيف يكسؼ خريكش: تح
2010 1ط- األردف-عالـ الكتاب الحديث 

2013 1دار الحامد األردف ططو عفاف الحمداني"تيذيب األسماء كالمغات"منيج كمكارد اإلماـ النككم في كتابو 26934

26935
تراجـ طبقات النحاة كالمغكييف كالمفسريف كالفقياء

تقي الديف ابف قاضي الشبيي األسدم 
 (ىػ851ت )الدمشقي الشافعي 

2008 1الدار العربية لممكسكعات لبناف طمحسف غياض:تح

(ـ1546/ىػ 953ت )البف طكلكف، شمس الديف محمد بف عمي الدمشقي الصالحي " مخطكطة"1ذخائر القصر في تراجـ نببلء العصر ج26936 2015 1ط-األردف-دار زىراف ندل عبد الرزاؽ محمكد الجيبلكم

(ـ1546/ىػ 953ت )البف طكلكف، شمس الديف محمد بف عمي الدمشقي الصالحي " مخطكطة"2ذخائر القصر في تراجـ نببلء العصر ج26937 2015 1ط-األردف-دار زىراف ندل عبد الرزاؽ محمكد الجيبلكم

2014دار جميؿ لمنشر األردف دط عارؼ تكفيؽ عطارم: ريزا دكمب تر1948- 1911صكرة العربي في األدب الييكدم 26938

2002مف منشكرات اتحاد الكتاب العرب دمشؽ دط مختار حبار(الرؤيا كالتشكيؿ)شعر أبي مديف التممساني 26939

1دار الكتب العممية لبناف طمحمد عكيد السايرشعراء أندلسيكف منسيكف كيميو فكات الدكاكيف األندلسية26940

2002 1دار مجدالكم األردف طأماني سميماف داكداألسمكبية كالصكفية دراسة في شعر الحسيف بف منصكر الحبلج26941

2013 1دار مجدالكم األردف طيحيى الجبكرمالمنتخب المختار مف نكادر األشعار26942

ـ1505 -1445/ىػ911 -849رياض األلباب بمحاسف اآلداب لمسيكطي عبد الرحمف بف ابي بكر بف محمد بف سابؽ جبلؿ الديف الخضيرم السيكطي 26943 2013 1دار مجدالكم األردف طيحيى الجبكرم: تح

ابف ليكف التجيبي- أبي بكر بف القكطية- أبي عامر مسممة- دكاكيف شعرية لشعراء أندلسييف أبي جعفر بف االبار26944 2013 1دار عيداء األردف طىدل شككت بيناـ: تح

2012 1مركز البابطيف طىالة عمر ابراىيـ اليكارمشعر صفكاف بف إدريس26945

2013 1مركز الكتاب األكاديمي األردف طأياد عبد المجيد إبراىيـ العبد اهللالشعر كالعسؿ دراسة فنية تحميمية لشعر اليذلييف26946

1دار الكتب العممية بيركت طانتصار خضر الدنافـ1145- 1070/ ىػ 540- 463ديكاف ابف بقي األندلسي 26947

2013عالـ الكتب الحديث األردف دط عبد اهلل بف عكدة العطكمتمقي المعمقات دراسة في االستقباؿ التعاقبي26948
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2012 1مركز البابطيف طعبد العزيز الساكرممستدرؾ الزيادات عمى ديكاف أبي حياف الغرناطي26949

2013 1عالـ الكتب الحديث األردف طعبد اهلل خضر حمدأسمكبية اإلنزياح في شعر المعمقات26950

2014 1المكتب العربي لممعارؼ القاىرة ط سمكل عمي ابراىيـ الجيارالسينما كالسياسة نشأة الفيمـ السياسي كمعالجتو ألىـ القضايا السياسية26951

2012 4مكتبة المجتمع العربي األردف طآماؿ حميـ الصراؼمكجز في تاريخ الفف26952

26953
نظريات في عمـ الجماؿ

عدلي محمد /ياسميف نزيو أبك شيخة
2011 1مكتبة المجتمع العربي األردف طعبد الكىاب

2013 1دار الكفاء االسكندرية طراكية عبد المنعـ عباسعمـ الجماؿ كتاريخ فمسفة الفف كالحضارة26954

2013 2دار النيضة العربية لبناف طأحمد مختار العبادمفي تاريخ المغرب كاألندلس26955

2015 2دار صفاء عماف طعمي شناكة آؿ كادمفمسفة الفف كعمـ الجماؿ26956

2015 1دار الخميج عماف طعبد الرحمف حسيف العزاكمالمغرب العربي في العصر اإلسبلمي 26957

26958
"في جدلية العبلقة بيف الفف التشكيمي كالشعر" جمالية الصكرة 

2011 1المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر لبناف طكمكد عبيد

2011 1أكاديمية الفنكف القاىرة طحكمت البيضانيجماليات كتتقنيات الصكت26959

دار الكفاء اإلسكندريةسناء خضرمبادئ فمسفة الفف26960

26961
تاريخ الفف عبر العصكر 

2009 1مكتبة المجتمع العربي األردف طخمكد بدر غيت/فداء حسيف أبك دبسة 

2012 1ط- عماف-دار البداية آماؿ حميـ الصراؼعمـ الجماؿ فمسفة كفف 26962

2014 1دار الراية األردف طالكبير الدادسيتحميؿ الخطاب السردم كالمسرحي26963

2013 1دار الرضكاف عماف طسمير عبد المنعـ القاسميجماليات السينكغرافيا في العرض المسرحي اإليمائي26964

2013 1دار الرضكاف عماف طشاكر عبد العظيـ جعفرتمظيرات ما بعد الحداثة في النص المسرحي العربي26965

2013 1دار الراية األردف طسميماف الحقيكم(خبايا صناعة الصكرة)سحر الصكرة السينمائية 26966
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-اإلسكندرية-مؤسسة حكرس الدكليةمحمد عبد المنعـتقنيات التمتيؿ كاإلخراج في المسرح التسجيمي26967

2014 1دار الرضكاف عماف طسامي الحصناكلسيمياء أداء الممثؿ في العرض المسرحي المنكدرامي26968

2013 1دار المنيؿ المبناني طمحمد مصطفى كماؿمكسكعة المسرح العربي26969

2013 1دار الرضكاف عماف طحيدر جكاد كاظـ العميدمتأكيؿ الزم في العرض المسرحي26970

26971
التكاصمية في أداء الممثؿ المسرحي

عبكد / عمي عبد الحسيف الحمداني
2014 1دار الرضكانعماف طحسف المينا

26972
الدراما بيف التشكؿ كالعرض المسرحي

عبد الغاني : مايكؿ فانديف ىيقؿ تر
2013المركز القكمي لمترجمة دط أحمد عبد الفتاح- داكد

2013 1دار عيداء عماف طرؤذاف أنكر مدحتالدراما النسائية في المسرح العربي الحديث26973

2012 1دار دجمة األردف طعقيؿ ميدم يكسؼالكعي كاإلبداع الجمالي في السينما كالمسرح26974

2012 1دار صفاء األردف طعمي محمد ىادم الربيعيالخياؿ في الفمسفة كالدب كالمسرح26975

2004 2دار الكفاء اإلس كندرية طأبك الحسف عبد الحميد سبلـفنكف العرض المسرحي كمناىج البحث26976

2010 1دار يافا العممية األردف طميند الجندمالدليؿ العربي المصكر لؤلفبلـ األمريكية السينما األمريكية26977

2013 1دار الكفاء اإلسكندرية طعمي خميفةمسرح الطفؿ البناء كالرؤية26978

2014 1المكتب العربي لممعارؼ القاىرة ط عبلء عبد النعيـالدراما التمفزيكنية المبادئ العممية لنقد ككتابة السيناريك كالحكار26979

2010 1الدار العربية لمعمـك ناشركف لبناف طشرؼ الديف ماجدكليفالصكرة السردية في الركاية كالقصة كالسينما26980

2010 1التنكير لبناف طغادة اإلماـجاستكف باشبلر جماليات الصكرة26981

2013 1دار البداية عماف طمحمد خمؼ الجبكرممف ركائع البديع في الحديث النبكم الشريفمحمد خمؼ الجبكرم26982

2007دط - اإلسكندرية-مؤسسة حكرس الدكليةمصطفى غنيـمعجـ السيرة النبكية26983

2014 1عالـ الكتب الحديث األردف طعبد العزيز الممككياألسمكب في القرآف الكريـ سكرة البقرة أنمكذجا26984

2015 4دار الفكر عماف طفاضؿ صالح السامرائيمف أسرار البياف القرآني26985
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26986
الكجكه كالنظائر في القرآف الكريـ يبحث في معاني كممات القرآف الكريـ التي تشترؾ في المفظ كالنطؽ كالرسـ كتختمؼ في المعاني
أبي ىبلؿ الحسف بف عبد اهلل العسكرم 

2010 1دار الكتب العممية لبناف طأحمد السيد: تح

2010 1عالـ الكتب الحديث األردف طعمر عبد اليادم عتيؽظكاىر أسمكبية في القرآف الكريـ التركيب كالرسـ كاإليقاع26987

26988
النصكص الصكتية في مشاىير شركح المقدمة الجزرية

غانـ قدكرم :تؽ/نزار خكرشييد عقراكم
2010 1دار الراية العراؽ طالحمد

1014 1دار صفاء عماف طنادية عبد الرضا عمي المكسكماإلعجاز الببلغي في القرآف الكريـ عند السيكطي في كتابيو اإلتقاف كمعترؾ األقراف26989

2014 1عالـ الكتب الحديث األردف طىادية السالميالتناص في القرآف دراسة سيميائية لمنص القرآني26990

شكالية تحديد المعنى في النص القرآني26991 2008دط - سكرية-صفحات لمدراسات كالنشرمحمد بف أحمد جيبلففعالية القراءة كا 

1996 1منشكرات دار النمير سكرية طعبد اليادم الفكيكياالقتباس مف القرآف الكريـ في الشعر العربي26992

26993
قراءة جديدة لنظاـ التكرار في البناء الصكتي لبلعجاز القرآني

عمراف إسماعيؿ / طالب محمد اسماعيؿ
2014 1ط-األردف-دار زىراف فيتكر

2014دار اليازكرم عماف  دط عابد بكىادمالئلحالة الزمنية ألدكات النفي كتطبيقاتيا في القرآف الكريـ26994

2012 1دار تمكز طرفاه عزيز العارضيالترتيب في القرآف الكريـ المجاؿ، كالكسائؿ، كالبكاعث، كالدالالت26995

26996
أساليب المحاكرة في القرآف الكريـ 

طالب محمد / عمراف اسماعيؿ فيتكر
2010 1دار زىراف األردف طأسماعيؿ

2013 1جينية األردف طسمماف محمد القضاهكتب اعراب الحديث النبكم تعريؼ كتحميؿ كمتابعة26997

2014 1جينية األردف طسمماف محمد القضاهكتب اعراب الحديث النبكم تعريؼ كتحميؿ كمتابعة26998

2014دط -األردف-دار اليازكرم العمميةعبد الرحمف سعكد ابداحأدب الخطاب في القرآف الكريـ26999

2013 1عالـ الكتب الحديث األردف طككرديا أحمد حسف صالحفي الصكر المكية القصار-النظاـ الصكتي التكليدم 27000

2013 1عالـ الكتب الحديث األردف طأسامة عبد العزيز جاب اهللجماليات التمكيف الصكتي في القرآف الكريـ27001

2014 1عالـ الكتب الحديث األردف طمرتضى عمي شرارة"جزء عـ"مستكيات التحميؿ األسمكبي دراسة تطبيقية عمى 27002
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2003 1دار الفجر القاىرة طبكرم عبد الكريـالزمف في القرآف الكريـ دراسة داللية لؤلفعاؿ الكاردة فيو27003

2008 1دار الحامد األردف طفضيمة مسعكدمالتكرارية الصكتية في القراءات القرآنية قراءة نافع أنمكذجا27004

2013 1دار أسامة األردف طميدم عناد قبيا(بعض قصار سكر القرآف الكريـ أنمكذجا)التحميؿ الصكتي لمنص 27005

2014 1دار الرضكاف عماف طفاضؿ عبد العباس النعيميالكسيط عمـ أصكؿ التفسير27006

2008 1عالـ الكتب الحديث األردف طىادم نيرالتفسير المغكم االجتماعي لمقراءات القرآنية27007

2014 1دار الرضكاف عماف طعباس عمي األكسياإلحالة في القرآف الكريـ27008

2008 1عالـ الكتب الحديث األردف طمحمكد سميـ محمد ىياجنةالصكرة النفسية في القرآف الكريـ دراسة أدبية27009

2014 1عالـ الكتب الحديث األردف طمنير عبده عمي أنعـاألسمكب كفاعمية السياؽ دراسة في تجميات الصكرة االستعارية في القرآف الكريـ27010

2013 1دار الكتاب الجديد المتحدة األردف طمحمد الحريشالنص كآليات الفيـ في عمـك القرآف دراسة في ضكء التأكيميات المعاصرة27011

2008 1مؤسسة االنتشار العربي لبناف طالصادؽ النييـكالردكد- الحكارات- الرمز في القرآف الدراسة27012

2014 1عالـ الكتب الحديث األردف طناصر الديف أبك خطيبالرؤية النحكية عند الطبرم قراءة في جامع البياف عف تأكيؿ القرآف27013

2013 1عالـ الكتب الحديث األردف طأسامة عبد العزيز جاب اهللجماليات التمكيف الصكتي في القرآف الكريـ27014

2013 1دار دجمة األردف طحسيف محيسيف ختبلف البكرم(852ت)البحث المغكم في فتح البارم بشرح صحيح البخارم البف حجر العسقبلني 27015

2014 1دار يافا العممية األردف طعطية نايؼ الغكؿالنظرية الببلغية عند اإلماـ الزمخشرم في الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ27016

2007دار الحامد األردف دط يكسؼ أحمد محمد البدكم (ىػ728- 661 )السيرة الذاتية لشيخ اإلسبلـ ابف تيمية27017

2012دار دجمة األردف دط فادم بف محمكد الرياحنةمنيج ابف قتيبة في تأكيؿ مشكؿ القرآف كأثره في الدراسات القرآنية27018

2013 1دار الرضكاف األردف طعبد الكريـ عبد الحسيف الدباججدلية التشخيص كالتجريد في التصكير اإلسبلمي27019

2011 1عالـ الكتب الحديث األردف طمسعكد بكدكخةدراسات أسمكبية في تفسير الزمخشرم27020

2011  5دار الفكر عماف طفاضؿ صالح السامرائي2/1معاني النحك المجمد األكؿ 27021

2011  5دار الفكر عماف طفاضؿ صالح السامرائي4/3معاني النحك المجمد الثاني 27022

2014 1دار دجمة األردف طحسف منديؿ حسف العكيميالتيسير النحكم المعاصر في ضكء الخبلؼ النحكم27023
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2014 1دار دجمة األردف طحسف منديؿ حسف العكيميالتيسير النحكم المعاصر في ضكء الخبلؼ النحكم27024

2014 1دار دجمة األردف طحسف منديؿ حسف العكيميالتيسير النحكم المعاصر في ضكء الخبلؼ النحكم27025

2014 1عالـ الكتب الحديث األردف طىادم نير(2+1)الشرح المعاصر لكتاب سيبكيو المجمد األكؿ 27026

2014 1عالـ الكتب الحديث األردف طىادم نير(4+3)الشرح المعاصر لكتاب سيبكيو المجمد الثاني 27027

2014 1عالـ الكتب الحديث األردف طىادم نير(6+5)الشرح المعاصر لكتاب سيبكيو المجمد الثالث 27028

2014 1عالـ الكتب الحديث األردف طىادم نير(8+7)الشرح المعاصر لكتاب سيبكيو المجمد الثاني 27029

2012 1دار الراية األردف طراضي محمد عيد نكاصرةمكقؼ جبلؿ الديف السيكطي مف المدارس النحكية كالقضايا المغكية27030

2012 1دار الراية األردف طراضي محمد عيد نكاصرةمكقؼ جبلؿ الديف السيكطي مف المدارس النحكية كالقضايا المغكية27031

2012 1دار الرضكاف األردف طعبد الكىاب حسف حمدالنظاـ النحكم في القرآف الكريـ تنازع األصكات كالمعاني27032

2014 2المؤسسة الحديثة لمكتاب لبناف طميا خير بؾ ناصرالنحك العربي كالمنطؽ الرياضي التأسيس كالتأصيؿ27033

2008دار دجمة األردف دط عبد عمي حسيفأصكؿ إعراب المغة العربية27034

27035
األساس في الصرؼ كىك شرح مبسط كتكضيح لطيؼ بطريقة تعميمية مبسطة كبأسمكبمنيجي مدرسي معاصر لمتف البناء في عمـ الصرؼ

لممكلى مبل عبد اهلل الدتفزم مف عمماء 
2013 2دار ابف حـز لبناف طىػ9القرف 

2013 1الدار األكاديمية لمعمـك طعادؿ يكسؼأساسيات اإلعراب مفتاح اإلعراب المبسط27036

2009 1دار الراية األردف طرياض يكنس السكاددراسات في النحك العربي27037

27038
الخرائط المفاىيمية في القكاعد النحكية كالصرفية كاإلمبلئية

محمد نايؼ / محمد حسف حمادات
س2011 1دار الحامد األردف طعياصرة

2013 1عالـ الكتب الحديث األردف طعمر يكسؼ عكاشةكأبحاث أخرل (إف)تأسيسا لكعي لغكم مختمؼ َدْفُع ِداللة التككيد عف 27039

2013 1دار أسامة األردف طخضر أبك العينيفمعجـ األخطاء النحكية كالمغكية كالصرفية الشائعة 27040

2013 3عالـ الكتب الحديث األردف طمحمد حبلكةاألساس في التطبيقات النحكية كالمغكية عبلمات الترقيـ، اإلمبلء استعماؿ المعاجـ، النحك، الصرؼ، التطبيقات، النشاطات، كحمكليا النمكذجية27041

1دار الكتب العمميةبيركت طعبد العالـ القريدمألفيات النحك الثبلث دراسة متنية مقارنة27042

719



2013 1المؤسسة الحديثة لمكتاب لبناف طميا خير بؾ ناصرمناىج تدريس النحك العربي في الجامعات كاقعا كرؤل 27043

2013 1دار ابف حـز لبناف طأيسر الشركح النحكية عمى متف األجركمية ألبي عبد اهلل محمد بف داكد الصنياجي الفاسيصالح حسف الرياشي27044

2013دار رسبلف سكريا دط طبلؿ يحيى الطكبجيىػ606- 544الرازم النحكم مف خبلؿ تفسيره 27045

2013 1فضاءات األردف ط عبد العظيـ أحمد صبرةإعراب المعمقات السبع27046

2014 1دار عيداء لمنشر كالتكزيع األردف طأحمد يحيى عمي الدليميالمصطمح النقدم عند أسامة بف منقد في كتاب البديع في نقد الشعر27047

2014 1دار عيداء لمنشر كالتكزيع األردف طأحمد يحيى عمي الدليميالمصطمح النقدم عند أسامة بف منقد في كتاب البديع في نقد الشعر27048

2014 1دار صفاء لمنشر كالتكزيع عماف طحسيف لفتة حافظالمعنى في النقد العربي القديـ27049

2014 1دار صفاء لمنشر كالتكزيع عماف طحسيف لفتة حافظالمعنى في النقد العربي القديـ27050

2007دط - الجزائر-دار التنكيرألفت حماؿ الركبينظرية الشعر عند الفبلسفة المسمميف مف الكندم إلى إبف رشد27051

27052
النزعة النقدية عند المعتزلة

2013 1الدار المصرية المبنانيةطجابر عصفكر-حامد عمار/عادؿ السكرم

27053
(ىػ276ت )الظكاىر المغكية في أدب الكاتب البف قتيبة

2013 1دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر اإلسكندرية طمجدم ابراىيـ محمد ابراىيـ

27054
(ىػ710ت سنة )الدر الفريد كبيت القصيد لمحمد بف أيدمر 

2013 1عالـ الكتب الحديث لمنشر كالتكزيع األردف طمصطفى حسيف عناية

27055
(ىػ448: ت)التداكلية في التفكير الببلغي دراسة في غرر الببلغة ليبلؿ بف المحسف الصابئ 

2014 1عالـ الكتب الحديث لمنشر كالتكزيع األردف طقالط بف حجي العنزم

27056
شعرية الخطاب في التراث النقدم كالببلغي

عبد الكاسع أحمد الحميرم
مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع بيركت 

2005 1ط

27057
الذكؽ األدبي كتطكره عند النقاد العرب حتى نياية القرف الخامس اليجرم

2006 1دارالكفاء لدنيا الطباعة كالنشر اإلسكندرية طنجكل صابر
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1988 2دارالطميعة لمطباعة كالنشر بيركت طمصطفى الجكزك1 (الجاىمية كالعصكر االسبلمية)نظريات الشعر عند العرب 27058

2002 1دارالطميعة لمطباعة كالنشر بيركت طمصطفى الجكزك نظريات تأسيسية كمفاىيـ كمصطمحات2 (الجاىمية كالعصكر االسبلمية)نظريات الشعر عند العرب 27059

2014 1دارالحامد لمنشر كالتكزيع األردف طتكفيؽ ابراىيـ صالح الجبكرمفي كتاب لؤلصبياني (األدبية كالتقدية)أخبار الشعراء العرب قبؿ اإلسبلـ 27060

27061
الخبر في كتاب األغاني البي الفرج االصبياني

ميادة عبد االمير /ضياء غني العبكدم
2013 1دارالحامد لمنشر كالتكزيع األردف طالعامرم

2013أمكاج لمطباعة كالنشر كالتكزيع عماف دط إبراىيـ خميؿمقدمة في عمـ أصكات المغة العربية27062

2013أمكاج لمطباعة كالنشر كالتكزيع عماف دط إبراىيـ خميؿمقدمة في عمـ أصكات المغة العربية27063

1988 2ط- بيركت - دار الطميعة عادؿ فاخكرمالمسانيات التكليدية كالتحكيمية27064

2012 1دار دجمة األردف طعادؿ ىادم حمادم العبيدمدراسات كنصكص محققة في كتاب سيبكيو27065

27066
بحكث في عمـ الداللة بيف القدماء كالمحدثيف

2014 1دار الكفاءلدنيا الطباعة كالنشر االسكندرية طمجدم ابراىيـ محمد ابراىيـ

2014دار المعرفة الجامعية االسكندرية دط محمكد أحمد نحمةآفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر27067

2012 1عالـ الكتب الحديث األردف طمحمد شندكؿ(مف خبلؿ نماذج مف كتب التصكيب المغكم)التطكر المغكم في العربية الحديثة27068

2014 1دار الرضكاف لمنشر كالتكزيع عماف طصباح عطيكم عبكدالمقطع الصكتي في العربية27069

2010 1دار صفاء لمنشر كالتكزيع عماف طميرفت يكسؼ كاظـ المحياكمالدرس الصكتي عند أحمد بف محمد الجزرم27070

2012 1المؤسسة الحديثة لمكتاب لبناف طركعة محمد ناجيعمـ األصكات كأصكات المغة العربية27071

2014عالـ الكتب الحديث األردف دط عمار ساسيالمدخؿ إلى الصكتيات تاريخا جيكد متعاقبة عبر العصكر مف الفرعكنية إلى العصر الحديث 27072

2014 1عالـ الكتب الحديث األردف طسيى فتحي نعجةآفاؽ الدرس المغكم في العربية المبنى كالمعنى27073

2012 1دار صفاء لمنشر كالتكزيع عماف طمصطفى عبد كاظـ الحسناكماألصكات المغكية كظكاىرىا عند الجاربردم في شرحو عمى شافي ابف الحاجب27074

2013 1عالـ الكتب الحديث األردف طمحمد أمطكشداللية الزمف المساني في المغة27075

2014 1دار عيداء لمنشر كالتكزيع األردف طرياض عبكد غكار الدليميالمسانيات كالصكتيات جيكد في المغة كالتحقيؽ27076
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2014 1دار عيداء لمنشر كالتكزيع األردف طرياض عبكد غكار الدليميالمسانيات كالصكتيات جيكد في المغة كالتحقيؽ27077

2012جيينة لمنشر كالتكزيع عماف  دط عيسى برىكمةمقدمة في المسانيات27078

2011 1ط-عماف - دار المسيرة عاطؼ فضؿ محمدمقدمة في المسانيات27079

2010دار المعرفة الجامعية مصر دط حممي خميؿدراسات في المسانيات التطبيقية27080

27081
المنطؽ في المسانيات

غكنار أندرسكف، - ينس ألككد، كالرس
عبد المجيد جحفة:كأكستف داؿ تر

2013 1دار الكتاب المتحدة بيركت ط

2013 1دار الكتاب الجديد المتحدة طمحمد محمد يكنس عميقضايا في المغة كالمسنيات كتحميؿ الخطاب27082

2013 1دار الكتاب الجديد المتحدة طمصطفى غمفافالمسانيات البنيكية منيجيات كاتجاىات27083

2014 1عالـ الكتب الحديث األردف طنكر الديف رايصالمسانيات المعاصرة في نظرية التكاصؿ27084

2014 1دار الحامد لمنشر كالتكزيع عماف طىاني صبرم عمي آؿ يكنسالصناعة المسانية مقتربات في التأسيس27085

2014 1عالـ الكتاب الحديث األردف طخثير عيسىفي المسانيات العربية الصكائت عند فخر الديف الرازم27086

2009 1عالـ الكتاب الحديث األردف طأحمد مداسلسانيات النص نحك منيج لتحميؿ الخطاب الشعرم27087

2015 1دار األعصار العممي األردف طمحمد صبلح رماف/فيد خميؿ زايدالصكت بيف الحرؼ كالكممة27088

2015دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية دط رانيا فكزم عيسى/فكزم عيسىعمـ الداللة النظرية كالتطبيؽ27089

2011 2 ط2008 1ط-األردف-عالـ الكتب الحديثىادم نيرعمـ الداللة التطبيقي في التراث العربي27090

27091
تكطئة في عمـ المغة

تكفيؽ : كرستياف بيمكف كبكؿ فابر تر
2013 1دار زىراف األردف طعزيز عبد اهلل البزاز

2003 1دار الكندم األردف طمكسى سامح ربابعةاألسمكبية مفاىيميا كتجمياتيا27092

2013 1دار المعتز األردف طعالية أنكر الصفدمشعرية األمكنة في ركايات يحيى يخمؼ27093

2012 1دار زىراف األردف طرئيسة مكسى كريـزعالـ أحبلـ مستغانمي الركائي27094
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27095
-تجربة في القراءة الجمالية دراسة- إشكالية التعبير الشعرم كفاءة التأكيؿ  

2007 1طبع بدعـ مف كزارة الثقافة األردنية عماف طمحمد صابر عبيد

2009دار اليازكرم العممية األردف دط طراد الكبيسيمداخؿ في النقد األدبي 27096

2010 1دار زىراف األردف طمحمد يكسؼ سكاعد(مصر نمكذجا)المرأة في األدبيات العربية المعاصرة 27097

2013 1دار جريراألردف طسامي شياب أحمد الجبكرمجدؿ الخطاب النقدم الحديث كالمعاصر حكؿ شعر أبي العبلء المعرم دراسة في نقد النقد27098

2002اتحاد الكتاب العرب دمشؽ دط حنا عبكد-دراسة-مف تاريخ الركاية 27099

2012 1دار جريراألردف طخالد عبد الرؤكؼ الجبرمكقؼ ابف رشيؽ القيركاني مف الحداثة الشعرية27100

2013جيينة لمنشر كالتكزيع عماف  دط نصرت عبد الرحمف-دراسة في مذاىب نقدية حديثة كأصكليا الفكرية-في النقد الحديث 27101

2011كزارة الثقافة األردف دط سعد الديف كميبالمدخؿ إلى التجربة الجمالية27102

2011الكراؽ لمنشر كالتكزيع األردف دط فاضؿ الكعبي-دراسة كنصكص شعرية كقصصية كمسرحية-كيؼ نقرأ أدب األطفاؿ 27103

2013جيينة لمنشر كالتكزيع عماف  دط أمؿ دنقؿ-مقاربات نقدية-دكتكرة أمؿ دنقؿ حكؿ نار الشعر القديـ 27104

2013اتحاد الكتاب العرب دمشؽ دط غيثاء قادرة01سمسمة الدراسات - تجميات النفس ككأثرىا في صكرة الجسد-لغة الجسد في أشعار الصعاليؾ 27105

2011 1دار الحكار سكرية طفيصؿ صالح القصيرمجماليات النص األدبي أدكات التشكيؿ كسيمياء التعبير27106

2008اتحاد الكتاب العرب دمشؽ دط خميؿ المكسى04جماليات الشعرية سمسمة الدراسات 27107

2015 1دار المعتز األردف طعيسى السعدم(الرثاء - الحكـ - شعراء الكاحدة أبيات كبصمات الغزؿ)جماليات الشعر العربي عمى مر العصكر 27108

2011 1دار جرير األردف طمكسى ربابعة-دراسات تطبيقية-جماليات األسمكب كالتمقي 27109

2014 1دار الكندم األردف طذياب شاىيفالتمقي كالنص الشعرم قراءة في نصكص شعرية معاصرة مف العراؽ كاألردف كفمسطيف كاإلمارات27110

2009اتحاد الكتب العرب دمشؽ دط غالية خكجةتفاعيؿ الرؤية,,,, أسرار البياض الشعرم مكسيقى الحدس27111

2001 1نينكل لمدراسات كالنشر كالتكزيع دمشؽ طخضر اآلغاالبياض الميدكر مقدمة لمشعر الجديد في سكرية27112

2001 1نينكل لمدراسات كالنشر كالتكزيع دمشؽ طخضر اآلغاالبياض الميدكر مقدمة لمشعر الجديد في سكرية27113

2014دار اليازكرم العممية عماف دط طاىر سيؼ غالب1الركضيات في الشعر االندلسي في القرنيف الرابع كالخامس اليجرييف ج27114
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2014دار اليازكرم العممية عماف دط طاىر سيؼ غالب1الركضيات في الشعر االندلسي في القرنيف الرابع كالخامس اليجرييف ج27115

2014دار اليازكرم العممية عماف دط طاىر سيؼ غالب1الركضيات في الشعر االندلسي في القرنيف الرابع كالخامس اليجرييف ج27116

2013 1دار جرير لمنشر كالتكزيع عماف طعبد الحميـ حسيف اليركطالرسائؿ الديكانية في مممكة غرناطة في عصر بني األحمر27117

2013 1دار جرير لمنشر كالتكزيع عماف طعبد الحميـ حسيف اليركطالرسائؿ الديكانية في مممكة غرناطة في عصر بني األحمر27118

2011 1رند لمطباعة كالنشر كالتكزيع دمشؽ طثائر العذارمفي تقنيات التشكيؿ الشعرم كالمغة الشعرية27119

2010 1دار نينكل  سكرية طصابر الحباشةلرجاء الصانع (بنات الرياض)إلى (المص كالكبلب)غكاية السرد قراءات في الركاية العربية مف27120

2012 1دار نينكل  سكرية طمحمد صابر عبيدالتشكيؿ السير ذاتي التجربة كالكتابة27121

2013 1عالـ الكتب الحديث األردف طعبد اهلل بف عكدة العطكمتمقي المعمقات دراسة في االستقباؿ التعاقبي27122

2011الكراؽ لمنشر كالتكزيع األردف دط محمد صالح الشنطيأسئمة الفكر كفضاءات السرد دراسات نظرية كتطبيقية فيالركاية العربية المعاصرة27123

2011 1تمكز طباعة نشر كتكزيع دمشؽ طسعيد عدنافاالتجاىات الفمسفية في النقد األدبي عند العرب في العصر العباسي27124

2009دار صفحات لمدراسات كالنشر سكرية دط عبد القادر فيدكحإراءة التأكيؿ كمدارج معنى الشعر27125

1999مف منشكرات اتحاد الكتاب العرب دمشؽ دط عبد الرزاؽ األصفرالمذاىب األدبية لدل الغرب مع ترجمات كنصكص ألبرز أعبلميا27126

2014 1دار عيداء عماف طإيياب مجيد جرادالقراءة المعاصرة لمتراث النقدم كالببلغي27127

2014الكراؽ لمنشر كالتكزيع األردف دط عبل السعيد حسافنظرية الركاية العربية في النصؼ الثاني مف القرف العشريف27128

2012حمادة لمنشر كالتكزيعاألردف دط ايمف ابراىيـ صكالحوالمفارقة في النقد العربي القديـ في ضكء النقد الحديث27129

2010دار نينكل سكرية دط محمد صابر عبيدسيمياء المكت تأكيؿ الرؤيا الشعرية قراءة في تجربة محمد القيسي27130

27131
نكافذ عمى تراثنا األدبي شعرا كنثرا

2011منشكرات الييئةالعامة السكرية لمكتاب دمشؽ دط عادؿ الفريجات

2010دار نينكل سكرية دط جاسـ خمؼ إلياسشعرية القصة القصيرة جدا27132

2007 1دار الحكار سكرية طمحمد سالـ سعد اهللاألسس الفمسفية لنقد ما بعد البنيكية27133

2014 1دار جرير عماف طسالـ نادر عطية أبك زيدأثر تعدد اليجات العربية في القراءات القرآنية27134
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2013 3دار المسيرة عماف طيكسؼ مسمـ أبك العدكسعمـ البديع-عمـ البياف -مدخؿ إلى الببلغة العربية عمـ المعاني 27135

2009 2دار النفائس األردف طفضؿ حسف عباسالببلغة فنكنيا كأفنانيا عمـ المعاني27136

2009 2دار النفائس األردف طفضؿ حسف عباسالببلغة فنكنيا كأفنانيا عمـ البياف كالبديع27137

2010دار المناىج األردف دط عبد الرحمف عبد الياشميأساليب تصحيحو-تدريسو -كاقعو -التعبير فمسفتو 27138

27139
أساليبو اإلحصائية-تصاميمو -مناىجو -مدخؿ الى البحث في العمـك التربكية كاالجتماعية أساسيتو 

نضاؿ كماؿ /عبد اهلل زيد الكيبلني
2014 4دار المسيرة األردف طالشريفيف

2013دار جميس الزماف عماف دط مالؾ محمد جماؿ بني عطاالسجع في العصر الجاىمي27140

2013جيينة عماف دط فكزية عمي عكاد القضاةقضايا حركؼ المعاني في المغة كالنحك27141

2010 1دار جرير عماف طعبد الفتاح الحمكزالمتشابو المفظي في شكاىد سيبكيو النثرية كالمعنى27142

2008 3دار عبلء الديف دمشؽ طأحمد رمك:تر/ليندا ريتشارد آيركيؼ تعممكف أطفالكـ تحمؿ المسؤكلية27143

2009 1دار الحكار سكرية طسعيد بف كراد:تر/ أمبرتك إيككآليات الكتابة السردية27144

2013 1دار جميس الزماف عماف طعماد محمكد أبك رحمةأدب األخبلؽ عند الجاحظ27145

2014 1دار الكندم عماف طيحيى البشتاكمكقفات في الفمسفة كالفف27146

2012 1دار المعتز األردف طرستـ أبك رستـاألجيزة كالمعدات في التمفزيكف27147

2000اتحاد الكتاب العرب دمشؽ دط ماجدة حمكدمقاربات تطبيقية في األدب المقارف دراسة27148

2014 1مكتبة المجتمع العربي عماف طمحمد قدكر تاجاألدب العربي في ميزاف االستشراؽ27149

2014 1مكتبة المجتمع العربي عماف طمحمد قدكر تاجاألدب العربي في ميزاف االستشراؽ27150

2010دار المناىج األردف دط سعدكف السامكؾاالستشراؽ كمناىجو في الدراسات اإلسبلمية27151

2014 1دار النفائس األردف طمحمد بياء الديف حسيفالمستشرقكف كالقرآف الكريـ27152

2013 1دار جرير عماف طعبد الحميـ حسيف اليركطالنثر الفني عند لساف الديف بف الخطيب27153

2012 1دار جميس الزماف عماف طعباس عبد الحميـ عباسالمصطمح النقدم عند حاـز القرطاجني معجـ كدراسة نقدية27154
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2013 1دار جريرعماف طسامي شياب أحمد الجبكرمحركة الخطاب النقدم القديـ حكؿ شعر أبي العبلء المعرم دراسة في نقد النقد27155

2014 1مكتبة المجتمع العربي عماف طعبد اهلل خضر حمدالخطاب الصكفي في شعر عبد القادر الجيبلني دراسة أسمكبية27156

2014 2دارالحكار سكرية طعباس يكسؼ الحداداألنا في الشعر الصكفي ابف الفارض انمكذجا27157

2011 1دار جميس الزماف عماف طنضاؿ محمكد خمؼ الفرايةاألنماط المغكيةالنادرة نكادر المحياني أنمكذجا27158

2014 1دار الكندم عماف طركال سمطاف ككافحةتطكر المصطمحات النقدية كالببلغية في األدب المممككي ابف األثير الحمبي أنمكذجا27159

2011دط - سكرية-صفحات لمدراسات كالنشركريـ ميدم المسعكدمالكطف في شعر السياب الداللة كالبناء27160

27161
محاضرات في تاريخ النقد عند العرب

2010جيينة عماف دط ناصر حبلكم/ إبتساـ مرىكف الصفار

27162
محاضرات في تاريخ النقد عند العرب

2010جيينة عماف دط ناصر حبلكم/ إبتساـ مرىكف الصفار

2014 1دار المسيرة عماف طصبلح محمد جراردراسات جديدة في الشعر األندلسي27163

2014 1دار المسيرة عماف طصبلح محمد جراردراسات جديدة في الشعر األندلسي27164

27165
1 (مف األصكؿ حتى نياية القركف الكسطى)تاريخ اآلداب األكركيبة 

2002منشكرات كزارة الثقافة دمشؽ دط صياح الجييـ:تر/مجمكعة مف المؤلفيف

27166
2 (الركمانسية-األنكار -النيضة )تاريخ اآلداب األكركيبة 

2002منشكرات كزارة الثقافة دمشؽ دط صياح الجييـ:تر/مجمكعة مف المؤلفيف

27167
3 (مابعد الحداثة-الحداثة -الكاقعية )تاريخ اآلداب األكركيبة 

2002منشكرات كزارة الثقافة دمشؽ دط صياح الجييـ:تر/مجمكعة مف المؤلفيف

2012 1دار جريرعماف طجميؿ حسف محمدقراءات نصية في الشعر الجاىمي27168

2010 1دار الحكار سكرية طعبد القادر الغزاليالشعرية العربية التاريخية كالرىانات27169

2012جيينة عماف دط مقداد رحيـرثاء النفس في الشعر األندلسي27170
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2014 1دار الركاد عماف طمحمد نكرم عباسإنتاج المعنى في الشعر العباسي حتى نياية القرف الثالث اليجرم27171

2012 1دار المسيرة عماف طسامي يكسؼ أبك زيداألدب األندلسي27172

2013 1دار المسيرة عماف طسامي يكسؼ أبك زيداألدب العثماني27173

2012 1دار المسيرة عماف طسامي يكسؼ أبك زيداألدب اإلسبلمي كاألمكم27174

2011 5دار الحكار سكرية طدالؿ ىاشـ كريـ الكنانيالصكرة الشعرية في الغزؿ العذرم27175

2013كزارة الثقافة دمشؽ دط عمي إبراىيـ كردمأدب الرحؿ في المغرب كاألندلس27176

2012 1دار جريرعماف طجميؿ حسف محمدقراءات نصية في الشعر الجاىمي27168

2010 1دار الحكار سكرية طعبد القادر الغزاليالشعرية العربية التاريخية كالرىانات27169

2012جيينة عماف دط مقداد رحيـرثاء النفس في الشعر األندلسي27170

2014 1دار الركاد عماف طمحمد نكرم عباسإنتاج المعنى في الشعر العباسي حتى نياية القرف الثالث اليجرم27171

2012 1دار المسيرة عماف طسامي يكسؼ أبك زيداألدب األندلسي27172

2013 1دار المسيرة عماف طسامي يكسؼ أبك زيداألدب العثماني27173

2012 1دار المسيرة عماف طسامي يكسؼ أبك زيداألدب اإلسبلمي كاألمكم27174

2011 5دار الحكار سكرية طدالؿ ىاشـ كريـ الكنانيالصكرة الشعرية في الغزؿ العذرم27175

2013كزارة الثقافة دمشؽ دط عمي إبراىيـ كردمأدب الرحؿ في المغرب كاألندلس27176

 بيركت1971دار الكتب العممية محمد عكيد السايرالشعر األندلسي27177

قسـ المغة العربية جاممعة الككيت/كمي األدب عبد الفتاح أحمد الحمكزابف جني في بعض ايماءاتو ك المناىج المغكية المعاصرة 27178

دار الكتاب الحديث جامعة األزىر بالزقازيؽصابر عبد الدايـأدب الميجر 27179

كمية العمـك االسبلمية ك االجتماعية جامعة باتنةأحمد عيساكمأعبلـ االصبلح االسبلمي في الجزائر27180

جامعة الؤلزىر بالزقازيؽصابر عبد الدايـآفاؽ النص الشعرم في مرآة المنيج التكاممي27181

المركز الجامعي الطارؼأمينة فيزازماألجناس األدبية المغربية ك األندلسية 27182
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2015دار المسيرة األردف طسامي يكسؼ ألك زيداألدب العربي الحديث27183

2013دار الكتاب الحديث ط أمينة فيزازماألدب المغربي ك األندلسي27184

2013دار الكتاب الحديث ط أمينة فيزازماألدب المغربي ك األندلسي27185

27186
األدب المفرد 

 بيركت1971دار الكتاب العممية أبي عبد اهلل محمد بف اسماعيؿ البخارم

2014 دار الفكر العربي عز الديف اسماعيؿاألدب ك فنكنو دراسة ك نقد 27187

2013دار الكتاب الحديث سامية طنطاكماألمثاؿ في القرآف 27188

2013-دط-األردف-دار أسامة لمنشر كالتكزيعميدم عناد قبياالتحميؿ الصكتي لمنص 27189

2012ط 1دار األماف الرباط  يكسؼ األدريسيالتخييؿ ك الشعر حفريات في الفمسفة العربية األسبلمية27190

2014دار أمجد لمنشر ك اليكزيع األردفسامح البرغكثيالتصكير الفكتكغرافي بيف العمـ ك الفف27191

 األردف2015دار الثقافة عريب محمد عيدالخطاب النبكم خريطة البياف العربي27192

األردف2015 1دار عيداء طرياض عبكد فكار الدليميالدرايات الصكتية بيف القديـ ك الحديث 27193

2014مؤسسة الثقافة الجامعية االسكندرية صالح سميـ عبد القادر الفاخرمالداللة الصكتية في المغة العريبة27194

 القاىرة الككيت الجزائر2009دار الكتاب الحديث عبد المعطى جاب اهلل سالـالداللة ك األستشراؽ في المغة اعجاز القرآف بيف النحك ك المساف27195

األردف2015النشر ك التكزيع ابراىيـ أحمد ممحـالرقمية كت حكالت الكتاب 27196

2014مكتبة اآلداب القاىرة عكض محمد بحرالصرؼ الكجيز 27197

2015دار المناىج األردف دط عاطؼ فضؿالعركض التطبيقي 27198

27199
العركض العربي

2015جامعة الحسف الثاني الدار البيضاء /كمية األداب عبد الفتاح لكرد

2014دار مكتبة المعارؼ لبناف أحمد الياشميالقكاعد األساسية لمغة العربية 27200

دار المعرفة الجامعية االسكندريةسعيد حسيف منصكرالقيـ الخمقية في الخطابة العربية 27201
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2013عالـ الكتب الحديث األردف منذر عياشيالمسانيات ك الحضارة 27202

 القاىرة الككيت الجزائر2009دار الكتاب الحديث عبد المعطي جاب اهللالمسانيات ك عمـ المغة الحديث27203

2014مكتبة األداب القاىرة عبد العزبز أبك سريع يسالمجاز العقمي في الببلغة العربية 27204

2014دار الفكر العربي القاىرة دط محمكد حسف اسماعيؿأدب األطفاؿ 27205

2013منشكرات ضفاؼ العراؽ محمد كريـ الساعدمالمسرح ك التمقي البصرم 27206

2015دار الكتاب الحديث القاىرة الككيت الجزائرعمي عبد الكىاب مطاكعالمشيد النقدم 27207

 القاىرة الككيت الجزائر2010دار الكتاب الحديث محمد اليادم بكطارفالمصطمحات المسانية ك الببلغية ك األسمكبية ك الشعرية 27208

2014 1دار األعصار العممي األردف طمحمد صبلح رماف/فيد خميؿ زايدالمعاجـ كالداللة 27209

 األردف2015 1دار المنيجية طحميد حسكف بجية المسعكدمالمعجـ األلسني الجزء األكؿ27210

 األردف2015 1دار المنيجية طحميد حسكف بجية المسعكدمالمعجـ األلسني الجزء الثاني 27211

2014 سنة 10دار الكتب العممية بيركت طفخر الديف قباكةالمكرد النحكم الكبير27212

2011، ط األكلى سنة - لبناف- دار الكتب العممية ميدم السيد محمكدالمكسكعة التعميمية الحديثة لمخطكط العربية27213

27214
-مارياف ركائع الركايات العالمية- الناعقكف 

شكيب , بمزاؾ ، راجعيا كقدـ ليا د
2008، 1، ط - لبناف- عكيدات لمنشر كالطباعة بيركت الجابرم

2015، 4دار الكتب العممية بيركت،ط عبد اهلل كنكف الحسنيالنبكع المغربي في األدب العربي27215

2011، 1دار الكتاب الحديث،طعبد الرحمف عبد الحميد عميالنظريات النقدية عند مفكرم اليكناف كمدارس النقد األكركبي كاألمريكي27216

2012مكتبة اآلداب القاىرة ، محمكد عكاشةدراسة مفاىيـ النشأة كالمبادئ (التداكلية)النظرية البراجماتية المسانية 27217

2015، 1، ط-إربد-عالـ الكتب الحديث األردف أحمد فيد صالح شاىيفالنظرية التداكلية كأثرىا في الدراسات النحكية المعاصرة27218

2014، 1عالـ الكتب الحديث، طعمار كيس ىجرم3الكاقع الشعرم كالمكقؼ النقدم مف الجاىمية إلى نياية القرف 27219

2015، 1عالـ الكتب الحديث لمنشر كالتكزيع،ط عبد الكاحد التيامي العمميأنماط تمقي السرد في التراث النقدم دراسة في أدب الجاحظ27220

2014دار أمجد لمنشر كالتكزيع، أحمد الجندمتاريخ المسرح العربي27221
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2011، 1دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، ط إحساف عباستاريخ النقد األدبي عند العرب نقد الشعر مف القرف الثاني حتى القرف الثامف اليجرم27222

2014دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع، ط عابد محمد بكىادمتحديات المغة العربية في المجتمع الجزائرم27223

2015دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع عماف ، حفناكم بعميتحكالت الخطاب الركائي الجزائرم آفاؽ التجديد كمتاىات التجريب27224

2014، 1دار الحامد لمنشر كالتكزيع، ط سميـ بتقةترييؼ السرد الركائي الجزائرم27225

2010، 1دار الكتاب الحديث، القاىرة، ط ألك السعكد أحمد الفخرانيتطكير المغة الربط بيف المغة كالفكر كالصكت المغكم27226

2012، 1دار البداية ناشركف كمكزعكف، عماف، ط سميح أبك مغميتعريب األلفاظ كالمصطمحات كأثره في المغة كاألدب27227

2008دار الكتاب الحديث،القاىرة، ىبلؿ محمد العيسىجامع ركائع الحكـ كالنصائح كالمكاعظ كالمثؿ في األدب كالتاريخ27228

2016، 1دار األياـ لمنشر كالتكزيع، عماف، ط رضكاف جنيدمجماليات اآلنا في الشعر المغربي القديـ27229

27230
جماليات الركاية النسكية الجزائرية

2015دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع، عماف، ط حفناكم بعمي

2013، 1، ط -األردف-عالـ الكتب الحديث إربد رابح بف خكيةجماليات القصيد اإلسبلمية المعاصرة التركيب الشعرم27231

27232
خارطة التراث الصكتي عند العرب

2015دار المعرفة الجامعية طبع نشر كتكزيع، مصر، سعد محمد عبد الغفار

2015، 1دار كنكز المعرفة لمنشر كالتكزيع، طمحمد أبحير ىجرم8 إلى ؽ 4خطاب المناضرة في األدب األندلسي مف ؽ 27233

2012، 1دار الكتب العممية بيركت، ط انتصار خضر الدنافـ1145- 1070/ ىػ 540- 463ديكاف ابف بقي األندلسي 27234

2009دار الكتب القاىرة، صابر عبد الدايـديكاف اإلماـ الشيخ محمد متكلي الشعراكم27235

2010، 2دار الكتب العممية بيركت لبناف، ط ميدم محمد ناصر الديفشرح ديكاف بشار بف برد27236

2012، 2دار الكتب العممية لبناف، ط يسرم عبد الغنيركاية أبي بكر الكالي (مجكف ليمى )ديكاف قيس بف الممكح 27237

2009، 2دار الكتب العممية لبناف، طعمي فاعكرديكاف كعب بف زىير27238

2013، 1دار الكتب العممية بيركت، ط محمد بف عبد الغني األردبيميشرح األنمكذج في النحك 27239

2010، 1دار الكتاب الحديث القاىرة ، ط عبد الجميؿ منقكرعمـ الداللة أصكلو كمباحثو في الثرات العربي 27240
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2000دار غريب لمطباعة كالنشر القاىرة، عمي الجندمعيكف الشعر العربي القديـ الجزء األكؿ مف المعمقات السبع27241

2014 ، 1دار جريرعماف ، ط رسمي عمي عابد تعمـ كتعميـ الببلغة عف طريؽ المسرح1مسرحية الببلغة العربية ، ج 27242

2014 ، 1دار جريرعماف ، ط رسمي عمي عابد تعمـ كتعميـ الببلغة عف طريؽ المسرح2مسرحية الببلغة العربية، ج 27243

2014 ، 1دار جريرعماف ، ط رسمي عمي عابد تعمـ كتعميـ الببلغة عف طريؽ المسرح3مسرحية الببلغة العربية، ج 27244

2012دار الكتب كالكثائؽ القكمية القاىرة، كامؿ محمكد جمعةمصادر العركض27245

2008دار الكتاب الحديث القاىرة، عبد الرحمف عبد الحميد عميمعالـ البحث األدبي27246

2014دار الجكىرة لمنشر كالتكزيع القاىرة، محمكد شريؼ زكريامقدمة في الكتابة العربية كالمخطكط العربي 27247

2012دار الكتاب الحديث الجزائر، أحمد جيبلليمقدمة ألصكؿ النحك العربي27248

، ب ط2008دار الكتاب الحديث القاىرة، عبد الرحمف عبد الحميد عميمبلمح النقد العربي في القديـ27249

2014، 1دار الكتاب الحديث الجزائر، ط محمد بكيمؼمنتيى الطمب مف خزانة األدب27250

2014، 1منشكرات ضفاؼ طبع في لبناف، ط يكسؼ بف عبد العزيز الحميدمياقكت الحمرم مؤرخا مف خبلؿ كتابو معجـ البمداف27251

27252
الكجيز في مناىج البحث األدبي كفنيات البحث العممي

الربيعي بف سبلمة
، -الجزائر-عالـ الكتب الحديث لمنشر كالتكزيع قسنطينة 

2014، 1ط

27253
النحك عند غير النحكيف 

2013دار كنكز المعرفة العممية لمنشر ك التكزيع األردف سعيد جاسـ الزبيدم

2014عالـ الكتب الحديث األردف عمار ساسيالمدخؿ الى الصكتيات تاريخا 27254

الجزائر/جامعة سعد دحمب البميدة عمار ساسيصناعة المصطمح في المساف العربي 27255

عماف/دار الرضكاف لمنشر أياد كاظـ السبلميالتناص األسطكرم في المسرح 27256

27257
عمـ المغة التطبيقي 

نعمة دىش فرحاف / سعد عمي زاىر 
2014عماف /دار الرضكاف لمنشر الطائي

2014دار صفاء لمنشر عماف صباح نكرم المرزكؾاألدب االسبلمي 27258
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2014دار صفاء لمنشر عماف صباح نكرم المرزكؾمنيج البحث كتحقيؽ النصكص كنشرىا27259

دار الفارس لمنشر األردفابراىيـ الككنييكسؼ ببل أخكتو 27260

الجامعة األردنية/ كمية األدب  ابراىيـ الخميؿمدخؿ الى عمـ المغة 27261

2010,الجزائر-الككيت -القاىرة-دار الكتاب الحديثصبلح حسنيف,دعمـ األصكات التاريخي ك المقارف -المدخؿ الى عمـ المغة المعاصر27262

2000,دار الفكر العربي محمد حسف عبد العزيز, دمدخؿ إلى عمـ المغة27263

2012,دار نينكل سكرية دمشؽمحمد صابر عبيدالتجربة ك الكتابة-التشكيؿ السير الذاتي 27264

2013-1ط,دار الكتب العممية بيركتمحمد عكيد السايرشعراء أندلسيكف منسيكف كيميو فكات الدكاكيف األندلسية27265

2013-دار اليازكرم العممية لمنشر ك التكزيعمحمد عيسى الكريكات,دالنظريات في التحكيـ المغكم مكسكعة جامعية في المغة العامية27266

1971دار الكتاؿ العمميـ لبناف محمد فتح اهلل مصباح,دتناص الشعر العربي الحديث مع بردة البكصيرم27267

2008الجمس األعمى لمثقافة القاىرة محمكد عميركايات شكقي المجيكلة 27268

2014دار صفاء لمنشر عماف منذر فاضؿ حسف الدليميالعدمية في رسـ ما بعد الحداثة 27269

2007,الجزائر-الككيت -القاىرة-دار الكتاب الحديثىبلؿ محمكد العيسىركائع أبيات الحكـ ك النصائح ك المكاعظ ك المثؿ 27270

2006,الجزائر-الككيت -القاىرة-دار الكتاب الحديثىبلؿ محمكد العيسى 2ج+1كشؼ الخفاء عما جاء في ذـ النساء ج27271

2015دار دجمة األردف أبي ىبلؿ العسكرمالمصطمحات الببلغية ك النقدية  27272

27273
المكتبة العباسية في البصرة 

أحمد برىاف الديف باش أعياف عبد 
2008 1الدار العربية لممكسكعات لبناف طالجبار عبد الرحماف عمي الخاقاني

 األردف2016 1دار المنيجية طعزيز حسيف عمي المكسكمالنثر األندلسي الرسائؿ السمطانية في عصر بني األحمر 27274

2015السعكدية / النادم األدبي في منطقة الباحة الياـ عبد العزيز رضكاف بحرببلغة الصكرة السردية دراسة في رسالة الغفراف لممعزم 27275

27276
ببلغة الصكرة ك ثقافة االعبلف 

2015االسكندرية / دار الكفاء لدنيا الطباعة ك النشر طبلؿ الطاىر قطبي

732



27277

 1/2/3بيجة المجالس كأنس ك شحذ الذاىف ك الياجس ـ ج 

االماـ أبي عمر يكسؼ بنك عبد اهلل بف 
محمد بف عبد البر النمرم القرطبي 

محمد مرسي الخكلي:ىػ تح368/463
1971دار الكتب العممية دط لبناف 

2014دار عيداء لمنشر ك التكزيع صبلح حسف محمد الطائيأثر الشاـ الحضارم في مصر في العصر األيكبي 27278

2008,الجزائر-الككيت -القاىرة-دار الكتاب الحديثفكزية محمكد النجاحيبرامج تنمية المغة كاألبداع لطفؿ ماقبؿ المدرسة 27279

27280
أسيامات عمـ النحك في بناء النقد العربي القديـ 

المغرب/المركز الجيكم لميف التربية كالتككيف مكنمسحسف محمد عمي ازركاؿ

2013دار اليازكرم األردف فيد خميؿ زايداألخطاء الشائعة النحكية كالصرفية كاالمبلئية27281

2013دار المسيرة األردف سامي يكسؼ أبك زيداألدب العثماني27282

2015-دط-األردف-دار أسامة لمنشر كالتكزيعسعيد أراؽ بف محمداألدب المقارف في ضكء التحمبؿ النقدم لمخطاب 27283

2010جامعة اليرمكؽ/كمية األداب يكسؼ أبك العدكساألسمكبية الرؤية كالتطبيؽ 27284

2014،  -عالـ الكتب الحديث األردفأيكب جرجيس العطيةاألسمكبية في النقد العربي المعاصر27285

2016 1الدر المنيجية طزينب عبد الحسيف السمطانيالبحث الداللي عند المفسريف 27286

2016دار كنكز المعرفةعماف ىشاـ مشباؿ(األمتاع كالمكانسة)الببلغة كالسرد كالسمطة في 27287

2014،  -عالـ الكتب الحديث األردفباف البناالبناء السردم في الركاية اإلسبلمية المعاصرة27288

2014 1الدر المنيجية طسامر فاضؿ األسدمالبنيكية كما بعدىا النشأة كالتقبؿ 27289

2010،  -عالـ الكتب الحديث األردففتحي بك خالفةالتجربة الركائية المغاربية دراسة في الفعاليات النصية كآليات القراءة27290

2014،  -عالـ الكتب الحديث األردفىادية السالميالتناص في القرآف دراسة سيميائية لمنص القرآني27291

2013،  -عالـ الكتب الحديث األردفزكرياء السرتيالحجاج في الخطاب السياسي المعاصر 27292

2015مكتبة المجتمع العربي األردف رعد ىاشـ العبكدمالدرس النحكم في شركح التمخيص 27293
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2014،  -عالـ الكتب الحديث األردفناصر الديف أبك خضيرالرؤية النحكية عند الطبرم قراءة في جامع البياف عف تأكيؿ القرآف27294

2015،  -عالـ الكتب الحديث األردفسناء منعـالمسانيات الحاسكبية كالترجمة اآللية 27295

2013،  -عالـ الكتب الحديث األردفمنذر عياشيالمسانيات كالحضارة 27296

2015، 1دار األياـ لمنشر كالتكزيع، عماف، ط أحمد بك جمعة بنانيالمصطمح النقدم المعاصر عند عبد المالؾ مرتاض 27297

27298
2ج/1المعجمية العربية قضايا كآفاؽ ج

حافظ /منتصر أميف عبد الرحيـ
2013دار كنكز المعرفةعماف اسماعيمي عمكم

2014مؤسسة دار الصادؽ الثقافية عباس ىاني الجراحالمقامات العربية كآثارىا في اآلداب العالمية27299

27300
المنتخب مف كتب المغة العربية 

أسعد محمد عمي / صباح نكرم المرزكؾ
2014دار الرضكاف عماف النجار

2015مؤسسة حكرس الدكلية السكندرية محسف محمد معالي2المكسكعة الصرفية ط27301

لبناف/ المركز الثقافي العربي بيركت نيكند القادرم/نيى بيكميالنساء في الخطاب العربي المعاصر / باحثات 27302

2014،  -عالـ الكتب الحديث األردفمريـ جبر فريحاتالنص األدبي الحديث في صناعة األحداث كمكاكبيا27303

2014األردف -األىمية لمنشر كالتكزيعتشارلز ديكنزآماؿ عظيمة 27304

2013، 1منشكرات ضفاؼ طبع في لبناف، ط عبد القادر بف سالـبنية الحكاية في النص الركائي المغاربي الجديد27305

2010دار صادر بيركتابف المعتزديكاف ابف المعتز 27306

شركة األرقـ بف أبي األرقـعمر فاركؽ الطباعديكاف ابف سيؿ األندلسي 27307

2010دار صادر بيركتمحمد عمي دقةديكاف األقيشر األسدم 27308

2014دار الجكىرة لمنشر كالتكزيع القاىرة، جماؿ طمبةمعاجـ المعاني في العربية 27309

2015دار الكفاء لدنيا عصاد محمكدالتراث العربي مف الشفاىية الى الكتابية 27310

2015، 1دار األياـ لمنشر كالتكزيع، عماف، ط عبد الرضا عمي/ فائؽ مصطفى في النقد األدبي الحديث منطمقات كتطبيقات 27311

 عماف2015دار البداية محمد محمكد دحركجعمـ المغة الحديث مقاالت في عمـ المغة تنشر ألكؿ مرة 27312

734



 عماف2015دار البداية محمد دحركجفي األدب كالنقد كالمغة 27313

2015، 2دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، ط سعيد حسيف منصكرالنثر العربي في مراحؿ تطكره الجزء الثاني في العصر العباسي الثاني27314

2014، 1منشأة المعارؼ،دمشؽ، ط أدىـ مسعكد القاؽنككص الحداثة العربية 27315

2014، 1دار غيداء لمنشر كالتكزيع،عماف،ط طبلؿ سالـ الحديثيلغة الجسد كفمسفتو في الثرات العربي قدامة كمعاصرة27316

2015، 1كنكز المعرفة لمنشر كالتكزيع، عماف، طخالد التكزانيأدب العجيب في الثقافتيف العربية كالغربية27317

2015، 1مصر العربية لمنشر كالتكزيع، ط إيياب النجميالمغة كالمذىبية قراءة في ردكد ابف تيمية العقدية27318

2014، 1دار الكتاب الجديد المتحدة،ليبيا، ط عبد الفتاح أحمد يكسؼالحطاب السجالي في الشعر العربي تحكالتو المعرفية كرىاناتو في التكاصؿ27319

27320
ببلغة الحجاج األصكؿ اليكنانية

د محمد : الحسيف بنك ىاشـ تقديـ
2014، 1دار الكتاب الجديد المتحدة، ليبيا، ط العمرم

2013،  1دار الكتب كالكثائؽ القكمية القاىرة، طكسف زينك حمد النعيمي(ق660-ق577)العز بف عبد السبلـ ببلغيا في كتابة االشارة إلى اإليجاز في بعض أنكاع المجاز 27321

2014دار الفكر العربي لمطباعة كالنشر، القاىرة ، عبد الفتاح الثيف(ق130- ق750ت )ابف القيـ كحسو الببلغي في تفسير القرآف الكريـ 27322

2014دار الفكر العربي، القاىرة ، في الببلغة القرآنية ببلغة القاضي عبد الجبار في كتاباتو القرآنية كأثرىا في الدراسات الببلغيةعبد الفتاح الثيف 27323

2014، 1دار الفكر العربي، القاىرة، طعبد الفتاح الثيفمف أسرار التعبير في القرآف الكريـ  الحركؼ27324

2014، 1دار الفكر العربي، القاىرة، طعبد الفتاح الثيفمف أسرار التعبير في القرآف الكريـ  الفاصمة القرآنيةعبد الفتاح الثيف27325

2014، 1دار الفكر العربي، القاىرة، طعبد الفتاح الثيف-بناء التراكيب - مف أسرار التعبير في القرآف الكريـ  27326

2014، 1دار الفكر العربي، القاىرة، طعبد الفتاح الثيف-صفاء الكممة-مف أسرار التعبير في القرآف الكريـ  27327

2014، 1دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عماف، طنادية عبد الرضا عمي المكسكماإلعجاز الببلغي في القرآف الكريـ عند السيكطي في كتابيو اإلتقاف كمعترؾ األقراف27328

2015، 1دار كنكز المعرفة لمنشر كالتكزيع، طمصطفى الغرافيالببلغة كاإليديكلكجيا دراسة في أنكاع الخطاب النثرم عند ابف قتيبة27329

27330
التأكيؿ كالقراءة كالكتابة شذرات فمسفية

محمد راضي
، 1عالـ الكتب الحديث لمنشر كالتكزيع، إربد األردف، ط

2015

2011، 1دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، عماف، ط إحساف عباساألندلسي عصر الطكائؼ كالمرابطيف (2)تاريخ األدب 27336
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27332
األندلسي عصر سيادة قرطبة (1)تاريخ األدب 

إحساف عباس
، اإلصدار الثالث، 1دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، ط 

2011

منشأة المعارؼ باإلسكندرية،بدكف طبعةمحمد زغمكؿ سبلـ( ق886ت  )ديكاف الصبابة إلبف أبي حجمة التممساني 27333

27334
2الحجاج رؤل نظرية كدراسات تطبيقية 

حسف خميس الممخ
، 1عالـ الكتب الحديث لمنشر كالتكزيع،إربد  األردف،ط 

2015

27335
فصكؿ في عالـ المغة العاـ

: دم سكسير، نقمو إلى العربية, ؼ 
2014دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية، أحمد نعيـ الكراعيف

2009، 1دار الفكر العربي، القاىرة، طفييـ مصطفىالتربية المكتبة في مراحؿ التعميـ العاـ 27336

عداد الببميكجرافيات أك القكائـ اإلعبلمية باإلنتاج الفكرم27337 1997، 1دار الفكر العربي، القاىرة، طمحمد عبد الكاحد ضبشاستخداـ كا 

2010، 1دار الكتاب الحديث، القاىرة، ط عبد الجميؿ منقكرالنص كالتأكيؿ دراسة داللية في الفكر المعرفي التراثي27338

2008دار الكتاب الحديث، القاىرة، ىبلؿ محمد العيسىجامع ركائع الحكـ كالنصائح كالمكاعظ كالمثؿ في األدب كالتاريخ 27339

2014، 1دار الكتاب الحديث،القاىرة، طعمي عبد الكىاب مطاكع(الشعر السعكدم أنمكذجا  )المشيد النقدم المنيج ، التنظير ، التطبيؽ 27340

2008دار الكتاب الحديث،   القاىرة، بدكف طبعة، فاركؽ عبد الفتاح مكسىاألسس العممية لفنيات كتابة البحكث العممية27341

27342
المغة الغائبة نحك لغة غير جنسكية 

2014دار نينكم لمدراسات لمنشر كالتكزيع، بدكف طبعة، زليخة أبك ريشة

27343
الركح في اإلنساف كالفف كاألدب 

2014، 1دار الحكار لمنشر كالتكزيع،سكرية، ط سبلـ خير بؾ: كارؿ غكستاؼ يكنغ، تر

27344
سيميائيات األنساؽ البصرية

محمد التيمي العمارم / أمبرتك إيكك، تر
2013، 2دار الحكار لمنشر كالتكزيع،البلذقية سكرية، ط محمد أكدادا

2002، 1مجد الكم لمنشر كالتكزيع، عماف، ط أماني سميماف داكداألسمكبية كالصكفية دراسة في شعر الحسيف بف منصكر الحبلج27345
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27346
النظرية الشعرية عند إيمكت كأدكنيس

أسامة إسبر/ عاطؼ فضكؿ ، تر
دار التككيف لمتأليؼ كالترجمة كالنشر، دمشؽ، سكريا، ط 

1 ،2013

27347
الشاىد الشعرم عند النقاد العرب حتى نياية القرف الخامس لميجرة

2011، 1دار الحكار لمنشر كالتكزيع، سكرية البلذقية، ط محمد أحمد شياب

2016كنكز المعرفة  أ د أحمد يكسؼ عميكميض الفكر دراسات عف مفيـك التراث كطو حسيف كشكقي ضيؼ27348

2011دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ، عماف األردف الدكتكر إحساف عباستاريخ النقد األدبي  عند العرب 27349

2016الدار المنيجية لمنشر ك التكزيع نعمة دىش فرحاف الطائينيج الببلغة في ضكء عمـ المغة اإلجتماعي 27350

2016دار غيداء لمنشر كالتكزيع،محمكد شاكر محمكد.دنقد النقد دراسة في األنمكذج األندلسي 27351

27352
نظرات نقدية في أدب الجاىمية كصدر اإلسبلـ 

2016دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر، اإلسكندرية ، سميماف محمد سميماف

فضاءات لمنشر كالتكزيع، عمافكريـ مرزة األسدمنشأة النحك العربي  كمسيرتو الككفية27353

2016كنكز المعرفة، الطبعة األكلى ، سيؼ بف سالـ بف فضيؿ المسكرممكقؼ أبي عمي الفارسي مف الزجاج في كتابو اإلغفاؿ27354

دار األياـ لمنشر ك التكزيعحساـ الجمؿمكسكعة أدب األطفاؿ27355

دار اإلعصار العمميمقداد رحيـمكاجية النص الشعرم المعاصر 27356

دار الرضكاف لمنشر ك التكزيعرحمف غركافمناىج النقد الببلغي  قراءة كتطبيقات 27357

2016كنكز المعرفة الطبعة األكلى،رمزم تفيفحة. دمناىج المتكمميف في الجدؿ ك المناظرة 27358

2016دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر،أحمد محمد عكيفمف قضايا الشعر الجاىمي27359

2016دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر،محمد فكزم مصطفىاألدب العربي في العصر الجاىمي27360

2016دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر،محمد فكزم مصطفى"الشعر " األدب العربي في العصر الحديث27361

2016كنكز المعرفة جمعاف بف عبد الكريـ.د.أمف تحميؿ الخطاب إلى تحميؿ الخطاب النقدم مناىج كنظريات 27362

عالـ الكتب الحديث ك جدارا لمكتاب العالميالدكتكر محمد كىابيمف النص إلى التناص 27363
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2016دار اإلعصار العممي،غانـ حنجارمبلمح الثكرة في شعر الخكارج 27364

2014تكزيع، - نشر- دار المعرفة الجامعية  طبع حممي خميؿمقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي27365

2016دار دجمة عماف، محمد جكاد البدرانيمقاربات في السرد كنقد النقد 27366

.دار األياـ ، دار الرياحيف لمنشر ك التكزيععمي عبد الفتاح الحاج فرىكد.دمعطيات التككيد الداللية دراسة تحميمية في سكرة يكسؼ 27367

دار أسامة لمنشر كالتكزيععمر عتيؽ.دمعجـ مصطمحات عمـ الببلغة 27368

دار غيداء لمنشر كالتكزيعصباح عمي السميماف. دمعجـ شعراء العرب حتى عصكر االحتجاج 27369

دار أسامة لمنشر ك التكزيعخضر أبك العينيفمعجـ األخطاء النحكية ك الصرفية ك المغكية الشائعة27370

دار دجمة لمنشر كالتكزيعمحمكد إبراىيـ السبلميمعايير أصكات العربية الفركع 27371

2016دار دجمة عكاد صالح الحياكمالداللة الحركية لمحيكاف  في المعمقات العشر27372

دار غيداء لمنشر ك التكزيعديارم محمد عطا رشيدمعاني الفركسية  في الشعر الجاىمي27373

-اإلنتاج ك التمقي - مطاردة العبلمات بحث في سيمائيات شارؿ ساندرس بكرس التأكيمية 27374 2016كنكز المعرفةعبد اهلل بريمي. د

دار اليازكرمحفناكم بعمي(المغرب ، تكنس، ليبيا  )مسرح الطفؿ في المغرب العربي الحاضر في المشيد الثقافي العربي 27375

دار الجنادرية ك دار يافا لمنشر ك التكزيعحكمت أحمد سمير.دمسرح الطفؿ 27376

دار غيداء لمنشر ك التكزيعفميح مضحي أحمد السامرائي. د.ـ.أمستكيات نقد السرد عند عبد اهلل أبكىيؼ 27377

27378
مدرسة العراؽ العركضية المعاصرة 

محمد جكاد  البدراني، عبد الجبار سعد 
دار دجمة لمنشر ك التكزيعالسبلمي

دار اإلعصار العممي لمنشر ك التكزيععبد المنعـ عزيز النصرمدخؿ إلى تحميؿ النص النثرم التراثي27379

2013دار غيداء لمنشر ك التكزيع، عبي إسماعيؿ السامرائيالمكف كداللتو المكضكعية كالفنية في الشعر األندلسي مف عصر المرابطيف حتى نياية الحكـ العربي27380

2016دار يافا العممية ، األردف ، فيد حميؿ زايدمختصر عمـ النحك كيؼ تتعمـ اإل؟عراب بسيكلة27381

2016فضاءات لمنشر ك التكزيع ، عماف األردف ،بييجة مصرم إدلبي. دمحمكد دركيش كالعركج إلى ماكراء المعنى27382

2016دار غيداء لمنشر ك التكزيع ، صفية مكناسي"نحك تحميؿ تداكلي لمخطاب األدبي " محاكالت في تحميؿ الخطاب الحجاجي  27383
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27384
مبادئ عمـ المسانيات الحديث

سامي عياد حنا / شرؼ الديف الراجحي 
2016دار المعرفة الجامعية ، عبده الراجحي/ 

2008دار صفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع، إبتساـ مرىكف الصفارفضاءات في األدب العربي القديـ27385

2016دار المعرفة الجامعية زيف كامؿ الخك يسكيلسانيات مف المسانيات27386

2015دار عالـ الثقافة لمنشر ك التكزيعسامي يكسؼ أبك زيد. دابف الركمي قراءة نقدية في شعره 27387

دار المسيرة لمنشر ك التكزيعإبراىيـ محمكد خميؿفي المسانيات  كنحك النص27388

2016كنكز المعرفة، الطبعة األكلى ، ذىبية حمك الحاج. دفي قضايا الخطاب ك التداكلية27389

2016دار األياـ لمنشر ك التكزيع، مناد طالبفي عمـ الكبلـ مف التقميد إلى التجميد27390

2016كنكز المعرفة، الطبعة األكلى ، محمد عدناني. دفي ببلغة الغزؿ العذرم بحث في المككنات الفنية لمنص27391

2016عالـ الكتب الحديث،  سمكل محمد القباطيفي الصكتيات العربية أصكات الذالقة بيف القدماء ك المحدثيف27392

2016المؤسسة الحديثة لمكتاب لبناف محمد حبمصفي األدب المقارف27393

دار المعرفة الجامعيةصابر جكيمي2في تاريخ النقد ك الببلغة العربية الجزء 27394

دار المعرفة الجامعيةصابر جكيمي1في تاريخ النقد ك الببلغة العربية الجزء 27395

دركب ثقافية لمنشر كالتكزيعنكر الديف ىميسي.أفصكؿ مف النقد السيميائي ك الثقافي لئلشيار27396

2016الرضكاف لمنشر ك التكزيع،حميد آدـ ثكينيفصكؿ في ببلغة القرآف الكريـ27397

2016دار المعرفة الجامعية،عبده الراجحيفصكؿ في عمـ المغة27398

عالـ الكتب الحديثالجيبللي الغرابيألحمد التكفيؽ أنمكذجا" السيؿ " عناصر السرد الركائي ركاية 27399

2016دار المعرفة الجامعية رانيا فكزم عيسىعمـ المغة النصي رسائؿ الجاحظ نمكذجا27400

األكادميكنممنشر ك التكزيعجياد كفاح أبك زنطعمـ العركض ك القكافي 27401

دار دجمة ناشركف كمكزعكفأحمد عبد البله عكض البحبحظاىرة القبح في كتاب سيبكيو27402

2016دار جرير لمنشر ك التكزيع، حسيف عباس الرفايعةظاىرة الفصؿ  في النحك العربي27403

739



عالـ الكتب الحديث لمنشر ك التكزيعىاني محمد عبد الكريـ عبكدالتشكيؿ ك التأكيؿ  في شعر عركة بف أذينة27404

2016كنكز المعرفة ثابت اآللكسي. د.أشعرية النص 27405

دار مجدالكم لمنشر ك التكزيعمحمد جكاد حبيب البدرانيشعرية المكاف في قص مابعد الحداثة27406

2016كنكز المعرفة عمر باصريحشعرية المفارقة قراءة في منجز البردكني الشعرم27407

2016عالـ الكتب الحديث عبد اهلل خضر حمدشعرية الخطاب الصكفي ديكاف عبد القادر الجيبلني 27408

2015فضاءات لمنشر ك التكزيع ، عماف األردف ،كريـ مرزة األسدمشعر ك شعراء دراسات أدبيو ك قراءات نقدية شعراء ك معصركف27409

27410
سيميائية الخط العربي بحث في ببلغة التكاصؿ المرئي خط الثمث نمكذجا

إبراىيـ جابر عمي
دار امكاج لمطباعة ك النشر /دار الكراؽ لمنشر ك التكزيع

2016ك التكزيع ، 

2016دار دركب ثقافية لمنشر ك التكزيع، حفناكم بعمي. د.أسيرة مسرح الطفؿ في الجزائر مسيرة نصؼ قرف مف اإلبداع27411

2016دار غيداء لمنشر ك التكزيع، عمى خزرمسرديات الخطاب النقدم في الشعرية العربية27412

2016دار غيداء لمنشر ك التكزيع، مكقؼ قاسـ خمؼ الخاتكنيداللة اإليقاع ك إيقاع الداللة في الخطاب الشعرم الحديث27413

2016دار المعرفة الجامعية، زيف كامؿ الخك يسكيدالالت النيى عند األصكلييف27414

2016دار المعرفة الجامعية، حممي خميؿدراسات في المسانيات التطبيقية27415

2014فضاءات لمنشر ك التكزيع ،رائد فؤاد الرديني.دخطاب نقد الشعر عند عز الديف إسماعيؿ27416

2010عالـ الكتب الحديث لمنشر ك التكزيع، محمد أمياكشقضايا المصطمح في النقد اإلسبلمي الحديث نجيب الكيبلني نمكذجا27417

2016عالـ الكتب الحديث، الزماني كماؿ. دحجاجية األسمكب في الخطابة السياسية لدل اإلماـ عمي رضي اهلل عنو27418

27419
جماليات النص الشعرم في أمالي القالي

2016االسكندرية / دار الكفاء لدنيا الطباعة ك النشر محمد مصطفى أبك شكارب

2016الدار المنيجية لمنشر ك التكزيع قيس كاظـ الجنابيجماليات السرد العربي القديـ مف العنكاف إلى الرؤيا27420

2016الدار المنيجية لمنشر ك التكزيع قاسـ جميؿ الحسينيتداكلية المقاربات الصكفية في الخطاب البصرم27421

2016دار اإلعصار لمنشر ك التكزيع، عبد المنعـ عزيز النصرتحميؿ نكنية ابف زيدكف مدخؿ إلى تحميؿ النص الشعرم27422
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تحميؿ النص األدبي  ثبلثة مراحؿ نقدية27423

2016كنكز المعرفة ، محمكد محمد قدـك. دتحمي الخطاب النبكم لممرأة دراسة لسانية إجتماعية27424

2016دار غيداء ، محمكد خميؼ الحيانيتجميات السيرم في الشعرم استراتيجية الكتابة كلعبة الثقافة في الشعر27425

2016كنكز المعرفة،محمكد حسف الجاسـ.دتأكيؿ النص القرآني كقضايا النحك27426

2016دار اإلعصار لمنشر ك التكزيع، عبد المنعـ عزيز النصربنية أسمكب الجاحظ في رسالة التربيع ك التدكير27427

2016دار غيداء، بكنكالة صحراكمبنية المغة الشعرية في النقد  المغكم 27428

2016عالـ الكتب الحديث عمي بف تكفيؽ الحمد. د.أبناء الجممة في شعرية الرمة27429

2016دار غيداء لمنشر ك التكزيع، عبد الغني شكقي مكسى األبدعيبناء الجممة في السيرة النبكية البف ىاشـ27430

2015دار المعرفة الجامعية، محمد بدرم عبد الجميؿبراعة االستيبلؿ في فكاتح القصائد ك السكر27431

2015عالـ الكتب الحديث، عادؿ سمماف بقاعيفالكصؿ ك الفصؿ في التركيب العربي ك أثره في الداللة27432

2016دار الكفاء لدنيا الطباعة ك النشر سعيد حسيف منصكرالكحدة الشعكرية في شعر خميؿ مطراف27433

2016فضاءات لمنشر ك التكزيع، محمد صابر عبيدالنظرية النقدية القراءة المنيج التشكيؿ األجناسي27434

2010عالـ الكتب الحديث، سعيد سبلـالتناص التراثي الركاية الجزائرية أنمكذجا27435

2016عالـ الكتب الحديث، محمد فتاحالنص مف القراءة إلى التنظير27436

2016دار مجدالكم لمنشر ك التكزيع، محمد جكاد حبيب البدرانيالنص بيف سمطة اإليقاع ك بكح الداللة27437

2016الدار المنيجية لمنشر ك التكزيع عزيز حسيف عمي المكسكمالنص المفتكح في النقد العربي الحديث، 27438

2010عالـ الكتب الحديث، عمر عبد اليادم عتيؽظكاىر أسمكبية  في القرآف الكريـ التركيب ك الرسـ ك اإليقاع27439

2016عالـ الكتب الحديث، عبد الرزاؽ جعنيدمصطمحات نقد الشعر عند نقاد القرف الرابع اليجرم27440

2016دار األياـ ، سعدكف أحمد عمي جعفر الربعيالنحك الميسر ك تطبيقاتو في القرآف الكريـ27441

2013عالـ الكتب الحديث،محمد أمطكشداللية الزمف المساني في المغة27442

2009دار دجمة ، شكر محمكد عبد اهللداللة الجممة اإلسمية في القرآف الكريـ27443
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27444
3المعجمية العربية قضايا كآفاؽ ج

حافظ .د/ منتصر أميف عبد الرحيـ .د
2016كنكز المعرفة، إسماعيمي عمكم

2016دار الرضكاف، أسعد محمد عمي النجارالمعجمات العربية دراسة كصفية تحميمية27445

2016عالـ الكتب الحديث، عبد القادر مرعي بني بكرالمصطمح الصكتي عند عمماء العربية القدماء في ضكء عمـ المغة المعاصر27446

27447

27448
المدخؿ إلى مناىج النقد  المعاصر

2016دار الكفاء لدنيا الطباعة ك النشر ك التكزيع ، بساـ قطكس

27449
 مف نظرية العمؿ ك الربط إلى البرنامج األدنكبي3المسانيات التكليدية 

حافظ إسماعيمي . د/ امحمد المبلخ . د
2016كنكز المعرفة،عمكم

2016دار الكفاء لدنيا الطباعة ك النشر، عبد القادر شاكرالمسانيات التطبيقية التعميمية قديما ك حاضرا27450

2016دار غيداء، أحمد حاجـ الربيعيالقيـ الجمالية في شعر المرأة األندلسية27451

2016دار الرضكاف لمنشر التكزيع ، ىناء جكادالقيـ الجمالية في الشعر العربي القديـ األخطؿ الكبير أنمكذجا27452

27453
القمر في الشعر العربي القديـ

محمد عيسى الحكراني
اليازكرم العممية لمنشر ك / حمادة لمنشر ك التكزيع 

2015التكزيع، 

2016دار غيداء، عمي صميبي  مجيد  المرسكميالقصيدة المركزة ككحدة التشكيؿ دراسة فنية في شعر الستينيات في العراؽ27454

2016دار غيداء، خميؿ شكرم ىياسالقصيدة السير ذاتية بنية النص كتشكيؿ الخطاب27455

2016عالـ الكتب الحديث، محمد عديؿ عبد العزيز عمي. دالفكر المساني التداكلي قراءات في التراث ك الحداثة27456

2016دار غيداء ، محمد صابر عبيدالفضاء التشكيمي لقصيدة النثر الكتابة بالجسد كصراع العبلمات 27457

2016الدار المنيجية لمنشر ك التكزيع سعد حسيف عميكمالفركؽ النحكية 27458

2016مكتبة المجتمع  العربي لمنشر ك التكزيع، عبلكم سادر جازع الدراجيالظكاىر الصكتية27459

2015دار غيداء، الطاىر ضك بشيرالصكرة الفنية في شعر ابف زيدكف دراسة نصية27460
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2016كنكز المعرفة ، عبد السبلـ السيد حامد الشكؿ ك الداللة دراسة نحكية لمفظ ك المعنى27461

2016عالـ الكتب الحديث، نكر الديف رايصالسيميائيات ك التكاصؿ27462

20146كنكز المعرفة، أحمد يكسؼ. دالسيميائيات التداكلية بنياتيا ك حدكدىا 27463

2016عالـ الكتب الحديث رفيقة سماحيالسرقات الشعرية ك التناص27464

2016كنكز المعرفة إبراىيـ عبد العزيز زيدالسرد في التراث العربي27465

2016كنكز المعرفة عبد الرحيـ كىابي. دالسرد النسكم العربي مف حبكة الحدث إلى حبكة الشخصية27466

2016دار الكفاء لدنيا الطباعة ك النشر،بياء حسب اهللالسرد الركائي عند طو حسيف ك بحكث تطبيقية أخرل27467

2016دركب ثقافية لمنشر ك التكزيع، محمد عيسى الحكراني. دالدىر في شعر ابف الركمي27468

،2010عالـ الكتب الحديثمحمكد محمد أممكدة-الركاية الميبية أنمكذجا - تمثيبلت المثقؼ في السرد العربي الحديث 27469

2016دار دجمة ناشركف ك مكزعكف، عكاد صالح الحياكم.دالداللة الحركية لمصكرة في المعمقات العشر27470

2015دار الكراؽ لمنشر ك التكزيع، شعباف عبد الحكيـ محمدالسيرة الذاتية في األدب العربي الحديث27471

2016دار دجمة، عكاد صالح الحياكم. دالداللة الحركية في مكسيقا المعمقات العشر27472

2016دار الرضكاف لمنشر ك التكزيع،صباح عطيكم عبكدالدرس المغكم ك النحكم في زاد المسير البف الجكزم27473

2016دار األيتاـ ، إدريس بف خكيا. د( ق751ت  )الدرس الصكتي ك الصرفي في تراث العبلمة ابف قيـ الجكزم 27474

2016دار المجد لمنشر ك التكزيع، خالد شاكر الخالدم. ـ.أالدرس الصكتي عند أبي حياف األندلسي في ضكء عمـ المغة الحديث27475

2016عالـ الكتب الحديث، نعماف بكقرةالخطاب المساني عند ابف حـز األندلسي، األصكؿ المعرفية ك المآؿ اإلجرائي27476

2011عالـ الكتب الحديث، رانية محمد شريؼ صالح العرضاكممككنات اإلبداع في الشعر العربي القديـ إبف طباطبا نككذجا27477

2016دار غيداء، حمد محمد فتحي الجبكرمالتكظيؼ الفني لمكف في الشعر العربي27478

2016كنكز المعرفة، محمد بف سالـ بف خمفاف المسمميالتكجيو الصكتي لمقراءات بيف ابف خالكيو ك أبي عمي الفارسي27479

2016عالـ الكتب الحديث ، أحمد طيبي. دالتناغـ ك المماثمة في المسانيات التكليدية 27480

2016عالـ الكتب الحديث، أحمد طيبي. دالتناغـ ك المخالفة في المسانيات التكليدية27481
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27482
التشكيؿ اإليقاعي في المكشحات األندلسية

ىدل / محمد جكاد حبيب البدراني 
2016دار المجد لمنشر ك التكزيع، مصطفى عبد اهلل

2016دار غيداء ، تيسير محمد الزياداتالتراث في شعر بدر شاكر السياب27483

2016عالـ الكتب الحديث، محمد عديؿ عبد العزيز عمي. دالتداكلية كتحميؿ الخطاب الجدلي قراءات تحميمية في أسس الحجاج كبناء اإلستدالؿ27484

2009دار دجمة، ككليزاركاكؿ عزيز. ددالالت أصكات الميف في المغة العربية27485

2016دار دجمة، محمد جكاد البدرانيالتحميؽ في فضاءات النص 27486

2016كنكز المعرفة، عبد الجميؿ ىنكش.دالتأسيس المغكم لمببلغة العربية27487

2016عالـ الكتب الحديث، عبد القادر مرعي بني بكرالبنية الصكتية لمكممة العربية27488

2016عالـ الكتب الحديث،الجيبللي الغرابي قصة مياجرة12البنية السردية قراءة في 27489

2016عالـ الكتب الحديث، إبراىيـ ياسيفالبنيات البمغية لمخطاب الصكفي أبكحياف التكحيدم نمكذجا27490

2016دار مجدالكم، صالح عمي الشيخاإلنتياؾ النحكم دراسة في شكاىد سيبكيو الشعرية27491

2016دار دجمة، ببلؿ عبكد ميدم السامرائي. أاأللفاظ كردت مرة كاحدة في القرآف الكريـ27492

2016دار الرضكاف ،فرحاف بدرم الحربياألسمكبية ك التحميؿ األدبي27493

2016المكتب العربي لممعارؼ،سعد بكفبلقة. د.أاإلستشراؽ ك المستشرقكف بيف اإلنصاؼ ك التجني27494

2016المكتب العربي لممعارؼ،محمد سيؼ اإلسبلـ بكفبلقة.داألدب المقارف ك العكلمة تحديات ك آفاؽ كدراسات أخرل27495

2016دار غيداء لمنشر ك التكزيع، محمد يكنس صالحإشكالية اإليقاع الشعرم كسيمياء الداللة مف المفيـك إلى التجربة27496

2015دار الراية لمنشر ك التكزيع، عزالديف المناصرة(نص شعرم تيجيني مفتكح، عابر لؤلنكاع ، كمستقؿ)إشكاليات قصيدة النثر 27497

2016-دركب لمنشر كالتكزيعحفناكم بعمي. }.أإستقباؿ النظريات النقدية في الخطاب العربي المعاصر27498

2016مكتبة العربي لممعارؼ، إسماعيؿ عبد الفتاح عبد الكافي.دتجاىات الحديثة في تحميؿ كنقد كتب األطفاؿ‘أدب األطفاؿ المنثكر اؿ27499

2016عالـ الكتب الحديث، زيف الديف بف مكسىأثر المعاني المغكية في تكجيو دالالت النصكص مف خبلؿ آيات األحكاـ في القرآف الكريـ27500

2016عالـ الكتب الحديث، فكزم حسف الشايبأثر القكانيف الصكتية في بناء الكممة العربية27501
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2016دار المعرفة الجامعية، فكزم سعد عيسىإتجاىات تبسيط النص األدبي لمطفؿ27502

2016دار األياـ، حسف غازم السعدم.دأبنية األفعاؿ في السكر السبع الطكاؿ27503

2008دار الكفاء لدنيا الطباعة ك النشرمحمد أحمد محمديف. د.أ1الجزء " السرد ك الكتابات الجديدة " أبحاث المؤتمر الدكلي الخامس لمدراسات السردية 27504

2008دار الكفاء لدنيا الطباعة ك النشر، محمد أحمد محمديف. د.أ2الجزء " السرد ك الكتابات الجديدة " أبحاث المؤتمر الدكلي الخامس لمدراسات السردية 27505

2008دار الكفاء لدنيا الطباعة ك النشر، محمد أحمد محمديف. د.أ3الجزء " السرد ك الكتابات الجديدة " أبحاث المؤتمر الدكلي الخامس لمدراسات السردية 27506

2015دار غيداء ، رياض عبكد غكار الدليميالدراسات الصكتية بيف القديـ ك الحديث 27507

2010دار الجناف لمنشر ك التكزيع، عطية نايؼ الغكؿإبف طباطبا ك كتابو عيار الشعر دراسة نقدية27508

2015دار الكفاء لنيا الطباعة ك النشر، سميماف محمد سميمافأثر األدب في التقعيد المغكم27509

2015فضاءات لمنشر ك التكزيع، حساـ رشاد األحمد.دنحك أدب جديد ك متطكر لمطفؿ في الكطف العربي27510

2015دار اليازكرم، فيصؿ حساف الحكليالتكرار في الدراسات النقدية بيف األصالة ك المعاصرة 27511

2016دركب ثقافية لمنشر ك التكزيع،حفناكم بعمي. د.أسيرة مسرح الطفؿ في الجزائر مسيرة نصؼ قرف مف اإلبداع27512

2015دار العمـ ك اإليماف، محمكد القمينيأدب الطفؿ في المسرح27513

2014/2015دار مجدالكم، رياض يكنس الجبكرم(دراسة داللية )إسـ التفضيؿ في القرآف الكريـ 27514

2015عالـ الكتب الحديث، حسف محمد عمي ازركاؿإسيامات عمـ النحك في بناء النقد العربي القديـ27515

2014عالـ الكتب الحديث، محمد صابر عبيدالتشكيؿ النصي الشعرم، السردم، السير ذاتِي27516

2015مؤسسة اإلنتشار العربي،ضياء خضيراألبيض ك األسكد في السرد العماني ك نقده، 27517

2015دار الكتاب الحديث، أمينة فزارم. د.أاألجناس األدبية المغربية ك األندلسية 27518

2014كنكز المعرفة،أحمد يكسؼ عمي.داإلستعارة المرفكضة في المكركث الببلغي ك النقدم27519

2015عالـ الكتب الحديث، عبد الميدم كايد أبك أشقيراإلختبلؼ الصكتي 27520

2014دار الحامد لمنشر ك التكزيع، ىاركف مجيدالجماؿ الصكتي لئليقاع الشعرم تائية الشنفرل أنمكذجا27521

2005عالـ الكتب الحديث، سمير شريؼ استيتية.دالمسانيات المجاؿ ، ك الكظيفة، ك المنيج27522
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2014دار مجدالكم لمنشر ك التكزيع ، أ،س حساـ النعيمياإللتزاـ ك اإلبداع الفني في الشعر اإلسبلمي المعاصر27523

2015دار العمـ ك اإليماف، عماد جمعة حسفاإليقاع في شعر األعشى 27524

2010فضاءات لمنشر ك التكزيع، جميؿ السعكد. دالبطكلة في األدب الجاىمي27525

2016دار األيتاـ، عباس محسف الخفاجيأسمكب التعميؿ بالحركؼ المغكية27526

2015دار أمجد لمنشر ك التكزيع، ىاني فبلح العميالببلغة  العربية أسسيا  كعمكميا كفنكنيا 27527

2015كنكز المعرفة، ىشاـ مشباؿ. د(اإلمتاع ك المؤانسة  )الببلغة ك السرد ك السمطة في 27528

27529
النقد األدبي الحديث 

2014دار الرضكاف ، / مؤسسة دار الصادؽ الثقافيةطالب خميؼ السمطاني

2015دار التنكير لمنشر ك التكزيع، حسف ناظـالبنى  األسمكبية في شعر السياب دراسة في أنشكدة المطر27530

2015دار المنيجية ،سامر فاضؿ األسدمالبنكية كمابعدىا النشأة ك التقبؿ27531

2014الرضكاف لمنشر ك التكزيع،صباح عطيكم عبكدالمقطع الصكتي في العربية27532

2010عالـ الكتب الحديث، باديس فكغاليدراسات في القصة ك الركاية27533

2015عالـ الكتب الحديث، الطيب دبوالتفكير السيميائي في المغة ك األدب دراسة في تراث أبي حياف التكحيدم27534

2010دار صفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع، عبد اليادم خضير الحطابالمتنبي في معيار النقد البمباغي27535

2015كنكز المعرفة، حاتـ عبيد. دالتكرار كفعؿ الكتابة في اإلشارات اإلليية ألبي حياف التكحيدم27536

27537
التبلـز الداللي أللفاظ األضداد في السياؽ القرآني

. ـ.ـ/ طالب محمد  إسماعيؿ . د.أ
2015كنكز المعرفة، أحمد عبد اهلل

2014/2015دار مجدالكم، غانـ صالح الحمدانيالتناص في شعر بدر شاكر السياب27538

2015كنكز المعرفة ، نصر عمي ساميالجسد في شعر محمكد دركيش األيركس كالتاناتكس 27539

2015دار األيتاـ، عبد الجكاد البيضاكم. د.ـ.أالجيكد النحكية في المعاجـ المغكية27540

2014دار اليازكرم، محمد سميماف عياؿ سممافالحركة النقدية حكؿ تجربة أمؿ دنقؿ الشعرية27541
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2015عالـ الكتب الحديث عدناف عمي محمد الشريـالخطاب السردم في الركاية العربية27542

2015دار الكتاب الحديث عمي عبد الكىاب مطاكعالخنساء قراءة في الشخصية ك الشاعرية محاكرات نقدية مع النص27543

2015دار العمـ كاإليماف ، حممي محمد القاعكدالركاية اإلسبلمية المعاصرة 27544

2007جدار الكتب الحديث، نجكل حيمكترابي‘النقد األدبي كمصطمحو عند ابف األ27545

2015دار كمكتبة الكندم لمنشر ك التكزيع، عبد العزيز محمد شحاده.دالزمف في الشعر الجاىمي27546

2011دار الشركؽ لمنشر ك التكزيع، إحساف عباس2تاريخ األدب األندلسي 27547

2015دار الكراؽ لمنشر ك التكزيع، نبيؿ حمدم الشاىدالسرد بيف الماىية ك اليكية27548

2015عالـ الكتب الحديث، نكارم محمد عميالسمات الصكتية لمتراكيب الشرطية27549

2015دار الكراؽ، شعباف عبد الحكيـ محمدالسيرة الذاتية في األدب العربي الحديث27550

2015عالـ الكتب الحديث، الحكسيف البكعزاكمالشاىد الشعرم في تفسير القرآف العظيـ27551

2015كنكز المعرفة، عبد الكريـ الرحيكم. دالشعر الجاىمي في ضكء الدرس المغكم األسمكبي الحديث قراءة في شعر زىير بف أبي سممى27552

2017دار المعرفة الجامعية ، السعيد الكرقي. دالشعر العربي المعاصر كذائقة التمقيدراسة في ثنائية اإلختبلؼ ك المجاكرة27553

2015دار األياـ ،قسمة مدحت القبسي, د.أالصكرة الشعرية عند لبيد العامرم في اإلطار المكضكعي  ك البياني ك المكحة ك المشيد27554

2015عالـ الكتب الحديث، عبد القادر الرباعيالصكرة الفنية في شعر زىير يف أبي سممى الرؤيا ك التشكيؿ27555

2015دار األياـ، قسمة مدحت القبسي. د.أألفاظ العمؿ ك األدكار ك اإلستشفاء في الشعر الجاىمي ك عصر صدر اإلسبلـ 27556

2015دار أسامة لمنشر ك التكزيع، سراتو البشير. دالقصيدة اإلسبلمية بيف سطكة الكاقع كغكاية الفف27557

2015دار العمـ ك اإليماف، عيد عبد السميع الجندمالقضايا النقدية ك  في شركح حماسة أبي تماـ27558

2014دار المعرفة الجتمعية، سعيد حسيف منصكرالقيـ الخمقية في الخطابة العربية مف الجاىمية حتى بداية القرف الثالث اليجرم27559

2016دار جميس الزماف، رانيا رمضاف أحمد زيفالمسانيات التكاصمية كجذكرىا في التراث النحكم العربي 27560

2015عالـ الكتب الحديث،  المدني بكرحيسالمجاز في التراث النقدم27561

2010عالـ الكتب الحديث، فيصؿ إبراىيـ صفافي المساف العربي/ قضايا التشكيؿ في الدرس المغكم 27562
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2015دار الكفاء لدنيا الطباعة ك النشر، سميماف محمد سميمافالمحاكاة في الشعر الجاىمي بيف التقميد ك اإلبداع27563

2015عالـ الكتب الخديث، بكسغادم حبيبالمستكيات المغكية في القراءات قراءة في البنية27564

2015دار األياـ ، أحمد بكجمعة بنانيالمصطمح النقدم المعاصر عند عبد الممؾ مرتاض27565

2015كنكز المعرفة، عباس عبد الحميـ عباس. دالمصطمح النقدم ك الصناعة المعجمية 27566

2016دار دجمة، محمكد إبراىيـ السبلميمعايير أصكات العربية الفركع 27567

2015دار اإلعصار، محمد صبلح رماف/فيد خميؿ زايدالمعاجـ ك الداللة27568

2016دار األياـ، اليزيد بكعركرمالمنيج عند جابر بف حياف27569

2017دار المعرفة الجامعية، سعيد حسيف منصكرالنثر العربي في مراحؿ تطكره الجزءاألكلمف النشأة إلى العصر العباسي األكؿ27570

2014دار غريب ،شفيع السيدالنظـ كبناء األسمكب في الببلغة العربية27571

2017دار المعرفة الجامعية، صابر جكيميالنقد األدبي العربي مف القرف الخامس إلى نياية القرف السابع ىجرم27572

2015عالـ الكتب الحديث، مسعد بف عيد العطكمباقات مف شعر المغرب العربي27573

2015عالـ الكتب الحديث، مازف مكفؽ صديؽ الخيركببلغة الخطاب كمرايا المغة دراسات النصية27574

2015دار الكفاءلدنيا الطباعة كالنشر االسكندرية طبلؿ الطاىر قطبيببلغة الصكرة كثقافة اإلعبلف27575

2014دار غيداء ، عمي صميبي المرسكمي.دببلغة القصيدة الحديثة تمظيرات الشكؿ كتجكىرات الداللة27576

2015دار العالـ العربي، ندا الحسيني ندا. دتحقيؽ التراث العربي عند  عبد السبلـ محمد ىاركف27577

2015كنكز المعرفة، خالد حسيف أبك عمشة. دتعميـ العربية لمناطقيف بغيرىا في ضكء المسانيات التطبيقية27578

2014دار اليازكرم ، /  مؤسسة حمادة لمدراساتحسيف الجداكنةجدلية اإلبداع ك التمقي في النقد العربي القديـ 27579

2014/2015دار مجدالكم، سالـ محمد ذنكف عمي العكيدمجماليات الرفض في الشعر العربي مقاربة تأكيمية في شعر أبي تماـ27580

2015عالـ الكتب، سعد عبد العزيز مصمكححاـز القرطاجني ك نظرية المحاكاة ك التخييؿ في الشعر27581

2015فضاءات لمنشر ك التكزيع، سميـ النجاردراسات تطبيقية في الركاية النسكية العربية27582

2015مكتبة المجتمع العربي، / دار اإلعصاررعد ىاشـ العبكدمدراسات في نحك القرآف كداللتو27583
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2015عالـ الكتب ،محمد األميف خكيمدداللة البنى النحكية ك السياقية عند ابف جني في كتاب الخصائص27584

2016فضاءات لمنشر كالتكزيع، عبد الفتاح كفككح. دأدب السيرة الذاتية إضاءات ك إضافات27585

2014دار الكفاء لدنيا الطباعة ك النشر، أحمد محمكد المصرمرؤل في ببلغة العربية دراسة تطبيقية لمباحث عمـ البياف27586

2015دار الكراؽ، / دار أمكاج إبراىيـ جابر عميالمكت في الشعر الفمسطيني الحديث27587

2014/2015دار مجدالكم، فكزية سرير عبد اهللسر صناعة اإلعراب بيف النحك ك الصكتيات الكظيفية دراسة نقدية27588

2015الدار المصرية المبنانية، صبلح فضؿسرديات القرف الجديد27589

27590
سيميائية الجسد ك ممثبلتو الثقافية في شعر األعشى الكبير

2015دار اليازكرم، / مؤسسة حمادة لمدراسات الجامعية ريحاف إسماعيؿ المساعيد

2015عالـ الكتب الحديث، عبد القادر الرباعيشاعر فف البديع األكؿ  مسمـ بف الكليد27591

2015دار يافا العممية، عمر الفجاكم. دشرح ديكاف امرئ القيس ألبي جعفر النحاس27592

27593
شرح كتاب الكحشيات الحماسة الصغرل ألبي تماـ  حبيب بف أكس الطائي

محمد مصطفى أبك شكارب. د.أ
مؤسسة جائزة عبد العزيز سعكد البابطيف لئلبداع 

2014الشعرم،

2013دار مجدالكم  لمنشر كالتكزيع، بشار سعدم اسماعيؿشعر الصعاليؾ الجاىمييف في الدراسات األدبية ك النقدية  القديمة كالحديثة27594

2015دار المعرفة الجامعية، كرد محمدم مكاكم عزبشعر  المدينة المنكرة في عصر صدر اإلسبلـ  دراسة فنية27595

2015دار الكفاء لدنيا الطباعة ك النشر، عمي محمد السيد خميفةصكرة الطفؿ  في النادرة دراسة تحميمية27596

.2015دار المعرفة الجامعية، .فكزم عيسى-دراسة نظرية كتطبيقية - في أدب األطفاؿ 27597

2015دار أسامة لمنشر ك التكزيع، رابح سعيد ممكؾ. د"بحث في المفيـك ك البنى " قصيدة النثر العربية 27598

دار الكفاء لدنيا الطباعة ك النشر،أحمد محمكد المصرمقضايا نقدية قراءة في تراث العرب النقدم27599

2015عالـ الكتب الحديث،العربي ديف. دقضية التصكيب المغكم ؼ العربية بيف القدماء ك المعاصريف27600

2015دار البداية، عاصـ زاىي العطركزلمسات بيانية في شعر أبي العبلء المعرم البديع ك التشخيص نمكذجا27601
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27602
دراسات إستشراقية حكؿ اتراث النحكم العربي

. د.أ/ عبد المنعـ السيد جدامي .د.أ
2015كنكز المعرفة، منتصر أميف عبد الرحيـ

2015دار زىراف، السعيد بكلمزاكد.دمحاكمة الشعر الحر بيف افتراءات السياب ك ادعاءات العقاد27603

2015دار غيداء، ماجد عبد اهلل القيسيمستكيات المغة السردية  في الركاية العربية27604

2014دار صفاء لمنشر ك التكزيع،عبد القادر عبد الجميؿاألصكات المغكية 27605

2016عالـ الكتب الحديث، الطيب بف عكفنظرية الكتابة عند ركالف بارت، 27606

2015دار الفكر ناشركف كمكزعكف، حناف عبد الحميد العناني.دالدراما ك المسرح في تربية الطفؿ27607

2015عالـ الكتب الحديث، حسف خميس الممخالتداكلية ظبلؿ المفيـك ك آفاقو27608

2015عالـ الكتب الحديث، حسف خميس الممخالحجاج رؤل نظرية كدراسات تطبيقية 27609

2009دار الكتب العممية،مصطفى سبيت01/02شرح ديكاف أبي الطيب المتنبي27610

1دار التنكير الجزائر، طحبيب منسيمراجعات في الفكر ك األدب ك النقد27611

دار األياـ لمنثر ك التكزيع،سعيد بكدبكزسيميائية المركز ك اليامش في األدب العربي المعاصر،27612

كنكز المعرفة،حسيب الككشالسرديات المعرفية مف األيقكنية غمى التكترية27613

دار التنكير ، الجزائرحسيف عمي الزراعي-مقاربات في المسانيات الحاسكبية- بناء الكممة ك تحميميا27614

دار التنكير، الجزائرمحمد صالح المحفميتكظيؼ السرد في الشعر العربي الحديث، البردكني نمكذجا27615

دار التنكير، الجزائرسعيد سبلـدراسات في الركاية الجزائرية كتناصيا مع األمثاؿ الشعبية27616

دار التنكيراألخضر بف السائحشعرية المكاف في الركاية العربية27617

كنكز المعرفة،عبد الرحيـ كىابيالسرد النسكم العربي مف حبكة الحدث إلى حبكة الشخصية27618

كنكز المعمرفة،جكاد ختاـالتداكلية أصكليا كاتجاىاتيا27619

دار التنكير، الجزائرعبد العميـ بكفتاحالتراكيب النحكية ككظائفيا الداللية27620

دار األياـ لمنثر ك التكزيع،مناد طالبفي عمـ الكبلـ مف التقميد إلى التجميد27621
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دار التنكير ، الجزائربف الديف بخكلةاالتساؽ ك االنسجاـ النصي اآلليات ك الركابط27622

دار التنكير، الجزائريمس بانك ممتنسكيالسرديات التطبيقية مقاربات سيميائية سردية27623

دار التنكير، الجزائرككرتيس/ليتفيمت/ ميمكد/ مكرانداالشكاؿ السردية-نمذجة سردية- السيميائيات السردية27624

2015دار الفكر ناشركف كمكزعكف، فاضؿ صالح السمرائيالجممة العربية كالمعنى27625

الكراؽ لمنشرك التكزيع عمافمصطفى رجبالمرجع في ادب األطفاؿ27626

دار النيضة العربيةمريـ سميـأدب األطفاؿ كثقافتو27627

²إيمينيا سيمينيااإلستعارة في الخطاب27628

1مركز الكتاب األكاديمي األردف طمسعكد بكدكخة-مقاربة جمالية- األسمكبية ك الببلغة العربية27629

دار النفائسعمر األسعد- نايؼ معركؼ عمـ العركض التطبيقي27630

دار التنكيرككرتيس- غريماص النظرية السيميائية مف المصطمح إلى المربع السيميائي27631

دار الرضكاف لمنشر ك التكزيععصاـ كاظـ الغالبيالبناء المغكم لمشعر العربي لؤلصمعيات أنمكذجا27632

دركب ثافية لمنشر ك التكزيعحفناكم بعميالترجمة كجماليات التمقي المبادالت الفكرية ك الثقافية 27633

عالـ الكتب الحديثعبد الفتاح لكردنظريا ك تطبيقيا/العركض العربي 27634

فضاءات لمنشر ك التكزيعإبراىيـ خميؿببلغة الركاية كمسارات القراءة27635

27636
دراسات في الحجاج قراءة لنصكص مختارة مف األدب العربي القديـ

جدار لمكتاب العالمي لمنشر ك التكزيع/ عالـ الكتب الحديثسامية الدريدم الحسني

دار الحامد لمنشر ك التكزيع،ظاىر محمد الزكاىرةالتناص في الشعر العربي المعاصر27637

دار كنكز المعرفة العممية لمنشر ك التكزيعمج مف المؤلفيفالمعجمية العربية قضايا ك آفاؽ27638

الدار العربية لمعمـك ناشركفالطاىر كطارالعشؽ ك المكت في الزمف الحراشي27639

عالـ الكتب الحديثرابح بف خكيةمقدمة في األسمكبية27640

دار الكتاب الحديثمنقكر عبد الجميؿ-دراسة داللية في الفكر المعرفي التراثي-النص ك التأكيؿ 27641
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كنكز المعرفة لمنشر ك التكزيعمنتصر أميف عبد الرحيـدراسة في الحركة التكاصمية لئلستشياد- تداكلية اإلقتباس27642

دار دجمةمحمد جكاد البدرانيمقاربات في السرد كنقد النقد 27643

2016عالـ الكتب الحديث، يكسؼ تغزاكممفيـك القراءةك أثرىا في إنتاج الخطاب األدبي27644

2014دار مكتبة الكندم لمنشر ك التكزيع، محمد ماجد الدخيؿأنمكذجا (ىػ525ت )الصكرة الفنية في الشعر األندلسي شعر األعمى التطيمي 27645

2016عالـ الكتب الحديث، عبدالقادر مرعيالبنية الصكتية لمكممة العربية27646

1997دار النيضة العربية، حممي خميؿمقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي27647

2016عالـ الكتب الحديث ، أبك بكر العزاكم/ محمد مفتاحالنص مف لبقراءة إلى التنظير27648

2016كنكز المعرفة، جمعاف بف عبد الكريـمف تحميؿ الخطاب إلى تحميؿ الخطاب النقدم مناىج كنظريات 27649

2016دار دجمة ناشركف كمكزعكف، عمر عتيؽقضايا نقدية معاصرة في الركاية ك القص الصغيرة27650

2010عالـ الكتب الحديث، محمكد محمد أممكدة-الركاية الميبية أنمكذجا - تمثيبلت المثقؼ في السرد العربي الحديث 27651

2015دار الخميج ، الخالدم- البشرم أدب األطفاؿ ك كثقافتيـ27652

2016عالـ الكتب الحديث، نصرة الزبيدم-دراسة ك تحميؿ-الغمكض كتعدد مستكيات المعنى في النص الجاىمي27653

2016عالـ الكتب الحديث، محمد عديؿ عميالتداكلية كتحميؿ الخطاب الجدلي 27654

2016عالـ الكتب الحديث، حميمة أحمد عمايرةفي المسانيات التطبيقية27655

دار صفحات لمنشر ك التكزيع،صابر الحباشةمسالؾ الداللة في سبيؿ مقاربة المعنى27656

2016عالـ الكتب الحديث،نعماف بكقرةالخطاب المساني عند ابف حـز األندلسي27657

2016عالـ الكتب الحديث، ىامؿ الشيخالتكاصؿ المغكم في الخطاب اإلعبلمي 27658

2014دار دجمة، أشكاؽ محمد النجارداللة المكاصؽ التصريفية في المغة العربية27659

2014مكتبة المجمع العربي، محمد قدكر تاجاإلستشراؽ ماىيتو فمسفتو كمناىجو27660

2016كنكز المعرفة،منية عبيدمالتحميؿ النقدم لمخطاب نماذج مف الخطاب اإلعبلمي27661

2015دار غيداء لمنشر ك التكزيع، محمكد محمكد شاكردراسة في األنمكذج األندلسي:نقد النقد27662
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2009دار المعرفة الجامعية،أمؿ حركةدراسات في عمـ اجتماع األدب27663

2015دار الرضكاف، صباح نكر المرزكؾاألدب األمكم27664

2016كنكز المعرفة،أحمد يكسؼالسيميائيات التداكلية بنياتيا ك حدكدىا 27665

المركز الثقافيمحمد مفتاحرؤيا التماثؿ27666

2016دار اإلعصار العممي لمنشر ك التكزيع ، أحمد مداسالنص ك التأكيؿ 27667

2016-عالـ الكتب الحديث األردفنكر الديف رايسالسيميائيات ك التكاصؿ27668

2016-عالـ الكتب الحديث األردفياسيف باىيالتاكيؿ كفمسفة التكاصؿ27669

.ناشركف-الدار العربية لمعمـك فؤاد مميت-تربكؿ ريكك بعد طكؿ تأمؿ27670

2010-عالـ الكتب الحديث األردفعمر ميبيؿانبناؤه كاليات اشتغالو-النص اإلشيارم ماىيتو27671

2016 1عماف ط-كنكز المعرفة عبد الرحماف بكدرعقضايا ك نماذج-في المسانيات ك المغة العربية27672

27673
معجـ مصطمحات عمـ الببلغة 

2016 1عماف ط-دار أسامة لمنشر ك التكزيع األردف عمر عتيؽ

2016عماف -كنكز المعرفةعبد الرحماف النكايتيالسرد ك األنساؽ الثقافية في الكتابة الركائية27674

1ط2015دار كمكتبة الكندم لمنشر ك التكزيع، يحي سميـ البشتاكمأزمة اإلنساف في األدب المعاصر27675

عماف-دار الرضكاف لمتكزيع ىناء جكادالقيـ الجمالية في الشعر العربي القديـ األخطؿ الكبير أنمكذجا27676

27677
النحك الكظيفي

عاطؼ فضؿ محمد
 2ط-2011 1دار المسيرة لمنشر ك التكزيعك الطباعة ط

2015 3ط -2013

2015 1عالـ الكتب القاىرة طأيمف محمكد مكسىفي لسانيات النص27678

2014-عالـ الكتب الحديث األردفىشاـ الفمفاطتأكيمية الصكرة المبنية عمىى المتاشبية27679

2016 1ط- األردف-عالـ الكتب الجديث الصادؽ خشابالتعريب كصناعة المصطمحات27680

2015 1عماف ط-كنكز المعرفة محمد الصالح البكعمرانياإلستعارات التصكيرية كتحميؿ الخطاب السياسي 27681
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2015 1ط-دار الشركؽ لمنشر ك التكزيع عمافحسف خميس الممخنظرية األصؿ ك الفرع في النحك العربي27682

27683
المنيج ك التطبيؽ-األدب المقارف 

سامي يكسؼ أبك زيد
 1ط-دار المسيرة لمنشر ك التكزيع ك الطباعة األردف

2017

1ط2013-عالـ الكتب الحديث األردفسعاد بسناسيالسمعيات العربية في األصكات المغكية27684

1ط2014-عالـ الكتب الحديث األردفإبراىيـ أحمد ممحالنقد التكاممي إستراتيجية تشكيؿ الخطاب27685

1ط2013دار الراية لمنشر ك التكزيع، سميماف الحقيكم(خبايا صناعة الصكرة)سحر الصكرة السينمائية 27686

27687
تمثبلت الممنكع كالمقمكع في الركاية العربية المعاصرة

حفناكم بعمي
الطبعة 2015-دار اليازكرم العممية لمنشر ك التكزيع

العربية

2014 1عماف ط-دار كنكز المعرفة حسف مكدفببلغة الخطاب اإلقناعي نحك تصكر نسقي لببلغة الخطاب27688

2015 1ط-دار األياـ لمنشر ك التكزيع عماف رضكاف الجنيدمجماليات اآلنا في الشعر المغربي القديـ27689

2016 1ط-دار األياـ لمنشر ك التكزيع عماف عبد الجكاد البيضانيالجيكد النحكية في المعاجـ المغكية27690

2015 1عماف ط-كنكز المعرفة سميماف الطاليببلغة النادرة في األدب العربي27691

1ط2015-عالـ الكتب الحديث األردفالعربي ديفقضية التصكيب المغكم ؼ العربية بيف القدماء ك المعاصريف27692

1ط2016-عالـ الكتب الحديث األردفنعيمة سعديةالتحميؿ السيميائي كالخطاب27693

2014 1ط-داراألكادميكف لمنشر ك التكزيع األردفيجي سميـ البشتاكممنيجية اإلخراج المسرحي27694

1 ط2013دار جرير لمنشر ك التكزيع، خميؿ بف ياسر البطاشيالترابط النصي في ضكء التحميؿ المساني لمخطاب27695

27696
الميارات الفنية في الكتابة كالقراءة ك المحادثة

2013 1عماف ط-دار أسامة لمنشر ك التكزيع األردف عبد السبلـ الطراكنة

2015 1عماف ط-دار كنكز المعرفة ىشاـ مشباؿ(اإلمتاع ك المؤانسة  )الببلغة ك السرد ك السمطة في 27697

27698
عرض كتكثيؽ كتطبيؽ-في األدب الحيث كنقده 

عماد عمي الخطيب
 1ط-دار المسيرة لمنشر ك التكزيع ك الطباعة األردف

2011 2ط-2009
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2017 1ط-داراألكادميكف لمنشر ك التكزيع األردفعصاـ لطفي صباحالتمقي ك التأكيؿ في شعر زىير بف أبي سممى27699

2015 1دار جرير لمنشر كالتكزيع عماف طيكسؼ ابك العدكسمكسيقا الشعر ك عمـ العركض27700

2014 1دار دجمة لمنشر ك التكزيع عماف االردف طميساء محمد الكحشأثر المكسيقى كالمسرح كالمعب اليادؼ في التعميـ27701

27702
سيميائية الجسد ك ممثبلتو الثقافية في شعر األعشى الكبير

ريحاف إسماعيؿ المساعيد
دار اليازكرم -مؤسسة حمادة لمنشر ك التكزيع عماف

2015 1عماف ط

2016 1ط- دار غيداء لمنشر ك التكزيع عمافحمد محمد فتحي الجبكرمالتكظيؼ الفني لمكف في الشعر العربي27703

2015 1ط- دار غيداء لمنشر ك التكزيع عمافمحمد يكنس صالحشاعرات الجاىمية كصدر اإلسبلـ - اإليقاع في الشعر النسكم 27704

2015 1ط-دارزىراف لمنشر ك التكزيع عماف صابر الحباشةأسئمة الداللة ك تداكليات الخطاب مقاربات عرفانية تداكلية27705

2017 1ط-دار غيداء لمنشر ك التكزيع عماف اف تحسيف الجابيالعجائبي في الشعر العربي القديـ27706

2013 1ط-عالـ الكتب الحديث اربد األردفمكي درارمبلمح الداللة الصكتية في المستكيات المسانية27707

2017، 1دار كنكز المعرفة لمنشر كالتكزيع، طمسند قبيبلتدراسات في السرد ك القصة القصيرة جدا كالشعر-تمثبلت سردية 27708

2017 1ط-دار غيداء لمنشر ك التكزيع عماف نبياف حسكف السعدكفنقد السرد السير ذاتي كالقصصي ك الركائي27709

27710
قضايا النقد العربي قديميا ك حديثيا 

حسيف راضي-داكد عطاشة
 1مركز غنيـ لمتصميـ ك الطباعة بالكمبيكتر األردف ط

1991

2017دركب لمنشر ك التكزيع األردف الطبعة العربية حفناكم بعميصكرة الجزائر في عيكف الرحالة ككتابات الغربييف27711

2010 1ط- دار النفائس لمنشر ك التكزيعمبل زادة-عقيؿ سعيددراسة اأصيمية لمنيجية الحكار في اإلسبلـ-الحكار قيمة حضارية27712

2016، 1، ط -األردف-عالـ الكتب الحديث إربد عبد العزيز عمي-محمد عديؿالفكر المساني التداكلي قراءات في التراث ك الحداثة27713

2016 1ط-دار األياـ لمنشر ك التكزيع عماف األردفاسماء بكبكرمجدلية البلزمكاف في خطاب أحبلـ مستغانمي الركائي27714

27715
التداكليات كتحميؿ الخطاب

منتصر أميف / حافظ إسماعيمي عمكم
2014 1ط-كنكز المعرفة العممية لمنشر ك التكزيع األردف عبد الرحيـ

2016 1دار كنكز المعرفة لمنشر كالتكزيع عماف طعمي رضكاف عميصكر الخكؼ في شعر القرف الثالث اليجرم27716
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2015 1ط-دار غيداء لمنشر ك التكزيع عماف عمي صميبي المرسكميببلغة القصيدة الحديثة تمظيرات الشكؿ كتجكىرات الداللة27717

2010 1المركز القكمي لمترجمة ط فاتحة الطيبنمكذجا-الترجمة في زمف الآلخر ترجمات الركاية المغربية إلى الفرنسية 27718

27719
إستقباؿ النظريات النقدية في الخطاب العربي المعاصر

2016دركب ثقافية لمنشر ك التكزيع عماف الطبعة العربية حفناكم بعمي

2016دار كنكز المعرفة، محمكد بف ناصر الصقرمالبيئة المائية في شعر الجاىمي27720

27721
 ق355صكرة الشاعر العباسي في المنظكر اإلستشراقي الى سنة 

معتصـ ابراىيـ / محمد أحمد شياب 
2017دار البداية ناشركف ك مكزعكف، مصمح

مؤسسة الثقافة الجامعيةصالح سميـ عبد القادر الفاخرمالداللة الصكتية في المغة العريبة27722

2017دار غيداء لمنشر كالتكزيع ، تميمة كتانةالمكاف في ركايات إميؿ حبيبي27723

2017دار غيداء لمنشر كالتكزيع، إبراىيـ أبك طالب"مف التقميد إلى التجريد " تطكر الخطاب القصصي 27724

2015دار األياـ لمنشر ك التكزيع، مسعكد بكدكخةالسياؽ ك الداللة 27725

2016دركب لمنشر ك التكزيع، محمد عيسى الحكراني(دراسة تحميمية  )الدىر في شعر ابف الركمي 27726

27727
1العقد الفريد ج 

2016المكتبة العصرية صيدا، أحمد بف محمد بف عبد ربو االندلسي

27728
2العقد الفريد ج 

2016المكتبة العصرية صيدا، أحمد بف محمد بف عبد ربو االندلسي

27729
3العقد الفريد ج 

2016المكتبة العصرية صيدا، أحمد بف محمد بف عبد ربو االندلسي

27730
4العقد الفريد ج 

2016المكتبة العصرية صيدا، أحمد بف محمد بف عبد ربو االندلسي
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27731
5العقد الفريد ج 

2016المكتبة العصرية صيدا، أحمد بف محمد بف عبد ربو االندلسي

27732
6العقد الفريد ج 

2016المكتبة العصرية صيدا، أحمد بف محمد بف عبد ربو االندلسي

27733
7العقد الفريد ج 

2016المكتبة العصرية صيدا، أحمد بف محمد بف عبد ربو االندلسي

27734
8العقد الفريد ج 

2016المكتبة العصرية صيدا، أحمد بف محمد بف عبد ربو االندلسي

2017دار غيداء لمنشر ك التكزيع، صالح محمد حسف إردينيقضايا شعرية مقاربمت في القصيدة العربية القديمة27735

2014دار غيداء لمنشر ك التكزيع، فاضؿ بنياف محمدالطبيعة في الشعر العربي27736

2016عالـ الكتب الحديث، الجيبللي الغرابي قصة مياجرة لغابرييؿ غارسيا ماركيز12البنية السردية، قراءة في 27737

2015دار كنكز المعرفة لمنشر ك المتكزيع، عبد الغرير لحكيدؽنظريات األستعارة في الببلغة الغربية مف أرسطك الى اليككؼ كمارؾ جكنسكف27738

27739
الميجات العربية نشأة ك تطكرا

2011دار الفكر العربي لمطباعة ك النشر ك التكزيع، عبد الغفار حامد ىبلؿ

2017دار البداية ناشركف كمكزعكف،عبد الحافظ سبلمة/ سميح أبك مغمي دراسات تطبيقية ض101المغة العربية 27740

2017دار البداية ناشركف كمكزعكف، سحر سميماف عيسىمصادر الدراسة األدبية ك المغكية كعمـ الداللة ك المعاجـ27741

2012عالـ الكتب الحديث، ماريا تيريزا كابرمالمصطمحية النظرية ك المنيجية ك التطبيقات27742

2013دار أسامة لمنشر ك التكزيع ،عبد الكريـ مجاىدعمـ المساف العربي فقو المغة العربية 27743

2005دار القاىرة ،فاف دايؾ. تكف أعمـ النص مدخؿ متداخؿ اإلختصاصات27744

2017مركز الكتاب األكاديمي،عكيد عبد العميدراسة في المكضكعات ك الخصائص- الدعكة إلى اإلسبلـ مف الشعر الجاىمي27745

2017دار الكفاء ، محمد مصطفى أبك شكارببنية البيت بيف امتداد الداللة كانحصارىا قراءة في الشعر الجاىمي27746

757



2014دار مكتبة الكندم، ذياب أحمد شاىيفالعركض العربي في ضكء الرمز ك النظاـ 27747

2017دار الكفاء ، أحمد محمد عكيفحكايات الحيكاف في شعر شكقي 27748

أكاديمية الفنكف كحدة اإلصدارات سينمادكمينيؾ قيبلفالكادراج السينمائي27749

2014عالـ الكتب الحديث لمنشر ك التكزيع، أحمد فيد صالح شاىيفالنظرية التداكلية27750

2015عالـ الكتب الحديث لمنشر ك التكزيع، عبد الميدم كايد أبك شقيراإلختبلؼ الصكتي 27751

2015عالـ الكتب الحديث،منذر ذيب كفافيالشكؿ ك المضمكف في الشعر الجاىمي27752

2010عالـ الكتب الحديث، سعيد سبلـالتناص التراثي الركاية الجزائرية أنمكذجا27753

2018مركز الكتاب األكاديمي، نكار بف صالحرفقة النديـ في النقد القديـ27754

2016عالـ الكتب الحديث،عبد اهلل خضر جمدشعرية الخطاب الصكفي ديكاف عبد القادر الجيبلني 27755

2016دار الكفاء لدنيا الطباعة، بياء حسب اهللالسرد الركائي عند طو حسيف ك بحكث تطبيقية أخرل27756

2015عالـ الكتب الحديث،إبراىيـ محمد عبد اهلل المفتاحالتماسؾ النصي لئلستخداـ المغكم في شعر الخنساء27757

2017دار الكفاء لدنيا الطباعة ك النشر، محمد مصطفى أبك شكاربأبك عمي القالي كمنيجو في ركاية الشعر ك تفسيره27758

2016عالـ الكتب الحديث، عمار ساسيالكممة ك المصطمح في المساف العربي27759

2015 1األردف ط-عالـ الكتب الحديثابراىيـ احمد ممحـالرقمية كتحكالت الكتاب 27760

دار الكفاء لدنيا الطباعةجيرـك  ستكلنتيزدراسة جمالية-النقد الفني 27761

أكاديمية الفنكفرباب عبد المطيؼفنيات المكنتاج الرقمي في الفيمـ السينمائي27762

2015دار الفكر العربي ،محمد عمارةطو حسيف مابيف اإلنبيار بالغرب ك اإلنتصار لئلسبلـ27763

2016عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع، رفيقة سماحيالسرقات الشعرية ك التناص27764

2015عالـ الكتب الحديث،ىاني محمد عبد الكريـ عبكدالتشكيؿ ك التأكيؿ  في شعر عركة بف أذينة27765

2017شركة دار األكادميكف لمنشر ك التكزيع، الجيبللي الغرابي"لبكرخيس"عتبات السرد في كتاب الرمؿ 27766

2018دار الكتاب الحديث،كحيد عبد المقصكدالتطكر الداللي في معجـ لساف العرب27767
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2018دار الكتاب الحديث،كحيد عبد المقصكدجميرة المغة إلبف دريد27768

2018دار الكتاب الحديث،كحيد عبد المقصكداإلشتقاؽ ك البحث الداللي عند إبف حاتـ الرازم27769

كحدة اإلصدارات مسرح-أكاديمية الفنكفنمسف.أ.جنظرية الككميديا في األدب ك المسرح ك السينما27770

2013عالـ الكتب الحديث ،منذر عياشيمساىمة في عمـ القضايا ك إنشاء المفاىيـ-المسانيات ك الحضارة27771

2015دار كنكز المعرفة،  خالد عبد الكريـ بسندمظاىرة اإلقحاـ  في التراكيب المغكية27772

2010عالـ الكتب الحديث،ىادم نمرشعر الحماسة ك الحكمة- المتنبي 27773

2007دار مجدالكم،عدناف مدانات: ترميخائيؿ رـك أحاديث حكؿ اإلخراج السينمائي27774

2014عالـ الكنب الحديث،يكسؼ تغزاكمك استراتيجيات التكاصؿ المغكم في نظرية النحك الكظيفي- الكظائؼ التداكلية 27775

2016دار الكفاء لدنيا الطباعة، سميماف محمد سميمافنظرات نقدية في أدب الجاىمية كصدر اإلسبلـ 27776

2017عالـ الكتب الحديث، رابح بف خكيةالتشكيؿ اإليقاعي كعبلقتو بالداللة27777

2010مكتبة األنجمك المصرية، إبراىيـ أنيسمكسيقى الشعر 27778

2014عالـ الكتب الحديث، أحمد أك الطكؼاستراتيجيات الحجاج في كميمة ك دمنة- ببلغة الخطاب الحكائي 27779

2015العمـ ك اإليماف لمنشر كالتكزيع، : دسكؽرحمة محمد أبك كميمةالخط العربي حضارة ك ميارة27780

2017المكتبة العصرية صيدا، عباس محمكد العقادعبقرية الصديؽ رضي اهلل عنو27781

2017المكتبة العصرية صيدا، عباس محمكد العقادعبقرية عثماف رضي اهلل عنو27782

2017المكتبة العصرية صيدا، عباس محمكد العقادعبقرية اإلماـ عمي رضي اهلل عنو27783

2017المكتبة العصرية صيدا، عباس محمكد العقادعبقرية عمر رضي اهلل عنو27784

2017المكتبة العصرية صيدا، عباس محمكد العقادعبقرية محمد صؿ اهلل عميو ك سمـ27785

2015المكتبة العصرية،محمد طاىر البلدقيالمعاني ك البياف ك البديع- المبسط في عمـك الببلغة27786

2014عالـ الكتب الحديث، محمد الغريسي 27787
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27788
الصكاتة المعرفية ك المسارات الذىنية لئلنجاز المغكم

تقديـ مبارؾ /بكعناني : إعداد ك تر
2015عالـ الكتب الحديث، حنكف

2014شركة دار األكادميكف لمنشر ك التكزيع، عاطؼ طالب الرفكعظاىرة التبادؿ المغكم في العربية27789

2013شركة المؤسسة الحديثة لمكتاب، جكرج خميؿ ىاركف(بالنصكص المكجية  )تقنيات التعبير ك أنماطو 27790

2012عالـ الكتب الحديث، عمار ساسيصناعة المصطمح في المساف العربي نحك مشركع تعريب المصطمح العممي مف ترجمتو إلى صناعتو27791

2002عالـ الكتب الحديث، عمي مراشدةبنية  القصيدة الجاىمية  دراسة تطبيقية في شعر النابغة الذبياني27792

2018دار ك مكتبة الكندم ، محمد عمي الصكيركيالتعبير الشفكم حقيقتو، كاقعو، أىدافو، مياراتو، طرؽ تذريسو ك تقكيمو27793

2014عالـ الكتب الحديث،حافظ اسماعيمي عمكمالتداكليات عمـ استعماؿ المغة27794

2015دار الكتاب الحديث، أمينة فزارماألجناس األدبية المغربية ك األندلسية 27795

2012عالـ الكتب الحديث،سعاد بسناسيالتحكالت الصكتية ك الداللية في المباني التركيبية27796

1994دار المنتخب العربي، عبد الممؾ مرتاضشعرية القصيدة قصيدة القراءة27797

2009عالـ الكتب الحديث، عبد المعطى جاب اهللدراسات في عمـ المغة الحديث، اإلدغاـ بيف النحكيف ك القراء27798

2015عالـ الكتب ،سعد عبد العزيز مصمكحفي المسانيات العربية المعاصرة27799

عالـ الكتب الحديثمحمد جكداتتناصية االنساؽ في الشعرالعربي الحديث27800

2012عالـ الكتب الحديث، محمكد طمحةتداكلية الخطاب السردم27801

2015عالـ الكتب الحديث،عبد الكاحد التيامي العمميأنماط تمقي السرد في التراث النقدم 27802

2012عالـ الكتب الحديث،بنعيسى عسكر أزاييط2الخطاب المساني العربي ج27803

2012عالـ الكتب الحديث،بنعيسى عسكر أزاييط3الخطاب المساني العربي ج27804

2015دار كنكز المعرفة ،أحمد كرـكمفاصد المغة كأثرىا في فيـ الخطاب الشرعي27805

أكاديمية الفنكف كحدة اإلصدارات دراسات نقديةدانياؿ تشاندلر(السيميكطيقا )معجـ المصطمحات األساسية في عمـ العبلمات 27806

2015عالـ الكتب الحديث،عبد العزيز جاب اهللمقاربة البياف ك الداللة في التنسيؽ الببلغي ك األصكلي27807
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2017دار الكفاء لدنيا الطباعة،محمد مصطفى أبك شكاربإشكالية الحداثة قراء في نقد القرف الرابع اليجرم27808

2009مكتبة الدار العربية لمكتاب، عادؿ األلكسيالخط العربي نشأتو ك تطكره27809

2015دار الكتاب الحديث،بمقاسـ ساعيمحاضرات في فف البياف ك البديع27810

2015دار الكتاب الحديث،عزت جادنظرية المصطمح النقدم27811

2012دار الكفاء لدنيا الطباعة، Plamerبممر عمـ الداللة27812

المؤسسة الحديثةكككب دياب...كال تقؿ ... معجـ األخطاء الشائعة أك قؿ 27813

2016عالـ الكتب الحديث، نكر الديف أجعيطالكظائؼ التداكلية لمتخاطب السياسي ك أبعادىا الحجاجية27814

2016عالـ الكتب الحديث، حبيبة شيخ عاطؼببلغة التكرية في النصب  الشعرم إشتغاؿ الجمالي ك المرجعي في شعر لساف الديف27815

2016دار الكتاب الحديث، تداكلية النص الشعرم جميرة أشعار العرب أنمكذجا27816

دار الكفاء لدنيا الطباعة،محمد مصطفى أبك شكارببنية الحكاية في خمريات أبي نكاس27817

2018دار مكتبة الكندم ،ركال سمطاف ككافحةتطكر المصطمحات النقدية كالببلغية في األدب المممككي 27818

2017شركة دار األكادميكف لمنشر ك التكزيع،الجيبللي الغرابيالفضاء السردم27819

2016مركز الكتاب األكاديمي،أمجد عبد الرؤكؼ البرقعاكمالفحكلة في شعر اليذلييف دراسة الثقافية27820

دار الكفاء لدنيا الطباعة ك النشرعمي خميفةاألدب في العصر الجاىمي27821

2018دار الخميج، في لسانيات المغة العربية نحك منيج تكاممي يبسط القكاعد ك التطبيقات27822

2017دار الكفاء لدنيا الطباعة ك النشر، عمي محمد السيد خميفةأدب الطفؿ مقاالت ك بحكث27823

2014عالـ الكتب الحديث،عباس حشانيدراسة في نتاج ابف باديس األدبي: خطاب الحجاج ك التداكلية27824

2013دار كنكز المعرفة العممية،أسمكب الشرط بخبلء الجاحظ دراسة في المستكييف التركيبي ك الداللي27825

2013دار الكتاب الحديث،عبد العزيز أبك سريع يسالتشبيو الببلغي رؤية حديثة لقكاعده ك قضاياه27826

2015كنكز المعرفة،محمد مشباؿخطاب األخبلؽ ك اليكية في رسائؿ الجاحظ27827

،عمر مييبؿالمنعرج اليرمينكطيقي لمفينكمينكلكجيا 27828 2012الدار العربية لمعمـك
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2012عالـ الكتب الحديث،سعاد بسناسيالتحكالت الصكتية ك الداللية في المباني اإلفرادية27829

2012دار العربية لمعمـك ناشركف،محمد بازمالعنكاف في الثقافة العربية التشكيؿ كمسالؾ التأكيؿ27830

2012دار الكتاب الحديث،إسماعيؿ زايد/ كحيد عبد المقصكد إسياـ المغكييف المتقدميف في تفسير القرآف الكريـ27831

2016عالـ الكتب الحديث،محمد كىابيمف النص إلى التناص 27832

2014عالـ الكتب الحديث،مرتضى عمي شرارة"جزء عـ"مستكيات التحميؿ األسمكبي دراسة تطبيقية عمى 27833

2015عالـ الكتب الحديث، المدني بكرحيسالمجاز في التراث النقدم27834

2015دار الكتاب الحديث، عمي عبد الكىاب مطاكع...التطبيؽ...التنظير...المنيج... المشيد النقدم 27835

عالـ الكتب الحديثإدريس بف خكياعمـ الداللة في التراث العربي ك الدرس المساني الحديث دراسة في فكر ابف قيـ الجكزية27836

2016عالـ الكتب الحديث،الطيب عكفالتجميات في النقد العربي المعاصر: نظرية الكتابة عند ركالف بارت27837

2015كنكز المعرفة،حسيف أبك عمشةتعميـ العربية لمناطقيف بغيرىا في ضكء المسانيات التطبيقية27838

27839
البنية الفنية في نقائض جرير ك الفرزدؽ

إيماف أحمد / ناىد أحمد الشعراكم
إسماعيؿ

دار الكفاء لدنيا الطباعة ك النشر بالتعاكف مع دار 
2017أدكنيس،

2013دار التنكير،لعمكرم زاكمشعرية العتبات النصية27840

2011دار الكتب العممية،لبناف محمد فتح اهلل مصباحتناص الشعر العربي الحديث مع بردة البكصيرم27841

2012دار الكتب العممية لبناف، جيرالد برانسعمـ السرد الشكؿ ك الكظيفة في السرد27842

2004دار الكتب العممية لبناف،فينسنتي كانتارينكعمـ الشعر العربي في العصر الذىبي27843

2015دار اليازكرم العممية عماف،محمد سميماف عياؿ سممافالحركة النقدية حكؿ تجربة أمؿ دنقؿ الشعرية27844

2015عالـ الكتب الحديث األردف،سيى فتحي نعجةخطاب المرأة في المعجـ العربي27845

دار المنيجية عمافقاسـ جميؿ الحسينيتداكلية المقاربات الصكفية في الخطاب البصرم27846

2016دار المنيجية،أمجد كاظـ الركابي/ مجيد الماشطةمدارس النقد األدبي الغربي الحديث27847

دار غيداء األردفعمي خزرمسرديات الخطاب النقدم في الشعرية العربية27848
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2016دار كنكز المعرفة عماف، عبد السبلـ السيد حامدالشكؿ ك الداللة دراسة نحكية لمفظ ك المعنى27849

2016دار جرير لمنشر كالتكزيع عماف، حسيف عباس الرفايعةالشاىد الشعرم في التصريؼ العربي27850

2014دار صفاء عماف،صباح نكرم المرزكؾاألدب اإلسبلمي27851

2016دار الكتب العممية بيركت، عبد المطيؼ حمكدم الطائياشكالية الركاية ك الركاة27852

2009العمـ ك االيماف دسكؽ،شعيب خمؼالتشكيؿ االستعارم في شعر أبي العبلء المعرم27853

2014جكانا لمنشر ك التكزيع المعادم،عبد الناصر سبلمة الشبراكمأدب الخياؿ العممي كقصص األطفاؿ 27854

2015دار أسامة األردف،سعيد أراؽ بف محمداألدب المقارف في ضكء التحمبؿ النقدم لمخطاب 27855

2017دار البداية عماف ،سميح أبك مغميعمـ األسمكبية ك الببلغة العربية27856

2017دار الكتب العممية، بيركت،أيمف السيد الصيادبناء القصيدة في شعر حيص بيص27857

2014دار غيداء األردف، حمادم العمكاني/ حساـ بدر جاسـ(دراسة نفسية فنية)شعر المكفكفيف في األندلس 27858

1994المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر بيركت،شكر النابمسيجماليات المكاف في الركاية العربية27859

2015منشكرات ضفاؼ لبناف،ربيعة جمطيالنبية تتجمى في كضح الميؿ27860

2016دار غيداء األردف،عبيد صابر عبيدسيمياء النص المكازم التنازع التأكيمي في عتبة العنكاف27861

2015دار االعصار العممي االردف،محمد صبلح رماف/ فيد خميؿ زايد المعاجـ كالداللة 27862

2014منشكرات اإلختبلؼ، / منشكرات ضفاؼ لبنافمحمد معتصـدراسات تأكيمية في الركاية العربية المعاصرة- المتخيؿ المختمؼ27863

دار المسيرة عماف،عبده الراجحيالتطبيؽ النحكم27864

2012المؤسسة العربية لمدراسات ك النشر، بيركت،عبد اهلل ابراىيـالمحاكرات السردية27865

دار الثقافة لمنشر ك التكزيع، المغرب،محمد الكتاني الديني ك العممي ك األدبي1مكسكعة المصطمح في التراث العربي ج27866

دار الثقافة لمنشر ك التكزيع، المغرب،محمد الكتاني الديني ك العممي ك األدبي2مكسكعة المصطمح في التراث العربي ج27867

دار الثقافة لمنشر ك التكزيع، المغرب،محمد الكتانيالديني ك العممي ك األدبي3مكسكعة المصطمح في التراث العربي ج27868

2016دار دجمة االردف، محمد ابراىيـ السبلميمعايير أصكات العربية الفركع 27869
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2017دركب لمنشر ك التكزيع،عماف،نكر الديف ىميسيفصكؿ مف النقد السيميائي ك الثقافي لئلشيار27870

2016دار جرير،عماف،سامح ربابعةآليات التأكيؿ السيميائي27871

دار المسيرة لمنشر ك التكزيع ك الطباعةابراىيـ محمكد خميؿفي المسانيات كنحك النص27872

دار الرضكاف لمنشر ك التكزيع ،عمافجاسـ حميد جكدةجمالية العبلمة الركائية 27873

دار نينكم لمدراسات لمنشر كالتكزيعجكزيؼ ككرتيسسيميائية المغة 27874

دار الكتاب الجديدة المتحدةمحي الديف محسبانفتاح النسؽ المساني27875

2012دار الكتب العممية،لبناف، مكنيكا فمكدرنؾمدخؿ الى عمـ السرد27876

20125دار الكتب العممية ،لبناف،ماثيك كيديرالترجمة االعبلنية27877

2015دار كنكز المعرفة لمنشر ك المتكزيع، عباس عبد الحميـ عباسالمصطمح النقدم ك الصناعة المعجمية 27878

2015دار االعصار العممي االردف،محمد صبلح رماف/ فيد خميؿ زايدالمعاجـ ك الداللة27879

دار النفائس لمطباعة ك النشر ك التكزيع، سكرياالزمخشرمأساس الببلغة27880

2016دار غيداء لمنشر ك التكزيع، األردف،أحمد حاجـ الربيعيالقيـ الجمالية في شعر المرأة األندلسية27881

دالر الجكىرة ،مصرمحمكد شريؼ زكرياءمقدمة في الكتابة العربية كالمخطكط العربي النشأة ك التطكر 27882

2016دار كنكز المعرفة،عماف،محمد عدنانيفي ببلغة الغزؿ العذرم بحث في المككنات الفنية لمنص27883

دار المسيرة،األردفعاطؼ فضؿ محمدمقدمة في المسانيات27884

27885
الركاية الجديدة بنياتيا كتحكالتيا

محمد داكد
دار الركافد، بيركت، / ابف النديـ لمنشر ك التكزيع،الجزائر

2013

دار المسيرة لمنشر ك التكزيع،األردفأحمد صالح الطاميمف الترجمة إلى التأثير دراسات في األدب المقارف27886

27887
مف الترجمة إلى التأثير دراسات في األدب المقارف

2013منشكرات ضفاؼ، دار األماف، منشكرات االختبلؼ،أحمد صالح الطامي

رياض عثمافتشكؿ المصطمح النحكم بيف المغة ك الخطاب27888
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2011دار الكتب العممية،بيركت،محمد فميح الجبكرمأساليب الحجاج في قصيدة الرد عمى الطبلسـ27889

2015دار جرير لمنشر ك التكزيع،المفعكؿ المطمؽ27890

دار النيضة العربية، بيركتعبد الراجحيالتطبيؽ الصرفي27891

27892
األدب المفرد

لبناف/ دار الكتب العمميةبف اسماعيؿ البخارم/أبي عبد اهلل محمد

دار المسيرة عمافابراىيـ خميؿعركض الشعر العربي27893

2004دار المدار اإلسبلمي عبد الكاحد دنكف طودراسات أندلسية27894

27895
الييرمينكطيقا النقدية مشركعية العقؿ التكاصمي

خميؼ الحياني
منشكرات / دار األماف الرباط/ منشكرات الضفاؼ

2016االختبلؼ، 

الكراؽ لمنشر ك التكزيعسعاد أبكركبجماليات المكاف في مدكنات الرحالة المغاربة ك األندلسييف حتى نياية القرف التاسع ىجرم27896

2013دار المسيرة عماف،سامي يكسؼ أبك زيدالنقد العربي القديـ27897

دار اليازكرم االردفىادم نيرنحك الخميؿ مف خبلؿ معجمو27898

2014دار الكتب العممية لبناف،ابراىيـ الحمدانيالمصطمح النقدم في كتاب العمدة27899

2016دار غيداء االردف،فاتف عبد الجبارالخطاب النقدم في مرايا القراءة27900

2013دار غيداء األردف،عمي اسماعيؿ السامرائيالمكف كداللتو المكضكعية كالفنية في الشعر األندلسي 27901

2015دار اليازكرم العممية،حفناكم بعميتحكالت الخطاب  الركائي الجزائرم آفاؽ التجديد كمتاىات التجريب27902

27903
مف السردية الى التخيمية

2013منشكرات االختبلؼ الجزائر،/ منشكرات ضفاؼ سعيد جبار

عبد اهلل ابراىيـ2012المؤسسة العربية بيركت،الكتابة ك المنفى27904

دار اليازكرم االردف/ مؤسسة حمادة لمدراسات االردفمريـ محمكد عمى البصكؿاألنظمة السيميائية في التراث العربي في ضكء النقد الحديث27905

2013دار االختبلؼ / دار األماف/ منشكرات ضفاؼعبد القادر بف سالـبنية الحكاية في النص الركائي المغاربي الجديد27906

765



2013دارالفكر / دار األماف/ منشكرات ضفاؼناصر االسدماغتياؿ الممانعة عتبات سيميائية في التناص ك الخطاب ك الحكاية27907

2015دار نينكم لمدراسات لمنشر كالتكزيع،ركالف بارتالتحميؿ البنيكم لمقصص27908

2018دار االياـ لمنشر ك التكزيع ،عماف جماؿ بف عمار االحمر1مكسكعة تاريخ شعراء الجزائر مف الفتح االسبلمي الى سقكط الحمادييف ج27909

2018دار االياـ لمنشر ك التكزيع ،عماف جماؿ بف عمار االحمر2مكسكعة تاريخ شعراء الجزائر مف بداية التكمرتييف ألى طبلئع العثمانييف ج27910

2018دار االياـ لمنشر ك التكزيع ،عماف جماؿ بف عمار االحمر4 ج2مكسكعة تاريخ شعراء الجزائر مف دخكؿ االحتبلؿ الى بداية ح ع27911

2018دار االياـ لمنشر ك التكزيع ،عماف جماؿ بف عمار االحمر5مكسكعة تاريخ شعراء الجزائر مف بداية الحرب العالمية الثانية الى االستقبلؿ ج27912

2011مكتبة لبناف ناشركف، نبيؿ أيكب2النقد النصي كتحميؿ الخطاب 27913

2014دار اليازكرم عماف ،طاىر سيؼ غالب1الركضيات في الشعر االندلسي في القرنيف الرابع كالخامس اليجرييف ج27914

2016دار أسامة االردف، خالد محمد فارس2معجـ الفنكف األدبية ج 27915

2016دار أسامة االردف، خالد محمد فارس1معجـ الفنكف األدبية ج 27916

2015دار المنيجية األردف، مجيد الماشطة1المعجـ االندلسي27917

2015دار المنيجية األردف، مجيد الماشطة1المعجـ االندلسي27918

2014كنكز المعرفة االردف،/2المعجمية العربية قضايا ك افاؽ ج27919

2006الدار العربية لممكسكعات لبناف،أحمد مطمكب1معجـ المصطمحات الببلغية ك تطكرىا ج27920

2006الدار العربية لممكسكعات لبناف،أحمد مطمكب2معجـ المصطمحات الببلغية ك تطكرىا ج27921

2006الدار العربية لممكسكعات لبناف،أحمد مطمكب3معجـ المصطمحات الببلغية ك تطكرىا ج27922

المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرأنكر ىدل البرازمثكرة الغاب المنتصر27923

المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرأنكر ىدل البرازمثكرة الغاب المنتصر27924

المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرأنكر ىدل البرازمثكرة الغاب المنتصر27925

المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرأنكر ىدل البرازمثكرة الغاب المنتصر27926

المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرأنكر ىدل البرازمثكرة الغاب المنتصر27927
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المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرأنكر ىدل البرازمثكرة الغاب المنتصر27928

المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائراألزىر عطيةخط االستكاء27929

المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائراألزىر عطيةخط االستكاء27930

المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائراألزىر عطيةخط االستكاء27931

المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائراألزىر عطيةخط االستكاء27932

المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائراألزىر عطيةخط االستكاء27933

المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائراألزىر عطيةخط االستكاء27934

المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرمرزاؽ بقطاشخيكؿ الميؿ كالنيار27935

المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرمرزاؽ بقطاشخيكؿ الميؿ كالنيار27936

المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرمرزاؽ بقطاشخيكؿ الميؿ كالنيار27937

المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرمرزاؽ بقطاشخيكؿ الميؿ كالنيار27938

المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر بيركتغاستكف باشبلرشعمة قنديؿ27939

المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر بيركتغاستكف باشبلرشعمة قنديؿ27940

دار النفائسبساـ العسميالمقاكمة الجزائرية لبلستعمار الفرنسي27941

دار الكتب العممية بيركتكماؿ محمد محمد عكيضةمدخؿ الى عمـ النفس27942

المؤسسة الكطنية لمدراسات ك النشرمحمد عمارةقاسـ اميف كتحرير المرأة27943

2002-مف منشكرات اتحاد كتاب العرب دمشؽحنا عبكد-دراسة-مف تاريخ الركاية 27944

(ق230- ق30 )الشعر المغربي مف الفتح االسبلمي الى نياية االمارات االغمبية ك الرستمية ك االدريسية27945 1994ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر العربي دحك

(ق230- ق30 )الشعر المغربي مف الفتح االسبلمي الى نياية االمارات االغمبية ك الرستمية ك االدريسية27946 1994ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر العربي دحك

1979دار العكدة بيركت،عفت محمد الشرقاكمالفكر الديني في مكاجية العصر27947

المركز الثقافي العربي الدار البيضاءعبد االلو الصائغالخطاب الشعرم الحداثكم ك الصكرة الفنية27948
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دار المسيرة لمنشر ك التكزيع االردفامتناف الصمادم/ ابراىيـ خميؿفف الكتابة ك التعبير27949

دار غريب لمطباعة  ك النشر ك التكزيع القاىرةمحمد حماسة عبد المطيؼبناء الجممة العربية27950

دار الفكر ناشركف كمكزعكف، عماف/النقد العربي القديـ حتى نياية القرف الخامس اليجرم27951

دار الفكر ناشركف كمكزعكف، عمافالنقد العربي القديـ حتى نياية القرف الخامس اليجرم27952

2002-مف منشكرات اتحاد كتاب العرب دمشؽحنا عبكد-دراسة-مف تاريخ الركاية 27953

1990- المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرعبد المالؾ مرتاضالميثكلكجيا عند العرب27954

1990- المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرأنكر ىدل البرازمشعر-ثكرة الغاب المنتصر27955

1990- المؤسسة الكطنية لمكتاب الجزائرأنكر ىدل البرازمشعر-ثكرة الغاب المنتصر27956

27957
مناىج النقد  االدبي عند العرب

2008الشركة العربية المتحدة لمتسكيؽ ك التكريدات مصر،السعافيف جرار- ياغي

2008مكتبة زىراء الشرؽ القاىرة عبد اهلل كامؿ مكسىاآلثار االسبلمية في الجزيرة العربية ك المشرؽ ك المغرب27958

دار العمـ لممبلييف بيركتصبحي الصالحالنظـ االسبلمية نشاتيا كتطكرىا27959

دار اداب بيركتطو حسيفاسبلميات27960

دار النيضة العربيةعبد العزيز سالـتاريخ العرب في عصر الجاىمية27961

قسنطينة الجزائر-دار البعثمرزاؽ بقطاشركاية- عزكز الكابراف27962

المؤسسة العربية لمدراسات ك النشر،  ك التكزيععبد اهلل ابراىيـمكسكعة السرد العربي27963

المؤسسة العربية لمدراسات ك النشر،  ك التكزيععبد اهلل ابراىيـمكسكعة السرد العربي27964

مركز الكتاب لمنشر ك التكزيعمحمد صبحي حسانيفتصنيؼ ك تكصيؼ انماط األجساـ-أطمس 27965

دار الجيؿ بيركتمحمد عبد المنعـ خفاجياآلداب العربية في العصر العباسي األكؿ27966

دار اـ الكتاب لمنشر ك التكزيعمحمد عباسةالمكشحات كاألزجاؿ األندلسية كأثرىا في شعر تركباردك27967

دار اـ الكتاب لمنشر ك التكزيعمحمد عباسةالمكشحات كاألزجاؿ األندلسية كأثرىا في شعر تركباردك27968

768



األردف-دار الفكر لمطباعة كالنشر ك التكزيع عيكد عبد الكاحدالسكر المدنية دراسة ببلغية ك اسمكبية27969

قسنطينة الجزائر-دار البعثالجزائر-قسنطينة- دار البعثركاية- عزكز الكابراف27970

الجزائر-لمنشر -مكفـالطاىر كطارركاية-رمانة27971

الجزائر-دار ىكمة لمطباعة ك النشر كالتكزيععبد المالؾ مرتاضالخبلص-ركاية  - 3ثبلثية الجزائر 27972

الجزائر-دار ىكمة لمطباعة ك النشر كالتكزيععبد المالؾ مرتاضالطكفاف-ركاية  - 2ثبلثية الجزائر 27973

الجزائر-دار ىكمة لمطباعة ك النشر كالتكزيععبد المالؾ مرتاضركاية-مرايا متشظية27974

27975
ثنائية االمتاع التكتيرم المغكم في ثبلثية الجزائر لعبد المالؾ مرتاض

عيف مميمة الجزائر-دار اليدل لمطباعة ك النشر ك التكزيع ياسيف األيكبي

27976
حكـ ك أمثاؿ شعبية جزائرية

عيف مميمة الجزائر-دار اليدل لمطباعة ك النشر ك التكزيع جعككر مسعكد

2015الجزائر-لمنشر -مكفـبرىاف عبد الرحماف قادرالمدنية في شعر نزار القباني27977

2013الجزائر-دار ىكمة لمطباعة ك النشر كالتكزيعندية حفيزاإلنزياح  في الشعر العربي المعاصر27978

2014الجزائر-دار ىكمة لمطباعة ك النشر كالتكزيعمحمد بكزكاكمالكجيز في شرح المعمقات العشر27979

2015 -1الجزائر ط-دار العزة كالكرامة لمكتابشرك تح  عكاكمقيس بف الممكح-شرح ديكاف مجنكف ليمى27980

2015 -1الجزائر ط-دار العزة كالكرامة لمكتابشرك تح سكزاف عكارمشرح ديكاف االخطؿ غياث بف غكث بف الصمت27981

2015 -1الجزائر ط-دار العزة كالكرامة لمكتابشرح كتح عباس ابراىيـشرح ديكاف الخنساء27982

2015 -1الجزائر ط-دار العزة كالكرامة لمكتابشرح كتح عباس ابراىيـشرح ديكاف عمر بف ابي ربيعة27983

2015 -1الجزائر ط-دار العزة كالكرامة لمكتابشرح كتح حجر عاصيشرح ديكاف زىير بف ابي سممى27984

الجزائر-دار اليدل لمطباعة ك النشر ك التكزيع ابي عبد اهلل حسفشرح المعمقات السبع27985

27986
مصادزىا كتطكرىا حتى اكاخر القرف اليجرم-نظرية المفظ ك المعنى 

بكجمعة شتكاف
تيزم -داراألمؿ لمطباعة ك النشر كالتكزيع المدينة الجديدة

كزك

769



27987
مقاالت في التداكلية ك الخطاب

عمر بمخير
تيزم -داراألمؿ لمطباعة ك النشر كالتكزيع المدينة الجديدة

كزك

2014الجزائر-دار ىكمة لمطباعة ك النشر كالتكزيعمحمد مرتاضالنقداألدبي في المغرب العربي بيف القديـ كالحديث27988

2013الجزائر-دار ىكمة لمطباعة ك النشر كالتكزيعمختار نكيكاتالببلغة العربية في ضكء الببلغات المعاصرة بيف الببلغتيف الفرنسية كالعربية27989

2013الجزائر-دار ىكمة لمطباعة ك النشر كالتكزيعصالح بمعيدالشامؿ الميسر في النحك27990

27991
سيميكلكجيا الخطاب المرئي مف النظرم الى التطبيؽ

2016 1المحمدية الجزائر ط-جسكر لمنشر ك التكزيع رضكاف بمخيرم

2015رؤية لمنشر ك التكزيع القاىرة منصكرم مصطفى-ىبة-سرديات جيرار جنيت في النقد العربي الحديث27992

2015رؤية لمنشر ك التكزيع القاىرة منصكرم مصطفى-ىبة-سرديات جيرار جنيت في النقد العربي الحديث27993

27994
قراءات في الفكر السياسي االسبلمي

ياسكشي -اعداد كتحقيؽ يكسؼ ايبس
2000امكاج لمنشر ك التكزيع ك االعبلـ بيركت لبناف طككسكجي

دار النيضة العربية بيركت لبنافلطفي عبد الكىاب يحيدراسات في العصر اليمنستي27995

2004دار االداب لمنشر كالتكزيع بيركت لبناف طتر جكرج طرابيشيىربارت مارككز اإلنساف ذك البعد الكاحد27996

2004دار االداب لمنشر كالتكزيع بيركت لبناف طتر جكرج طرابيشيىربارت مارككز اإلنساف ذك البعد الكاحد27997

27998
مدخؿ الى عمـ االجتماع التربكم

2008دكف دار ط تقديـ نجكل يكسؼ- اعداد حساف ىشاـ

2008 1دار الكفاء لدنيا لمطباعة ك النشر مصر طاعداد ايياب فتحي عبد العزيزالتخطيط العممي لتنفيذ المشركعات27999

28000
مف فمسفات التاكيؿ الى نظريات القراءة

الدار العربية لمعمـك بيركت-منشكرات االختبلؼ الجزائر عبد الكريـ شرفي

جامعة منتكرم قسنطينةاسماعيؿ زركخيدراسات في الفكر العربي المعاصر28001

2010 المحمدية 68الجزائر طريؽ المندريف قطعة مصطفى صايجالسياسة األمريكية اتجاه الحركات اإلسبلمية28002
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مكتبة الرشاد لمطباعة ك النشر  االلجزائرحاج ىني محمد-تأ ركقاب جميمةقضايا لغكية ك مسائؿ في التعميمية28003

مكتبة الرشاد لمطباعة ك النشر  االلجزائرحاج ىني محمد-تأ ركقاب جميمةقضايا لغكية ك مسائؿ في التعميمية28004

2002 1دار المعرفية مصر طاسماعيؿ عمي سعددراسات في العمـك السياسية28005

2007 1الدار العربية لمعمـك ناشركف طعبد الكريـ شرفيمف فمسفات التاكيؿ الى نظريات القراءة28006

مركز االمارات لمدراسات ك البحكث االستراتيجيةمحمد يعقكب عبد الرحمافالتدخؿ اإلنساني في العبلقات الدكلية28007

دار النيضة العربية القاىرةسيد إبراىيـ الدسكقيالعبلقات الدبمكماسية المعاصرة بيف النظرية ك التطبيؽ28008

المجمس االعمى لممغة العربية الجزائرإعداد المجمس األعمى لممغة العربيةاألسباب ك العبلج"المغة العربية بيف التيجيف ك التيذيب 28009

28010
المغة-الجسد-خطاب الزمف في الشعر الجاىمي المكاف 

األخضر بركة
 1ابك ظبي لجنة ادارة الميرجانات ك البرامج الثقافيةط

2014

2009دار التنكير لمطباعة ك النشر ك التكزيع طلطفي الحجبلكماإلشكاليات الراىنة-فمسفة التربية 28011

28012
بحكث لغكية عممية محكمة -كقفات نحكية

2014دار الجائزة لمنشر ك الطباعة ك التكزيع الجزائر طفيد سالـ  جميؿ الراشد

سمسمة االبداع االدبي الجزائرخيرة بكتخيؿركاية-عمى أقصى الرصيؼ ...ذكرل28013

 سيدم بمعباس الجزائر1الطبعة عبد القادر فييـ الشيبانيالمصطمحات المفاتيح في المسانيات 28014

28015
101101مادة المغة العربية 

-داكد عطية عبده- نايؼ نمر خرما
2006 2دار المناىج لمنشر ك التكزيع االردف طغازم فتحي سميـ

2008 1العربي لمنشر ك التكزيع القاىرة طصابر حارص عزة عبد العزيزتراجع أداء الصحفييف ك الصحفيات العرب28016

2009 1العربي لمنشر ك التكزيع القاىرة طصابر حارص عزة عبد العزيزتراجع أداء الصحفييف ك الصحفيات العرب28017

دار الغرب لمنشر ك التكزيعىبة-سمية حطرمالتناص في الفكر النقدم تداخؿ النصكص ك تفاعميا28018

دار الغرب لمنشر ك التكزيعىبة-سمية حطرمالتناص في الفكر النقدم تداخؿ النصكص ك تفاعميا28019

دار اـ الكتاب لمنشر ك التكزيعىبة-سعاد بسناسيالسمعيات العربية في األصكات المغكية28020
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دحمب لدار النشرىبة-يكسؼ فرحي سنة مف عممية االستعمار في الجزائر132فرنسا صاحبة المطافة أك 28021

1ط2017كنكز المعرفة االردف،ىبة-فضيمة قكتاؿحجاجية الشركح الببلغية كابعادىا التداكلية 28022

1ط2017كنكز المعرفة االردف،ىبة-فضيمة قكتاؿحجاجية الشركح الببلغية كابعادىا التداكلية 28023

2012مركز االسكندرية لمكتاب ىبة-سيد محمكد الطكابالتعمـ كالتعميـ في النفس التربكم28024

منشكرات اتحاد كتاب العرب دمشؽىبة-محمد بمكحي بنية الخطاب الشعرم الجاىمي28025

الجزائر-مكتبة الرشاد لمطباعة ك النشر ك التكزيع ىبة-محمد بمكحي اليات الخطاب النقدم المعاصر في مقاربة الظاىرة العذرية28026

2004-منشكرات اتحاد كتاب العرب دمشؽىبة-محمد بمكحي اليات الخطاب النقدم العربي الجديث في مقاربة الشعر الجاىمي28027

2004-منشكرات اتحاد كتاب العرب دمشؽىبة-محمد بمكحي اليات الخطاب النقدم العربي الجديث في مقاربة الشعر الجاىمي28028

2004-منشكرات اتحاد كتاب العرب دمشؽىبة-محمد بمكحي اليات الخطاب النقدم العربي الجديث في مقاربة الشعر الجاىمي28029

2004-منشكرات اتحاد كتاب العرب دمشؽىبة-محمد بمكحي اليات الخطاب النقدم العربي الجديث في مقاربة الشعر الجاىمي28030

2004-منشكرات اتحاد كتاب العرب دمشؽىبة-محمد بمكحي اليات الخطاب النقدم العربي الجديث في مقاربة الشعر الجاىمي28031

2002دار الغرب لمنشر ك التكزيع ط ىبة-محمد بمكحي الخطاب النقدم الععاصر مف السياؽ الى النسؽ28032

2000منشكرات اتحاد كتاب العرب دمشؽىبة-محمد بمكحي الشعر العذرم في ضكء النقد العربي الحديث28033

2013 1البراؽ طفتحي ساسيأحمـ كأكقع عمى العصافير آخر الكممات28034

1998 1األياـ لمنشرك التكزيع البحريف طعبد القادر فيدكحالقيـ الفكرية ك الجمالية في شعر طرفة بف العبد28035

2007 1المعتز لمنشر ك التكزيع األردف طناديا عجكر-أمؿ البكرم عمـ النفس المدرسي28036

2008 1المعتز لمنشر ك التكزيع األردف طناديا عجكر-أمؿ البكرم عمـ النفس المدرسي28037

2004 1دار المناىج لمنشر ك التكزيع االردف طأحمد عكدة اهلل الشقيراتاالتجاىات العامة في مختارات مف الشعر األردني28038

2004 1دار المناىج لمنشر ك التكزيع االردف طأحمد عكدة اهلل الشقيراتاالتجاىات العامة في مختارات مف الشعر األردني28039

28040
مرايا الماء مقاـ بكنة

ىدية-عبد الحميد شكيؿ
 1مديرية الفنكف ك االداب الجزائرط-منشكرات كزارة الثقافة

2005

772



2001 1دار اليدل عيف مميمة الجزائرطالزكاكم بغكرةالمنيج البنيكم28041

1997 1دار الفارس لمنشر ك التكزيع عماف طشكرم عزيز ماضي ىبةمف إشكاليات النقد العربي الجديد28042

2015 1دبي ط-سكرية -دار الصفحات عبد القادر فيدكح ىبةالتجربة الجمالية في الفكر العربي28043

2002دار الغرب لمنشر ك التكزيع ط األخضر بركةالريؼ في الشعر العربي الحديث28044

شركة دار األمة لمطباعة ك النشر كالتكزيع الجزائرحفصة بكطالبيعالـ أبك العيد دكدك القصصي28045

1982دار النيضة العربية لمطباعة ك النشربيركت عبد الرحماف محمد عيسكلاتجاىات جديدة في عمـ النفس الحديث 28046

1 ط2001دار المسيرة لمنشر ك التكزيع -عماف فيمي خميفة الفيداكمالسياسة العامة منظكر كمي في البنية ك التحميؿ28047

28048
المغة-الجسد-خطاب الزمف في الشعر الجاىمي المكاف 

األخضر بركة
ابك ظبي لجنة ادارة الميرجانات ك البرامج الثقافية  -1ط

2014كالتراثية 

ابك رحاب القاىرة دار القاىرةمحمد السيد محمدالعمائر الدينية كالجنائزية بالمغرب في عصر األشراؼ السعدييف 28049

1 ط2007دار الحامد لمنشر ك التكزيع االردف محمد عكض اليازمية1الفكر السياسي العربي االسبلمي ج28050

28051
تاريخ األفكار السياسية المقارف

1ط2004المركز الثقافي العربي الدار البيضاء المغرب دعد قناب عائدة

2ط1980منشكرات دار االفاؽ الجديدة بيركتحسني زينوالعقؿ عند المعتزلة28052

1989دار النيضة العربية لمطباعة ك النشربيركت سامية محمد جابرعمـ االجتماع المعاصر28053

28054
الفخر في شعر المتنبي

ىبة-عيساكم عبد القادر
-مكتبة الرشاد لمطباعة ك النشر ك التكزيع 

1ط2011الجزائر

1994ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر ىبة-يحي بك عزيزمع تاريخ الجزائر في الممتقيات الكطنية ك الدكلية28055

28056
 المدخؿ إلى فمسفة العمـك

دار المعرفة الجامعيةلمطبع ك النشرك التكزيع االسكندريةمحمد محمد قاسـ
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28057
 منذ الحرب العالمية الثانية3العالـ العربي الحديث ك المعاصر ج

2001المكتب الجامعي الحديث محطة الرمؿ االسكندريةجبلؿ يجي

1ط2006دار أسامة االردف، ميدم جراداتاألحزاب ك الحركات السياسية في الكطف العربي28058

2000-المكتبة المصريةالسيد عمى شتاالبحكث التربكية ك المنيج العممي28059

1995ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائر سعد بكفبلقة ىبةالشعر النسكم األندلسي28060

2007الشركة المصرية العالمية لمنشر لكنجمافمحمد البطؿفصكؿ في الترجمة كالتعريب28061

دار الغرب لمنشر ك التكزيعحبيب مكنسي ىبةفعؿ القراءة النشأة كالتحكؿ28062

مكتبة الرشاد لمطباعة ك النشر كالتكزيع الجزائرىبة-عيساكم عبد القادرالمدح في شعر المتنبي28063

مجدالكم لمنشر ك التكزيعمحمد عبد المكلى الدقسعمـ االجتماع الصناعي28064

28065
سيميائيات التكاصؿ كفعالية الحكار

احمد يكسؼ
منشكرات مختبر السيميائيات ك تحميؿ الخطابات جامعة 

كىراف

28066
مف فمسفات التاكيؿ الى نظريات القراءة

عبد الكريـ شرفي
منشكرات االختبلؼ الجزائر ,ناشركف-الدار العربية لمعمـك

1 ط2007

2009 1دارالفائز لمطباعة ك النشر الجزائر طيحي الشيخ صالح"ثراثية الحداثة" حداثة التراث 28067

دار الغرب لمنشر ك التكزيعحبيب مكنسيفمسفة القراءة ك اشكالية المعنى 28068

2003دار المعرفة الجامعية عبد الرحماف محمد عيسكل(2)عمـ  النفس ك االنتاج 28069

2015عالـ الكتب الحديث األردف العربي ديفقضية التصكيب المغكم في العربية28070

2002مكتبة مدبكلي عبد الفتاح شبانةالدبمكماسية28071

2016البكيرة - جامعة أكمي محند أكلحاج رابح ممكؾقضايا الشعر الجزائرم 28072

28073
الرحبلت الحجازية في األدب الجزائرم 

الككالة االفريقية لبلنتاج السينمائي ك الثقافي  الجزائرسميرة أنساعد
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28074
مراكز مصادر التعمـ في المممكة العربية السعكدية 

حمد بف ابراىيـ العمراف
كزارة التعميـ العالي ك البحث العالي جامعة الرياض عمادة 

شؤكف المكتبات السنة االكلى

1979 1دار العمـ لممبلييف بيركت طكماؿ أبك ديبجدلية الخفاء ك التجمي 28075

آمنة بمعمىالمتخيؿ في الركاية الجزائرية مف المتماثؿ الى المختمؼ 28076

منشكرات جمعية المبادرة التنمكية لتطكافعبد الكاحد بف صبيع  التفسير البياني 28077

28078
شعر الثكرة عند مفدم زكرياء 

يحي الشيخ صالح
رسالة ماجستير نكقشت بمعيد اآلداب ك المغة العربية 

قسنطينة

2008مكتبة زىراء الشرؽ القاىرة عبد اهلل كامؿ مكسىاآلثار االسبلمية في الجزيرة العربية ك المشرؽ 28079

2007دار المعرفة الجامعية جكناثاف فينياالعبلـ الدكلي28080

منشكرات ليجكندمجدكب العيد المشراكمينابيع في اليضاب 28081

دار المعرفة الجامعيةمحمد عاطؼ غيثدراسات في التنمية ك التخطيط االجتماعي 28082

2009دار التنكير لمطباعة ك النشر ك التكزيع طلطفي الحجبلكماإلشكاليات الراىنة-فمسفة التربية 28083

2008دار المعرفة الجامعية فيمي حكجةاستراتيجيات الدعاية ك االعبلف 28084

مكتبة الرشاد لمطباعة ك النشر ك التكزيع الجزائرمكالم عمي بكخاتـالمصطمح ك المصطمحية الجيكد ك الطرائقية 28085

مكتبة الرشاد لمطباعة ك النشر ك التكزيع الجزائرعبد القادر عيساكمالقراءة البنكية 28086

مكتبة الرشاد لمطباعة ك النشر ك التكزيع الجزائرعبد القادر عيساكمديكاف المتنبي في جداكؿ مختصرة 28087

دار الغرب لمنشر ك التكزيعمحمد بمكحيالخطاب النقدم المعاصر مف السياؽ الى النسؽ 28088

منشكرات ليجكندمجدكب العيد المشراكمتكشيح الذاكرة 28089

2002 1جركس برس لبناف طعبد الغني عمادالبحث االجتماعي 28090

2013فضاءات لمنشر ك التكزيع عماف األخضر بركةمحاريث الكناية 28091

1 ط2011كنكز األنتاج ك النشر ك التكزيع مبارؾ عبد القادرنظرية المعنى في الدرس النحكم 28092
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1 ط2011كنكز األنتاج ك النشر ك التكزيع مبارؾ عبد القادر نظرية المعنى في الدرس النحكم 28093

القاىرة- 1ط- مكتبة االدب مصطفى البشير قطقراءات في النقد ك االدب28094

القاىرة- 1ط- مكتبة االدب مصطفى البشير قطقراءات في النقد ك االدب28095

القاىرة- 1ط- مكتبة االدب مصطفى البشير قطقراءات في النقد ك االدب28096

سطيؼ- 2016منشكرات الكطني اليـك األخضر بركةال أحد يربي الريح في األقفاص 28097

سطيؼ- 2016منشكرات الكطني اليـك األخضر بركةال أحد يربي الريح في األقفاص 28098

سطيؼ- 2016منشكرات الكطني اليـك األخضر بركةال أحد يربي الريح في األقفاص 28099

سطيؼ- 2016منشكرات الكطني اليـك األخضر بركةال أحد يربي الريح في األقفاص 28100

سطيؼ- 2016منشكرات الكطني اليـك األخضر بركةال أحد يربي الريح في األقفاص 28101

سطيؼ- 2016منشكرات الكطني اليـك األخضر بركةال أحد يربي الريح في األقفاص 28102

سطيؼ- 2016منشكرات الكطني اليـك األخضر بركةال أحد يربي الريح في األقفاص 28103

سطيؼ- 2016منشكرات الكطني اليـك األخضر بركةال أحد يربي الريح في األقفاص 28104

سطيؼ- 2016منشكرات الكطني اليـك األخضر بركةال أحد يربي الريح في األقفاص 28105

سطيؼ- 2016منشكرات الكطني اليـك األخضر بركةال أحد يربي الريح في األقفاص 28106

سطيؼ- 2016منشكرات الكطني اليـك األخضر بركةال أحد يربي الريح في األقفاص 28107

سطيؼ- 2016منشكرات الكطني اليـك األخضر بركةال أحد يربي الريح في األقفاص 28108

GRAPHIQUE SCAN2003/2004منشكرات حبيب منسي"ركاية"مقامات الذاكرة المنسية 28109

GRAPHIQUE SCAN2003/2004منشكرات حبيب منسي"ركاية"مقامات الذاكرة المنسية 28110

GRAPHIQUE SCAN2003/2004منشكرات حبيب منسي"ركاية"مقامات الذاكرة المنسية 28111

GRAPHIQUE SCAN2003/2004منشكرات حبيب منسي"ركاية"مقامات الذاكرة المنسية 28112

GRAPHIQUE SCAN2003/2004منشكرات حبيب منسي"ركاية"مقامات الذاكرة المنسية 28113
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GRAPHIQUE SCAN2003/2004منشكرات حبيب منسي"ركاية"مقامات الذاكرة المنسية 28114

العمـ ك االيماف لمنشر ك التكزيع مصرعمي امبابيكيؼ تكتب مقاال في صحيفتؾ المدرسية 28115

العمـ ك االيماف لمنشر ك التكزيع مصرعمي امبابيكيؼ تكتب مقاال في صحيفتؾ المدرسية 28116

2009 1دار الطباعة لمنشر ك التكزيع الفائز طيحي الشيخ صالح"ثراثية الحداثة" حداثة التراث 28117

2009 1دار الطباعة لمنشر ك التكزيع الفائز طيحي الشيخ صالح"ثراثية الحداثة" حداثة التراث 28118

28119
ىكسرؿ البحث عف اليقيف

ليشيؾ ككال ككفسكي
 1دار التككيف لمتأليؼ ك الترجمة ك االقتباس سكريا ط

2010

28120
ىكسرؿ البحث عف اليقيف

ليشيؾ ككال ككفسكي
 1دار التككيف لمتأليؼ ك الترجمة ك االقتباس سكريا ط

2010

كىراف- منشكرات دار األديب حبيب منسينقد النقد المنجز العربي في النقد األدبي 28121

كىراف- منشكرات دار األديب حبيب منسينقد النقد المنجز العربي في النقد األدبي 28122

كىراف- منشكرات دار األديب حبيب منسينقد النقد المنجز العربي في النقد األدبي 28123

28124
101101مادة المغة العربية 

-داكد عطية عبده- نايؼ نمر خرما
2006 2كمية اآلداب جامعة االسراء الخاصة األردف طغازم فتحي سميـ

2007المكتب الجامعي الحديثمحمد نصر مينا" في عالـ متغير "االعبلالعربي 28125

2008المكتب الجامعي الحديثمحمد نصر مينا" في عالـ متغير "االعبلالعربي 28126

2012دار كنكز لبلنتاج ك النشر ك التكزيع الجزائر محمد مذبكحيمباحثو ك شكاىده, المجاز 28127

2013دار كنكز لبلنتاج ك النشر ك التكزيع الجزائر محمد مذبكحيمباحثو ك شكاىده, المجاز 28128

2014دار كنكز لبلنتاج ك النشر ك التكزيع الجزائر محمد مذبكحيمباحثو ك شكاىده, المجاز 28129

28130
الرحبلت الحجازية في األدب الجزائرم 

سميرة أنساعد
 1الككالة االفريقية لبلنتاج السينمائي ك الثقافي  الجزائر ط

2011
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28131
الرحبلت الحجازية في األدب الجزائرم 

سميرة أنساعد
 1الككالة االفريقية لبلنتاج السينمائي ك الثقافي  الجزائر ط

2012

28132
الرحبلت الحجازية في األدب الجزائرم 

سميرة أنساعد
 1الككالة االفريقية لبلنتاج السينمائي ك الثقافي  الجزائر ط

2013

2016عالـ الكتب الحديث األردف الطيب بف عكفنظرية الكتابة عند زكالف بارت 28133

2017عالـ الكتب الحديث األردف الطيب بف عكفنظرية الكتابة عند زكالف بارت 28134

منشكرات دار االديب كىرافحبيب مكنسينظريات القراءة في النقد المعاصر 28135

منشكرات دار االديب كىرافحبيب مكنسينظريات القراءة في النقد المعاصر 28136

منشكرات دار االديب كىرافحبيب مكنسينظريات القراءة في النقد المعاصر 28137

منشكرات دار االديب كىرافحبيب مكنسينظريات القراءة في النقد المعاصر 28138

منشكرات دار االديب كىرافحبيب مكنسينظريات القراءة في النقد المعاصر 28139

دار البعث قسطينةيحي الشيخ صالحشعر الثكرة عند مفدم زكرياء 28140

2016فضاءات لمنشر ك التكزيع عماف األخضر بركةحجر يسقط االف في الماء 28141

2016فضاءات لمنشر ك التكزيع عماف األخضر بركةحجر يسقط االف في الماء 28142

2016فضاءات لمنشر ك التكزيع عماف األخضر بركةحجر يسقط االف في الماء 28143

2016فضاءات لمنشر ك التكزيع عماف األخضر بركةحجر يسقط االف في الماء 28144

2016فضاءات لمنشر ك التكزيع عماف األخضر بركةحجر يسقط االف في الماء 28145

1األغكاط ط-مطبعة بف سالـ إدريس بف خكياالبحث الداللي عند األصكليف 28146

القاىرة- بكرصة الكتب فتحي ساسيككردة كحيدة عمى مقعد 28147

القاىرة- بكرصة الكتب فتحي ساسيكنت أعمؽ كجيي خمؼ الباب 28148

القيركاف- دار ميارة لمنشر ك التكزيع فتحي ساسيكؿ ىذا الككف كجو حبيبي 28149
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القيركاف- دار ميارة لمنشر ك التكزيع فتحي ساسيكؿ ىذا الككف كجو حبيبي 28150

القاىرة- بكرصة الكتب فتحي ساسيقصيدة ألفركديت 28151

2010 3الجزائر ط- جسكر لمنشر ك التكزيع يكسؼ كغميسيمناىج النقد األدبي 28152

2010 3الجزائر ط- جسكر لمنشر ك التكزيع يكسؼ كغميسيمناىج النقد األدبي 28153

28154
مناىج النقد األدبي 

يكسؼ كغميسي                         
المحمدية - جسكر لمنشر ك التكزيع 

2010 3الجزائر ط

القاىرة- العربي لمنشر ك التكزيع السيد بخيتالصحافة ك األنترنيت 28155

القاىرة- العربي لمنشر ك التكزيع السيد بخيتالصحافة ك األنترنيت 28156

القاىرة- العربي لمنشر ك التكزيع السيد بخيتالصحافة ك األنترنيت 28157

2004-مف منشكرات اتحاد كتاب العرب دمشؽكاممي بمحاجأثر التراث الشعبي في تشكيؿ القصيدة العربية المعاصرة 28158

2004-مف منشكرات اتحاد كتاب العرب دمشؽكاممي بمحاجأثر التراث الشعبي في تشكيؿ القصيدة العربية المعاصرة 28159

2011 1دار غيداء لمنشر ك التكزيع األردف طمحمد بشير العامرمدراسات حضارية في التاريخ األندلسي 28160

دار اليدل لمطباعة ك النشر ك التكزيع عيف مميمةيحي الشيخ صالحبحكث في األدب كالفكر 28161

دار اليدل لمطباعة ك النشر ك التكزيع عيف مميمةيحي الشيخ صالحبحكث في األدب كالفكر 28162

28163
غكايات الجمر ك الياقكت 

عبد الحميد شكيؿ
 1مديرية الفنكف ك االداب الجزائرط-منشكرات كزارة الثقافة

2005

2011 1دار الخمكد لمتراث طالحسيني الحسيني معدلركائع الشعر الجاىمي 28164

28165
النحك عند غير النحكييف 

2014 1دار كنكز المعرفة العممية لمنشر ك التكزيع طسعيد جاسـ الزبيدم
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28166
التراكيب النحكية مف الكجية الببلغية عند عبد القاىر الجرجاني عبد الفتاح الشيف 

القاىرة - دار الفكر العربي لمطباعة ك النشر ك التكزيع
2014

28167
االختبلؼ الصكتي 

2015 األردف 1عالـ الكتب الحديث لمنشر ك التكزيع طعبد الميدم كايد أبك شقير

28168
لغة االعبلـ ك الخطاب 

2015 األردف 1دار اليازكرم العممية  لمنشر ك التكزيع طمدحت مطز

دار الكتاب الحديثعبد الرحماف عبد الحميد عميالمعمقات مف منظكر النقد الحديث 28169

28170
الخبلص ركاية في عشؽ الكطف كتجميات المغة 

عبد الممؾ مرتاض
الجزائر د ط - دار ىكمة لمطباعة ك النشر ك التكزيع 

2011

28171
في األدب ك النقد 

2007القاىرة د ط - الييئة المصرية العامة لمكتاب ماىر شفيؽ فريد

2010القاىرة - دار المعرفة الجامعية فكزم عيسىصكرة اآلخر في الشعر العربي 28172

28173
بنية المغة الشعرية في الشعر العربي المعاصر 

2017 1األردف ط- عالـ الكتب الحديث لمنشر ك التكزيع رابح بف خكية

2016 القاىرة 1دار الكتاب الحديث طعزت جادنقد السرد المعاصر 28174

28175
دراسات االعبلـ الدرما االنجميزية 

2006القاىرة د ط - الييئة المصرية العامة لمكتاب عمي أحمد محمكد

28176
كاقع القصيدة العربية 

2008دار غريب لمطباعة ك النشر ك التكزيع القاىرة محمد فتكح أحمد

28177
النقد االدبي الحديث عند المرأة 

2009 األردف 1عالـ الكتب الحديث لمنشر ك التكزيع طجبر خالد جبر الغراـ
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2016 االزدف 1دار زىراف، لمنشر ك التكزيع  طفؤاد عبد المطمبمقدمة لدراسة النقد األدبي االنجميزم 28178

2006,لبناف , 3دار الكتب العممية طعبد السبلـ الحكرقيشرح ديكاف الخسناء 28179

1971,لبناف , 1دار الكتب العممية طرياض عثمافالعربية بيف السميقة ك التعقيد 28180

28181
النظرية التداكلية كأثرىا في الدراسات النحكية المعاصرة

2015األردف ,1عالـ الكتب الحديث لمنشر ك التكزيع طأحمد فيد صالح شاىيف

2009 القاىرة 1دار الكتاب الحديث طعبد المعطي جاب اهللمباحث في عمـ المغة الحديث28182

2010لبناف ,1ط,دار إبف حـز عبد اهلل عبد القادر المعمميإعراب األلفية المسمى تمريف الطبلبي في صناعة اإلعراب28183

2011لبناف ,1ط,دار إبف حـز عبد اهلل عبد القادر المعمميإعراب األلفية المسمى تمريف الطبلبي في صناعة اإلعراب28184

2009دار الكتاب الحديث القاىرة عبد الحمد عبد الحميد عميمعالـ المقاؿ األدبي ك الصحفي 28185

2015, 1مكتبة األداب القاىرة ط عبد الرحيـ الكردمالفكر النقدم عند العرب 28186

2012 ,1ط ,لبناف ,دار الكتب العمميةعبد العالـ القريدمألفيات النحك الثبلث28187

2013، 1دار الرضكاف لمنشر ك التكزيع ،االردف،طكريـ محسف عميتحكالت صكرة المرأة في الرسـ األكركبي الحديث 28188

2014دار الفكر العربي ، القاىرة، الطاىر أحمد مكيالشعر العربي في إسبانيا ك صقمية 28189

2016 ، 1المركز القكمي لمترجمة ،القاىرة،ط" النياية" إلى " المسافر" مف 28190

2012مكتبة االدب ،القاىرة، عبد الناصر حسف محمدتقنيات القصيدة المعاصرة 28191

2013، 1دار الكتب العممية ،لبناف،طعبد الحميد الحمرماألدب مدخبل إلى النيضة " سحر األدب 28192

2005 ، 1ط- ليبيا -مجمع المغة العربية عمي فيمي حتيـالكحدة ك التنكع في الميجات العركبية القديمة 28193

2009دار المعرفة الجامعية، القاىرة زيف كامؿ الخك يسكيقطكؼ في عمـ المغة التطبيقي  28194

28195
الببلغة ك الخطاب 

2014 1منشكرات صفاؽ، منشكرات االختبلؼ ،الرباط ،طمحمد مشياؿ

2014دار الكتاب الحديث ، الجزائر ،صابر عبد الحميـجماليات النص االدبي في التراث العربي28196
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2016، 1دار الكتب العممية ،لبناف ،طالشيخ خالد االزىرمإعراب ألفية بف مالؾ 28197

28198
مف المعجميات إلى السيميائيات

2014، 1دار مجدالكم لمنشر ك التكزيع، االردف ، طرشيد بف مالؾ

2015،االردف 1دار المناىج لمنشر ك التكزيع طعاطؼ فضؿالعركض التطبيقي 28199

2016 ، 1المركز القكمي لمترجمة ،القاىرة،طسكزاف ليكناردالجاذبية المميتة 28200

2009، 4دار الكتب العممية ، لبناف ، طمحمد معركؼ الساعدمديكاف عنتر بف شداد28201

2014الميزاف لمنشر ك التكزيع ،نخبة مف االساتذة الباحثيفديكاف أحمد مطر28202

2013،  1صفحات لمنشر ك التكزيع ،سكرية،طصابر الحباشةمسالؾ الداللة في سبيؿ مقاربة المعنى28203

2011، 1دار الكتاب الحديث ،القاىرة ،طعبد الحميد عيسانينظريات التعميـ ك تطبيقات في عمـك المغة 28204

2010الدار العربية لمعمـك ناشركف، تكنس،تيـ ببلتينعالثكرة الركمانسية 28205

2007أمانة عماف الكبرل ،األردف،عصاـ السعدمشعر يبكيني البحر 28206

28207
التشكيؿ السردم المصطمح ك اإلجراء 

2011دارنينكم لمدراسات ك لمنشر ك التكزيع ،سكرية،محمد صابر عبيد

28208
الماضي في الحاضر 

عارؼ اهلل يسيـ
دار الكتب ك الكثائؽ القكمية إدارة الشؤكف الفنية، القاىرة 

2016، 1ط

2007، 1أمانة عماف الكبرل ،األردف طعمر أبك الييجاءأمشي،ك يتبعني الكبلـ 28209

28210
التشكيؿ الشعرم الصبغة ك الرؤيا 

2011دارنينكم لمدراسات ك لمنشر ك التكزيع ،سكرية،محمد صابر عبيد

28211
فضكؿ في السيميائيات

2011 1عالـ الكتب الحديث لمنشر ك التكزيع ، االردف ،طنصر الديف بف غنيسة
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28212
في ممارسة الترجمة 

محمد جدير,د
 1دار الفرؽ لمطباعة ك النشر ك التكزيع ،سكرية ،ط

،2013

2016 1القاىرة ط- المركز القكمي لمترجمة عمي أحمد محمكدطريقة جديدة لسد الديكف القديمة 28213

28214
الشخصية في األدب ك الفف رؤل متقاطعة 

تأليؼ جماعي
مراكش - مؤسسة البشير لمتعميـ المدرسي الخصكصي 

2015 1ط

2012القاىرة - الركاؽ لمنشر ك التكزيع الحسيني الحسيني معدل" فيكتكر ىيقك" البؤساء لؤلديب العالمي 28215

2014القاىرة - الركاؽ لمنشر ك التكزيع ليكف تكلستكمالسيد ك الخادـ 28216

2012القاىرة - الركاؽ لمنشر ك التكزيع الحسيني الحسيني معدلأحدب نكترداـ 28217

2014الميزاف لمنشر ك التكزيع ،اميمي بركنتيمرتفعات كذرينج 28218

28219
في شكارع فيينا 

2014 - 1القاىرة، ط- دار الفكر العربي لمنشر ك التكزيعكماؿ شاىيف

28220
انجميزم /  عربيHAMLETىاممت 

عمي الجكىرم
 2القاىرة ط* مكتبة ابف سينا لمطبع ك النشر ك التكزيع 

2007

2014 2القاىرة ط- دار الكتاب الحديث عزت جادنظرية المصطمح النقدم28221

2013 1مكتبة اآلداب ، القاىرة طعبد العزيز سريعالمجاز العقمي في الببلغة العربية 28222

2013، 1دار الكتب العممية ، لبناف ، طالجيبللي الغرابيدراسات في الثقافة الشعبية 28223

28224
شعرية الخطاب الصكفي

2016 1عالـ الكتب الحديث لمنشر ك التكزيع ، االردف ،طعبد اهلل خضر حمد

2016، 1دار الكتاب الحديث ،القاىرة ،طكحيد عبد المقصكدالدراسات المغكية ك القرآنية  28225

2008 2دار تكبقاؿ لمنشر ، المغرب طجماؿ الديف بف الشيخالشعرية العربية 28226

2005 1األردف ، ط- جيينة لمنشر ك التكزيع فيصؿ حسيف غكادرهالتمرد في شعر العصر العباسي األكؿ 28227
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2013دا الخمكد لمنشر ك التكزيع ، القاىرة ، محمكد سبلمةفف االعراب 28228

28229
الطقكس البدائية ك المسرح 

2018 1دار ك مكتبة الكندم لمنشر ك التكزيع األردف طفراس الريمكني

2014دار المعرفة الجامعية ، القاىرة ، شرؼ الديف الراجحيمآخذ النحاة عمى الشعراء حتى القرف الرابع اليجرم 28230

2009، 1الصحكت لمنشر ك التكزيع ، القاىرة طمصطفى صبلح قطباألصكات كتصحيح عيكب النطؽ ك الكبلـ 28231

2013 3دار الفكر العربي ، القاىرة، طأحمد نجيبأدب األطفاؿ عمـ كقت 28232

2014 ، 1دار الثقافة لمنشر ك التكزيع، األردف،طعبد الرحماف عبد الياشميأدب الطفؿ ك ثقافتو 28233

28234
عشاؽ النير 

أليس فاليير
ـ لمطباعة ك النشر ك التكزيع ،لبناف ، ,ـ,دار الحكايات ش

2007

2016، 1دار الفكر العربي ، القاىرة ، طعمر سامي صبحيالدكالب 28235

فاركس لمنشر ك التكزيع ، القاىرةالحسيني الحسيني" فيكتكر ىيقك" أحدب نكترداـ 28236

2014 1مكتبة اآلداب ، القاىرة ، طالحسيني الحسيني" فيكتكر ىيقك" الميب " مبلئكة بيف 28237

2014 1مكتبة اآلداب ، القاىرة ، طعبد اهلل جاد الكريـالتداكلية في الدراسات النحكية 28238

1996، 1دار الفكر العربي ، القاىرة ، طقسـ الببلغة ك النقد األدبيمحمد غنيمي ىبلؿ ناقدا كرائدا 28239

2014، 1دار الكتاب الحديث ،القاىرة ،طعمي عبد الكىاب مطاكعالمشيد النقدم ، المنيج ، التنظير ، التطبيؽ28240

2014 ، 2مركز الكتاب األكاديمي ، األردف ، طالمستكل المتقدـ في المغة العربية لطبلب شيادة الثقافة البريطانية رمضاف كفافي 28241

2015، 1دار الفكر العربي ، القاىرة ، طسميرة بيطاـمساءلة ضمير 28242

28243
الصرؼ ك النحك برنامج السنة األكلى الجامعية 

صالح بمعيد
الجزائر د ط - دار ىكمة لمطباعة ك النشر ك التكزيع 

2011

28244
في أصكؿ النحك 

صالح بمعيد
الجزائر د ط - دار ىكمة لمطباعة ك النشر ك التكزيع 

2012
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28245
النقداألدبي المقارف في الكطف العربي 

بكمديف جبللي
- سيدم بمعباس-دار الحمراء لمنشر ك التكزيع ك االعبلـ 

2012 1الجزائر ط

28246
في السيميائيات العربية قراءة في المنجر التراثي 

قادة عقاؽ
سيدم -مكتبة الرشاد لمطباعة ك النشر ك التكزيع 

الجزائر- بمعباس

الجزائر- ديكاف المطبكعات الجامعيةمكالم عمي بكخاتـالدرس السيميائي المغاربي 28247

 االردف2012 1الكراؽ لمنشر ك التكزيع طمحمد الشنطي-ىادم نير التذكؽ االدبي 28248

28249
الخطاب بيف فعؿ التثنيت ك أليات القراءة

الجزائر- تيزم كزك- دار االمؿ لمطباعة ك النشر ك التكزيععميش عبد القادر

األىمية لمنشر كالتكزيععميش عبد القادرسردية الخبر- شعرية الخطاب السردم28250

28251
" معمقة مدينة البيض " عيف الميبكلة 

بكمديف جبللي
- سيدم بمعباس-دار الحمراء لمنشر ك التكزيع ك االعبلـ 

2012 1الجزائر ط

28252
جمسات شمس ركاية 

بكمديف جبللي
- سيدم بمعباس-دار الحمراء لمنشر ك التكزيع ك االعبلـ 

2013 1الجزائر ط

28253
المعجـ في المغرب العربي إلى بداية القرف الرابع عشر اليجرم

عبد العمي الكدغيرم
 1ط- المغرب - الدار البيضاء - مطبعة النجاح الجديدة 

2008

2006 2كىراف ط- دار األديب لمنشر ك التكزيعمكي درارالمجمؿ في المباحث الصكتية مف االثار العربية 28254

الجزائر- دار ىكمة لمطباعة ك النشر ك التكزيع صالح بمعيدفي المناىج المغكية ك اعداد األبحاث 28255

2004الجزائر - حيدرة - دار القصبة لمنشر مكريس أنجرسمنيجية البحث العممي في العمـك االنسانية 28256

2008 1جميع الحقكؽ محفكظة لممؤلؼ طعبد القادر عيساكمالمتنبي 28257

دار األمؿ لمطباعة ك النشر ك التكزيععميش عبد القادرعفكا سأحمؿ قدرم ك أسير شعر 28258

 سطيؼ2016منشكرات الكطف اليـك األخضر بركةال أحد يربي الريح في األقفاص 28259
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 سطيؼ2016منشكرات الكطف اليـك األخضر بركةال أحد يربي الريح في األقفاص 28260

-عماف-دار كنكز المعرفة لمنشر ك التكزيعرائد عبد الرحيـ,د-نمادج مف األدب القديـ ك الحديث-األدب العربي لمناطقيف بغير العربية28261

دار الكتاب الحديثأمينة فزارم,د,أ-المغربية ك األندلسية-األجناس األدبية 28262

دار الفكر العربيعبد الفتاح الشيف,دفي كتاباتو القرانية ك أثرىا في الدراسات الببلغية- ببلغة القاضي عبد الجبار 28263

دار الفكر العربيعبد الفتاح الشيف,دالتراكيب النحكية مف الكجية الببلغية عند عبد القاىر -في الببلغة القرانية 28264

دار الفكر العربيعبد الفتاح الشيف,ددراسة تحميمية في مباحث عمـ المعاني-معاني التراكيب -في الببلغة القرانية 28265

دركب لمنشر ك التكزيعحفناكم بعمي,د-في الرحبلت ك ظبلؿ المكحات كفي الكتابات الغربية-صحراء الجزائر الكبرل 28266
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