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دار الفكر العربيدمحم حسين عبد العزيزالقياس في اللغة العربية410/152

مكتبة الثقافة الدينية حسام بهنساويالتراث اللغوي العربي علم اللغة الحديث410/153

مكتبة اآلدابعرفة حلمي عباستصويبات لغوية410/154

مكتبة العبيكانعثمان بن صالح الفريحالتحرير العربي410/155

دار النهضة العربيةحلمي خليلدراسة في ضوء علم اللغة النفسي: اللغة و الطفل 410/156

دار الثقافة عاطف مدكورعلم اللغة بين التراث و المعاصرة410/157

دار الكتاب الجديد المتحدةسراج نادرمدخال إلى تبسيط المفاهيم اللسانية الوظفية: حوار اللغات 410/158

مكتبة اآلدابشوقي علي الزهرةدراسة فيلولوجية: جذور األسلوبية من الزوايا إلى الدوائر  410/159

دار الشروقنهاد الموسيالثنائيات في قضايا اللغة العربية من عصر النهضة إلى عصر العولمة410/160

المركز الثقافي العربي طه عبد الرحمنفي أصول الحوار و تجديد علم الكالم410/161

دار الغربمرتاض عبد الجليلاللسانيات الجغرافية في التراث اللغوي العربي410/162

دار األفاق العربية أحمد بك عيسىكتاب التهذيب في أصول التعريب410/163



مكتبة اآلدابحلزم علي كمال الديننظرية القوالب من نظريات علم اللغة الحديث410/164

دار األفاق العربيةرجب عبد الجواد إبراهيمموسقى اللغة 410/165

المركز الثقافي العربيعلوية نعيمسيمياء التخطيط النفسي: اإلختالج اللساني 410/166

دار المعرفة الجامعية الخويسكي زين كاملمختارات لسانية410/167

دار المعرفة الجامعية الخويسكي زين كامللسانيات من اللسانيات410/168

عالم الكتب روى بسى هجماناللغة و الحياة و الطبيعة البشرية410/169

دار الطليعة غارمادي جولييتاللسانة اإلجتماعية410/170

410/171

فقه اللغة العربية، بين العامية و : أضواء على العلوم العربية بإيجاز : من حصاد السنين 

دار الحكاياترضا ديب عواضةالفصحى، األخطاء اللغوية الشائعة، اللغات الشعبية

410/172

دراسة وصفية تأصيلية في ضوء التلقي : الدراسات اللسانية في المملكة العربية السعودية 

عالم الكتب الحديثنعمان بوقرةالعربي للمناهج اللسانية الحديثة

دار النهضة العربيةحسن طاطا.دكالم العرب من قضايا اللغة العربية410/173

دار الفكر هادي نهردراسات في اللغة و اإلعالم: الكفايات التواصلية و اإلتصالية 410/174

دار إيتراكبكوش فاطمة الهاشميدراسة في النشاط اللساني: نشأة الدرس اللساني العربي الحديث 410/175

دار الغربمرتاض عبد الجليلمفاهيم لسانية دي سوسورية410/176

دار الثقافة روجر فاولراللسانيات و الرواية 410/177

دار توبقالالفهري عبد القادر الفاسيالمقارنة و التخطيط في البحث اللساني العربي410/178

بيروت-دار األشرف مرتاض عبد الجليلبوادر الحركة اللسانية األولى عند العرب410/179

دار هومهمرتاض عبد الجليلالتحوالت الجديدة للسانيات التاريخية410/180

دار هومهبلعيد صالحدروس في اللسانيات التطبيقية410/181

مكتبة الثقافة الدينية حسام البهنساويأهمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب و نظريات البحث اللغوي الحديث410/182

المؤسسة الجامعية للدراساتميشال زكريامباحث في النظرية األلسنية و تعليم اللغة410/183

دار الشروقباقر مرتضى جوادمقدمة في نظرية القواعد التوليدية410/184

دار الكتاب الجديدمحي الدين محسبدراسة في التداخل اإلختصاصى: إنفتاح النسق اللساني 410/185

دار الكتاب الجديد الكتحدةباتريك شارودوالحجاج بين النظرية و األسلوب عن كتاب نحو المعنى و المبنى410/186

دمحم األوراغياللسانيات النسبية و تعليم اللغة العربية410/187

منشورات / الدار العربية للعلوم

اإلختالف



المكتب الجامعي الحديثالراجحي شرف الدينمبادئ علم اللسانيات الحديث410/188

المؤسسة الجامعية للدراساتبركة فاطمة الطبالدراسة و نصوص: النظرية األلسنية عند رومان ياكوبسون 410/189

المؤسسة الجامعية للدراساتميشال زكريابحوث ألسنية عربية410/190

دار المنتخب العربي للدراساتمارتينيه أندريهوظيفة األلسن و ديناميتها410/191

دار األفاقحركات مصطفىاللسانيات العامة و قضايا العربية410/192

دار األفاقمارتيني أندريهمبادئ في اللسانيات العامة410/193

دار األفاقبيرو جاناللسانيات410/194

دار المعرفة الجامعية خليل حلمىدراسات في اللسانيات التطبيقية410/195

دار كنوز المعرفة مجموعة مؤلفين منهج و تطبيق : مهارات إتصال في اللغة العربية و آدابها 410/196

المركز الثقافي العربيخطابي دمحممدخل إلى إنسجام الخطاب: لسانيات النص 410/197

عالم الكتب الحديثأحمد مداسلسانيات النص نحو منهج لتحليل الخطاب الشعري410/198

عالم الكتب عيد دمحمالملكة اللسانية في نظر إبن خلدون410/199

دار األديبعزوز أحمدأعالمها، مبادئها و مناهج تحليلها لألداء التواصلي: المدارس اللسانية 410/200

دار المسيرةخليل إبراهيمفي اللسانيات ونحو النص410/201

دار األماناألوراغي دمحمأفول اللسانيات الكلية: الوسائط اللغوية 410/202

دار  األماناألوراغي دمحماللسانيات األلسنية واألنحاء النمطية: الوسائط اللغوية 410/203

دار غريبمحمود فهمي حجازيالبحث اللغوي410/204

دار العلم للماليينميشال زكريادراسات لغوية إجتماعية نفسية مع مقارنة تراثية: قضايا ألسنية تطبيقية 410/205

دار النهضة العربيةدمحم بدري عبد الجليلالمجاز و أثره في الدرس اللغوي410/206

مكتبة الشعارعرفة حلمي عباس نصوص مختارة و قواعد ضرورية للصحة اللغوية: اللغة العربية 410/207

دار الفكر العربيعبد الغفار حامد هاللأصل العرب ولغتهم بين الحقائق و األباطيل410/208

410/209

تقييم - مداخل تعليمها - مهاراتها - نظرياتها - قضاياها - مشكالتها -خصائصها -نشأتها : اللغة 

مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية دمحم فواز أحمد بني ياسينتعلمها

دار المسرة رشدي أحمد طعيمةالمبادئ و اآلليات : اللغة العربية و التفاهم العالمي 410/210

عالم الكتب دمحم عيدالمستوى اللغوي للفصحى و اللهجات و للنثر و الشعر 410/211

دار المعرفة الجامعية شرف الدين علي الراجحيفي علم اللغة العام410/212



عالم الكتب أحمد مختار عمرتاريخ اللغة العربية في مصر و المغرب األدنى410/213

دار أسامة العدل حسن توفيقتاريخ آداب اللغة العربية410/214

دار مجدالويالتميمي صبيحصوت، صرف، نحو، داللة، معاجم، مناهج البحث: دراسات لغوية في تراثنا القديم 410/215

مكتبة اآلدابحازم علي كمال الدينظواهر لغوية جديدة في اللغة العربية410/216

منشورات الجامعة المفتوحةعبد الستار عبد اللطيف قواعد اإلمالء- بالغة - صرف - نحو  : 1.مباحث في اللغة العربية ج410/217

منشورات الجامعة المفتوحةعبد الستار عبد اللطيف قواعد اإلمالء- بالغة - صرف - نحو  : 2.مباحث في اللغة العربية ج410/218

منشورات الجامعة المفتوحةعبد الستار عبد اللطيف قواعد اإلمالء- بالغة - صرف - نحو : 3.مباحث في اللغة العربية ج410/219

منشورات الجامعة المفتوحةعبد الستار عبد اللطيف معاجم- بالغة - صرف - نحو  : 4.مباحث في اللغة العربية ج410/220

دار النهضة العربيةحلمي دليلدراسات في اللغة و المعاجم410/221

المكتب الجامعي الحديثعبد العاطي دمحم شلبيالخطابي و غريب الحديث410/222

عالم الكتب الحديثلعيبي هادي نهراللسانيات اإلجتماعية عند العرب410/223

أفريقيا الشرقاليكوف جورجاللسانيات و منطق اللغة الطبيعي410/224

عالم الكتب الحديثبوقرة نعمانإتجاهاتها و قضاياها الراهنة: اللسانيات العامة 410/225

410/226

- ظاهرة التعليق في األفعال القلبية - نظرية العامل - السيميائية : دراسات في اللسانيات العربية 

دار حمو رابيالسيد عبد الحميد مصطفىأزمة المصطلح اللساني- إعتراضات إبن هشام 

جدارا للكتاب العالميبوحوش رابحاللسانيات و تحليل النصوص410/227

دارالكتب العلميةعرار مهدي أسعدمباحثات لسانية في ظواهر قرآنية410/228

دار الفكر ممدوح دمحم خسارةعلم المصطلح و طرائق وضع المصطلحات في العربية 410/229

المؤسسة الجامعية للدراساتالزين عبد الفتاحدراسات ألسنية صوتية و تركيبية410/230

دار المسيرة عاطف فضلINTRODUCTION  TO  LINGUISTICSمقدمة في اللسانيات 410/231

دون دار النشرهيام كريديةأضواء على األلسنية410/232

دار موفمعبد الرحمن الحاج صالحالسماع اللغوي العلمي عند العرب و مفهوم الفصاحة410/233

دار الكتاب الجديد المتحدةأحمد المتوكلمدخل نظري: اللسانيات الوظيفية 410/234

عالم الكتب الحديثساسي عمارالتحليل- التعليم - الخصائص - المنهج - رؤية علمية في الفهم : اللسان العربي و قضايا العصر 410/235

دار و مؤسسة رسالنمقران يوسفمدخل نظري إلى المصطلحات: المصطلح اللساني المترجم 410/236



جدار للكتاب العالميعمار ساسيمن آلية الفهم إلى أداة الصناعة: المصطلح في اللسان العر بي 410/237

دار الكتاب الجديد المتحدةيونس علي دمحم دمحممدخل إلى اللسانيات410/238

مؤسسة الثقافة الجامعيةجالل شمس الدين دراسة أبستومولوجية: التعليل اللغوي عند الكوفيين مع مقارنته بنظيره عند البصريين 410/239

دار جرير الترابط النصي في ضوء التحليل اللساني للخطاب410/240

دار هومهعبد الرحمن بن عطية تاريخ العربية  لسان العالمين410/241

مركز دراسات الوحدة العربية مجموعة  مؤلفيناللغة العربية و الوعي القومي410/242

دار المعرفة الجامعية ممدوح عبد الرحمنالمؤثرات اإليقاعية في لغة الشعر 410/243

المكتب الجامعي الحديثمحمود السيد حسنالتعبير اللغوي في أمثال القرآن الكريم410/244

410/245

نحو مشروع تعريب المصطلح العلمي من ترجمته إلى : صناعة المصطلح في اللسان العربي 

عالم الكتب الحديثعمار ساسيصناعته

دار غريبمحمود فهمي حجازيمدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث و اللغات السامية: علم اللغة العربية 410/246

المركز الثقافي العربيأحمد دمحم المعتوقدراسة في قضية اللغة العربية الوسطى: نظرية اللغة الثالثة 410/247

دار الكتب العلمية أبي نصر دمحم الفارابي كتاب الحروف410/248

مؤسسة المختار  كالوس هيشنالقضايا األساسية في علم اللغة410/249

دار صفاءعبد القادر عبد الجليلنظم التحكم و قواعد البيانات: علم اللسانيات الحديثة 410/250

عبد الفتاح أحمد يوسففلسفة المعنى بين نظام الخطاب و شروط الثقافة: لسانيات الخطاب و أنساق الثقافة 410/251

منشورات / الدار العربية للعلوم

اإلختالف

دمحم األوراغيدواعي النشأة: نظرية اللسانيات النسبية 410/252

منشورات / الدار العربية للعلوم

اإلختالف

دار األمانالمتوكل أحمدبنية الخطاب من الجملة الى النص: قضايا  اللغة العربية في اللسانيات الوظيفة 410/253

دار األمانالمتوكل أحمدالتركيبي- بنية المكونات أو التمثيل الصرفي : قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفة 410/254

دون دار النشركريدية هيامالفروع و المبادئ و المصطلحات: األلسنية 410/255

دون دار النشركريدية هيامرواد و أعالم: األلسنية 410/256

مكتبة نانسي دمياطعزة حسين حسين  غرابالمصطلحات اللغوية بين الحنفية و الشافعية410/257

النادي األدبي بالرياضبن عبد الكريم جمعاندراسة لسانية نصية: المداخلة أنموذجا : إشكاالت النص 410/258

مركز دراسات الوحدة العربيةمارتان روبيرإبستيمولوجيا أولية لمجال علمي: مدخل لفهم اللسانيات 410/259



دار صفاءحفظي اشتيةقواعد و تطبيق: أساسيات في اللغة العربية 410/260

دار الكتاب الجديد المتحدةعبد السالم المسديمباحث تأسيسية في اللسانيات 410/261

دار الكتاب الجديد المتحدةالمسدي عبد السالمالتفكير اللساني في الحضارة العربية410/262

 الرباط1987وقائع الندوة الجهوية أبريل : تقدم اللسانيات في األقطار العربية 410/263

منظمة األمم المتحدة للتربية و 

دار الغرب اإلسالمي...العلوم 

دار الكتاب الجديد المتحدةمصطفى غلفانتاريخها، طبيعتها، موضوعها و مفاهيمها: في اللسانيات العامة 410/264

عالم الكتب الحديثهادي نهرثمار التجربة: دراسات في اللسانيات 410/265

دار اليازوريدمحم راجي الزغولدراسات في اللسانيات العربية االجتماعية 410/266

منشورات اإلختالفاألزهر الزنادنظريات لسانية عرفنية410/267

وزارة الثقافةالمومني أسماء أحمد رشيداإلستفهام بين العربية و اإلنجليزية: لسانيات تقابلية 410/268

دار الكتاب الحديثحسنين صالحاللسانيات و علم اللغة المعاصر و عالقته بالعلوم اإلنسانية410/269

الدار المصرية اللبنانية/مؤسسة المختارعبد العزيز النبويفوائد لغوية- النحو الوظيفي - الكتابة اإلمالئية و الوظيفية : في أساليب اللغة العربية 410/270

دار المعرفة الجامعية محمود سليمان ياقوتدراسة لغوية: لسيبويه  (الكتاب)التراكيب غير الصحيحة نحويا في410/271

عالم الكتب الحديثاستيتية سمير شريفالمجال و الوظيفة و المنهج: اللسانيات 410/272

ديوان المطبوعات الجامعيةمومن أحمداللسانيات النشأة و التطور410/273

دار هومهمرتاض عبد الجليلدراسة لسانية في الساميات و اللهجات العربية القديمة410/274

ديوان المطبوعات الجامعيةمرتاض عبد الجليلفي رحاب اللغة العربية410/275

منشورات اإلختالفنعيمة الزهري التعجب في اللغة العربية من الفكر اللغوي العربي القديم إلى النحو الوظيفي410/276

دار التنويرصالح إسماعيل عبد الحقالتحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد410/277

مجلس الثقافة العامكوبر. ل.روبرت التخطيط اللغوي و التغير اإلجتماعي410/278

المؤسسة الجامعية للدراساتسعاد حكيم. دإبن عربي و مولد لغة جديدة 410/279



دار يافاعطية نايف الغول الحوار المسرحي و ظاهرة اإلتساع اللغوي عند توفيق الحكيم 410/280

دار كيوانمصطفى دمحمدراسة مقارنة: أسرار صناعة اللغة 410/281

المكتب العربي الحديثحسنى عبد البارى عصرمدخل مقترح نظريته و تطبيقاته: تعليم القراءة من منظور علم اللغة النفسى 410/282

مؤسسة دار الصادقعلي عبد هللا حسين العنبكيالبناء اللغوي في الفواصل القرآنية410/283

410/284

طبيعة المعنى  : (من التجريد إلى التوليد  )هندسة التواصل اإلضماري : الخطاب اللساني العربي 

عالم الكتب الحديثبنعيسي عسور أزاييط1.المضمر ج

410/285

مستويات  : (من التجريد إلى التوليد  )هندسة التواصل اإلضماري : الخطاب اللساني العربي 

عالم الكتب الحديثبنعيسي عسور أزاييط2.البنية اإلضمارية وإشكاالتها األساسية ج

410/286

توليد  : 3.ج (من التجريد إلى التوليد  )هندسة التواصل اإلضماري : الخطاب اللساني العربي 

عالم الكتب الحديثبنعيسي عسور أزاييطالمعاني المضمرة وفق أنحائها المالئمة

عالم الكتب الحديثمكي درارهندسة المستويات اللسانية من المصادر العربية410/287

منشورات االختالفأحمد المتوكلدراسة في التنميط والتطور: اللسانيات الوظيفية المقارنة 410/288

410/289

لغة أدم و لغة القرآن و أثرها في : عولمة اللغة و التاريخ وفق المنظور القرآني و مسطرته 

عالم الكتب الحديثعالء الدين المدرسلغات العالم

دار صفاءموسى عبد الرحمن قبشاويوقفة مع العربية وعلومها 410/290

مركز دراسات الوحدة العربيةموريس اولندرلغات الفردوس410/291

410/292

الرواية، الرواة، السماع، القياس، اإلحتجاج، اإلستشهاد، المعرب، : في فقه اللغة العربية 

دار البحاردمحم فريد عبد هللاالدخيل، المولد، المصطلح

عالم الكتب الحديثزكريا شعبان شعبان اللغة الوظيفية واإلتصال410/293

عالم الكتب الحديثأندري رومانالتوليد المعجمي في اللغة العربية410/294

دار البدايةهاني عبد الحمن عبد الهاديالداللة المشتركة  منهج علمي في فقه اللغة410/295

المكتب الجامعي الحديثالدعيس عزيز صالح(الهجاء- النسيب - األدب  )لغة الشعر في ديوان الحماسة ألبي تمام 410/296



المؤسسة الحديثة للكتاب إميل بريع يعقوبفصول في فقه  اللغة العربية410/297

دار أسامة وليد رفيق العياصرةالتفكير و اللغة410/298

مكتبة المجتمع العربيمنال عصام برهمنماذج و أسئلة محلولة: دراسة في اللغة العربية 410/299

مكتبة بستان المعرفة دمحم السيد علي عزبمقومات النجاح و عوامل الفشل: اللغة العالمية الموحدة 410/300

دار وائلحنان إسماعيل عمايرةالتراكيب اإلعالمية في اللغة العربية410/301

دار األهليةصائل رشدي شديددراسة لسانية: عناصر تحقيق الداللة في العربية 410/302

دار أسامة دمحم دمحم العمري"البنيوية و التوليدية " األسس اإلبستمولوجية للنظرية اللسانية 410/303

دار الوراقإياد علد المجيد إبراهيممهارات اإلتصال في اللغة العربية 410/304

مكتبة زهراء الشرقكيرستن آدمتسيكعرض تأسيسي: لسانيات النص 410/305

دار المعرفة الجامعية جون ليونزنظرية تشومسكي اللغوية410/306

عالم الكتب الحديث أحمد الطيبيدراسة لسانية في اللغة العربية: اإلقتصاد المورفونولوجي في التواصل اللساني 410/307

دار الكتاب الجديد المتحدةدمحم دمحم يونس عليالميسر في فقه اللغة المطور410/308

دار كنوز المعرفة وليد العناتي العربية في اللسانيات التطبيقية410/309

سمير بركاتالمرجع التطبيقي الحديث في اللغة العربية410/310

اللغة و المجتمع 410/311

دار الوفاء لدنياعبد النعيم خليل دراسة لغوية نحوية داللية: نظرية السياق بين القدماء و المحدثين 410/312

دار الكتاب الجديد المتحدةعلوي حافظ إسماعيليدراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي و إشكاالته: السانيات في الثقافة العربية المعاصرة 410/313

دار الهدىكيس قرستيغفصول من كتاب المستشرق الهوالندي: الفكر اللغوي بين اليونان و العرب 410/314

عالم الكتب أحمد مختار عمرأخطاء اللغة العربية المعاصرة عند الكتاب و اإلذاعيين410/315

دار إيتراكخالد فهميدراسة نقدية في اللسانيات و المعاجم العربية: ثقافة اإلستهانة 410/316

دار أسامةالزيدي كاصددراسات نقدية في اللغة و النحو410/317



الحميري عبد الواسعفي آفاق الكالم و تكلم النص410/318

المؤسسة الجامعية /دار الزمان 

للدراسات

عالم الكتب الحديثعمر دمحم أبو خرمةو بناء أخرى.. نقد النظرية : نحو النص 410/319

المجلس األعلى للثقافةعبد الحكيم راضينظرية اللغة في النقد العربي410/320

عالم الكتب الحديثسعد مصلوحدراسات نقدية في اللسانيات العربية المعاصرة410/321

منشورات المجلس اإلسالمي األعلىبناسي أحمددراسات في اإلسالم و اللغة العربية410/322

إتحاد الكتاب العرببوقرة نعمانالنظرية اللسانية و البيانية عند إبن حزم األندلسي410/323

مكتبة اآلدابعبد الفتاح سليمدراسة تقويمية: في النقد اللغوي 410/324

عالم الكتب الحديثدمحم شندولالتطور اللغوي في العربية الحديثة410/325

بيت الحكمةخليفة بوجاديفي اللسانيات التداولية مع محاولة في الدرس العربي القديم410/326

ديوان المطبوعات الجامعيةدمحم الصالح الصديقلغة العلم و الحضارة: العربية 410/327

دار الكتب العلمية سامية بن يامنةاإلتصال اللساني و آليات التداولية في كتاب الصناعتيين ألبي هالل العسكري410/328

عالم الكتب روبرت دي بوجراندالنص و الخطاب و اإلجراء410/329

دار أسامة إسراء عريبي الدزريناقدا لغويا: إبن جني 410/330

عالم الكتب الحديثخالد األشهبالبنية و التمثيل: المصطلح العربي 410/331

ديوان المطبوعات الجامعيةعبد القادر بن عسلةالتحويلي التوليدي: تعليمية القواعد في ضوء المنهج 410/332

دار رضوانمجيد عبد الحليم الماشطةاللغة العربية و اللسانيات المعاصرة 410/333

دار الفكر العربيصالح الدين صالح حسنين في لسانيات العربية 410/334

دار الكتاب الحديثعبد الغفار حامد هالل تطبيق على تجويد القرآن الكريم: اللسانيات و علم اللغة الحديث 410/335

مؤسسة كنوز المعرفةشفيقة العلويالتنظير، المنهج و اإلجراء: دروس في المدارس اللسانية الحديثة 410/336

دار المسيرة إبراهيم خليلمدخل إلى علم اللغة 410/337

دار األمانأحمد المتوكلقضايا و مقاربات: التركيبيات الوظيفية 410/338

دار إيتراكماجدة دمحم أنورترجمة و دراسة تحليلية : منظومة المدخل إلبن العبري 410/339

عالم الكتب الحديثهادي نهر اللغة العربية و تحديات العولمة 410/340

عالم الكتب الحديثأشواق دمحم إسماعيل النجاربين التنظير و التطبيق: أبحاث لغوية في لسانيات النص القرآني 410/341



عالم الكتب الحديثمنذر عياشيمساهمة في علم طرح القضايا و إنشاء المفاهيم: اللسانيات و الحضارة 410/342

دار القاهرة فان دايك. تون أ مدخل متداخل اإلختصاص : علم النص 410/343

دار الوفاء لدنيامجدي إبراهيم دمحم إبراهيم( هـ 276ت  )الظواهر اللغوية في أدب الكاتب إلبن قتيبة 410/344

دار الوفاء لدنيا عصام الدين أبو زاللدراسات في اللغة العربية 410/345

دار الكتب العلمية أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياالصاحبي في فقه اللغة العربية و مسائلها و سنن العرب في كالمها 410/346

دار الكتاب الحديثأبو السعود أحمد الفخرانيالربط بين اللغة و الفكر و الصوت اللغوى: تطور اللغة 410/347

دار الكتاب الحديثأبو السعود أحمد دمحم  الفخرانياللهجات و التعريب و اإلزواج اللغوي: من أصول فقه اللغة 410/348

دار غيداءحليم حماد الدليميالهدية في فقه اللغة العربية 410/349

مؤسسة حورس الدوليةعمرو خاطر عبد الغنى وهداندراسات في اللسانيات العربية المعاصرة410/350

دار زهرانكرستيان بيلون و بول فاير Initiation à la linguistiqueتوطئة في علم اللغة 410/351

دار عيداءرياض عبود غوار الدليمي جهود في اللغة و التحقيق: السانيات و الصوتيات 410/352

دار الكتاب الحديثالجياللي بن يشو دراسات في اللسانيات التطبيقية410/353

مكتبة اآلداب أحمد طاهر حسنينالنحو - المعاجم - الصرف - األصوات : النظرية اللغوية عند العرب 410/354

دار الحامدهاني صبري علي آل يونسمقتربات في التأسيس: الصناعة اللسانية 410/355

مطبعة وراقة سجلماسةعبد العزيز العماري دراسة لسانية: النظام الزمني و الجهي في اللغة العربية 410/356

مكتبة لبنانعلي القاسميأسسه النظرية و تطبيقاته العلمية: علم المصطلح 410/357

عالم الكتب الحديثأحمد طيبي اإلقتصاد الصرفي و نظرية المفاضلة: في اللسانيات المعاصرة 410/358

مركز دراسات الوحدة العربيةمجموعة مؤلفينشهادات تكريما لألستاذ الدكتور نهاد الموسى- مرجعات - دراسات : آفاق اللسانيات 410/359

دار الكتب العلمية أبي زيد األنصاريالنوادر في اللغة 410/360

دار الوفاء لدنيامجدي إبراهيم دمحم إبراهيملغتنا العربية بين الواقع و المأمول410/361

دار جريرعطا دمحم أبو جبيناأللسنية العربية410/362

عالم الكتب الحديثدمحم الغريسي دراسة تركيبية داللية: اللسانيات العربية و اإلضمار 410/363

دار كنوز المعرفة دراسات في تاريخ اللغة العربية 410/364

مكتبة األنجلو المصريةإبراهيم أنيسمن أسرار اللغة 410/365

دار يافا العلميةأساسيات اللغة العربية و مهارات اإلتصال410/366

دار الحامدعلي ناصر غالبأبحاث في اللغة 410/367

دار الحامدأكرم صالح محمود خوالدةاإليدز اللغوي410/368

دار الحامدسالم نادر عطيةالنافع في اللغة العربية410/369

410/370

أسس - أسس اإلعداد الكتابي - اسس اإلعداد اللغوي : اللغة العربية و إعداد رجال اإلعالم 

دار النهضة العربية سمير كبريتاإلعداد الخطابي

دار الكتب العلمية نهاد فليح حسن العانيالنص اللغوي بين السبب و المسبب 410/371

دار جريرزاهر بن مرهون بن خصيف الداوديالترابط النصي بين الشعر و النثر 410/372

دار اإلعصار العلمي دمحم صالح رمان/فهد خليل زايدالمعاجم و الداللة410/373



دار الكتب العلمية عبد المنعم المحجوبالجدور السومرية للغة العربية و اللغات اآلفروآسيوية: ماقبل اللغة 410/374

دار المناهجكامل عبد السالم الطراونةمفاهيم و تطبيقات : المنتج الكتابي بين مسألتي الخطأ و الصواب 410/375

مركز دراسات الوحدة العربية هنري بيجوان و فليب تورونالمعنى في علم المصطلحات 410/376

دار مجدالويرشيد بن مالكمن المعجميات إلى السيميائيات 410/377

دار الكتاب الجديد المتحدةعبد الهادي بن ظافر الشهريمقاربة لغوية تداولية : إستراتيجيات الخطاب 410/378

مركزالدراسات الوحدة العربيةآالن بولغيرمفاهيم أساسية : المعجمية و علم الداللة المعجمي 410/379

مركزالدراسات الوحدة العربيةكلود لوم - ماري مبادئ ة تقنيات : علم المصطلح 410/380

مركزالدراسات الوحدة العربيةجورج كليبر الفئات و المعنى المعجمي : علم داللة األنموذج 410/381

دار كنوز المعرفة أدمحم إسماعيلي علويدراسة لسانية: التواصل اإلنساني 410/382

عالم الكتب الحديثيوسف تغزاويالوظائف التداولية و إستراتيجيات التواصل اللغوي في نظرية النحو الوظيفي410/383

دار كنوز المعرفة المصطفى بنانمقاربة لسانية تطبيقية لتعلم اللغة العربية: تحليل األخطاء 410/384

مؤسسة حروس الدوليةنادية رمضان النجارعلم لغة النص و األسلوب410/385

مؤسسة نوفلرياض قاسم 1900-1801لبنان في القرن التاسع عشر  : 1إتجاهات البحث اللغوي الحديث في العالم العربي 410/386

مؤسسة نوفلرياض قاسم 1960-1900لبنان  : 2إتجاهات البحث اللغوي الحديث في العالم العربي 410/387

دار صفاء عبد القادر عبد الجليلالداللة الصوتية و الصرفية في لهجة اإلقليم الشمالي410/388

مؤسسة حورس الدوليةهدى فتحي يوسف عبد العاطي التعبير اإلصطالحي في اللغة العربية410/389

دار الحامدفاخر الياسري بحوث و دراسات في تراثنا اللغوي و النحوي 410/390

410/391

- المستوى الصوتى : أنموذجا  (المدثر و القيامة)ظاهرة التصعيد الخطابي في السور المكية 

المستوى - المستوي البالغي - المستوى الصرفي - المستوى النفسي - المستوى النحوى 

دار يافا العلميةدمحم سلمان مرزوق الرقب اإلجتماعي

عالم الكتب الحديث ماريا تيريزا كابري المصطلحية التظرية و المنهجية و التطبيقات 410/392

دار مجدالويهاني صبري علي آل يونسكليات النص نحو مقاربة لسانية 410/393

دار الثقافة عريب دمحم عيد دراسة في اللسانيات النفسية و اإلجتماعية: الخطاب النبوي خريطة البيان العربي 410/394

دار أسامة عبد الكريم مجاهدفقه اللغة العربية: علم اللسان العربي 410/395

مؤسسة حورس الدوليةروجد فاولد اللسانيات و الرواية 410/396

عالم الكتب الحديث خليفة الميساوي دراسة في إستراتيجيات الخطاب : الوصائل في تحليل المحادثة 410/397

دار الوسام العربي هبة خياري أعمال ميشال زكريا نموذجا : خصائص الخطاب اللساني 410/398

مكتبة المجتمع العربيمنال عصام إبراهيم برهم نماذج و أسئلة محلولة : دراسة في اللغة العربية 410/399

دار هومهسالم علويوقائع لغوية و أنظار نحوية 410/400

دار غيداء علي زوين دراسات : منهج البحث اللغوي بين التراث و علم اللغة الحديث 410/401

منشورات ضفاف نعيمة الزهري تحليل الخطاب في نظرية النحو الوظيفي 410/402

عالم الكتب الحديث سناء منعم بعض الثوابت النظرية و اإلجرائية : اللسانيات الحاسوبية و الترجمة اآللبية 410/403

مخبر الممارسات اللغوية في الجزائر صالح بلعيداللغة الجامعة410/404

دار الخلدونيةفايزة يخلفمناهج التحليل السيميائي410/405



مخبر الممارسات اللغوية في الجزائر صالح بلعيد(يزع بالحاكم ما ال يزع بالعالم  ... ): أعمال اليوم الدراسي حول كتاب 410/406

مخبر الممارسات اللغوية في الجزائر العياشي العربي-الجزائر أنموذجا - لغة الطفل العربي و المنظومة اللغوية في مجتمع المعرفة 410/407

مخبر الممارسات اللغوية في الجزائر صالح بلعيدهكذا رقى الفرنسيون لغتهم فهل نعتبر ؟410/408

منشورات مخبر الممارسات اللغوية علوم اللغة: عمل فرقة بحث 2012-1962اللغة العربية خالل الخمسين سنة 410/409

منشورات مخبر الممارسات اللغوية ياسين بوراسالبحث اللساني في الفكر العربي المغاربي المعاصر410/410

مخبر الممارسات اللغوية في الجزائر أثر لغة وسائل اإلعالم في الواقع اللغوي الجزائري410/411

مخبر الممارسات اللغوية في الجزائر اإلستعمال اللغوي العربي المعاصر في المجتمع الجزائري410/412

دار هومة صالح بلعيدعلم اللغة النفسي410/413

دار العلم و اإليمان نعمان عبد السميع متولي نشأته و أصوله و أنواعه: التناص اللغوي 410/414

دار كنوز المعرفة عبد الرحمن بودرعقضايا و نماذج : في اللسانيات و اللغة العربية 410/415

دار هومهعبد الجليل مرتاضللبشير اإلبراهيمي " الضب " البنية اللسانية في رسالة 410/416

عالم الكتب الحديث حليمة أحمد عمايرةفي اللسانيات التطبيقية 410/417

دار كنوز المعرفة دمحم نافع العشيري مفاهيم و قضايا سوسيولسانية 410/418

دار كنوز المعرفة سمير إبراهيم العزاوي دراسة في اللسانيات المقارنة: التفكير السيميائي و تطوير مناهج البحث اإلبالغي المعاصر 410/419

دار الوفاء لدنيا عصام محموداللسانيات الحاسوبية العربية 410/420

عالم الكتب الحديث نعمان عبد الحميد بوقرة تطبيقات من اللغة العربية: اللسانيات العامة الميسرة 410/421

دار كنوز المعرفة 1لسانيات ، تخطيط ، معرفة ، و تربية 410/422

دار كنوز المعرفة 2لسانيات ، تخطيط ، معرفة ، و تربية 410/423

عالم الكتب الحديث أحمد طيبي تطبيقات على اللغة : التناغم و المخالفة في اللسانيات التوليدية 410/424

عالم الكتب الحديث نور الدين رايصاللسانيات المعاصرة في ضوء نظرية التواصل 410/425

منشورات ضفاف دمحم األوراغي إكتساب اللغة في الفكر العربي القديم 410/426

دار المعرفة الجامعية عبد الراجحي فصول في علم اللغة 410/427

دار و مكتبة الكندي يوسف الحشكي /عطية الغولالتطبيق اللغوي المتكامل 410/428

دار كنوز المعرفة مصطفى غلفان(1)من النشأة إلى النموذج المعيار : األسس النظرية و المنهجية : اللسانيات التوليدية 410/429

دار كنوز المعرفة مصطفى غلفان( 2 )تطور النماذج التوليدية : اللسانيات التوليدية 410/430

دار كنوز المعرفة ( 3 )من نظرية العمل و الربط إلى البرنامج األدنوي : اللسانيات التوليدية 410/431

دار الوفاء لدنياعبد القادر شاكر التعليمية قديما و حاضرا : اللسانيات التطبيقية 410/432

عالم الكتب الحديثفوزي حسن الشايب محاضرات في اللسانيات 410/433

دار البصائر عبد الملك مرتاض تأسيسات جديدة لنظامها و أبنيتها: نظرية اللغة العربية 410/434

دار الكتاب الحديث عبد المعطي جاب هللا الواو دراسة صوتية صرفية نحوية : اللسانيات و علم اللغة الحديث 410/435

دار أمواجخير الدين عبد الرحمن لغتنا جوهر هويتنا 410/436

دار المناهجمهدي حسين التميميأساسيات في إقتصاد اللغة العربية410/437

دار الكتب العلمية أبي علي الحسين بن عبد هللا بن الحسنأسباب حدوث الحروف410/438

ديوان المطبوعات الجامعيةعبد الجليل مرتاضلسانيات النص التحليلية410/439



الدار العربية للعلوم حافظ إسماعيلي علوي قضايا إبستمولوجية في اللسانيات 410/440

دار هومهعبد الجليل مرتاضاللغة بين الوضع و اإلعتباط410/441

دار هومهعبد الجليل مرتاضاللسانيات األسلوبية 410/442

دار القدس العربي مجدوب صالح الدين دراسة لسانية تحليلية : تيمة اإلسراء و المعراج بين أحمد شوفي و البوصيري 410/443

مخبر الممارسات اللغوية في الجزائر صالح بلعيد(يزع بالحاكم ما ال يزع بالعالم  ... ): أعمال اليوم الدراسي حول كتاب 410/444

دار األديب مختار لزعرمقاربة تأويلية في مشكالت المعرفة: التصور اللغوي في الفكر اإلعتزالي 410/445

دار العالم العربي البدراوي زهرانعالم اللغة عبد القاهر الجرجاني المفتن في العربية و نحوها 410/446

دار العلومبلقاسم بلعرجدراسة لسانية للمشتقات في الربع األول : لغة القرآن الكريم 410/447

410/448

" تطبيقات على النظرية التوليدية التحويلية لـ: التراكيب اللسانية في الخطاب الشعري القديم 

مكتبة األداب رابح بوحوش "تشومسكي 

دار األيام عبد الجليل مرتاضاللسانيات في عالم النص و القراءة 410/449

دار كنوز المعرفةأحمد يوسفدراسات في مشروع عبد اللطيف محفوظ السيميائي:  السيميائيات التداولية بنياتها و حدودها 410/450

عالم الكتب الحديث حسن دمحم علي إزروالمن تدريس اللغة العربية إلى تقويم خيرة المدرس: ديداكتيك اللغة العربية 410/451

دار الكتب العلمية البشير التهالي أسسه المعرفية و قواعده المنهجية : تعريف المصطلحات في الفكر اللساني العربي 410/452

دار الكتاب الحديث وحيد عبد المقصود إسماعيل زايدإسهام اللغويين المتقدمين في تفسير القرآن الكريم 410/453

دار قرطبة رشيد حليمدراسة مقاربتية في اللسانيات و أصول النحو: المنهج اللغوي العربي و البحث اللساني 410/454

دار مزوار عبد الناصر مشري سورة الكهف أنموذجا : المستويات اللغوية في النص القرآني 410/455

المجلس األعلى للغة العربية اللغة العربية و تحديات اإلدارة اإللكترونية 410/456

المجلس األعلى للغة العربية السعيد عواشرية الفهم اللغوي القرائي و إستراتيجيات المعرفية 410/457

المجلس األعلى للغة العربية ألفاظ الخدمات أنموذجا : األداء اللغوي في برامج التلفزة 410/458

المجلس األعلى للغة العربية 1.التعدد اللساني و اللغة الجامعة ج410/459

المجلس األعلى للغة العربية 2.التعدد اللساني و اللغة الجامعة ج410/460

المجلس األعلى للغة العربية مستقبل اللغة العربية في سوق اللغات 410/461

المجلس األعلى للغة العربية و تطوير متواصل … تطور واعد :  اللغة العربية في تكنولوجيا المعلومات 410/462

المجلس األعلى للغة العربية -اآلليات و التحديات - إزدهار اللغة العربية : أعمال الملتقى الوكني 410/463

المجلس األعلى للغة العربية مظاهر التعدد اللغوي و إنعكاساته في تعليمية اللغة العربية في الجزائر: أعمال اليوم الدراسي 410/464

المجلس األعلى للغة العربية اإلحتفاء باليوم العربي للغة الضاد: أعمال اليوم الدراسي 410/465

المجلس األعلى للغة العربية اإلحتفاء باليوم العالمي للغة العربية : أعمال اليوم الدراسي 410/466

410/467
(نصوص أعمال الندوة  )مكانة اللغة العربية بين اللغات العالمية : نظم المجلس ندوة دولية حول 

المجلس األعلى للغة العربية 

المجلس األعلى للغة العربية 2000مدونة المحاضرات الملقاة عام : أعمال المؤتمر الثقافي 410/468

المجلس األعلى للغة العربية 2000التقرير السنوي 410/469



410/470

اللغة العربية و تحديث إستعمال المصطلحات التقنية في المجال " اللغة العربية في قطاع الفالحة 

المجلس األعلى للغة العربية "الفالحي 

المجلس األعلى للغة العربية النشر اإللكتروني : المحتوى الرقمي باللغة العربية 410/471

المجلس األعلى للغة العربية "  خطوات نحو اإلدارى اإللكترونية " البرمجيات التطبيقية باللغة العربية 410/472

المجلس األعلى للغة العربية القاموس و اللغة العربية المعاصرة 410/473

المجلس األعلى للغة العربية شميسة خلويتقنية القراءة السريعة و دورها في تطوير تعليم اللغة العربية و إستيعاب مفرداتها410/474

المجلس األعلى للغة العربية التكنولوجيا الجديدة و دورها في صناعة اللغة العربية و إستعمالها  410/475

المجلس األعلى للغة العربية اللغات و وظائفها : التخطيط اللغوي في الجزائر 410/476

المجلس األعلى للغة العربية المحتوى الرقمي بالعربية في نظام اإلدارة اإللكترونية 410/477

المجلس األعلى للغة العربية دراسات حول اللغة العربية في الجزائر خالل الفترة اإلستعمارية 410/478

منشورات الجيب مارس تاريخ عريق و لغة جامعة 01في يوم العربية 410/479

منشورات الجيببومدين بوزيداألمن اللغوي و اإلستقرار اإلجتماعي 410/480

مؤسسة حورس الدوليةنادية رمضان التجارتصنيف اللغات و فصائلها410/481.1

مؤسسة حورس الدوليةنادية رمضان التجارتصنيف اللغات و فصائلها410/481.2

المركز القومي للترجمةجين إتشسنمقدمة إلى المقدمات: اللسانيات 410/482.1

المركز القومي للترجمةجين إتشسنمقدمة إلى المقدمات: اللسانيات 410/482.2

عالم الكتب الحديثعمار ساسي الصناعة و الترجمة : الكلمة و المصطلح في اللسان العربي 410/483.1

عالم الكتب الحديثعمار ساسي الصناعة و الترجمة : الكلمة و المصطلح في اللسان العربي 410/483.2

عالم الكتب الحديثنعمان بوقرةاألصول المعرفية و المآل اإلجرائي: الخطاب اللساني عند إبن حزم األندلسي 410/484.1

عالم الكتب الحديثنعمان بوقرةاألصول المعرفية و المآل اإلجرائي: الخطاب اللساني عند إبن حزم األندلسي 410/484.2

دار اإلبتكار دمحم أمطوشتعريفه و مبادئه: المصطلح 410/485.1

دار اإلبتكار دمحم أمطوشتعريفه و مبادئه: المصطلح 410/485.2

دار الروافد الثقافية/منشورات إبن نديميوسف ستيرنين/زينايدا يويوقااللسانيات العامة 410/486.1

دار الروافد الثقافية/منشورات إبن نديميوسف ستيرنين/زينايدا يويوقااللسانيات العامة 410/486.2

عالم الكتب الحديثدمحم الغريسي تدريس اللغة العربية من منظور توليدي: اللسانيات و ديداكتيك اللغة العربية 410/487.1

عالم الكتب الحديثدمحم الغريسي تدريس اللغة العربية من منظور توليدي: اللسانيات و ديداكتيك اللغة العربية 410/487.2

عالم الكتب الحديثعمار ساسي المنهج و المفهوم و الصناعة : اللسانيات العربية 410/488.1

عالم الكتب الحديثعمار ساسي المنهج و المفهوم و الصناعة : اللسانيات العربية 410/488.2

دار الراية أحمد سعديحدود الواقع و آفاق التوقع: اللسانيات التطبيقية و المكان اللغوية 410/489.1

دار الراية أحمد سعديحدود الواقع و آفاق التوقع: اللسانيات التطبيقية و المكان اللغوية 410/489.2

عالم الكتب الحديثعبد الرحمن السليماندراسات في اللغة و التأثيل و المصطلح410/490.1

عالم الكتب الحديثعبد الرحمن السليماندراسات في اللغة و التأثيل و المصطلح410/490.2

عالم الكتب الحديثدمحم القاسميدراسات معاصرة في اللسانيات و التداوليات 410/491.1



عالم الكتب الحديثدمحم القاسميدراسات معاصرة في اللسانيات و التداوليات 410/491.2

دار صفحات صابر الحباشة رؤية جديدة : اللغة و المعرفة 410/492.1

دار دجلة كوليزار كاكل عزيزالقرينة في اللغة العربية 410/493.1

دار دجلة كوليزار كاكل عزيزالقرينة في اللغة العربية 410/493.2

دار غيداء ميمونة عوني الدرس اللغوي في النصف األول في القرن العشرين410/494.1

دار غيداء ميمونة عوني الدرس اللغوي في النصف األول في القرن العشرين410/494.2

عالم الكتب الحديثدمحم أمطوشالمعالجة اآللية  للغات 410/495.1

عالم الكتب الحديثدمحم أمطوشالمعالجة اآللية  للغات 410/495.2

دار كنوز المعرفة علد الرحمن دمحم طعمةدراسة بيولوجية تطورية في إطار اللسانيات العرفانية العصبية: البناء العصبي للغة 410/496.1

دار كنوز المعرفة علد الرحمن دمحم طعمةدراسة بيولوجية تطورية في إطار اللسانيات العرفانية العصبية: البناء العصبي للغة 410/496.2

المنطق في اللسانيات410/497.1

-غونار أنجرسون-الرس-ينس ألوود

دار الكتاب الجديد المتحدة أوستن دال

المنطق في اللسانيات410/497.2

-غونار أنجرسون-الرس-ينس ألوود

دار الكتاب الجديد المتحدة أوستن دال

دار ألفاعمر بوقمرةجينيالوجيا النشأة و رهانات التطبيق في الدرس العربي الحديث: نظرية الحجاج في اللغة 410/498.1

دار ألفاعمر بوقمرةجينيالوجيا النشأة و رهانات التطبيق في الدرس العربي الحديث: نظرية الحجاج في اللغة 410/498.2

دار كنوز المعرفة يحيى أحمد اللتينيأسس المعجم المحوسب410/499.1

دار كنوز المعرفة يحيى أحمد اللتينيأسس المعجم المحوسب410/499.2

دار هومهصالح بلعيدنظرية النظم410/500.1

دار هومهصالح بلعيدنظرية النظم410/500.2

دار هومهصالح بلعيدنظرية النظم410/500.3

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالجزء األول- أعمال ندوة وطنية : اللغة العربية و الثقانات الجديدة 410/501.1

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالجزء األول- أعمال ندوة وطنية : اللغة العربية و الثقانات الجديدة 410/501.2

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالجزء األول- أعمال ندوة وطنية : اللغة العربية و الثقانات الجديدة 410/501.3

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالجزء األول- أعمال ندوة وطنية : اللغة العربية و الثقانات الجديدة 410/501.4

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالجزء األول- أعمال ندوة وطنية : اللغة العربية و الثقانات الجديدة 410/501.5

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالجزء األول- أعمال ندوة وطنية : اللغة العربية و الثقانات الجديدة 410/501.6

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالجزء الثاني- أعمال ندوة وطنية : اللغة العربية و الثقانات الجديدة 410/502.1

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالجزء الثاني- أعمال ندوة وطنية : اللغة العربية و الثقانات الجديدة 410/502.2

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالجزء الثاني- أعمال ندوة وطنية : اللغة العربية و الثقانات الجديدة 410/502.3

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالجزء الثاني- أعمال ندوة وطنية : اللغة العربية و الثقانات الجديدة 410/502.4

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالجزء الثاني- أعمال ندوة وطنية : اللغة العربية و الثقانات الجديدة 410/502.5

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالجزء الثاني- أعمال ندوة وطنية : اللغة العربية و الثقانات الجديدة 410/502.6

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالجزء األول - أعمال الملتقى : اللغة العربية و التقانات الحديثة 410/503.1

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالجزء األول - أعمال الملتقى : اللغة العربية و التقانات الحديثة 410/503.2



المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالجزء األول - أعمال الملتقى : اللغة العربية و التقانات الحديثة 410/503.3

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالجزء األول - أعمال الملتقى : اللغة العربية و التقانات الحديثة 410/503.4

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالجزء األول - أعمال الملتقى : اللغة العربية و التقانات الحديثة 410/503.5

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالجزء الثاني- أعمال الملتقى : اللغة العربية و التقانات الحديثة 410/504.1

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالجزء الثاني- أعمال الملتقى : اللغة العربية و التقانات الحديثة 410/504.2

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالجزء الثاني- أعمال الملتقى : اللغة العربية و التقانات الحديثة 410/504.3

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالجزء الثاني- أعمال الملتقى : اللغة العربية و التقانات الحديثة 410/504.4

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالجزء الثاني- أعمال الملتقى : اللغة العربية و التقانات الحديثة 410/504.5

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربية1999التقرير السنوي 410/505.1

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةأعمال ندوة: جهود المجلس األعلى للغة العربية في تطوير اللغة العربية 410/506.1

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةأعمال ندوة: جهود المجلس األعلى للغة العربية في تطوير اللغة العربية 410/506.2

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةأعمال ندوة: جهود المجلس األعلى للغة العربية في تطوير اللغة العربية 410/506.3

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةأعمال ندوة: جهود المجلس األعلى للغة العربية في تطوير اللغة العربية 410/506.4

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةأعمال ندوة: جهود المجلس األعلى للغة العربية في تطوير اللغة العربية 410/506.5

المجلس األعلى للغةالمجلس األعلى للغة العربيةأعمال اليوم الدراسي: األمن الثقافي و اللغوي و اإلنسجام الجمعي 410/507.1

المجلس األعلى للغةالمجلس األعلى للغة العربيةأعمال اليوم الدراسي: األمن الثقافي و اللغوي و اإلنسجام الجمعي 410/507.2

المجلس األعلى للغةالمجلس األعلى للغة العربيةأعمال اليوم الدراسي: األمن الثقافي و اللغوي و اإلنسجام الجمعي 410/507.3

المجلس األعلى للغةالمجلس األعلى للغة العربيةأعمال اليوم الدراسي: األمن الثقافي و اللغوي و اإلنسجام الجمعي 410/507.4

المجلس األعلى للغةالمجلس األعلى للغة العربيةأعمال اليوم الدراسي: األمن الثقافي و اللغوي و اإلنسجام الجمعي 410/507.5

المجلس األعلى للغةالمجلس األعلى للغة العربيةأعمال اليوم الدراسي: األمن الثقافي و اللغوي و اإلنسجام الجمعي 410/507.6

المجلس األعلى للغةالمجلس األعلى للغة العربيةاإلنغماس اللغوي بين التنظير و التطبيق 410/508.1

المجلس األعلى للغةالمجلس األعلى للغة العربيةاإلنغماس اللغوي بين التنظير و التطبيق 410/508.2

المجلس األعلى للغةالمجلس األعلى للغة العربيةاإلنغماس اللغوي بين التنظير و التطبيق 410/508.3

المجلس األعلى للغةالمجلس األعلى للغة العربيةاإلنغماس اللغوي بين التنظير و التطبيق 410/508.4

المجلس األعلى للغةالمجلس األعلى للغة العربيةاإلنغماس اللغوي بين التنظير و التطبيق 410/508.5

المجلس األعلى للغةالمجلس األعلى للغة العربيةاإلنغماس اللغوي بين التنظير و التطبيق 410/508.6

410/509.1

مالمح وحدة المجتمع الجزائري من خالل الواقع اللغوي األنوماستكي الطويونيمي في مجتمه 

المجلس األعلى للغةالمجلس األعلى للغة العربيةالمعرفة

410/509.2

مالمح وحدة المجتمع الجزائري من خالل الواقع اللغوي األنوماستكي الطويونيمي في مجتمه 

المجلس األعلى للغةالمجلس األعلى للغة العربيةالمعرفة

410/509.3

مالمح وحدة المجتمع الجزائري من خالل الواقع اللغوي األنوماستكي الطويونيمي في مجتمه 

المجلس األعلى للغةالمجلس األعلى للغة العربيةالمعرفة

410/509.4

مالمح وحدة المجتمع الجزائري من خالل الواقع اللغوي األنوماستكي الطويونيمي في مجتمه 

المجلس األعلى للغةالمجلس األعلى للغة العربيةالمعرفة



410/509.5

مالمح وحدة المجتمع الجزائري من خالل الواقع اللغوي األنوماستكي الطويونيمي في مجتمه 

المجلس األعلى للغةالمجلس األعلى للغة العربيةالمعرفة

المجلس األعلى للغة صالح بلعيدالجزء األول : مناسبة و كلمة 410/510.1

المجلس األعلى للغة صالح بلعيدالجزء األول : مناسبة و كلمة 410/510.2

المجلس األعلى للغة صالح بلعيدالجزء األول : مناسبة و كلمة 410/510.3

المجلس األعلى للغة صالح بلعيدالجزء األول : مناسبة و كلمة 410/510.4

المجلس األعلى للغة صالح بلعيدالجزء األول : مناسبة و كلمة 410/510.5

المجلس األعلى للغة صالح بلعيدالجزء األول : مناسبة و كلمة 410/510.6

المجلس األعلى للغة صالح بلعيدالجزء الثاني : مناسبة و كلمة 410/511.1

المجلس األعلى للغة صالح بلعيدالجزء الثاني : مناسبة و كلمة 410/511.2

المجلس األعلى للغة صالح بلعيدالجزء الثاني : مناسبة و كلمة 410/511.3

المجلس األعلى للغة صالح بلعيدالجزء الثاني : مناسبة و كلمة 410/511.4

المجلس األعلى للغة صالح بلعيدالجزء الثاني : مناسبة و كلمة 410/511.5

المجلس األعلى للغة صالح بلعيدالجزء الثاني : مناسبة و كلمة 410/511.6

410/512.1

الجزء : التعايش  اللغوي في الجزائر بين العربية و األمازيغية في ظل التعديل الدستوري الجديد 

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةاألول

410/512.2

الجزء : التعايش  اللغوي في الجزائر بين العربية و األمازيغية في ظل التعديل الدستوري الجديد 

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةاألول

410/512.3

الجزء : التعايش  اللغوي في الجزائر بين العربية و األمازيغية في ظل التعديل الدستوري الجديد 

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةاألول

410/512.4

الجزء : التعايش  اللغوي في الجزائر بين العربية و األمازيغية في ظل التعديل الدستوري الجديد 

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةاألول

410/512.5

الجزء : التعايش  اللغوي في الجزائر بين العربية و األمازيغية في ظل التعديل الدستوري الجديد 

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةاألول

410/513.1

الجزء : التعايش  اللغوي في الجزائر بين العربية و األمازيغية في ظل التعديل الدستوري الجديد 

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالثاني

410/513.2

الجزء : التعايش  اللغوي في الجزائر بين العربية و األمازيغية في ظل التعديل الدستوري الجديد 

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالثاني

410/513.3

الجزء : التعايش  اللغوي في الجزائر بين العربية و األمازيغية في ظل التعديل الدستوري الجديد 

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالثاني

410/513.4

الجزء : التعايش  اللغوي في الجزائر بين العربية و األمازيغية في ظل التعديل الدستوري الجديد 

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالثاني

410/513.5

الجزء : التعايش  اللغوي في الجزائر بين العربية و األمازيغية في ظل التعديل الدستوري الجديد 

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالثاني

المجلس األعلى للغة صالح بلعيدحسن إستعمال اللغة العربية في وسائل اإلعالم410/514.1



المجلس األعلى للغة صالح بلعيدحسن إستعمال اللغة العربية في وسائل اإلعالم410/514.2

المجلس األعلى للغة صالح بلعيدحسن إستعمال اللغة العربية في وسائل اإلعالم410/514.3

المجلس األعلى للغة صالح بلعيدحسن إستعمال اللغة العربية في وسائل اإلعالم410/514.4

المجلس األعلى للغة صالح بلعيدحسن إستعمال اللغة العربية في وسائل اإلعالم410/514.5

المجلس األعلى للغة صالح بلعيدحسن إستعمال اللغة العربية في وسائل اإلعالم410/514.6

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالجهود اللغوية لدى الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح410/515.1

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالجهود اللغوية لدى الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح410/515.2

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالجهود اللغوية لدى الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح410/515.3

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالجهود اللغوية لدى الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح410/515.4

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالجهود اللغوية لدى الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح410/515.5

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالجهود اللغوية لدى الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح410/515.6

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربية2017 مارس 02اإلحتفاء باليوم العربي للغة الضاد يوم : أعمال اليوم الدراسي 410/516.1

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربية2017 مارس 02اإلحتفاء باليوم العربي للغة الضاد يوم : أعمال اليوم الدراسي 410/516.2

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربية2017 مارس 02اإلحتفاء باليوم العربي للغة الضاد يوم : أعمال اليوم الدراسي 410/516.3

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربية2017 مارس 02اإلحتفاء باليوم العربي للغة الضاد يوم : أعمال اليوم الدراسي 410/516.4

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربية2017 مارس 02اإلحتفاء باليوم العربي للغة الضاد يوم : أعمال اليوم الدراسي 410/516.5

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربية2017 مارس 02اإلحتفاء باليوم العربي للغة الضاد يوم : أعمال اليوم الدراسي 410/516.6

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالجزء األول: إزدهار اللغة العربية بين الماضي و الحاضر 410/517.1

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالجزء األول: إزدهار اللغة العربية بين الماضي و الحاضر 410/517.2

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالجزء األول: إزدهار اللغة العربية بين الماضي و الحاضر 410/517.3

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالجزء األول: إزدهار اللغة العربية بين الماضي و الحاضر 410/517.4

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالجزء األول: إزدهار اللغة العربية بين الماضي و الحاضر 410/517.5

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالجزء األول: إزدهار اللغة العربية بين الماضي و الحاضر 410/517.6

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالجزء الثاني: إزدهار اللغة العربية بين الماضي و الحاضر 410/518.1

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالجزء الثاني: إزدهار اللغة العربية بين الماضي و الحاضر 410/518.2

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالجزء الثاني: إزدهار اللغة العربية بين الماضي و الحاضر 410/518.3

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالجزء الثاني: إزدهار اللغة العربية بين الماضي و الحاضر 410/518.4

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالجزء الثاني: إزدهار اللغة العربية بين الماضي و الحاضر 410/518.5

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالجزء الثاني: إزدهار اللغة العربية بين الماضي و الحاضر 410/518.6

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالجزء الثاني: إزدهار اللغة العربية بين الماضي و الحاضر 410/518.7

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالجزء الثاني: إزدهار اللغة العربية بين الماضي و الحاضر 410/518.8

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالجزء الثاني: إزدهار اللغة العربية بين الماضي و الحاضر 410/518.9

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالجزء الثاني: إزدهار اللغة العربية بين الماضي و الحاضر 410/518.10

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالجزء الثاني: إزدهار اللغة العربية بين الماضي و الحاضر 410/518.11

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربيةالجزء الثالث: إزدهار اللغة العربية بين الماضي و الحاضر 410/519.1



المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربية2018-1998إحتفالية بالذكرى العشرين : اإلستمرارية المتجددة 410/520.1

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربية2018-1998إحتفالية بالذكرى العشرين : اإلستمرارية المتجددة 410/520.2

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربية2018-1998إحتفالية بالذكرى العشرين : اإلستمرارية المتجددة 410/520.3

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربية2018-1998إحتفالية بالذكرى العشرين : اإلستمرارية المتجددة 410/520.4

المجلس األعلى للغة المجلس األعلى للغة العربية2018-1998إحتفالية بالذكرى العشرين : اإلستمرارية المتجددة 410/520.5

منشورات مخبر الممارسات اللغوية سعاد بسناسيدراسة لسانية للمباني اإلفرادية في حكاية العشاق في الحب و اإلشتياق  بن إبراهيم410/521.1

منشورات مخبر الممارسات اللغوية سعاد بسناسيدراسة لسانية للمباني اإلفرادية في حكاية العشاق في الحب و اإلشتياق  بن إبراهيم410/521.2

منشورات مخبر الممارسات اللغوية سعاد بسناسيدراسة لسانية للمباني اإلفرادية في حكاية العشاق في الحب و اإلشتياق  بن إبراهيم410/521.3

منشورات مخبر الممارسات اللغوية سعاد بسناسيدراسة لسانية للمباني اإلفرادية في حكاية العشاق في الحب و اإلشتياق  بن إبراهيم410/521.4

منشورات مخبر الممارسات اللغوية سعاد بسناسيدراسة لسانية للمباني اإلفرادية في حكاية العشاق في الحب و اإلشتياق  بن إبراهيم410/521.5

منشورات مخبر الممارسات اللغوية سعاد بسناسيدراسة لسانية للمباني اإلفرادية في حكاية العشاق في الحب و اإلشتياق  بن إبراهيم410/521.6

منشورات مخبر الممارسات اللغوية سعاد بسناسيدراسة لسانية للمباني اإلفرادية في حكاية العشاق في الحب و اإلشتياق  بن إبراهيم410/521.7

منشورات مخبر الممارسات اللغوية سعاد بسناسيدراسة لسانية للمباني اإلفرادية في حكاية العشاق في الحب و اإلشتياق  بن إبراهيم410/521.8

منشورات مخبر الممارسات اللغوية سعاد بسناسيدراسة لسانية للمباني اإلفرادية في حكاية العشاق في الحب و اإلشتياق  بن إبراهيم410/521.9

منشورات مخبر الممارسات اللغوية سعاد بسناسيدراسة لسانية للمباني اإلفرادية في حكاية العشاق في الحب و اإلشتياق  بن إبراهيم410/521.10

دار وائل دمحم أبو الرباألخطاء اللغوية في ضوء علم اللغة التطبيقي411/01

عالم الكتب الحديث خالد عبد الحليم العبسيمناقشة للمفاهيم النظرية و دراسة أكوستيكية في القرآن: النبر في العربية 411/02

عالم الكتب الحديثبوعناني مصطفىالمماثلة و التناغم في اللغة العربية: الفونولوجيا التوليدية المتعددة األبعاد 411/03

دار المريحسليمان فياضمعجميا، صوتيا، صرفيا، نحويا، كتابيا: إستخدمات الحروف العربية 411/04

دار غريبكمال بشرفن الكالم411/05

دار الثقافية حسنى عبد الجليل يوسفدراسة نظرية و تطبيقية: قواعد قراءة العربية 411/06

مكتبة الخانجيغير موجوددراسة صوتية تركيبية: األلعاب الكالمية اللسانية 411/07

عالم الكتب دمحم رجب فضل هللاصعوبات الكتابة اإلمالئية 411/08

المركز الثقافي العربيرومان ياكوسبونمحاضر ات في الصوت و المعنى411/09

دار المعرفة الجامعية محمود سليمان ياقوتقواعد اإلمالء و عالمات التر قيم : 1فن الكتابة الصحيحة 411/10

دار المعرفة الجامعية محمود سليمان ياقوتاألخطاء اللغوية الشائعة و التثقيف اللغوى : 2فن الكتابة الصحيحة 411/11

دار المعرفة الجامعية محمود سليمان ياقوت...قواعد اإلمالء : فن الكتابة الصحيحة 411/12

دار المعرفة الجامعية محمود سليمان يقوتفن الكتاب الصحيحة411/13

مكتبة الثقافة الدينية حسام البهنساويعلم األصوات411/14

مكتبة اإلشعاععبد الواحد حسن الشيخالتنافر الصوتي و الظواهر السياقية411/15



زهرا الشرقصبري المتولي.....األصول النظرية و الدراسات التطبيقية : دراسات في علم األصوات 411/16

دار الفكر اللبناني عصام نور الدينالفونولوجيا : علم وظائف األصوات اللغوية 411/17

دار دروبدمحم عواد الحموزالصعوبات اإلمالئية في الخط العربي411/18

دار الثقافةصبري المتوليدراسات في علم األصوات 411/19

دار صفاء فخري خليل النجاراألسس الفنية للكتابة و التعبير411/20

دار عالء الدينأحمد زرقهحروف المعجم : أصول اللغة العربية 411/21

411/22

بحث في تاريخ الخط العربي و تيسير اإلمالء و التطور اللغوي للعربية : مشكلة الهمزة العربية 

مكتبة الخانجي رمضان عبد التوابالفصحى

دار جرير بيتر الدفوجدعناصر صوتيات موجات الكالم411/23

دار المسيرة  خالد بن سليمان بن مهنا الكندينحو كتابة وظيفية جديدة: العربية للحياة العملية 411/24

دار صفاءعبد القادر عبد الجليلاألصوات اللغوية411/25

عالم الكتبأحمد مختار عمردراسة الصوت اللغوي411/26

دار الكتب العلمية عالء جبر دمحمالنشأة و التطور: المدارس الصوتية عند العرب 411/27

دار الغربعبد الملك مرتاضمساءالت حول نظرية الكتابة: الكتابة من موقع العدم 411/28

مكتبة الثقافة الدينية عبد المقصود دمحم عبد المقصوددور علم األصوات في تفسير قضايا اإلعالل في العربية411/29

زهراء الشرقحسام البهنساوي الدراسات الصوتية عند العلماء العرب و الدرس الصوتي الحديث411/30

عالم الكتب الحديثنهر هاديدراسات وصفية تطبيقية: علم األصوات النطقي 411/31

مكتبة الخانجي عبد صبور شاهينأثر القراءات في األصوات و النحو العربي  أبو عمر و بن العالء411/32

دار األفاقمصطفى حركاتالصوتيات و الفونولوجيا411/33

دار يافا العلمية عبد الحميد زاهيددراسة صوتية مقارنة: علم األصوات و علم الموسيقى 411/34

عالم الكتب الحديثأدمحم زغوانالمنطق اللغوي و الديني: درس العربية و تأسيس الخطاب 411/35

المركز الثقافي العربي حسن قبيسيتمارين على الكتابة الناسوتية: المتن و الهامش 411/36

دار عالم الثقافةزهدي عبد الرؤوف مصطفىمهارة الرسم اإلمالئي411/37

دار اليازوري زهدي دمحم عيدفن الكتابة و التعبير 411/38



الشركة المصرية العالمية فخر الدين قباوةاالقتصاد اللغوي في صياغة المفرد411/39

دار غريبكمال بشرعلم األصوات411/40

دار جريرإبراهيم عبود السامرائيالمصطلحات الصوتية بين القدماء و المحدثين411/41

مؤسسة الرحاب الحديثةخالد إبراهيم يوسفمداخل الكتابة العربية و بالغتها411/42

دار صفاءحميد آدم ثوينياألمالي في أصول الكتابة العربية411/43

عالم الكتب الحديث فوزي الشايب أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة411/44

دون دار النشرأحمد زرقةلغة الكتابة411/45

دار المسيرة إبراهيم خليلفن الكتابة و التعبير 411/46

دار غريبدمحم صالح الضالحاألسلوبية الصوتية411/47

دار غريبعلي السيد يونسدراسات لغوية نقدية: جماليات الصوت اللغوي 411/48

دار المعرفة الجامعية زين كامل الخويسكى األصوات اللغوية411/49

دار الكتاب الحديثعبد الغفار حامد هاللدراسة تطبيقية على أصوات اللغة العربية: الصوتيات اللغوية 411/50

عالم الكتب الحديثخلدون أبو الهيجاء فيزياء الصوت اللغوي و وضوحه السمعي411/51

دار دجلة كوليزار كاكل عزيزدالالت أصوات اللين في اللغة العربية411/52

منشورات جامعة قاز يونسلصادق خليفةدور الحروف في أداء معنى الجملة411/53

دار وائلسمير شريف إستيتيةرؤية عضوية و نطقية و فيزيائية: األصوات اللغوية 411/54

دار األديب مكي درارالمجمل في المباحث الصوتية من األثار العربية411/55

عالم الكتب الحديث مصطفى بوعنانيأبعاد التصنيف الفونيتيقي و نماذج التنظير الفونولوجي: في الصوتيات العربية و الغربية 411/56

مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية أحمد سالم فليح بني حمد دراسة وصفية تحليلية: المستوى الصوتي في الضرائر الشعرية 411/57

دار الفكر العربيإبن جنيالتصريف الملوكي411/58

دار جرير داود عبده2.دراسات في علم أصوات العربية ج411/59

دار الحامدفضيلة مسعودي قراءة نافع أنموذجا: التكرارية الصوتية في القراءات القرآنية 411/60

الشركة المصرية العالمية إبن جنيكتاب في علم الفونولوجيا العربية و علم تفاعل األصوات و وظائفها: التصريف الملوكي 411/61

دار دجلة الوزانم تحسين عبد الرضاالصوت و المعنى  في الدرس اللغوي عند العرب في ضوء علم اللغة الحديث411/62



دار يافا العلميةفهد خليل زايدعالمات الترقيم في اللغة العربية411/63

عالم الكتبسعد عبد العزيز مصلوحصوتيات اللغة من اإلنتاج إلى اإلدراك: دراسة السمع و الكالم 411/64

عالم الكتب إرنست بولجراممدخل إلى التصوير الطيفي للكالم411/65

مركز اإلسكندرية للكتاب هانم  عبد الرحيم ابراهيمدراسة تحليلية مقارنة : (النقحرة)نظم النقل الصوتي لحروف اللغة العربية 411/66

مكتبة األنجلوإبراهيم أنيساألصوات اللغوية411/67

دار العلم و اإليمانرمضان خميس القسطاوياألخطاء اللغوية الشائعة411/68

عالم الكتب الحديثدمحم فتح هللا الصغيرالخصائص النطقية و الفزيائية للصوامت الرنينية في العربية411/69

411/70

معالجة - التدريب الكتابي - القواعد اإلمالئية للمراحل المختلفة : فن الكتابة و قواعد اإلمالء 

المكتب الجامعي الحديثشلبي عبد العاطىاألخطاء الشائعة فى الكتابة

دار الكندي عبد المعطي نمر موسىاألصوات العربية المتحولة و عالقتها بالمعنى411/71

الدار الجامعية طاهر سليمان حمودهدراسة المعنى عند األصوليين411/72

المكتب العربي الحديثصالح سليم عبد القادر الفاخريالداللة الصوتية في اللغة العربية411/73

األكاديميون للنشر نادر أحمد جراداتعيوب النطق و عالجه: األصوات اللغوية عند إبن سينا 411/74

مكتبة الخانجيصالح الدين خليل الضفديتصحيح التصحيف و التحرير التحريف 411/75

دار زهران جميلة عبد الفتاح أبو لبناألبعاد اللسانية للعربية المكتوبة غير المشكولة411/76

منشورات اإلختالف/الدار العربية للعلوممبارك حنوننموذج الوقف: في التنظيم اإليقاعي للغة العربية 411/77

دار الثقافةحسني عبد الجليل يوسفدراسة نظرية و تطبيقية في الشعر الجاهلي: التمثيل الصوتي للمعاني 411/78

دار الكتاب الحديثنادين زكرياالميسر في اإلنشاء و التعبير411/79

دار المحبةعبد الرحيم ماردينيالواضح في اإلنشاء411/80

دار الكتاب الجامعيفواز بن فتح هللا الرامينيالمرجع اللغوي الوافي في التعبير اإلبداعي و الوظيفي للتعليم  العام و الجامعي411/81

دار جريرعبد الفتاح الحموز1.فن اإلمالء في العربية ج411/82



دار جريرعبد الفتاح الحموز2.فن اإلمالء في العربية ج411/83

دار المسيرةسامي يوسف أبوزيدقواعد اإلمالء والترقيم411/84

دار الرضوانصباح عطيوي عبود المقطع الصوتي في العربية411/85

دار صفاءزهدي دمحم عيدنماذج في التطبيق اللغوي  المتكامل و األخطاء اللغوية الشائعة411/86

دار صفاءميرفت يوسف كاظم المحياويالدرس الصوتي عند أحمد بن دمحم الجزري411/87

دار الرضوانمصطفى عبد كاظم الحسناوياألصوات اللغوية وظواهرها عند الجاربردي في شرحه على شافية إبن الحاجب411/88

عالم الكتب الحديثخالد مسعود خليل العيساوي دراسات في اللغة والقراءات411/89

411/90

األخطاء الشائعة النحوية و الصرفية و اإلمالئية عند تالمذة الصفوف األساسية العليا و طرق 

دار اليازوري فهد خليل زايدمعالجتها

دار جرير مجموعة مؤلفونفن الكتابة و أشكال التعبير 411/91

دار وائلدمحم إسحاق العنانيمدخل إلي الصوتيات411/92

زهراء الشرقصبري المتوليدراسات صوتية في تجويد اآليات القرآنية 411/93

دار المناهجعبد الرحمن عبد الهاشميأساليب تصحيحه- تدريسه - واقعه - فلسفته : التعبير 411/94

مؤسسة حورس الدوليةقنديل شريفالكتابة العلمية411/95

411/96

وكيفية ضبط الكتاب و سبق المسلمين اإلفرنج في : تصحيح الكتب و صنع الفهارس المعجمية 

دار الجيلشاكر أحمدذلك

دار جريرالتبريزي دمحمالكفاية في علم الكتابة411/97

دارالفكرغطاشة الشوابكة داودالمهارات األساسية في الفنون الكتابية411/98

411/99

نحو كتابة تاريخ جديد للبالغة و : الموازنات الصوتية في الرؤية البالغية و الممارسة الشعرية 

أفريقيا الشرقدمحم العمريالشعر

شركة الحلبيفاروق سعدفن اإللقاء العربي الخطابي و القضائي و التمثيلي411/100



دار الفكردمحم عبد الرحيم عدسفن اإللقاء411/101

دار المسيرة يوسف أبو العدوسالمهارات اللغوية و فن اإللقاء411/102

دار الفكر العربيمحمود عباس عبد الواحدمهارات في فن التعبير و اإلنشاء 411/103

دار الكتاب الحديثمختار لزعر اللغة و الكالم من التفريط السياقي إلى اإلفراط النسقي: اللسان 411/104

دار أسامة كامل عبد السالم  الطراونة المهارات الفنية في الكتابة و القراءة و المحادثة 411/105

دار الكندي دمحم علي الصويركي حقيقته، واقعه، أهدافه، مهاراته، طرق تدريسه و تقويمه: التعبير الشفوي 411/106

المؤسسة الحديثة للكتاب روعة دمحم ناجيعلم األصوات و أصوات اللغة العربية411/107

عالم الكتب الحديثموسى صالح الزعبيمايكل بريم نموذجا: التحليل الصوتي للغة العربية عند المستشرقين 411/108

دار حامدعلي سليمان الجوابرةالتحوالت الصوتية في بنية األسماء عند تصريفها 411/109

عالم الكتب الحديثأسامة عبد العزيز جاب هللاجماليات التلوين الصوتي في القرآن الكريم 411/110

عالم الكتب الحديثسعاد بسناسي التحوالت الصوتية و الداللية في المبني اإلفرادية 411/111

عالم الكتب الحديثكورديا أحمد حسن صالح النظام الصوتي التوليدي في السور المكية القصار411/112

دار الروادعيسى واضح حميدانيفي الصوتيات الفيزيولوجية و الفيزيائية411/113

مكتبة اآلداب دمحم حسن حسن جبل دراسة نظرية و تطبيقية: المختصر في أصوات اللغة العربية 411/114

411/115

دراسة تبحت في مستوى التشكيل الصوتي القديم " : علم الفونولوجيا " علم األصوات العربية 

دار الكتب العلمية عبد القادر شاكرالجديد

دار المسيرةعاطف فضل دمحماألصوات اللغوية 411/116

دار الكتاب الحديث عبد القادر حاج عليالمفاهيم الصوتية في تهذيب اللغة في ضوء الدرس الصوتي الحديث 411/117

411/118

دراسة حديثة في النظام الصوتي للعربية من خالل نصوص كتاب : شرح صوتيات سيبويه 

دار الكتب العلمية عبد المنعم الناصر سيبويه

عالم الكتاب الحديث سعاد بسناسي السمعيات العربية في الضوء األصوات اللغوية411/119

عالم الكتاب الحديث عبد المهدي كايد أبو أشقيراإلختالف الصوتي 411/120

دار الرضوان صباح عطيوي عبود التقاء الساكنين في ضوء نظرية المقطع الصوتي 411/121

دار الوفاء لدنياعصام محمودقواعد و تدريبات و نصوص: مهارات الكتابة العربية 411/122

دار الوفاء لدنياحسنى عبد الجليل يوسفدراسة نظرية و تطبيقية: قواعد قراءة اللغة العربية 411/123

دار الكتاب الحديثعبد الغفارهاللدراسة في علم التشكيل الصوتي: النظريات النسقية في أبنية العربية 411/124

عالم الكتب الحديثعمار ساسي جهود متعاقبة عبر العصور من الفرعونية إلى العصر الحديث: المدخل إلى الصوتيات تاريخا 411/125

مؤسسة حورس الدوليةدمحم رطيلاإلمالء و الخط العربي : فنون و قواعد الكتابة العربية 411/126

دار الحامدحامد سالم الرواشدةأساسيات في قواعد الخط العربي و اإلمالء و الترقيم411/127

دار الكتاب الحديثصالح حسنينعلم األصوات التاريخي و المقارن: المدخل إألى علم اللغة المعاصر 411/128

دار الرايةنزار خروشيد عقروايالمقدمة الجزرية : النصوص الصوتية في مشاهير شروح 411/129



دار غيداءمحمود خليف خضيرأركيولوجيا السلطة و المعرفة: اللفظة اإلقصائية في النقد العربي القديم 411/130

مكتبة إبن سينا أبو بكر علي عبد العليم/أحمد دمحم هريديمفرداته و تراكيبه : التعبير اللغوي 411/131

دار و مكتبة الكندي دمحم علي الصويركي طرائق تدريسه - أنواعه - مفهومه - أسسه : التعبير الكتابي التحريري 411/132

دار الفالح دمحم علي الخولي األصوات اللغوية 411/133

دار هومه هاشمي خرفي تقتيات التعبير الكتابي  : اإلتصاالت الكتابية 411/134

دار الميسرة ماهر شعبان عبد الباري المجاالت، المهارات، األنشطة، و التقويم : الكتابة الوظيفية و اإلبداعية 411/135

مكتبة و مطبعة اإلشعاع الفنية عبد الواحد حسن الشيخصناعة الكتابة عند ضياء الدين بن األثير 411/136

دار الياوزري ريم فرحان المعايطة براجماتية اللغة و دورها في تشكيل بنية الكلمة 411/137

عالم الكتب الحديث إبراهيم أحمد ملحم النظرية و التطبيق : الرقمية و تحوالت الكتابة 411/138

مكتبة األنجلو المصرية تمام حسان مناهج البحث في اللغة 411/139

المؤسسة الحديثة للكتابجوزف طانيوس لبس  (الرقم و الحرف  )المعلوماتية و اللغة واألدب و الحضارة 411/140

دار دجلة حسين محيسن ختالن البكري ( 852ت  )بشرح صحيح البخاري إلبن حجر العسقالني : البحث اللغوي في فتح الباري 411/141

عالم الكتب الحديث عبد القادر مرعي بني بكر البنية الصوتية للكلمة العربية 411/142

الدار المصرية اللبنانية عصام الشريف أسس فن اإللقاء 411/143

مطبوعات مجمع اللغة العربية مكي الحسني نحو إتقان الكتابة العلمية باللغة العربية 411/144

الدار العلمية الدولية إياد عبد المجيد إبراهيم قواعد و تطبيقات: مباحث في اإلمالء العربي 411/145

411/146

 موضوعا إنشائيا نموذجيا تتناول 80نماذج من موضوعاته و أساليبه أكثر من : اإلنشاء األدبي 

مكتبة إبن سينا أبو بكر علي عبد العليم/أحمد دمحم هريديموضوعات الساعة و شئون الوطن قديما و حديثا

حاج علي عبد القادر دراسة وصفية تحليلية : المصطلحات الصوتية في ضوء الدرس الصوتي الحديث 411/147.1

منشورات مخبر الدراسات اللغوية و 

األدبية

حاج علي عبد القادر دراسة وصفية تحليلية : المصطلحات الصوتية في ضوء الدرس الصوتي الحديث 411/147.2

منشورات مخبر الدراسات اللغوية و 

األدبية

حاج علي عبد القادر دراسة وصفية تحليلية : المصطلحات الصوتية في ضوء الدرس الصوتي الحديث 411/147.3

منشورات مخبر الدراسات اللغوية و 

األدبية

حاج علي عبد القادر دراسة وصفية تحليلية : المصطلحات الصوتية في ضوء الدرس الصوتي الحديث 411/147.4

منشورات مخبر الدراسات اللغوية و 

األدبية

حاج علي عبد القادر دراسة وصفية تحليلية : المصطلحات الصوتية في ضوء الدرس الصوتي الحديث 411/147.5

منشورات مخبر الدراسات اللغوية و 

األدبية

حاج علي عبد القادر دراسة وصفية تحليلية : المصطلحات الصوتية في ضوء الدرس الصوتي الحديث 411/147.6

منشورات مخبر الدراسات اللغوية و 

األدبية

حاج علي عبد القادر دراسة وصفية تحليلية : المصطلحات الصوتية في ضوء الدرس الصوتي الحديث 411/147.7

منشورات مخبر الدراسات اللغوية و 

األدبية

حاج علي عبد القادر دراسة وصفية تحليلية : المصطلحات الصوتية في ضوء الدرس الصوتي الحديث 411/147.8

منشورات مخبر الدراسات اللغوية و 

األدبية



حاج علي عبد القادر دراسة وصفية تحليلية : المصطلحات الصوتية في ضوء الدرس الصوتي الحديث 411/147.9

منشورات مخبر الدراسات اللغوية و 

األدبية

حاج علي عبد القادر دراسة وصفية تحليلية : المصطلحات الصوتية في ضوء الدرس الصوتي الحديث 411/147.10

منشورات مخبر الدراسات اللغوية و 

األدبية

دار الكتب العلمية مسعود بودوخةدروس في الصوتيات 411/148.1

دار الكتب العلمية مسعود بودوخةدروس في الصوتيات 411/148.2

دار عالء الدينأرنست دوبلهوفردراسات في الطرق و المناهج التي إستخدمت لقراءة الكتابات و اللغات القديمة: رموز و معجزات 411/149.1

دار عالء الدينأرنست دوبلهوفردراسات في الطرق و المناهج التي إستخدمت لقراءة الكتابات و اللغات القديمة: رموز و معجزات 411/149.2

دار زهراء عبد اللله عبد الجميد سويدكيف تكتب من دون أخطاء 411/150.1

دار زهراء عبد اللله عبد الجميد سويدكيف تكتب من دون أخطاء 411/150.2

دار ميمخيرة منصوريأنموذجا-دراسة صوتية صرفية داللية اإلتباع اللفظي : التوليد الصوت صرفي 411/151.1

دار ميمخيرة منصوريأنموذجا-دراسة صوتية صرفية داللية اإلتباع اللفظي : التوليد الصوت صرفي 411/151.2

دار أم الكتاب مكي درار/سعاد بسناسيصوتيات التصريف من التوصيف إلى التوظيف411/152.1

دار الكتب العلميةعبد الغفار حامد هاللعلم الداللة اللغوية 412/01

مكتبة زهراء الشرقحسام البهنساوي علم الداللة و النظرية الداللية الحديثة412/02

دار المعرفة الجامعية فوزي عيسىالنظرية و التطبيق: علم الداللة 412/03

دار الفالحدمحم علي الخوليعلم المعنى : علم الداللة 412/04

عالم الكتب الحديثهادي نهرعلم الداللة التطبيقي في التراث العربي412/05

دار الفكر شاهر الحسنعلم الداللة السمانتيكية و البراجماتية في اللغة العربية 412/06

دار السيابالمصطفى عواطف كنوشالداللة السياقية عند اللغويين412/07

إتحاد الكتاب العربصفية مظهريالداللة اإليحائية في الصيغة اإلفرادية412/08

المكتب الجامعي الحديثنور الهدى لوشندراسة تطبيقية:  علم الداللة  412/09

مكتبة زهراء الشرقدمحم سعد دمحمفي علم الداللة412/10

جامعة قاريونسجرمان كلودعلم الداللة412/11

مكتبة األنجلومحمود عكاشةالداللة اللفظية 412/12

دار الطليعة فاخوري عادلدراسة المقارنة مع السيمياء الحديثة: علم الداللة عند العرب 412/13

دار الكتاب الجديد المتحدةمحسن محي الدينفخر الدين الرازي نموذجا: علم الداللة عند العرب 412/14



مكتبة اآلدابحازم على كمال الدين علم الداللة المقارن412/15

دار كنوز المعرفة العلميةطالب دمحم إسماعيلمقدمة لدراسة علم الداللة في ضوء التطبيق القرآني و النص الشعري412/16

دار الكتاب الجديد المتحدة دمحم دمحم يونس عليمقدمة في علمي الداللة و التخاطب412/17

بيت الحكمةخليفة بوجاديمحاضرات في علم الداللة مع نصوص و تطبيقات412/18

عالم الكتب الحديث نواري سعودي أبو زيدمحاضرات في علم الداللة412/19

412/20

دراسة للمادة اللغوية في كتاب شجر الدر ألبي الطيب اللغوي في ضوء نظرية : التوليد الداللي 

مكتبة زهراء الشرق حسام البهنساويالعالقات الداللية

مكتبة زهراء الشرقسعيد حسن بحيريدراسات لغوية تطبيقية في العالقة بين البنية و الداللة412/21

راث كيمبسون(السيمانطيقا  )نظرية علم الداللة 412/22

منشورات / الدار العربية للعلوم

اإلختالف

دار الكتب العلمية مهدي أسعد عراراإلشكال و األشكال و األمثال: التطور الداللي 412/23

دار أسامة ضرغام الدرةالتطور الداللي في لغة الشعر412/24

منشورات اإلختالف/الدار العربية للعلومصالح الدين زرالالظاهرة الداللية عند علماء العربية القدامى حتى نهاية القرن الرابع الهجري412/25

دار غريبزكي حسام الدين1.إجراءاته  و مناهجه  ج: التحليل الداللي 412/26

دار غريبزكي حسام الدين2.إجراءاته و مناهجه ج: التحليل  الداللي 412/27

412/28

دراسة في البنية الداللية للمعجم : التحليل الداللي في الفروق في اللغة ألبي هاللي العسكري 

دار الهدى محي الدين محسب. دالعربية

عالم الكتب الحديثشلواي عماردراسة داللية: درعيات شاعر أبي العالء المعري 412/29

مكتبة اآلدابدمحم حسن حسن جبلنظريا و تطبيقيا: علم اإلشتقاق 412/30

دار أسامةخديجة الحمدانيالمصادر و المشتقات في معجم لسان العرب412/31

دار الوفاء لدنيانادية رمضان النجارالقسم الثاني: أبحاث داللية و معجمية 412/32

دار النهضة العربيةربحي كمال دراسة مقارنة: التضاد في ضوء اللغات السامية 412/33

منشورات اإلختالف/الدار العربية للعلوماألزهر الزنادفصول في الداللة مابين المعجم و النحو412/34

دار الكتب العلمية جاسم دمحم عبد العبود دراسة في ضوء علم اللغة الحديث: مصطلحات الداللة العربية 412/35

مكتبة الشبابستيفن أولماندور الكلمة في اللغة412/36

دار الكتاب الحديثفاخوري فاخوري عادلاللسانية التوليدية و التحويلية412/37



دار الوفاء لدنياصفاء عبد السالم جعفر"أمسية شتوية"دراسة أنطولوجية قصيدة تراكل : األصل في اللغة 412/38

دار هومهبوساحة أحمد1.أصول أقدم اللغات في أسماء أماكن الجزائر ج412/39

المؤسسة الجامعية للدراساتجوزف كورتيسسيميائية اللغة412/40

منشورات اإلختالف/الدار العربية للعلومأدمحم المالخبنياته التركيبية و الداللية: الزمن في اللغة العربية 412/41

عالم الكتبأحمد مختار عمراللغة و اللون412/42

دار المعرفة التونجي دمحمالمعرب و الدخيل في اللغة العربية و آدابها412/43

دار جريرعبد اللطيف مطيع النباليدراسة داللية: لغة الحرب في شعر الحماسة 412/44

دار الغرب اإلسالميأحمد الودرني1. م  مج13-  هـ 57قضية اللفظ  والمعنى ونظرية الشعر عند العرب من األصول إلى القرن 412/45

دار الغرب اإلسالميأحمد الودرني2. م  مج13- هـ 57قضية اللفظ  والمعنى ونظرية الشعر عند العرب من األصول إلى القرن 412/46

مكتبة الثقافة الدينية حسين نصارمدخل تعريف األضداد412/47

دار الكتب العلمية مهدي أسعد عراردراسة في لغة الجسد: البيان بال  لسان 412/48

412/49

دراسة في الداللة الصوتية  و الصرفية  و النحوية و : التحليل اللغوي في ضوء علم الداللة 

دار النشر للجامعاتعكاشة محمودالمعجمية

دار غريبدمحم دمحم داوددراسة ألفعال الحركة في العربية المعاصرة في إطار المناهج الحديثة: الداللة و الحركة 412/50

دار غريبكريم زكي حسام الديندراسة لغوية لمفهوم الزمن و ألفاظه في الثقافة العربية: الزمان الداللي 412/51

نهضة مصر يوسف زيدان التقاط األلماس من كالم الناس: كلمات 412/52

مركز دراسات الوحدة العربيةتشاندلر دانيالأسس السيميائية412/53

الدار العربية للعلومفيصل األحمرمعجم السيميائيات 412/54

منشورات االختالفعبد الواحد المرابطالسيمياء العامة و سيمياء األدب من أجل تصور شامل412/55

أفريقيا الشرقتوسان برنارماهي السيميولوجيا412/56

دار جرير عبد الفتاح الحموزسيميائية التواصل و التفاهم في التراث العربي القديم 412/57

منشورات اإلختالفعبد القادر فهيم سيبانيأسسها و مفاهيمها:  السيميائيات العامة 412/58

عالم الكتب الحديثسعيد نجار منال دمحم هشامنظرية المقام عند العرب في ضوء البراغماتية412/59

المركز الثقافي العربيصابر الحباشة مباحث داللية معرفية: في المعنى 412/60



دار زهرانصابر الحباشة مقاربات عرفانية تداولية: أسئلة الداللة و تداوليات الخطاب 412/61

أفريقيا الشرقالمرجع و الداللة في الفكر اللساني الحديث412/62

دار الثقافةعلي آيت أوشانالسياق و النص الشعري من البنية إلى القراءة412/63

مركز دراسات الوحدة العربيةمارتان روبيرفي سبيل منطق للمعنى412/64

عالم الكتب الحديثسعيد جبر أبو خضرتحليل لغوي تقابلي: التقابالت الداللية في العربية و اإلنجليزية  412/65

دار الوفاء لدنياعصام الدين عبد السالم أبو زاللدراسة تأصيلية داللية في القرآن الكريم: المحظور اللغوي و المحسن اللفظي 412/66

دار الثقافة عريب دمحم عيد علم لغة الحركة بين النظرية و التطبيق412/67

أفريقيا الشرقفان دايكإستقصاء البحث في الخطاب الداللي و التداولي: النص و السياق 412/68

المركز الثقافي العربي الزنكي نجم الدين قادر كريمدراسة أصولية: نظرية السياق 412/69

دار غريبدمحم دمحم  داوددراسة داللية و معجم: الصوائت و المعنى في العربية 412/70

المجتمع الثقافي أذرتاش أذرنوشسبل نفوذ الفارسية في ثقافة عرب الجاهلية و لغتهم412/71

دار قباءطيبه صالح الشذرألفاظ الحضارة العباسية في مؤلفات الجاحظ412/72

دار الحامدالزواهرة ظاهر دمحم هزاعالشعر األردني نموذجا: اللون و دالاللته في الشعر 412/73

دار المدار االسالميدمحم يونس عليأنظمة الداللة في العربية : المعنى و ظالل المعنى 412/74

الدار المصرية السعودية صالح إسماعيلنظرية المعنى في فلسفة بول جرايين412/75

أفريقيا الشرقنظيف دمحمدراسة تطبيقية في اللسانيات التداولية: الحوار و خصائص التفاعل التواصلي 412/76

دار الغربثاني قدور عبد هللامغامرة سيميائية في أشهر اإلرساليات البصرية في العالم: سيميائية الصورة 412/77

إتحاد الكتاب العربعبد الجليل منقورأصوله و مباحثه في التراث العربي : علم الداللة 412/78

مكتبة األنجلو المصرية إبراهيم أنيس داللة األلفاظ412/79

دار الكنوز المعرفة العلمية صابر الحباشهمسارات المعرفة و الداللة412/80

دار التنويرمسعود صحراويدراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية في التراث اللساني العربي: التداولية عند العلماء العرب 412/81

دار القصبةبن مالك رشيدمقدمة في السميائية السردية412/82

مكتبة الرشادعقاق قادةقراءة في المنجز التراثي: في السيميائيات العربية 412/83

دار الطليعة فاخوري عادلتيارات في السيمياء412/84

دار الغربكوكي جان كلودالسيميائية مدرسة باريس412/85



دار الغربطالب أحمدمن النظرية إلى التطبيق: المنهج السيميائي 412/86

المكتب الجامعي الحديثدمحم السيد حسنالمعاني اللغوية في اآلداب القرآنية412/87

منشورات الزمنسعيد بنكرادمفاهيمها و تطبيقاتها: السميائيات 412/88

مؤسسة دار الصادقسيروان عبد الزهرة الجنابيقراءة في المفهوم و الداللة: اإلطالق و التقييد في النص القرآني 412/89

عالم الكتب الحديثبوشعيب راغينالبنى التصورية واللسانيات المعرفية في القرآن الكريم412/90

 دار الصادق الثقافيةعالء عبد األميرشهيدالداللة المعجمية والسياقية في كتب معاني القرآن412/91

دار الرضوانمج مؤلفونالسور في القرآن الكريم: من دالالت أسماء 412/92

 دار صفاءتراث حاكم الزياديالدرس الداللي عند عبد القاهر الجرجاني412/93

عالم الكتب الحديثحافظ اسماعيلي علويالتداوليات في علم إستعمال اللغة412/94

عالم الكتب الحديثفخرية غريب قادر تجليات الداللة اإليحائية في الخطاب القرآني في ضوء اللسانيات المعاصرة سورة التوبة أنموذجا412/95

دار غيداءفرهاد عزيز محيي الدينالبحث الداللي في كتب األمثال حتى نهاية القرن السادس الهجري412/96

دار الطليعةآن روبولعلم جديد في التواصل: التداولية اليوم 412/98

دار الجيلأبي  بكر  دمحم بن الحسناإلشتقاق412/99

بيت الحكمةنواري سعودي أبو زيدالمبادئ و اإلجراء: في تداولية الخطاب األدبي 412/100

دار الرضوانرزاق عبد األمير مهدي الطيارمعاني الحروف الثنائية و الثالثية بين القرآن الكريم و دواوين شعراء المعلقات السبع412/101

منشورات إتحاد الكتاب العرببوخاتم موالي على2004-2003اإلشكالية و األصول واإلمتداد : مصطلحات النقد العربي السيماءوي 412/102

عالم الكتب الحديث بن غنيسة نصر الدينفصول في السيميائيات412/103

المركز الثقافي العربيبنكراد سعيدبورس. س.مدخل لسميائيات ش: السيميائيات و التأويل 412/104

دار الوفاء لدنياLeechليتش علم الداللة: اللغة الحديثة المعاصرة 412/105

عالم الكتب الحديث صابر الحباشةإطالالت متجددة على علم الداللة العرفني: نوافذ المعنى 412/106

دار األمميةفصيل األحمر الدليل السيميولوجي412/107

دار زهرانعلي حسن مزبانالوجيز في علم الداللة412/108

الدار العربية للعلومجورج يول PRAGMATICSالتداولية 412/109

عالم الكتب الحديث إدريس بن خوياقراءة في مقصدية الخطاب الشرعي عند الشوكاني: البحث الداللي عند األصوليين 412/110

عالم الكتب الحديثنور الدين أجعيطالخطاب السياسي: تداوليات 412/111



دار الكتاب الحديثصالح حسنينالمدخل إلى علم الداللة و عالقته بعلم اإلنثربولوجيا، علم النفس، الفلسفة412/112

ديوان المطبوعات الجامعية عرابي أحمد دراسة داللية حول النص القرآني : جدلية الفعل القرائي عند علماء التراث 412/113

دار الوراقجميل حمداويالسيميولوجيا بين النظرية و التطبيق412/114

المؤسسة الحديثة للكتابميشال عازار مخايلإهتمامات علم الداللة في النظرية و التطبيق412/115

ديوان المطبوعات الجامعية منقور عبد الجليلدراسة داللية في الفكر المعرفي التراثي: النص و التأويل 412/116

عالم الكتب الحديث منذر عياشي قراءة في العالمة اللغوية العربية   : (السيميولوجيا  )العالماتية 412/117

ي بناء األلفاظ: المولد 412/118
 
ول/جان بريفودراسة ف مركز دراسات الوحدة العربية جان فرانسوا سابلير

اجماتية اللسانية 412/119 مكتبة اآلدابمحمود عكاشة"دراسة المفاهيم و النشأة و المبادئ : (التداولية  )النظرية الير

دار األياممسعود بودوخةالسياق و الداللة 412/120

عالم الكتب الحديث أحمد فهد صالح شاهينالنظرية التداولية و أثرها في الدراسات النحوية المعاصرة412/121

عالم الكتب الحديثفيليب بالنشيهالتداولية من أوستير  إىل غومان 412/122

ي اللغات األوروبية و اللغة العربية 412/123
 
الهئية المرصية العامة للكتابحازم أحمد جلهومكلمات لها تاري    خ ف

عالم الكتب الحديثسيف الدين طه الفقراءبنية و داللة و إحصاء : المشتقات في العربية 412/124

دار الوفاء لدنياPlamerبلمر علم الداللة 412/125

دار القدس العربي عمر معراجي النص بين الداللة و التداول412/126

اآلراء المختلفة أو الوضع عند أهل اللسان 412/127

السيد مسلم إبن السيد حمود آل 

دار رند العالم الحسني الحلي

412/128

" السور السبع الطوال أنموذجا : معاني ألفاظ الحجاج في القرآن الكريم و سياقاتها المختلفة 

منشورات مخبر الممارسات اللغوية سعيد فاهمدراسة داللية معجمية

مخبر الممارسات اللغوية في الجزائر سالم شاكرمدخل إلى علم الداللة412/129

عبد الحميد حسن خصائصها و أنواعها : األلفاظ اللغوية 412/130

قسم البحوث و الدراسات األدبية و 

اللغوية

عالم الكتب الحديث نور الدين رايص السيميائيات و التواصل 412/131

الدار المنهجية نعمة دهش فرحان الطائي مقاربات سوسيولسانية 412/132

دار دجلة علي عبد كنوعلي الجواري لغة الجوراج و دالالتها في القرآن الكريم 412/133

دار األيام حسن غازي السعدي دراسة لغوية و داللية : أبنية األفعال في السور السبع الطوال 412/134

باسم خيري خضيرالرؤى و التمثالت : التداولية و تحليل الخطاب 412/135

الشركة العربية المتحدة للتسويق و 

التوريدات

دار كنوز المعرفة جواد ختامأصولها و إتجاهاتها: التداولية 412/136

ي أسس الحجاج و بناء اإلستدالل: التداولية و تحليل الخطاب الجدلي 412/137
 
عالم الكتب الحديث دمحم عديل عبد العزيز علي قراءات تحليلية ف

دار هومهعبد الناصر بوعلي العالقات الداللية في شعر مفدي زكريا412/138



النشر الجديد الجامعيقادة عقاق أصولها و مفاهيمها و مآخذها: السيميائيات السردية 412/139

دار دجلة هاني آل يونستأويل خطاب المتكلم في شعر أديب كمال الدين: التداولية الحوارية 412/140

شركة الحلبي للطباعةأحمد مختار عمرعلم الداللة 412/141

مؤسسة حورس الدولية نادية رمضان النجارقديما و حديثا: الدرس الداللي و المعجمي 412/142

دار الوراق صابر الحباشنة محاوالت في ترجمة العلوم اللسانية : الداللة و السيمياء و المعرفة 412/143

دار الكتاب الجديد المتحدةعبد الهادي بن ظافر الشهريمقاربة لغوية تداولية : إستراتيجيات الخطاب 412/144

حبيب بوزوادة التأصيل و التفصيل : علم الداللة 412/145

منشورات المركز الجامعي مصطفى 

إسطنبولي

 -413-                                                                   دراسة معجمية 

دار النشرالمؤلفالـعـنــــــــــــــــــــــــوانرقم التصنيف

دار الغرب اإلسالميإبراهيم بن مراددراسات في المعجم العربي413/01

دار المعرفة الجامعية دمحم  سليمان ياقوتمعاجم  الموضوعات في ضوء علم اللغة الحديث413/02

دار جريردمحم القطيطيأسس الصياغة المعجمية في كشاف إصطالحات الفنون413/03

دار الفكر إبراهيم السمرائيفي الصناعة المعجمية413/04

دار الغرب اإلسالميإبراهيم بن مرادالمعجم العلمي العربي المختص حتى منتصف الحادي عشر الهجري413/05

إيتراكخالد فهميدراسة لغوية في النشأة والصناعة المعجمية: المعاجم األصولية في العربية 413/06

المؤسسة الجامعية للدراساتإبراهيم السمرانيمعجميات413/07

دار الكتب العلمية البلغة في شذور اللغة413/08

دار النهضة العربيةدمحم أحمد أبو فرج المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث413/09

دار الغرب اإلسالميإبراهيم بن مراد مسائل في المعجم413/10

دار إيتراكخالد فهميدراسة لغوية في ضوء أصول صناعة المعجم و المعجمية: تراث المعاجم الفقهية في العربية 413/11

دار المعرفة الجامعيةحلمي خليلمقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي413/12

عالم الكتبإبراهيم السمارائيرحلة المعجم التاريخي 413/13

دار الكتب العلميةحكمت كشلي فوازدراسة و تحليل و نقد: لسان العرب إلبن منظور 413/14

دار الكتب العلمية حكمت كشلي فوازدراسة و تحليل و نقد: القاموس المحيط للفيروز أبادي 413/15

دار الكتب العلمية حكمت كشلي فوازدراسة و تحليل و نقد: كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي 413/16

دار الكتب العلمية حكمت كشلي فوازدراسة و تحليل و نقد: الشيخ عبد هللا العاليلى و معجماته اللغوي 413/17

دار الكتب العلمية حكمت كشلي فوازدراسة و تحليل و نقد: الشيخ أحمد رضا و جهوده المعجمية 413/18

دار الكتب العلمية حكمت كشلي فوازدراسة و تحليل و نقد: األب أنتاس ماري الكرملي و  المساعد  413/19



مركز اإلسكندرية للكتاب أحمد فرج الربيعي مناهج معجميات المعاني إلى نهاية القرن السادس الهجري413/20

دار هومهإبن حويلي األخضر ميدنيالمعجمية العربية في ضوء مناهج البحث اللساني و النظريات التربوية الحديثة413/21

دار الثقافة العلمية جمال الخوليرؤية ببليوجرافية: المحاضرات في مصادر التراث العربي 413/22

وكالة المطبوعاتميري عبودي فتوحيتقويم المراجع العربية و األجنبية413/23

دار الوفاء لدنياعصام الدين عبد السالم أبو زاللقراءة في مصادر اللغة العربية413/24

دار الهدىمحسب محي الدينقاموس النجاري نموذجا: نقل المصطلح اللساني  في مطلع القرن العشرين 413/25

مؤسسة المختار سعيد حسن بحيريالمدخل إلى مصادر اللغة العربية413/26

دار اإلسراءطلعت فهمي خفاجيمصادر اللغة و األدب413/27

دار قباءعيسى شحاته عيسى عليالدراسات اللغوية للقرآن الكريم في أوائل القرن الثالث الهجري413/28

جدارا للكتاب العالمينعمان بوقرةدراسة معجمية:  المصطلحات األساسية في لسانيات النص و تحليل الخطاب 413/29

دار المعرفة الجامعية شرف الدين علي الراجحيالدراسات اللغوية في مصر من القرن الخامس إلى القرن التاسع الهجري413/30

مكتبة زهراء الشرقرمضان عبد التوابلحن العامة و التطور اللغوي413/31

413/32

نزول القرآن الكريم و دوره في نشأة الدراسات : الدراسات اللغوية خالل القرن الرابع هجري 

دار الكتب العلمية حمودي زين الدين عبد شهدانياللغوية

دار الدروبحسين بن علي بن مسعود الفارسيالشواهد القرآنية و الشعرية في أساس البالغة للزمخشري413/33

دار المعرفة الجامعية محمود أحمد حسن المراغيدراسات في المكتبة العربية و تدوين التراث413/34

دار البدايةسحر سليمان عيسىمصادر الدراسات األدبية واللغوية وعلم الداللة والمناهج413/35

عالم الكتب الحديثحسن حمائزمفاهيم و نماذج تمثيلية: التنظير المعجمي والتنمية المعجمية في اللسانيات المعاصرة 413/36

مكتبة زهراء الشرقحمدي بخيث عمران المفصل في المعاجم الغربية 413/37

دار الوفاء لدنياأحمد عوينالمكتبة العربية413/38

دار المعرفة الجامعيةناهد أحمد الشعراويمن مصادر الثراث العربي413/39

دار الوفاء لدنياخليفة أحمد يوسفمصادر األدب األندلسي413/40

عالم الكتبأحمد مختار عمرصناعة المعجم الحديث413/41

413/42

أثرها في تنمية لغة - مستوياتها - وظائفها - المعاجم العامة  (1): المعاجم اللغوية العربية 

دار النهضة العربيةالمعتوق أحمد دمحمدراسة وصفية تحليلية نقدية: الناشئة 

دار المنهل اللبنانيحكمت كشيلينقد- تحليل - دراسة :  م 1950تطور المعجم العربي من مطلع القرن التاسع عشر حتى عام 413/43

دار أسامةنعيم سلمان البدريكتاب العين في ضوء النقد اللغوي413/44

المؤسسة الحديثة للكتاب إميل بديع يعقوبالمعجم اللغوي العربي في نشأته و تطوره413/45



دار الفكر العربي عبد السميع دمحم أحمددراسة تحليلية: المعاجم العربية 413/46

عالم الكتب الحديثسناني سناني في المعجمية و المصطلحية413/47

مجموعة مؤلفيننحو معجم تاريخي للغة العربية 413/48

المركز العربي لألبحاث و دراسة 

السياسات

منشورات مخبر الممارسات اللغوية راضية مرجاندراسة مقارنة : المعاجم السانية المعاصرة 413/49

مخبر الممارسات اللغوية في الجزائر الشيخ دمحم أمزيان الحدادالمعجم العربي المازيغي413/50

دار األيام عبد الجواد البيضاني الجهود النحوية في المعاجم اللغوية 413/51

دار صفاء إبتسام عباس عالوي الشجيري دراسة في معجم لسان العرب : اإلشتقاق من إسم العين 413/52

دار رضوان أسعد دمحم علي النجار دراسة وصفية تحليلية: المعجميات العربية 413/53

مكتبة اآلداب دمحم حسن عبد العزيزبحوث مجمعية في األصول و األلفاظ و األساليب : في تطور اللغة العربية 413/54

عالم الكتب الحديثدمحم حاج هني األسس النظرية و اإلجراءات التطبيقية : المصطلحات و المعاجم 413/55

دار جريرزاهر بن مرهون بن خصيف الداوديدراسة تطبيقية في كتاب جمهرة اللغة إلبن دريد: أسس النص المعجمي 413/56

المؤسسة الحديثة لكتاب أنطوينوس بطرسالموسوعات العربية 413/57

ي قديم                                                                                                                                    أدب عربر

دار النشرالمؤلفال ع ن                        وانرقم التصنيف

ي الشعر الجاهلي811.1/01
 
مكتبة اآلدابالوصيف  عبد الرحمن دمحمالنقائض ف

دار الكتب العلميةميمون بن قيسديوان األعشر الكبير811.1/02

ي811.1/03
 
يديوان النابغة الذبياب

 
دار صادركرم البستاب

مكتبة الدار العربية للكتابعلي  أحمد الحطيبالشعر الجاهلي بير  الرواية و التدوين811.1/04

كة المرصية العالمية ابراهيم  عبد الرحمن الحطيبقضاياه الفنية و الموضوعية: الشعر الجاهلي 811.1/05 الشر

ح المعلقات السبع811.1/06 ي عبد هللا الحسن بن أحمدشر
 
مكتبة المعارفالزوزب

ح المعلقات العشر و أخبار شعرائها811.1/07 دار الكتب العلميةالشيخ أحمد الشنقيطيشر

دار غريبصالح زرقالسياق و المالمح: الشعر الجاهلي 811.1/08

ي الشعر الجاهلي811.1/09
 
دار الوفاء لدنياالتمرد و الغربة  ف



دار الجيلحسير  عطونبيئات الشعر الجاهلي811.1/10

ي العرص الجاهلي811.1/11
 
دار الجيلحسير  عطونمقدمة  القصيدة العربية ف

قون و الشعر الجاهلي 811.1/12
دار الغرب اإلسالميالجبوري يحي وهيببير  الشك و التوثيق: المستشر

ي 811.1/13
ي: لغة التصوير الفن 

 
ي شعر النابغة الذبياب

 
دار المعرفة الجامعيةسعد سليمان حمودةف

دار المعرفة الجامعيةفوزي أمير دراسات و نصوص: الشعر الجاهلي 811.1/14

دار صادرديوان امرئ القيس811.1/15

ي الشعر الجاهلي811.1/16
 
الدار المرصية اللبنانيةأحمدالحطيب. دفن الوصف ف

ي القديم811.1/17 ي المعارص و الشعر العربر
 
اق األلماب دار جريرمرايا اإلستشر

دار الجيلديوان عامر بن الطفيل811.1/18

دار البحارديوان الشنفري811.1/19

ي الشعر الجاهلي 811.1/20
 
حسنة عبد السميع(دراسة فنية )أنماط  المديح ف

عير  للدراسات و البحوث اإلنسانية و 

اإلجتماعية

ة811.1/21 ح ديوان عنير دار الكتب العلميةشر

ح ديوان جميل بثينة811.1/22 دار الكتب العلميةشر

دار الكتب العلميةديوان طرفة  بن العبد811.1/23

ي سلىم811.1/24 دار الكتب العلميةديوان زهير بن أبر

دار الكتب العلميةديوان قيس بن ملوح مجنون ليل811.1/25

ح ديوان الشنفري811.1/26 يشر دارالفكر العربر

دار الجيلديوان الحارث بن حلزة و عمرو بن كلثوم811.1/27

وت- دار صادرديوان الحارث بن حلزة811.1/28 بير



وت- دار صادر ديوان األعشر811.1/29 بير

دار األرقمعمر فاروق الطباعديوان الخنساء811.1/30

ي عمر وبن العالءديوان الخرنق بنت بدر بن هفان أخت طرفة بن العبد811.1/31 دار الكتب العلميةأبر

دار الكتب العلميةديوان عروة بن الورد أمير الصعاليك811.1/32

دار القلمعمر فاروق الطباعديوان عبيد األبرص811.1/33

دار االقلمعمر فاروق الطباعديوان األعشر811.1/34

إتحاد الكتاب العربرضوان السحديوان الحدري811.1/35

ي أسد 811.1/36
مير   : ديوان بن  دار صادرالمجلداألول- أشعار الجاهلير  و المخرص 

ي أسد 811.1/37
مير   : ديوان بن  ي- أشعار الجاهلير  و المخرص 

 
دار صادرالمجلد الثاب

دار صادر ديوان عبيد بن األبرص811.1/38

دار الجيل ديوان السموأل811.1/39

ي من شعراء اللصوص811.1/40 ح ديوان طهمان بن عمر و الكالبر
المؤسسة الحديثة للكتابشر

ح ديوان المثقب العبدي811.1/41 دار صادر شر

يدمحم محمودديوان طرفة بن العبد- دواوين العرب 811.1/42
 
دار الفكر اللبناب

ي سلىم- دواوين العرب 811.1/43 يدمحم محمودديوان زهير بن أبر
 
دار الفكر اللبناب

ي- دواوين العرب 811.1/44
 
يدمحم محمودديوان حاتم الطاب

 
دار الفكر اللبناب

ة بن شداد- دواوين العرب 811.1/45 يدمحم محمودديوان عنير
 
دار الفكر اللبناب

يدمحم محمودديوان الخنساء- دواوين العرب 811.1/46
 
دار الفكر اللبناب

يدمحم محمودديوان امرئ القيس- دواوين العرب 811.1/47
 
دار الفكر اللبناب

يدمحم محمودديوان األعشر- دواوين العرب 811.148
 
دار الفكر اللبناب



ي ربيعة811.1/49 وت- دار صادر ديوان عمر بن أبر بير

ي الصلت811.1/50 وت- دار صادر ديوان أمية بن أبر بير

دار الجيلديوان الصعاليك811.1/51

ي شعر األعشر الكبير811.1/52
 
يحسير  الوادجمالية األنا ف ي العربر

 
المركز الثقاف

ي ربيعة811.1/53 ح ديوان عمر بن أبر
دار الكتب العلميةشر

ي811.1/54 ح ديوان عمر و بن كلثوم التغلنر
يشر دار الفكر العربر

ح ديوان طرفة بن العبد البكري 811.1/55 ح األعلم الشنتمري: شر يشر دار الفكر العربر

ح ديوان المهلهل511.1/56 يشر دار الفكر العربر

ح ديوان قيس بن الملوح811.1/57 يشر دار الفكر العربر

ي ربيعة811.1/58 ح ديوان عمر بن أبر
يشر دار الكتب العلمية /دار الفكر العربر

ي سلىم811.1/59 ح ديوان زهير بن أبر
يشر دار الفكر العربر

يالمعلقات العشر811.1/60 دار الكتاب العربر

ح المعلقات السبع811.1/61 ي عبد هللا الحسن بن أحمدشر
 
المكتبة العرصيةالزوزب

ح القصائد السبع الطوال 811.1/62 ي بكر دمحم األنباريالجاهليات: شر المكتبة العرصيةأبر

ي811.1/63
 
ح ديوان حاتم الطاب يعباس ابراهيمشر دار الفكر العربر

ي الشعر الجاهلي 811.1/64
 
إتحاد الكتاب العربفاروق أحمد اسليمدراسة: اإلنتماء ف

ي قبل اإلسالم811.1/65 ي الشعر العربر
 
سينا للنشرالنعيىمي أحمد إسماعيلاألسطورة ف

ي الشعر الجاهلي811.1/66
 
يالصحراء ف

ر
عالم الكتب الحديثأحمد موس النوب

مؤسسة الثقافة الجامعيةعبد اإلله الصائغالزمن عند الشعراء العرب قبل اإلسالم811.1/67



ي سلىم811.1/68 دار الكتب العلميةشعر زهير بن أبر

ي كتب المختارات الشعرية : الشعر الجاهلي 811.1/69
 
ي الشكل و المضمون: ف

 
يدراسة ف

 
عالم الكتب الحديثمنذر ذيب كفاف

ي الشعر الجاهلي811.1/70
 
يسعدي ضناوي. دأثر الصحراء ف

 
دار الفكر اللبناب

المكتب الجامعي الحديثالحدينى عبد الغفوردراسة و تحليل: نصوص من الشعر الجاهلي و اإلسالمي و األموي 811.1/71

ي الشعر الجاهلي811.1/72
 
دار مجدالويغزوان عناددراسات ف

وت- دار الجيل بن سليمان بن عيش يوسف1.مختارات من الشعر الجاهلي ج: أشعار الشعراء الستة الجاهليير  811.1/73 بير

دار الكتب العلميةبن سليمان بن عيسى يوسف2.إختيارات من الشعر الجاهلي ج: أشعار الشعراء الستة الجاهليير  811.1/74

ي سلىم 811.1/75 ي شعره: شاعر السمو زهير بن أبر
 
عالم الكتب الحديثالرباعي عبد القادرالصورة الفنية ف

ي الشعر الجاهلي بير  التقليد و اإلبداع811.1/76
 
دار الوفاء لدنياسليمان دمحم سليمانالمحاكات ف

ي الجاهلية و االسالم811.1/77
 
ي ف ي الشعر العربر

 
ي دمحم عويسالحكمة ف

 
المركز الثقاف

ي الجاهلية: الهجاء و الهجاءون  811.1/78
 
دار النهضة العربيةدمحم حسير ف

811.1/79

ي القديم  ح و تحليل و دراسة بأسلوب حديث : عيون الشعر العربر الجزء - عرض جديد و شر

دارغريبالجندي عليالمعلقات السبع- األول 

ي كتاب ابن سالم811.1/80
 
يأبو فهر محمود شاكرقضية الشعر الجاهلي ف

 
مطبعة المدب

ي الشوريتفسير اسطوري:  الشعر الجاهلي 811.1/81
 
كة المرصية العالميةمصطف  عبد الشاف الشر

ي الجاهلية و االسالم811.1/82
 
دار األمير كامل سعفانمن تجارب الشعر و الشعراء ف

وبولوجية لنصوصها- مقاربة سيمائية : السبع معلقات 811.1/83 إتحاد الكتاب العربعبد الملك مرتاضأنير

ي المفضليات 811.1/84
 
مكتبة غريبيوسف خليف مي"دراسة  موضوعية و فنية " القصيدة الجاهلية ف

ح ديوان ليل األخيلية و توبة بن الحمير و قصة حبهما811.1/85 يشر دار الفكر العربر



يديوان المفضليات811.1/86 مكتبة الثقافة الدينيةابو العباس الضنر

وت- دار صادر1.ديوان المفضليات  مج811.1/87 بير

وت-دار صادر 2.ديوان المفضليات مج811.1/88 بير

ي811.1/89
 
دار و مكتبة الهاللديوان حاتم الطاب

ح ديوان جميل بثينة811.1/90 يشر دار الفكر العربر

ي حازم األسدي رؤية تاريخية و فنية811.1/91  بن أبر
دار المعرفة الجامعيةفوزي  دمحم أمير شعر بشر

811.1/92
ر
مكتبة الثقافة الدينيةديوان شاقة البارف

مؤسسة شباب الجامعةبيومي عباسالهجاء الجاهلي صوره و أساليبه الفنية811.1/93

ح المعلقات السبع811.1/94 دار و مكتبة الهاللشر

دار الرضوانحمدي منصورنصوص من الشعر الجاهلي 811.1/95

ح المعلقات السبع 811.1/96 شر

ي عبد هللا الحسير  بن  ي أبر
للقاض 

ي
 
مكتبة المعارفأحمد الرووب

ة و معلقته811.1/97 دار و مكتبة الهاللديوان عنير

دار و مكتبة الهاللقيس لبن  : ديوان قيس بن ذري    ح 811.1/98

دار و مكتبة الهاللالمفضليات 811.1/99

811.1/100

قيس بن الملوح بن مزاحم بن عدس بن ربيعة إبن جعدة بن كعب بن : ديوان مجنون ليلي 

دار و مكتبة الهاللربيعة بن عامر بن صعصعة

ح المعلقات العشر 811.1/101 دار و مكتبة الهاللشر

ي العرص الجاهل 811.1/102
 
دار غريب يوسف خليف الشعراء الصعاليك ف

ي خازم األسدي 811.1/103  بن أبر
دار و مكتبة الهاللديوان بشر

ي811.1/104
 
دار و مكتبة الهاللديوان النابغة الذبياب

دار و مكتبة الهاللديوان جميل بثينة 811.1/105

دار هومهدمحم بوزواوي الوجيز في شرح المعلقات العشر 811.1/106

دار جريرعبد الحليم حسير  الهروط (دراسة و جمع  )موشحات لسان الدين بن الخطيب 811.1/107

منشورات ضفاف  مصطفى عبد اللطيف جياووكالحياة و الموت في الشعر الجاهلي 811.1/108

دار النهضة العربيةالقط عبد القادرفي الشعر اإلسالمي و األموي811.2/01



دار الوفاء لدنياعلي  أحمد عالمشعراء  فرسان  تحت رية االسالم811.2/02

دارالوراقالشمسي حسن جبارالغزل في  عصر صدر اإلسالم811.2/03

دار النهضة العربيةدمحم حسينفي صدر االسالم: الهجاء و الهجاءون 811.2/04

دار الجيلحسين عطونمقدمة  القصيدة العربية في صدر االسالم811.2/05

دار النفائس- دار بيروت ديوان حسان بن ثابث األنصاري811.2/06

دار الفكر اللبنانيأحمد فاضل(األنصاري  )ديوان حسان بن ثابت - دواوين العرب 811.2/07

دار الكتب العلميةديوان حسان بن تابث811.2/08

دار الجيلديوان حسان بن تابث األنصاري811.2/09

دار الفكر العربيجمانة يحي الكعكيشرح ديوان حسان بن ثابث األنصاري811.2/10

دار النديمأحمد عاصيديوان االمام علي- دواوين العرب 811.2/11

دار الكتب العلميةديوان اإلمام علي كرم هللا وجهه811.2/12

بيروت- دار صادرديوان الحطيئة811.2/13

دار الفكر العربيشرح ديوان الحطيئة811.2/14

بيروت- دار صادر ديوان كعب بن زهير811.2/15

دار الكتب العلميةديوان كعب بن زهير811.2/16

مكتبة اآلدابدمحم أبو المجد علي البسيونيجمع و تحقيق و دراسة- شعر صفية بنت عبد المطلب 811.2/17

كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية وجدةشعر صفية بنت عبد المطلب811.2/18

دار الفكر العربيشرح ديوان خفاف بن ندبة السلمي811.2/19

بيروت- دار صادر ديوان النابغة الجعدي811.2/20

بيروت- دار صادرديوان كعب بن مالك األنصاري811.2/21

بيروت- دار صادرديوان نابغة بني شيبان811.2/22



دار األهلية يوسف عطا الطريفيعصر صدر اإلسالم : شعراء العرب 811.2/23

(ص)بيضة األنوار في سيرة النبي المختار811.2/24

دمحم بن مصطفى بن الحاج عمر 

ديوان المطبوعات الجامعيةالرقادي الكنتي التواتي

ح ديوان كعب بن زهير 811.2/25 شر

اإلمام أبيسعيد الحسن بن 

ي الحسير  بن عبد هللا السكري دار الفكر العربر

ي طالب بن عبد المطلب811.2/26 دار و مكتبة الهالل ديوان أبر

ي األسود الدؤىلي 811.2/27 ي سعيد الحسن السكريديوان أبر دار و مكتبة الهالل أبر

الدار المصرية اللبنانيةمصطفى الشكعةمن األموية الى العباسية: رحلة الشعر 811.3/01

دار الوراقانعام موسى ابراهيم رواقهالحياة اإلقتصادية و أثرها في الشعر األموي811.3/02

هبة النيل العربيةاسماعيل  أحمد العالمظواهر فنية في الشعر األموي811.3/03

الشركة المصرية العالمية ثناء أنس الوجودتجليات الطبيعية و الحيوان في الشعر األموي811.3/04

دار رالجيلحسين عطونالشعراء من مخضرمي الدولتين األموية والعباسية811.3/05

دار الوفاء لدنيا بدر ضيف-جمع و تحقيق و دراسة - شعر سابق بن عبد هللا البربري 811.3/06

مكتبة لبنانابراهيم عبد الرحمن-تحقيق و دراسة - شعر ابن قيس الرقيات بين السياسة و الغزل 811.3/07

دار الصديقان أحمد  حسن صبرةدراسة فنية: الغزل العذري في العصر األموي 811.3/08

مكتبة مدبوليفاطمة  حميد السويدياالغتراب في الشعر األموي811.3/09

دار الفكر العربيمجيد طرادشرح ديوان جرير811.3/10

دار الكتب العلميةعلي فاعورديوان الفرزدق811.3/11

بيروت- دار صادرديوان الفرزدق811.3/12

دار الفكر العربيسوزان عكريشرح ديوان الفرزدق811.3/13

دار الكتب العلميةمهدي دمحم ناصر الدينديوان األخطل811.3/14

دار الجيلديوان األخطل811.3/15

بيروت- دار صادر ديوان جرير811.3/16



دار الكتب العلميةمهدي دمحم ناصر الدينشرح ديوان جرير811.3/17

بيروت- دار صادر ديوان كثير عزة811.3/18

دار الفكر العربيشرح ديوان كثيرة عزة811.3/19

دارالكتب العلميةأحمد  حسن بسحديوان ذي الرمة811.3/20

الدار المصرية السعوديةنسيمة الغيثالحركة البينية في البائية الكبرى  لذى الرمة811.3/21

دار الكتب العلميةحسن دمحم نور الدينشاعر أهل الشام: ديوان عدي بن الرقاع العاملي 811.3/22

دار الجيل ديوان عبيد هللا بن قيس الرقيات811.3/23

دارالفكر العربيشرح ديوان وضاح اليمن811.3/24

بيروت- دار صادرنقائض جرير و األخطل811.3/25

1.مج (نقائض جرير و الفرزدق)كتاب النقائض 811.3/26

أبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي 

دار الكتب العلميةالبصري

2.مج (نقائض جرير و الفرزدق)كتاب النقائض 811.3/27

أبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي 

دار الكتب العلميةالبصري

دار الجيلبن المثنى أبو عبيدة معمر1.ديوان شرح نقائض جرير و الفرزدق مج811.3/28

دار الجيلبن المثنى أبو عبيدة معمر2.ديوان شرح نقائض جرير و الفرزدق مج811.3/29

دار الجيلبن المثنى أبو عبيدة معمر3.ديوان شرح نقائض جرير و الفرزدق مج811.3/30

دار الجيلديوان الوليد بن يزيد811.3/31

دار صادرديوان الوليد بن يزيد811.3/32

دار الجيلحسين عطوانالرواية األدبية في بالد الشام في العصر األموي811.3/33

دار العلم للماليينعطوي خليل رفيقصورة المرأة في شعر الغزل األموي811.3/34

دارالكتب العلميةفينسنتي كانتارنيوعلم الشعر العربي في العصر الذهبي811.4/01



مطابع جامعة أم القرىبهجت مجاهد مصطفى هـ656-  هـ 132المكتبة الشعرية في العصر العباسي 811.4/02

دار غريبخليف يوسفنحو منهج جديد: في الشعر العباسي 811.4/03

جامعة أم القرىضيف هللا سعد الحارنيصور من الشعر اإلجتماعي في العصر العباسي811.4/04

دار األرقمجمهرة أشعار العرب811.4/05

دار المعرفة الجامعيةعثمان موافيالتيارات األجنبية في الشعر العربي منذ العصر العباسي حتى نهاية القرن الثالث الهجري811.4/06

دار المعرفة الجامعيةعيسى فوزي سعدفي الشعر العباسي811.4/07

دار جريرعبد الفتاح نافعقضايا و ظواهر: الشعر العباسي 811.4/08

األكاديميون صالح مهدي الزبيديدراسات في الشعر العباسي811.4/09

دار العلم للماليينالقدسي أنيسفي العصر العباسي: أمراء الشعر العربي 811.4/10

دار غريبعبد الفتاح عثماندراسة تاريخية تحليلية فنية: شعر المرأة في العصر العباسى 811.4/11

دار الجيلحسين عطونمقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي األول811.4/12

عالم الكتب الحديثمحمود سليم دمحم هياجنةالخطاب الديني في الشعر العباسي إلى نهاية القرن الرابع الهجري811.4/13

بيروت- دار صادرديوان بشار بن برد811.4/14

دار الكتب العلميةمهدي دمحم ناصر الدينديوان بشار بن برد811.4/15

دار و مكتبة هاللاألصمعيات811.4/16

دارالجيلديوان أبي العتاهية811.4/17

بيروت- دار صادرديوان أبي العتاهية811.4/18

دار الكتب العلميةشرح ديوان أبي العتاهية811.4/19

دار الفكر العربيشرح ديوان أبي العتاهية811.4/20

دار صادراحسان عباسديوان الشافعي811.4/21

دار الفكر اللبنانيأبي عبد هللا دمحم ادريس الشافعيديوان االمام الشافعي811.4/22

مؤسسة عالء الدينيوسف سامي اليوسفديوان اإلمام الشافعي811.4/23



دار الكتاب الحديثأبي عبد هللا الشافعيديوان االمام الشافعي811.4/24

دار الكتب العلميةديوان اإلمام الشافعي811.4/25

دار الفكر العربيالخطيب التبريزي1.ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي مج811.4/26

دار الفكر العربي2.ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي مج811.4/27

دار الكتب العلميةشرح ديوان أبي تمام811.4/28

دار صادرديوان أبي نواس811.4/29

دار الكتب العلميةديوان أبي نواس811.4/30

دار اإلسراءو أجمل قصائده.. إبداعه .. أبو النواس حياته 811.4/31

دار الكتب العلميةديوان أبي الشمقمق811.4/32

دار الكتب العلميةالحسين بن منصور الحالجديوان الحالج811.4/33

بيروت- دار صادر ديوان الحالج811.4/34

دار الكتب العلميةمحمود بن الحسن الرمليديوان كشاجم811.4/35

دار الجيلمجيد طرادديوان دعبل بن علي الخزاعي811.4/36

دار الكتب العلميةمحمود رضوانديوان الحماسة ألبي عبادة البحتري811.4/37

دار الكتب العلميةالخطيب التبريزي1.شرح ديوان الحماسة ألبي تمام ج811.4/38

دار الكتب العلميةالخطيب التبريزي2.شرح ديوان الحماسة ألبي تمام ج811.4/39

دا رالفكر العربي ديوان بحتري األندلس أبو بكر يحي بن مجبر811.4/40

دار الكتب العلمية1.ديوان البحتري ج811.4/41



دار الجيل1.ديوان البحتري ج811.4/42

دار الجيل2.ديوان البحتري ج811.4/43

دار جريرأبو المجد أحمد السيدشعراء الظل في العصر العباسي األول811.4/44

مؤسسة الوراقأباد عبد المجيد ابراهيماألصمعي وجهوده في رواية الشعر العربي811.4/45

دار الفكر العربيشرح ديوان ابراهيم بن المهدي811.4/46

دار جهينةفيصل حسين غوادرهالتمرد في شعر العصر العباسي ااألول811.4/47

دار رشاد برسحسن جعفر نور الدينشعر التمرد في األعصر العباسية811.4/48

دار المعرفة الجامعيةدمحم زكي العشماويدراسة تحليلية في المضمون و االشكل: خمريات أبي نواس 811.4/49

دار الفكر العربيأبي سعيد عبد الملكاألصمعيات811.4/50

دار مجدالويمنتصر عبد القادر الغضنفريدراسات في األدب العباسي: النص و المنهج 811.4/51

دار و مكتبة هاللالغزليات  : ديوان أبي نواس 811.4/52

  الخمريات أبي نواس : ديوان أبي  نواس 811.4/53
 
ي نواس الحسن بن هاب دار و مكتبة هاللأبر

ي 1.جمهرة أشعار العرب ج811.4/54
ي الخطاب القرسر ي زيد دمحم بن أبر دار و مكتبة هاللألبر

ي 2.جمهرة أشعار العرب ج811.4/55
ي الخطاب القرسر ي زيد دمحم بن أبر دار و مكتبة هاللألبر

دار و مكتبة هالل1.ديوان بشار بن برد ج811.4/56

دار و مكتبة هالل2.ديوان بشار بن برد ج811.4/57

دار و مكتبة هالل3.ديوان بشار بن برد ج811.4/58

دار و مكتبة هالل4.ديوان بشار بن برد ج811.4/59

دار الكتب العلمية1.ديوان ابن الرومي ج811.5/01

دار الكتب العلمية2.ديوان ابن الرومي ج811.5/02

دار الكتب العلمية3.ديوان ابن الرومي ج811.5/03

مكتبة الخانجيدمحم الطانحي.م1.أمالي ابن الشجرى ج811.5/04

مكتبة الخانجيدمحم الطانحي.م2.أمالي ابن الشجرى ج811.5/05

مكتبة الخانجيدمحم الطانحي.م3.أمالي ابن الشجرى ج811.5/06

دار الكتب العلميةعبد الرحمن البرقوقي2-1.شرح ديوان المتنبي مج811.5/07



دار الكتب العلميةعبد الرحمن البرقوقي4-3.شرح ديوان المتنبي مج811.5/08

بيروت- دار الجيل 1.ديوان ابن الرومي مج811.5/09

بيروت- دار الجيل 2.ديوان ابن الرومي مج811.5/10

بيروت- دار الجيل 3.ديوان ابن الرومي مج811.5/11

بيروت- دار الجيل 4.ديوان ابن الرومي مج811.5/12

بيروت- دار الجيل 5.ديوان ابن الرومي مج811.5/13

بيروت- دار الجيل 6.ديوان ابن الرومي مج811.5/14

بيروت- دار الجيل 7.ديوان إبن الرومي مج811.5/15

دار الكتب العلمية1.ديوان أبي الطيب المتنبي ج811.5/16

دار الكتب العلمية2.ديوان أبي الطيب المتنبي ج811.5/17

دار الكتب العلمية3.ديوان أبي الطيب المتنبي ج811.5/18

دار الكتب العلمية4.ديوان أبي الطيب المتنبي ج811.5/19

دار األرقمعمر الطباع1.اللزوميات ديوان لزوم ما ال يلزم  ألبي العالءالمعري مج811.5/20

دار األرقمعمر الطباع2.اللزوميات ديوان لزوم ما ال يلزم  ألبي العالءالمعري مج811.5/21

دارومكتبة الهاللديوان أبي فراس الحمداني811.5/22

دار الفكر العربيشرح ديوان أبو فراس الحمداني811.5/23



المكتبة الحديثةأبو العالء المعري حياته و شعره811.5/24

دار الجيلديوان إبن رشيق القيرواني811.5/25

دار الكتب العلميةأبي العالء المعريأبو العالء و ما إليه811.5/26

دار الجيلحسين عطوانمقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الثاني811.5/27

دار مجدالوي كتاب التحف و األنوار المنتخب من البالغات و األشعار الثعالبي811.5/28

دار الكتب العلميةديوان بديع الزمان الهمداني811.5/29

دار النهضة العربيةدمحم زكي العشماويقصيدة المديح عند المتنبي و تطورها الفني811.5/30

بيروت- دار صادر ديوان ابن الفارض811.5/31

دار الكتب العلمية2-1شرح ديوان ابن الفارض 811.5/32

دار الكتب العلميةديوان أبي فراس الحمداني811.5/33

دار الساقيكمال أبو ديب م2002-  هـ 301عذابات المتنبي في صحبة كمال أبو ديب و العكس بالعكس 811.5/34

دار الفكر اللبنانيديوان أبي فراس الحمداني- دواوين العرب 811.5/35

دار النهضة العربيةأبي سعيد السيرافيضرورة الشعر811.5/36

دارالكتب العلمية أبو سعيد السكري2- 1شرح أشعار الهذليين 811.5/37

دار الكتب العلميةديوان ابن الفارض811.5/38

دار قباءعبد هللا التطاويبين التاريخ و الشعر في خالفة بني العباس811.5/39

مكتبة العبيكانالقرني عائضالشاعر األسطورة: إمبراطور الشعراء  811.5/40



دار الفكر اللبنانيعقالء المجانين ألبي القاسم الحسن بن دمحم بن الحبيب النيسابوري811.5/41

دار كنوز المعرفةروائع من شعره- شاعر البالغة أبي الطيب المتنبي حياته 811.5/42

دار الكتب العلميةأبو العالء المعريسقط الزند811.5/43

دار الفكر العربيشرح ديوان المتنبي811.5/44

دار الفارابيعبد الرحمن ياغي(الشاعر و الشعره )ابن رشيق القيرواني 811.5/45

قلب كافوريات المتنبي من المديح إلى الهجاء811.5/46

عبد الرحمان أفندي الشهير بحسام 

المكتب الجامعي الحديثزاده

إتحاد الكتاب العربثائر زين الديندراسة: أبو الطيب المتنبي في الشعر العربي المعاصر 811.5/47

دار المعارفعبد المالك الثعالبي أبي منصورأبو الطيب المتنبي ماله و ماعليه811.5/48

الشركة العربية للنشر و التوزيعخليل ابراهيم أبو ذيابالمعمار الفني للزوميات811.5/49

دار األرقمغير موجود1.ديوان أبي الطيب المتنبي مج811.5/50

دار األرقمغير موجود2.ديوان أبي الطيب المتنبي مج811.5/51

دار الكتب العلمية 2 - 1شرح ديوان أبي الطيب المتنبي 811.5/52

دار و مكتبة الهالل1.ديوان إبن الرومي ج811.5/53

دار و مكتبة الهالل2.ديوان إبن الرومي ج811.5/54

دار و مكتبة الهالل3.ديوان إبن الرومي ج811.5/55

دار و مكتبة الهالل4.ديوان إبن الرومي ج811.5/56

دار و مكتبة الهالل5.ديوان إبن الرومي ج811.5/57

دار و مكتبة الهالل6.ديوان إبن الرومي ج811.5/58

دار و مكتبة الهالل1.العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب مج811.5/59

دار و مكتبة الهالل2.العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب مج811.5/60

2.كتاب الشعر أو شرح األبيات المشكلة اإلعراب ج811.5/61

ألبي علي الفارسي الحسن بن أحمد 

مكتبة الخانجيبن عبد الفغار

دار الرضوان ثائر سمير حسن الشمري آراء و مواقف: الشعر العباسي 811.5/62

دار الوفاء لدنياعيسى فوزيالشعر األندلسى في عصر الموحدين811.6/01

دار المعرفة الجامعيةشاعرات األندلس و المغرب811.6/02

دار الوفاء لدنياديوان الشعر الصقلي811.6/03



دار الوفاء لدنيادقالي دمحم أحمد(القرن السابع الهجري)الحنين في الشعر األندلسي 811.6/04

دار الوفاء لدنياالجمل إيمانفن الرقوش في الشعر األندلسي العصر الغرناطي نموذجا811.6/05

دارة المسيرةصالح جرارقراءات في الشعر األندلسي811.6/06

دار الوفاء لدنياأشرف محمود نجا"عصر الطوائف" قضاياها الموضوعية و الفنية : قصيدة المديح في األندلس 811.6/07

الرباط- كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية فاطمة طحطحالغربة و الحنين في الشعر األندلسي811.6/08

دار الفكر العربييوسف عيدالشعر األندلسي و صدى النكبات811.6/09

دار الفكر العربياميليو غرسية غومث-سير و دراسات - مع شعراء األندلس و المتنبي 811.6/10

دار الغرب اإلسالميابراهيم بن مرادلم يسبق نشرها: مختارات من الشعر المغربي و األندلسي 811.6/11

811.6/12

 )عصر المرابطين و الموحدين و بني األحمر : دراسات في شعر الخطاب السياسي األدندلسي 

دار غيداء محمود شاكر الجنابي ( هـ 484-897

دار الكتب العلميةديوان البوصيري شرف الدين أبي عبد هللا دمحم بن سعيد811.6/13

دار نهضة الشرقدعرور أشرف عليعقب سقوط الخالفة: الغربة في الشعر األندلسى 811.6/14

دار أم الكتابدمحم عباسةالموشحات و األزجال األندلسية و أثرها في شعر التروبادور811.6/15

عالم الكتب الحديثإيمان السيد أحمد الجملالمعارضات في الشعر األندلسي811.6/16

دارالكتب العلميةالبرعي البياني أحمد بن عليديوان البرعي811.6/17

ديوان الكتاني811.6/18

أبي الفيض دمحم بن عبد الكبير 

دار الكتب العلميةالكتاني

دار الكتب العلميةأحمد حسن بسحديوان ابن عربي811.6/19

بيروت- دار صادرديوان إبن عربي811.6/20



مطبوعات مجمع اللغة العربية  بدمشقبن يحي بن الحسين أبو دمحمديوان إبن سنان الخفاجي811.6/21

دار الكتب العلميةديوان إبن سهل األندلسي811.6/22

إتحاد الكتاب العربديوان ديك الجن الحمصي عبد السالم بن رغبان811.6/23

مكتبة اآلدابعلي الغريب دمحم الشناويالصورة الشعرية عند األعمى التطيلي811.6/24

دار الجيل ديوان البوصيري811.6/25

دار األهلية يوسف عطا الطريفيالمغرب و األندلس: شعراء المعرب 811.6/26

دار الراية دمحم مجيدالشعر في عهد المرابطين و الموحدين باألندلس811.6/27

كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية وجدةشعر دمحم بن عمار األندلسي811.6/28

 من القسم األول1.بهجة المجالس و أنس المجالس  و شحذ الذاهن و الهاجس  مج811.6/29

أبي عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم 

دار الكتب العلميةبن عبد البر النمري القرطبي

 من القسم األول2.بهجة المجالس و أنس المجالس  و شحذ الذاهن و الهاجس  مج811.6/30

أبي عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم 

دار الكتب العلميةبن عبد البر النمري القرطبي

القسم الثاني: بهجة المجالس و أنس المجالس  و شحذ الذاهن و الهاجس  811.6/31

أبي عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم 

دارالكتب العلميةبن عبد البر النمري القرطبي

دار صادر ديوان إبن زيدون811.6/32

811.6/33

دراسة في الشعر األندلسي منذ الفتح و حتى سقوط الخالفة : أثر القرآن الكريم في الشعر العربي 

دار دجلة دمحم شهاب العاني هـ92-422

بيروت- دار صادر ديوان إبن حمديس811.6/34

ي األندلشي 811.6/35
 
وزارة الثقافة ديوان إبن هاب

دار جريرشديفات يونسالمصطلح و الوزن و التأثير: الموشحات األندلسية 811.6/36



دار الفكر اللبنانييوسف عيدباب جديد في أوزان الموشح و نغماته: التوشيح في الموشحات األندلسية 811.6/37

مكتبة اآلدابدمحم  بن حسن النواجيعقود الالل في الموشوحات و األزجال811.6/38

مكتبة اآلدابدمحم أحمد عطادراسات في فني الموشحات و األرجال811.6/39

811.6/40

-أبي بكرين القوطية - أبي عامر مسلمة - أبي جعفر بن األبار : دواوين شعرية لشعراء أندلسيين 

دار غيداء  إبن ليون التجيبي

دار غيداء سهام صائب خضير العزاوي دراسة موسيسقية: ديوان الموشحات األندلسية 811.6/41

ي األندلشي 811.6/42
دار الكتب العلميةديوان إبن بفر

ح الرسالة الجدية إلبن زيدون : الحديث الشجون 811.6/43 ي شر
ي بكر اللبن  دار كنوز المعرفة جعفر بن أبر

دار الرازي حسن عبد الرحيم رائد مصطفىفن الرثاء في الشعر العربي في العصر المملوكي811.8/01

مطبوعات مجمع اللغة العربية إبن الراعي دمحم بن مصطفىالبرق المتألق في محاسن جلق811.8/02

مطبعة اليمامةجالل الدين السيوطينزهة الجلسات في أشعار النساء811.8/03

دار النهضة العربية خالد إبراهيم يوسفالشعر العربي أيام المماليك ومن عاصرهم من ذوي السلطان811.8/04

دار الكتب العلميةبن إسماعيل النابلسي عبد الغنيديوان الحقائق و مجموع الرقائق811.8/05

دار األفاق العربيةأبي الصفاء الصفدىالروض الباسم و العرف الناسم811.8/06

أدب عربي حديث و معاصر                                                                      

دار النشرالمؤلفالـعـنــــــــــــــــــــــــوانرقم التصنيف

دار النهضة العربيةالورقي السعيدمقوماتها الفنية و طاقاتها اإلبداعية: لغة الشعر العربي الحديث 811.9/01

دارالعلم و اإليمانيوسف جمال حسنيمالمحها الفنية- داللتها - مصادرها: صورة النار في الشعر المعاصر 811.9/02

دار العلم للماليينشعراء القرن العشرين ثالثون شاعرا عالميا يوقعون العصر811.9/03

عالم الكتب الحديثدمحم صابر عبيدهكذا أعبت برمل الكالم هذه قصائدي811.9/04

دار الكتاب الحديثعبد التواب صالح الدين دمحممدارس الشعر العربي في العصر الحديث811.9/05

عالم الكتب الحديثسلمان علوان العبيديالبناء الفني في القصيدة الجديدة811.9/06



جامعة قاريونسبوجمعة بوبعيودراسة في الشعر العربي الحديث و المعاصر: النص الشعري بين التأصيل و التحليل  811.9/07

دار الوفاء لدنيادمحم خفاجيمدارس الشعر الحديث811.9/08

مؤسسة حمادة / دار اليازوريجودت أحمد كسابالمصادر و اآلليات: الخطاب الشعري العربي الحديث 811.9/09

منشأة المعارفعيسى فوزيقراءة في الشعر المعاصر: تجليات الشعرية 811.9/10

دار الوفاء لدنياأحمد محمود مباركنظرات في شعر غازي القصيبي811.9/11

دار الوفاء لدنياعبد الشافي مصطفىفي الشعر الحديث و المعاصر811.9/12

إيتراك للنشرفاروق عبد الحكيم دربالةدراسات تحليلية: الموضوع الشعري 811.9/13

دار المسيرةعطا دمحم جبينشعراء الجيل الغاضب811.9/14

نور الدين السالمي 811.9/15

للعالمة المحقق عبد هللا بن حميد 

دار كنوز المعرفة بن سلوم السالمي

وزارة الثقافةمحمود سامي الباروديدراسة فنية: في الشعر الحديث 811.9/16

دار كنوز المعرفة بدر شاكر السياب : (المطر)روائع من قصائد شاعر 811.9/17

مكتبة العلم و اإليمانالقاعود حلمي دمحمشعراء و قضايا قراءة في الشعر العربي الحديث811.9/18

دار المعرفة الجامعيةمراد حسن عباسمدارس الشعر العربي الحديث بين النظرية الغربية و التطبيق العربي811.9/19

دار صفحاتأوس داوود يعقوبسيرة شاعر إنتحاري: أحمد مطر 811.9/20

المكتب الجامعي الحديثبهجت  عبد الغفور الحديثيالقصيدة االسالمية و شعراؤها المعاصرون في العراق811.9/21

المكتبة األكاديميةإسماعيل عز الدينقضاياه و ظواهره الفنية و المعنوية: الشعر العربي المعاصر 811.9/22

دار الغربقدامي فاطمةأين الطريق من فتن الشقاء ؟811.9/23

دارة المسيرةخليل ابراهيممدخل لدراسة الشعر العربي الحديث811.9/24

دار عالء الدينارينا داوودمختارات شعرية باللغتين العربية واأللمانية: غوتة و فونتانة  811.9/25

دار هومهديوان الشهيد الربيع بوشامة811.9/26



دار المسيرةأحمد علي الهمدانيديوان الهمداني811.9/27

دار الفكر العربيديوان ولي الدين يكن811.9/28

دارالعلم للماليين يوسف حالويالمؤثرات األجنبية في الشعر العربي المعاصر811.9/29

دار الوفاء لدنياأحمد عوينالطبيعة الرومانسية في الشعر العربي الحديث811.9/30

دارالوفاء لدنياخفاجي دمحم عبد المنعمحركات التجديد في الشعر الحديث811.9/31

دار غريبعز الدين إسماعيل. دأفاق الشعر الحديث و المعاصر في مصر811.9/32

مؤسسة شباب الجامعةأحمد ماهر البقريفي الشعر المعاصر811.9/33

المكتب الجامعي الحديثبهجت عبد الغفور الحديثيمع تراجم لشعراء حديثة المعاصرين: حديثة و النواعير في الشعر العربي 811.9/34

دار العلم و اإليمانمصطفى رجبشعراء الفكاهة المعاصرون811.9/35

دار الشروقأحمد سويلمالشعراء و السلطة811.9/36

دار الهدىعباس بن يحيمسار الشعر العربي الحديث و المعاصر811.9/37

المركز الثقافي العربيناظم حسنفوزي كريم نموذجا: مدخل إلى حداثة أخرى : أنسنة الشعر 811.9/38

دار مجدالويشراد شلتاغ عبودالدوافع المضامين الفن: تطور الشعر العربي الحديثة 811.9/39

دار صفحاتنعيم اليافيدراسة: تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث 811.9/40

عالم الكتب الحديثملحم ابراهيم أحمدالشاعر العربي المعاصر و عالمه: منزالت الرؤيا 811.9/41

دار الثقافةمجاهد عبد المنعمجماليات الشعر العربي المعاصر811.9/42

دار رسالن شاعر المعارضة السياسية و الغضب القومي : مظفر النواب 811.9/43

دار الشروقإحسان عباسإتجاهات الشعر العربي المعاصر811.9/44

المكتب الجامعي الحديثحمدي الشيخجدلية الرومانسية و الواقعية في الشعر المعاصر811.9/45

دار الوفاء لدنياشعبان الفحام عبد الجوادفي شعر الدكتور فوزي عيسى: تجليات الحداثة 811.9/46



مطابع الصباحأنا تولي سافرونوفملحمة الزمن811.9/47

مجلس الثقافة العامالهمالي عمار نجاةشعر خليفة التليسي نموذجا: الصورة الرمزية في الشعر العربي الحديث 811.9/48

المنشأة الشعبية للنشرداود أنسرواد التجديد في الشعر العربي الحديث811.9/49

811.9/50

- إبراهيم أبو سنة - فاروق شوشة : دراسة تطبيقية على دواوين : اإليقاع فى شعر الحداثة 

دار العلم و اإليماندمحم علوان سالمانرفعت سالم-حسن طلب 

دار األهليةيوسف عطا الطريفيأمير الشعراء أحمد شوقي حياته و شعره 811.9/51

دار الثقافةالجراري عباسفي الشعر السياسي811.9/52

دار مجدالويالجبوري يحيالحنين إلى األوطان: الحنين و الغربة في الشعر العربي 811.9/53

دار الثقافةسهام راشد عثمانمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية: شعر المرأة المصرية 811.9/54

مكتبة األنجلو المصريةأحمد عبد العزيز1989المغرب العربي في الشعر االسباني المعاصر 811.9/55

دار الفكر العربي الطاهر أحمد مكيالشعر العربي في إسبانيا و صقلية811.9/56

المجلس األعلى للثقافةدمحم حمدي ابراهيممختارات من الشعراليوناني الحديث811.9/57

دار العلم للماليينوديع ديبالشعر العربي في المهجر األمريكي811.9/58

المركز الثقافي العربيعبد هللا أبو هيفالحداثة في الشعر السعودي قصيدة سعد الحميدين نموذجا811.9/59

مؤسسة الرحاب الحديثةحسن توفيققصائد و مقامات في حب العراق: بغداد خانتني 811.9/60

مركز الحضارة العربيةأحند الدوسرىأنطولوجيا الشعر السويسرى الحديث811.9/61

دار هومهقادري عمر يوسفتجربة كمال ناصر الشعرية811.9/62

دار الثقافةبوسريف صالحالمغايرة و اإلختالف في الشعر المغربي المعاصر811.9/63

دار كنعانوفيق خنسةقصيدة هيروشيما811.9/64

المدارس- شركة النشر و التوزيع دمحم بنعمارةالمفاهيم و التجليات: الصوفية في الشعر المغربي المعاصر 811.9/65

مجلس الثقافة العامزيدان سليمان2000-1970: قضايا اإلنسان في الشعر الليبي المعاصر 811.9/66

دار الغرب اإلسالميدمحم صالح الجابري1.الشعر التونسي ج811.9/67



دار الغرب اإلسالميدمحم صالح الجابري2.الشعر التونسي ج811.9/68

عالم المعرفة /دار الغرب اإلسالميناصر دمحمإتجاهاته و خصائصه الفنية: الشعر الجزائري الحديث 811.9/69

811.9/70

الشعر الجزائري الحديث : القسم الثاني : تاريخ الجزائر و أعالمها في أعمال الدكتور دمحم ناصر 

عالم المعرفة دمحم ناصر مفدي زكريا شاعر النضال و الثورة و رمضان حمود حياته و آثاره: المجلد الثاني : 

دار األحمديعبد هللا  سالم مليطانشعراء و قصائد: الثورة الجزائرية في الشعر الليبي 811.9/71

الدار المصرية اللبنانيةفتح الباب حسنثورة الجزائر في إبداع شعراء مصر811.9/72

الدار الوطنية للتوزيع و اإلعالنعثمان سعديالقسم الثاني: الثورة الجزائرية في الشعر العراقي 811.9/73

الرابطة الوطنية لألدب الشعبيقصائد منسية من ملحون المدية: المدونة الشعرية 811.9/74

دار الفكر العربيمجيد طرادشرح ديوان إبراهيم ناجي811.9/75

الرابطة الوطنية للشعر الشعبيدمحم العربي حرز هللاحياة و أعمال الشاعر بلقاسم حرز هللا811.9/76

دار الوفاء لدنياحسين علي دمحمدراسة موضوعية و فنية: شعر بدر بدير811.9/77

دار مجدالويصادق عيسى الخضورالتواصل بالتراث في الشعر عز الدين المناصرة811.9/78

دار جريرأرشيف أخضر: الشاعر العربي الكبير عز الدين المناصرة 811.9/79

دارالفجرعبد الرحمن تبرماسينالبنية اإليقاعية للقصيدة المعاصرة في الجزائر811.9/80

إتحاد الكتاب العرببلحاج كامليقراءة في المكونات و األصول: أثر التراث الشعبي في تشكيل القصيدة العربية المعاصرة 811.9/81

دار الغربرابحي عبد القادرشعر: الصعود إلى قمة الونشريس 811.9/82

مؤسسة عالء الديندمحم جميل الحطابالعيون في الشعر العربي811.9/83

موفممفدي زكرياإليادة الجزائر 811.9/84

دار الغرببن فريحة صالح الدين(القصيدة السياسية )شعر : قيء الحروف 811.9/85

دار الغرب اإلسالميتكملة ديوان دمحم العيد آل خليفة811.9/86

811.9/87

نصوص شعرية شعبية عن الثورة التحريرية لمجاهدين و مجاهدات مستلة من ديوانه الثورة 

الرابطة الوطنية لألدب الشعبيالتحريرية

دار البالغعبد الحفيظ بورديمالتجربة الشعرية في ديوان أحمد سحنون811.9/88



الرابطة الوطنية لألدب الشعبيأنطولوجيا الزجل و الملحون في الشعرية المغربية الجزائرية811.9/89

دار الغربمزياني جمالإلى الجسد... أوراق منسية من الالوجود 811.9/90

دار الغربرابحي عبد القادرشعر: على حساب الوقت 811.9/91

دار الغربعميش عبد القادرعواء الصدى811.9/92

دار حورانربيعة جلطيكيف الحال ؟811.9/93

المؤسسة الوطنية لإلتصال رشيد بوجدرةمن أجل إغالق نوافد الحلم811.9/94

منشورات أمانة عمانأحمد لخطيبأحوال الكتابة811.9/95

منشأة المعارفكراره دمحم عبد الحليم2.للشاعر األلماني جيتا ج: مأساة فاوست 811.9/96

دار عالء الدينالكسندر بوشكينالقصائد الشرقية811.9/97

منشورات غادة السمانغادة السمانأشهد عكس الريح811.9/98

منشورات غادة السمانغادة السمان شوقيإعتقال  لحظة هاربة811.9/99

دار األحمديأحمد فؤاد نجم(شعر  )األعمال الكاملة 811.9/100

منشورات البرزخقبلي سميرشعر: إغواءات 811.9/101

دار رسالنشاعر األلم و المجد و العشق: األخطل الصغير 811.9/102

دار الفكر العربيشرح ديوان علي محمود طه811.9/103

الرابطة الوطنية لألدب الشعبيومان توفيقشعر شعبي: حدق مدق 811.9/104

دار أسامةشيخاوي قاسمشعر شعبي: الشمس اليتيمة 811.9/105

دار اإلتحاد التعاونيدمحم عبد المنعم خفاجيعبد هللا زكريا األنصاري شاعر من أبوللو811.9/106

منشورات اإلختالفحداد ملكشعر: الشقاء في خطر 811.9/107

الفن الحديث العالميأثار عبد الباسط الصوفي الشعرية و النثرية811.9/108

المؤسسة الوطنية لإلتصالشعر ملحون: ديوان الشيخ التلمساني بومدين بن سهلة 811.9/109

المؤسسة الوطنية للنشر و اإلشهارشعر ملحون: ديوان الشيخ عبد القادر الخالدي 811.9/110



المؤسسة الوطنية لإلتصال الصالح أونيسي دمحمرائد األغنية األوراسية: عيسى الجرموني 811.9/111

بيروت- دارالعودة 2.ديوان عبد الوهاب البياتي مج811.9/112

دار الخلدونيةتواتي دمحمحديث بعد منتصف الليل811.9/113

مؤسسة مفدي زكرياءمفيد زكرياأمجادنا  تتكلم و قصائد أخرى811.9/114

دار عالء الدينغبرييال ميسترالألحان الوجود811.9/115

موفم للنشرعبابسة عبد الحميدالدر المكنون في الشعر الملحون811.9/116

دار كنوز المعرفة سعيد جاسم الزبيديعلى رصيف الغربة 811.9/117

دار الغرببن عبد الرحمن عبد الرحمن دمحمشعر: رحلة في جراح القوافي 811.9/118

دار الغربمجاهد فاطمة الزهراءدموع صديقة811.9/119

دار الغربجلطي ربيعةمن التي في المرآة ؟ أشعار811.9/120

المطبعة الحديثة للفنون المطبعيةومان توفيقشعر شعبي: رعدة الغزال 811.9/121

دار الغرببوداود حليمة مدرسشعر: لحن القلوب 811.9/122

دار الغرب(ضباب البحر  )عبد القادر بوجلطة شعر ملحون: عبرة الدهر 811.9/123

المؤسسة الوطنية لإلتصال بن القاضى عبد القادر بن دمحمشعاع األصيل811.9/124

وزارة الثقافةلطيفة المسكيني السفر المنسي شعر811.9/125

وزارة الثقافةعبد الجليل ناظمديوان الشعر المغربي التقليدي811.9/126

وزارة الثقافةعبد الجليل ناظمديوان الشعر  المغربي الرومانسي811.9/127

منشورات نزار قباني نزار قبانيكل عام و أنت حبيبتي811.9/128

مؤسسات عبد الكريم بن عبد هللادمحم عبد المنعم خفاجيالشابي و مدرسة أبولو811.9/129

دار الكتب العلميةالشابي أبو القاسمالخيال الشعري عند العرب811.9/130

دار الكتب العلميةأحمد حسن بسجديوان أبي القاسم الشابي811.9/131



دار الجيل أبو القاسم الشابيديوان أغاني الحياة811.9/132

دار رسالنهاني الخيرشاعر الحياة و الخلود: أبو القاسم  الشابي 811.9/133

دار أسامةوحيدة بنت الريفديوان الجوهرة ما وراء الخيال811.9/134

المؤسسة العربية للدراساتسليمان جبرانمجمع األضداد دراسة في سيرة الجواهري و شعره811.9/135

دار الحامدعلي ناصر غالبلغة الشعر عند الجواهري811.9/136

دار و مؤسسة رسالنشاعر الكالسيكية الفخمة: دمحم مهدي الجواهري 811.9/137

دار األهليةيوسف عطا الطريفيأبو القاسم الشابي حياته و شعره811.9/138

الدار التونسيةاليوسفي دمحم لطفيإطالله على مدار الرعب: لحظة لمكاشفة الشعرية 811.9/139

دار مجدالويهارون هاشم رشيد1األعمال الشعرية 811.9/140

مؤسسة عالء الدينعمالق الكالسكية  المعاصرة: بدوي الجبل 811.9/141

دار الفكر العربيعاصي حجرشرح ديوان  دمحم سامي البارودي811.9/142

دار الفكر العربييحي شاميشرح ديوان حافظ إبراهيم811.9/143

مكتبة لبنانطه وادي جماليات القصيدة المعاصرة811.9/144

دار الفارابيناظم حكمت( 1927-1916 ) 1. األعمال الشعرية الكاملة ج811.9/145

دار الفارابيناظم حكمت( 1939-1928 ) 2. األعمال الشعرية الكاملة ج811.9/146

دار الفارابيناظم حكمت( 1949-1940 ) 3. األعمال الشعرية الكاملة ج811.9/147

دار الفارابيناظم حكمت( 1956-1950 ) 4.األعمال الشعرية الكاملة ج811.9/148

دار الفارابيناظم حكمت( 1960-1957 ) 5. األعمال الشعرية الكاملة ج811.9/149

دار الفارابيناظم حكمت( 1963-1961 )  6. األعمال الشعرية الكاملة ج811.9/150

الدار المصرية اللبنانيةأحمد سويلمالبارودي فارس الشعراء811.9/151



الرابطة الوطنية لألدب الشعبيومان توفيقديوان خبر كان811.9/152

مؤسسة بحسونسالم المعوشإيليا أبو ماضي بين الشرق و الغرب في رحلة التشرد و الفلسفة و الشاعرية811.9/153

دار الوفاء لدنياأحمد يوسف خليفةالبنية الدرامية في شعر إليا أبي ماضي811.9/154

دار مؤسسة رسالنو األحزان... شاعر الحنين : إيليا أبو ماضي 811.9/155

دار رسالنهاني الخيرثورة الشعر و مرارة الموت: بدر شاكر السياب 811.9/156

المؤسسة الحديثة للكتابأنطونيوس بطرسشاعر الوجع: بدر شاكر السياب 811.9/157

دار الغربعماري إنصاف عثمان"شعر" سمراء النيل 811.9/158

دار رسالنقيثارة الخلود: عمر أبو ريشة 811.9/159

دار رسالنهاني الخيرشاعر الدهشة و كثافة الكلمة: أدونيس 811.9/160

دار الفكر العربيأحمد شوقي1.الشوقيات ج811.9/161

دار الوفاء لدنياأحمد دمحم عوينحكايات الحيوان في شعر شوقي811.9/162

غير موجودأحمد شوقيالسياسة و التاريخ و اإلجتماع : 1.ج(الصحيحة )الشوقيات 811.9/163

غير موجودأحمد شوقي2.الشوقيات ج811.9/164

غير موجودأحمد شوقي3.الشوقيات ج811.9/165

غير موجودأحمد شوقي4.الشوقيات ج811.9/166

دمحم علي بيضونشعر المرحوم أحمد شوقي في السياسي و التاريخ و اإلجتماع : 2-1.الشوقيات مج811.9/167

دمحم علي بيضونشعر المرحوم أحمد شوقي في الميراثي : 4-3.الشوقيات مج811.9/168

دار و مؤسسة رسالنشاعر األمراء و أمير الشعراء: أحمد شوقي 811.9/169

دار و مؤسسة رسالنهاني الخيرشاعر الوجدان و التمرد: أمل دنقل 811.9/170

دار و مؤسسة رسالنشارع المنفى و اللحظة الحارقة: أحمد مطر 811.9/171

دار اإللتزاماألعمال الشعرية: أحمد مطر 811.9/172



دار دروبزياد أبو لبنمختارات من شعر أحمد مطر811.9/173

دار الكتاب العربيكمال الدين ساميأسرار و حكايا نجوم الفن مع نزار: نزار قباني و روائع القصائد المغناة 811.9/174

دار الكتاب العربيدمحم رضوانأروع ما كتب نزار قباني شهريار هذا الزمان811.9/175

الروائع للنشرروائع نزار قباني811.9/176

دار المعرفةمحي الدين سامرأسرار حياته الغرامية و السياسية: روائع من قصائد نزار قباني شاعر المرأة و السياسة 811.9/177

دار رسالنهاني الخيرقصائد صنعت مجدي و قصائد تعرضت لمقص الرقيب: نزار قباني 811.9/178

الدار الثقافيةأحمد تاج الديننزار القباني و الشعر السياسي811.9/179

المؤسسة الوطنية للفنون المطبعيةدمحمي حبيبةالقصيدة السياسية في شعر نزار قباني811.9/180

مكتبة مدبولينبيل  خالد أبو عليشاعر المرأة و السياسة: نزار قباني 811.9/181

رياض الريس للكتبالضعيف رشيداألعمال الشعرية811.9/182

دار الغربحمداوي مأمون(بشريات أولى  )قصائد منكرة 811.9/183

إيتراك للنشردمحم فكري الجزارالخطاب الشعري عند محمود درويش811.9/184

دار صفحاتاوس داوود يعقوبمختارات شعرية و نثرية: محمود درويش 811.9/185

رياض الريس للكتبدرويش محمود1األعمال األولى : الديوان 811.9/186

رياض الريس للكتبدرويش محمود2األعمال األولى : الديوان 811.9/187

رياض الريس للكتبدرويش محمود3األعمال األولى : الديوان 811.9/188

مؤسسة عالء الدينهاني الخيررحلة عمر في دروب الشعر: محمود درويش 811.9/189

رياض الريس للكتبدرويش محمود1.األعمال الجديدة الكاملة ج811.9/190

رياض الريس للكتبدرويش محمود2.األعمال الجديدة الكاملة ج811.9/191

رياض الريس للكتبدرويش محمود3.األعمال الجديدة الكاملة ج811.9/192



منشورات اإلختالفسكتة سيف الملوكشعر: الرائي 811.9/193

موفم للنشردمحم األخضر السائحيشعر: همسات و صرخات 811.9/194

موفم للنشرمفدي زكرياءاللهب المقدس811.9/195

عالم المعرفةأبو القاسم سعد هللاديوان سعد هللا: الزمن األخضر 811.9/196

دار أطفالنا دمحم بلقاسم خمار شعر  : 1.ديوان دمحم بلقاسم خمار ج811.9/197

دار أطفالنا دمحم بلقاسم خمار شعر  : 2.ديوان دمحم بلقاسم خمار ج811.9/198

دار هومهدمحم الشبوكيديوان الشيخ الشبوكي 811.9/199

الدار المصرية اللبنانيةجابر عصفورفي محبة الشعر 811.9/200

موفم للنشرأحمد الطيب معاشالتراويح و أغاني الخيام 811.9/201

دار هومهيوسف ريح ديوان أناشيد وطنية : فجر الجزائر 811.9/202

موفمديوان دمحم العيد دمحم علي خليفة811.9/203

دار أطفالنا سليمان العيسى1984-1954شعر الثورة : ديوان الجزائر 811.9/204

الدار العربية للعلومجمانة حدادعودة ليليت 811.9/205

دار الكتاب الحديثرضا عواضةنزار قباني- عمر أبي ريشة - عمر بن أبي ربيعة : أسرار المرأة في كلمات 811.9/206

دار فيسيراعبد الرزاق بوكبةمن دس خف سيبويه في الرمل ؟ نصوص 811.9/207

دار الكتاب الحديثنجيب بن عليقصائد من تحت األنقاض 811.9/208

دون دار النشرإبراهيم شعبانليس للقلب حبيب واحد811.9/209

دارالكتاب الحديثفتيحة الفرارجينبض الورود على الثلوج811.9/210

دارالكتاب الحديثجمال جمعةزمن و جرح811.9/211

دارالكتاب الحديثعادل عبد الظاهر أول ملحمة رجلية على ألسنة الطيور و الحيوان: ديوان البغبغان 811.9/212

دار دجلةيوسف شنوات الزبيديالجواهري : موسوعة روائع الشعر العربي 811.9/213

المجلس األعلى للثقافةحسن توفيقشعراء جبناء و نساء لهن عضالت حسن توفيق: الحياة الحب و الحب الحياة 811.9/214

دار الكتاب الحديثوالء سميرشعر : القصاص 811.9/215

دار الفكر العربي وليد راغب أبحث عندك 811.9/216



دار دجلةيوسف شنوت الزبيدينازك المالئكة: موسوعة روائع الشعر العربي 811.9/217

دار صفحات أوس داوود يعقوبمختارات من الشعر العربي المقاوم " !! إرهابيون " شعراء 811.9/218

دار الفكر العربي يحي شامي شرح ديوان أبي القاسم الشابي 811.9/219

دار كنوز المعرفة مظفر النواب : روائع من قصائد شاعر المنفى 811.9/220

دار كنوز المعرفة أمير الشعراء : روائع من قصائد أحمد شوقي 811.9/221

دار و مكتبة الهالل ياسين األيوبي حسن عبد هللا القرشي في مسار الشعر السعودي الحديث 811.9/222

عالمه- تطوراته - نشأته : تاريخ أدب الشعب 811.9/223

مصطفى دمحم /حسين مظلوم رياض

مطبعة السعادة الصباحي

دار و مكتبة الهالل شهاب الدين أحمد بن حجله المغربي ديوان الصبابة 811.9/224

إدرات رابطة إبداع الثقافية عبد الحفيظ بورديم(شعر  )ينابيع الحنين 811.9/225

(شعر  )كتابات على رمال باردة 811.9/226

 )صالح يوسف عبد القادر 

منشورات مخبر الممارسات اللغوية (الصافوطي 

ديوان المطبوعات الجامعيةالطمار دمحممع شعراء المدرسة الحرة بالجزائر811.9/227

دار أسامة رابحة عبد المجيد الراوي نار في صدري 811.9/228

عالم المعرفة تحقيقي ابو القاسم سعد هللا ديوان شعر القسم األول : الدموع السوداء 811.9/229

عالم المعرفة ابو القاسم سعد هللا قصص : سعفة خضراء ; ديوان سعد هللا : الزمن االخضر 811.9/230

عالم الكتب الحديثدمحم شداد الحراق الخطاب الشعري في أدب الزاوية الماصرية 811.9/231

عالم المعرفة أبو القاسم سعد هللا شاعر الجزائر دمحم العيد ال خليفة 811.9/232

ديوان المطبوعات الجامعيةطاهر تواتشعره و نثره: إبن خميس 811.9/233

دار األلمعية شهداء و مجاهدين : ديوان شعراء شعبيين 811.9/234

دار هومهزجل و ملحون : ديوان الشيخ قدور بن عشور الزرهوني 811.9/235

دار األلمعية ديوان الشعر الشعبي عن الثورة التحريرية في الوالية التاريخية األولى بالعربية و األمازيغية811.9/236

دارالفكر العربي نجوى يونس وشم في دمي 811.9/237

المركزالقومي للترجمة زاهد منير عامر بدايات و نهايات 811.9/238

دار توبقال برنار نويل كتاب النسيان 811.9/239

دار الكتاب الحديث غرائب و عجائب النساء 811.9/240

دار اليازوري علي البتيري للنخيل قمر واحد 811.9/241

مكتبة اآلدابيوسف نوفل عيون الشعر العربي الحديث 811.9/242

منشورات اإلختالفلميس سعيدي إلى السينما 811.9/243

منشورات الجيب أمسية شعرية للشاعرين عفاف فنوح و مراد بوشحيط811.9/244

أدب مقارن و عالىمي                                                                      

دار النشرالمؤلفال ع ن                        وانرقم التصنيف



نهضة مصردمحم عينمي هاللاألدب المقارن800/01

دار النهضة العربيةدمحم عبد السالم كفافيدراسات في نظرية األدب و الشعر القصصي: في األدب المقارن 800/02

مؤسسة المختارداود سلوماألدب المقارن في الدراسات المقارنة التطبيقية800/03

بكار يوسفاألدب المقارن800/04

الشركة العربية المتحدة للتسويق و 

التوريدات

مكتبة  اآلدابمكي الطاهر أحمدأصوله و تطوره و مناهجه: األدب المقارن 800/05

دار عالء لدينكلودبيشوا بيير برونيلما األدب المقارن ؟800/06

مكتبة اآلدابعبد الحكيم حساناألدب المقارن و التراث اإلسالمي800/07

دار النهضة العربيةالراجحي عبدهمحضارات في األدب المقارن800/08

دار الهدىالجربي دمحم رمضاناألدب المقارن800/09

دار النهضة العربيةطه ندااألدب المقارن800/10

دار الوفاء لدنيابدير حلميبحوث و دراسات: األدب المقارن 800/11

مكتبة اآلدابالطاهر أحمد مكيدراسات نظرية و تطبيقية: في األدب المقارن 800/12

مركز الحضارة العربيةعبد الحكيم حسانحدود األدب المقارن800/13

دار غريبدرويش أحمدنظرية األدب المقارن و تجلياتها في األدب العربي800/14

دار النصرالسيد شفيعفصول من األدب المقارن800/15

دار النهضة العربيةبديع دمحم جمعة أسطورة فينوس و أدونيس800/16

منشأة المعارف مصطفى الصاويالمسرح- األدب المقارن  : 1.في األدب العالمي ج800/17



منشأة المعارف مصطفى الصاويالشعر : 2.في األدب العالمي ج800/18

منشأة المعارف مصطفى الصاوياليسرة- الرواية - القصة  : 3.في األدب العالمي ج800/19

منشورات إتحاد الكتاب العربدانييل هنري باجواألدب العام المقارن800/20

دار الجليلغانم مزعل1985-1948الشخصية العربية في األدب العبري الحديث 800/21

دار الغربأدريان مارينومراجعة األدب العالمي800/22

الشركة المصرية العالميةنبيل راغبفنون األدب العالمي800/23

مكتبة األنجلو المصريةعامر عطيةاألدب الفرعوني800/24

مكتبة األنجلو المصريةصابر عالءتاريخ األدب اليوناني800/25

دار عالء الدينالخطيب دمحمالفكر اإلغريقي800/26

منشأة المعارفعالم دمحم رضا قطبنماذج من النثر الالتينى: األدب الروماني في العصر الذهبي 800/27

مكتبة روائع مجدالويفارروق مجدالويمقتطفات مترجمة من الشعر و النثر: من روائع األدب اإلنكليزي 800/28

المجلس األعلى للثقافةمحمود علي مكيتاريخه و تطوره: األدب البرتغالي 800/29

دار الجليلريزا دومب1948-1911صورة العربي في األدب اليهودي 800/30

مركز الدراسات الوحدة العربيةفيليب دوفورفكر اللغة الروائي 800/31

المجلس األعلى للثقافةرايوخ-رامراز جيال العربي  في األدب اإلسرائلي800/32

دار الطليعةهيغلالفن الرمزي الكالسيكي الرومانسي800/33

دار النشر للجامعاتألوان من األدب في الشرق و الغرب800/34

منشورات وزارة الثقافةليونار ألبيردراسة أدبية: أزمة مفهوم األدب في فرنسا في القرن العشرين 800/35



مركز اإلسكندرية للكتابالحمزاوي دمحم عبيددراسة مقارنة: فن الحوار و المناظرة في األدبين الفارسي و العربي في العصرالحديث 800/36

الدارالثقافيةحسين مجيب المصريفي األدب الشعبي اإلسالمي المقارن800/37

الدار الثقافيةلياول هورناألدب الفاريسي القديم800/38

دار النهضة العربيةطه نداالنصوص الفارسية800/39

دار النهضة العربيةجمعة بديع دمحممن روائع األدب الفارسي800/40

دار الجيلدمحم التونجياآلداب المقارنة800/41

دار العلوم العربيةأحمد شوقي رضوانمدخل إلى الدرس األدبي المقارن800/42

مكتبة األنجلو المصريةحسين مجيب مصريدراسة في األدب اإلسالمي المقارن: المرأة في الشعر العربي و الفارسي و التركي 800/43

دار النشر للجامعاتعصام بهىطالئع المقارنة  في األدب العربي الحديث800/44

مكتبة األنجلو المصريةعوض رمسيسموقف ماركس و إنجلز من اآلداب العالمية800/45

دار الكتاب الجديد المتحدة بول آرون و أالن فياالسوسيولوجيا األدب800/46

دار المسيرةمجموعة من الكتاب الروسالمدخل إلى علم األدب800/47

دار نهضة دمحم غنمي هالل دور األدب المقارن في توجيه دراسات األدب العربي المعاصر800/48

مكتبة زهراء الشرقسعيد حسن بحرينحو آفاق جديدة: علم لغة النص 800/49

منشورات مرسم نيكوالس ميليني/أطوان كاستروقصص و أشعار : جولة األرملة 800/50

مكتبة النهضة المصرية أحمد أمين قصة األدب في العالم 800/51

المؤسسة الجامعية للدراسات إيف شيفريل األدب المقارن 800/52

الشركة المصرية العالمية مجدي وهبة األدب المقارن800/53

المؤسسة الحديثة للكتاب دمحم حبلص في األدب المقارن 800/54

دار الكتاب الحديث صابر عبد الدايم األدب المقارن بين التراث و المعاصرة 800/55

دار المسيرة سامي يوسف أبو زيدالمنهج و التطبيق: األدب المقارن 800/56

ي ضوء التحليل النقدي للخطاب 800/57
 
دار أسامة سعيد اراق بن دمحماألدب المقارن ف

دار المعرفة الجامعية دمحم المكي /فوزي عيسىدراسات في األدب المقارن 800/58

المركز القومي للترجمة مصطفى ماهر  إلى مطلع السبعينات1947ألوان من األدب األلماني الحديث منذ نشأة الجماعة 800/59



المركز القومي للترجمة مصطفى ماهر العصر الوسيط: مختارات من األدب القصصى األلمانى 800/60

مركز الكتاب األكاديمي ياسين بن عبيداآلليات-الخطابات-األصول: األدب المقارن 800/61

عالم الكتب الحديثنزيهة زاغزتأثير ألف ليلة و ليلة في األدب الفرنسي : تجليات األدب المقارن 800/62

دار دروب حفناوي رشيد بعلي (ألف عام و عام على ضفاف المتوسط اإلفريقي  )تغريبة األدب الكنعاني 800/63

دار قباء األزرق بن علو نفحات من األب العالمي 800/64

المكتب العربي للمعارفتوفيق على منصورشعر البارودي نموذجا: بديع التوازيات بين العربية و اإلنجليزية -  في األدب المقارن 800/65

دار النشرالمؤلفالـعـنــــــــــــــــــــــــوانرقم التصنيف

مكتبة غريب نبيلة إبراهيمفن القص في النظرية و التطبيق813.009/01

دار قباءصالح فضلعين النقد على الرواية الجديدة813.009/02

دار الثقافةلحمداني حميددراسة بنيوية تكوينية: الرواية المغربية و رؤية الواقع اإلجتماعي 813.009/03

دار الشروقيارد ايفلين فريد جورجنجيب محفوظ و القصة القصيرة813.009/04

دار الطليعةجورج طرابيشيعقدة أوديب في الرواية العربية813.009/05

دار الطليعةبورايو عبد الحميدمعنى" دراسة تحليلية في : الحكايات الخرافية للمغرب العربي 813.009/06

دار الثقافةفرشوخ أحمدصورة الطفل في القصة المغربية القصيرة: الطفولة و الخطاب 813.009/07

دار قباءالسيد إبراهيمدراسة لمناهج النقد األدبي في معالجة فن القصة: نظرية الرواية 813.009/08

دار اآلداب يمنى العيدفن الرواية العربية بين خصوصية الحكاية و تميز الخطاب813.009/09

المؤسسة الجامعية للدراساتسمير أبو حمداندراسات في الرواية: النص المرصود 813.009/10

الدار المصرية اللبنانيةيشار كمال و القصة التركية القصيرة813.009/11

ي حديث و معارص نقد أدبر



دار سندباددمحم أيوب1994-1973الزمن و السرد القصصي في الرواية الفلسطينية المعاصرة بين 813.009/12

دار الوفاء لدنياحلمي بديراإلتجاه الواقعي في الرواية العربية الحديثة في مصر813.009/13

دار الحوار دمحم البارديالرواية العربية و الحداثة813.009/14

دار غريبصالح رزقدراسة نصية لتطور الشكل الفني: القصة القصيرة 813.009/15

دار الوفاء لدنيامرشد أحمدأنسنة المكان في روايات عبد الرحمن منيف813.009/16

813.009/17
فيصل دراجنظرية الرواية و الرواية العربية: الرواية و تأويل التاريخ 

المركز الثقافي العربي

دار الوفاء لدنياخليل إبراهيم أبو ذيابدراسات في فن القص813.009/18

زهير محمود عبيداترواية األجيال في السرد العربي الحديث813.009/19
دار أزمنة

المركز الثقافي العربيعبد هللا إبراهيمتفكيك الخطاب اإلستعماري و إعادة تفسير النشأة: السردية العربية الحديثة 813.009/20

دار إيتراكسعيد شوقي دمحم سليمانتوظيف التراث في روايات نجيب محفوظ813.009/21

عالم الكتب الحديثقصوري ادريسمقاربة أسلوبية لرواية زقاق المدق لنجيب محفوظ: أسلوبية الرواية 813.009/22

المركز الثقافي العربينجمي حسندراسة نقدية- شعرية الفضاء المتخيل و الهوية في الرواية العربية 813.009/23

813.009/24

دراسة ألدب مهدي عيسى : مقاربة بنيوية تكوينية في األدب القصصي : الموضوع والسرد 

دار الكنديكاصد سلمانفنية و موضوعاتية.. الصقر 

يوسف حطينيدراسة في أنماط القص و التلقي و الشخصيات و البيئة القصصية: مالمح السرد القرآني 813.009/25
إتحاد الكتاب العرب



المركز الثقافي العربيسعيد يقطينالتبئير- السرد - الزمن : تحليل الخطاب الروائي 813.009/26

813.009/27
مصطفى عبد الغنيقضايا الرواية العربية في نهاية القرن العشرين

الدار المصرية اللبنانية

المركز الثقافي العربيسعيد يقطينالكالم و الخبر مقدمة للسرد  العربي813.009/28

المركز الثقافي العربيدراج فيصلنظرية  الرواية  و الرواية العربية813.009/29

المركز الثقافي العربيسعيد يقطينالنص و السياق: إنفتاح النص الروائي 813.009/30

المركز الثقافي العربيصالح إبراهيمالفضاء و لغة السرد في روايات عبد الرحمن منيف813.009/31

وزارة الثقافةهيام شعبانالسرد الروائي في أعمال إبراهيم نصر هللا813.009/32

منشورات اإلختالفعادل ضرغامفي السرد الروائي813.009/33

الدار الوطنية الحديثةالخطيب دمحم كاملاللغة و رؤية العالم: تكوين الرواية العربية 813.009/34

شركة النشر و التوزيعأحمد اليبوريالتكون و اإلشتغال: في الرواية العربية 813.009/35

دار األمانأحمد فرشوخ"لعبة النسيان" مقارنة تحليلية لرواية : جمالية النص الروائي 803.009/36

منشورات إتحاد الكتاب العرب ناهضة ستارالمكونيات و الوظائف و التقنيات: بنية السرد في القصص الصوفي 813.009/37

دار الرائد للكتابإبراهيم عباسالرواية المغاربية تشكل النص السردي في ضوء البعد اإليديولوجي813.009/38

منشورات إتحاد الكتاب العربدريد يحي الخواجةإشكاليات الواقع و التحوالت الجديدة في الرواية العربية813.009/39

منشورات إتحاد الكتاب العربمخلوف عامرالرواية و التحوالت في الجزائر813.009/40

813.009/41
نبيلة إبراهيمنقد الرواية من وجهة نظر الدراسات اللغوية الحديثة

مكتبة غريب



مكتبة غريبسيد حامد النساجتطور فن القصة القصيرة في مصر813.009/42

مركز الحضارة العربيةإدوار الخراطالقصة و الحداثة813.009/43

دار سحرمنصور قيسومةاإلشكال و التشكل: الرواية العربية 813.009/44

دار سحر منصور قيسومةاألنا و اآلخر في الرواية العربية الحديثة813.009/45

دار الحوارنبيل سليماندراسات في الرواية العربية: وعي الذات و العالم 813.009/46

دار القصبة مصطفى فاسيدراسات في الرواية الجزائرية813.009/47

مكتبة غريبسيد حامد النساجإتجاهات القصة المصرية القصيرة813.009/48

دار الشروقشكري عزيز الماضي"مع ببلوجرافيا " الرواية العربية في فلسطين و األردن في القرن العشرين 813.009/49

منشورات إتحاد الكتاب العرب جهاد عطا نعيسةدراسة: في مشكالت السرد الروائي 813.009/50

شركة النشر و التوزيعزهور كراممقاربة في مفهوم  و الخطاب: السرد النسائي العربي 813.009/51

منشورات إتحاد الكتاب العرب نبيل سليماندراسة: جماليات و شواغل روائية 813.009/52

منشورات إتحاد الكتاب العرب شريبط أحمد شريبط1985 - 1947تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة 813.009/53

دار الفكر العربيشفيع السيد1967إتجاهات الرواية العربية في مصر منذ الحرب العالمية الثانية إلى سنة 813.009/54

دار الوفاء لدنيامصطفى عبد الشافيدراسات في القصة العربية القصيرة: مالمح  من عالمهم القصصي 813.009/55

دار النشر للجامعاتناصر عبد الرازق الموافيدراسة للسرد القصصي في القرن الرابع الهجري: عصر اإلبداع ... القصة العربية 813.009/56

منشورات إتحاد الكتاب العربدمحم البارديإنشائية الخطاب في الرواية العربية الحديثة813.009/57

دار مجدالويكمال الرياحيحركة السرد الروائي و مناخاته في إستراتيجيات التشكيل813.009/58

إتحاد الكتاب العربيدمحم رياض وتاردراسة- توظيف التراث في الرواية العربية 813.009/59



مؤسسة حورس الدوليةيوسف شوقي بدردراسات في الرواية المصرية: الرواية و الروائيون 813.009/60

مجلس األعلى العاماألشلم حسنالشخصية الروائية عند خليفة حسين مصطفى813.009/61

مؤسسة حورس الدوليةمجدى دمحم حسينخصائص التراكيب في روايات الحكيم813.009/62

دار أزمنةعالية محمود صالحالبناء السردي في روايات إلياس خوري813.009/63

دار الجيلمحمود غنايمدراسة أسلوبية- تيار الوعي في الرواية العربية الحديثة 813.009/64

دار النشر للجامعاتطه واديمدخل إلى تاريخ الرواية المصرية813.009/65

دار غريبأحمد دمحم فتوحجماليات الخطاب القصصي813.009/66

مكتبة المجتمع العربيدمحم عبد هللا القواسمةقراءة نقدية- جماليات القصة القصيرة813.009/67

دار الفارسعمر صبحي دمحم جابرالبنية و الداللة في روايات إسماعيل فهد إسماعيل813.009/68

منشورات اإلختالفحسين خمريسرديات النقد في تحليل آليات الخطاب النقدي المعاصر813.009/69

منشورات اإلختالفدمحم بوعزةتقنيات و مفاهيم: تحليل النص السردي 813.009/70

دائرة الثقافة و اإلعالمالكتبي أسماءسرديات813.009/71

أزمنة للنشرمعتصم دمحمدراسات- بحث نقدي في التحول و الخصائص : بالغة القصة القصيرة العربية 813.009/72

الشركة المصرية العالمية طه واديالقصة ديوان العرب  قضايا و نماذج813.009/73

دار اليقظة الفكرية/دار السيابناصر شاكر األسديقراءة في حكايات كليلة و دمنة إلبن المقفع: التحليل السيميائي للخطاب 813.009/74

عالم الكتب الحديثسالم سعيدالرواية الجزائرية أنموذجا: التناص التراثي 813.009/75

منشورات إتحاد الكتاب العربعادل فريجاتالخطاب و تقنيات السرد في النص الروائي السوري المعاصر813.009/76



المركز الثقافي العربيسعيد بنكرادالسرد الروائي و تجربة المعنى813.009/77

العلم و اإليمانالقاعود حلمي دمحمدراسة تطبيقية: الرواية اإلسالمية المعاصرة 813.009/78

عالم الكتب الحديثعبيد دمحم صابرالمغامرة الجمالية للنص القصصي813.009/79

عالم الكتب الحديثملحم إبراهيم أحمدالرؤية و الفن: سميحة خريس : في تشكل الخطاب الروائي 813.009/80

عالم الكتب الحديثعمراني المصطفىروايات غسان كنفاني نموذجا: مناهج الدراسات السردية و إشكالية التلقي 813.009/81

عالم الكتب الحديثحبيلة الشريفدراسة في روايات نجيب الكيالني: بنية الخطاب الروائي 813.009/82

عالم الكتب الحديثعبيد دمحم صابرالمغامرة الجمالية للنص الروائي813.009/83

دار المدارس دمحم معتصمالنص السردي العربي الصيغ و المقومات813.009/84

دار غيداءنفلة حسن احمد العزيقراءة نقدية: تقنيات السرد و آليات تشكيله الفني 813.009/85

دار القصبةمسباعي دمحمصورة  المرأة في روايات إحسان عبد القدوس813.009/86

دائرة الثقافة و االعالممهدي صالح علي حسنأنماط البث و التلقي في الخطاب الروائي المعاصر813.009/87

دائرة الثقافة و االعالمعدنان كزارةنقد تطبيقي: القصة القصيرة في أفق التلقي 813.009/88

دائرة الثقافة و اإلعالماحمد عبد المقصودالصورة و المعادل البصري في الرواية العربية المعاصرة813.009/89

813.009/90

بحث في التجريب و عنف الخطاب عند  )مكونات السرد في النص القصصي الجزائري الجديد 

إتحاد الكتاب العرببن سالم عبد القادر(جيل الثمانينات

مؤسسة اإلنتشار العربيالحاج علي هيثمالزمن النوعي و إشكاليات النوع السردي813.009/91

دار مجدالويبنكراد سعيد(لحنا مينة نموذجا" الشراع و العاصفة " رواية  ): سيمولوجية الشخصيات السردية 813.009/92



مصطفى عطية جمعةنقد: مقاربة لداللة الزمن في السرد الروائي  813.009/93
دائرة الثقافة و اإلعالم

دائرة الثقافة و االعالمأيمن اسماعيل بكرنقد: تشكالت الوعي و جماليات القصة 813.009/94

دار أزمنةشخاترة خولةبنية النص الحكائي في كتاب الحيوان للجاحظ813.009/95

دار الفارابيخريس أحمدالعوالم الميتاقصية في الرواية العربية813.009/96

المؤسسة الوطنية لإلتصالعباس إبراهيمدارسة في بنية المضمون: الرواية المغاربية الجدلية التاريخية و الواقع المعيش 813.009/97

منشورات اإلختالف/ الدار العربية للعلومإبراهيم صحراوياألنواع و الوظائف و البنيات: السرد العربي القديم 813.009/98

دار أزمنةالكيالني مصطفىسردية المعنى في الرواية العربية: الرواية و التأويل 813.009/99

2008/12/05- 2وقائع مهرجان العجيلي الرابع للرواية العربية : جماليات الرواية العربية 813.009/100
دار الينابيع

دار الغرببغداد بليةالنص القصصي بين الحقيقة و تأثير الحقيقة813.009/101

دار مجدالويبن مالك رشيدالسيميائيات السردية813.009/102

813.009/103

دراسة، نصوص، : بنية الرواية القصيرة :  الرواية القصيرة في األردن و فلسطين 

دار أزمنةعبيد هللا دمحمببلوغرافيا/أنطولوجيا

مكتبة الرشادحبيب مونسيقراءة في قصة سيدنا يوسف: المشهد السردي في القرآن الكريم 813.009/104

المركز الثقافي العربيأحالم حادي.د1995- 1970قراءة التيار الوعي في القصة السعودية : جماليات اللغة في القصة القصيرة 813.009/105

دار الينابيععاطف البطرسمقاربات في الرواية و القصة القصيرة: االنفتاح الداللي للنص 813.009/106

دار الفراشةالعنزي عبد هللا سعاددراسة نقدية- صور العنف السياسي في الرواية الجزائرية المعلصرة 813.009/107

دار العلم و اإليمانعبد الخالق نادر أحمدقصص مجدي جعفر أنموذجا: الصورة و القصة بحث في األركان و العالقات 813.009/108

دار الثقافةدمحم معتصمالمرأة و السرد813.009/109



منشورات دار اآلدابجاسم الموسوي محسنالنشأة و التحول: الرواية العربية 813.009/110

منشورات اإلختالف/الدار العربية للعلومشرف الدين ماجدولينالصورة السردية في الرواية و القصة و السينما813.009/111

دار الوفاء لدنيامراد عبد الرحمن مبروك"التحفيز نموذجا تطبقيا " آليات المنهج الشكلي في نقد الرواية العربية المعاصرة 813.009/112

منشورات االختالفدمحم معتصمبنية السرد العربي من مساءلة الواقع إلى سؤال المصير813.009/113

عالم الكتب الحديثالمناصرة حسينمقاربات في الخطاب السردي السعودي: وهج السرد 813.009/114

عالم الكتب الحديثعبيد دمحم صابرتأويل متاهة الحكى في تمظهرات الشكل السردي813.009/115

دار النشر للجامعاتعبد الرحيم الكرديالراوي و النص القصصي813.009/116

دار الثقافةالمديني أحمدرؤية السرد فكرة النقد813.009/117

دار الكنديرضوان عبد هللاالنموذج و قضايا أخرى- البنى السردية  - نقد القصة القصيرة  : (1)البنى السردية 813.009/118

813.009/119

أدباء - دراسات في سوسيولوجيا الرواية العربية : الرائي - نقد الرواية  : (2)البنى السردية 

دار اليازوريرضوان عبد هللادراسة في أدب مؤنس الرزاز الروائي: أسئلة الرواية األردنية - الرواية : أردنيون 

دار الكتاب الجديد المتحدةسرحان هيثمدراسة في السرد العربي القديم: األنظمة السيميائية 813.009/120

المركز الثقافي العربيسعيد الغانميخزانة الحكايات813.009/121

المركز الثقافي العربيعبد هللا إبراهيممقاربات نقدية في التناص و الرؤى و الداللة: المتخيل السردي 813.009/122

دار الثقافةعبد الرحيم الكردى(الرجل الذى فقد ظله نموذجا )السرد في الرواية المعاصرة 813.009/123

ديوان المطبوعات الجامعيةعبد الحميد بورايودراسات في القصة الجزائرية الحديثة: منطق السرد 813.009/124

دار مجدالويخليل إبراهيمدراسات في السرد الروائي و القصصي: من اإلحتمال إلى الضرورة 813.009/125

عالم الكتب الحديثكاظم نجم عبد هللادراسات أدبية مقارنة: الرواية العربية المعاصرة و اآلخر 813.009/126

دار اآلدابطرابيشي جورجمقاربة الالشعور في الرواية العربية: الروائي و بطله 813.009/127



دار النشر للجامعات وادي طهالرواية السياسية813.009/128

أطلس للنشرصالح فضللذة التجريب الروائي813.009/129

دار الثقافةجماعة مؤلفينأسئلة الحداثة: الرواية المغربية 813.009/130

هبة النيل العربيةزلط أحمدرؤية تحليلية في األدب القصصى و جماليات النص813.009/131

دار المعرفةبن جلولي عبد الحفيظدراسة- قراءة في تجربة دمحم مفالح الروائية : الهامش و الصدى 813.009/132

دار الوفاء لدنياأحمد عويندراسات في السرد الحديث و المعاصر813.009/133

دائرة الثقافة و اإلعالمعبد الستار جبر عدايقراءة في جماليات األسلوب القصصي: تجليات اللغة البصرية 813.009/134

دار الوفاء لدنيامبروك مراد عبد الرحمنتضاريس الفضاء الروائي نموذجا: جيوبولوتيكا النص األدبي 813.009/135

دار الطليعةجورج طرابيشيهللا في رحلة نجيب محفوظ الرمزية813.009/136

أبو ظبي للثقافة و التراثبن تميم عليمن النوع السردي القاتل إلى جماليات العالم الثالث: الرواية : النقاد و نجيب محفوظ 813.009/137

الدار العربية للعلومزهور كرامالرواية العربية و زمن التكون من منظور سياقي813.009/138

المكتب الجامعي الحديثنفلة حسن أحمد العزيدراسة تطبيقية في رواية الزيني بركات: التحليل السيميائي للفن الروائي 813.009/139

الدار العربية للعلومسعيد يقطين الوجود و الحدود: قضايا الرواية العربية الجديدة 813.009/140

دار صفاءفوزية لعيوس غازي الجابريالتحليل البنيوي للرواية العربية813.009/141

مؤسسة الوراقمصطفى عطية جمعةالذات، الوطن، الهوية: ما بعد الحداثة في الرواية العربية 813.009/142

دار دروبوائل علي الصماديصورة  المرأة في روايات سحر خليفة813.009/143

دار العلم و اإليمانشعبان عبد الحكيم خليفة2000- 1960التجريب في فن القصة القصيرة من 813.009/144

الدار العربية للعلومعبد اللطيف محفوظمقاربة من منظور سيميائية السرد: البناء و الداللة في الرواية 813.009/145

دار كنوز المعرفةعالية محمود صالحمقاربات في الخطاب الروائي813.009/146



عالم الكتب الحديثمحمود دمحم املودةدراسة في النقد الثقافي: الرواية الليبية أنموذجا : تمثيالت المثقف في السرد العربي الحديث 813.009/147

دار مجدالويفيصل غازي النعيميدراسة سيميائية في ثالثية أرض السواد لعبد الرحمن منيف: العالمة و الرواية 813.009/148

عالم الكتب الحديثسوسن البياتي/دمحم صابر عبيدلنبيل سليمان" مدارات الشرق" دراسة في الملحمة الروائية : جماليات التشكيل الروائي 813.009/149

األخضر بن السايحقراءة في حركية السرد االنثوي و تجربة المعنى: سرد الجسد و غواية اللغة 813.009/150
عالم الكتب الحديث

دار اليازوريعبد هللا مسلم الكساسبةتجربة سليمان التوابعة الروائية813.009/151

مجموعة مؤلفينالسرد نموذجا: تقنيات الكتابة اإلبداعية 813.009/152
دائرة الثقافة و اإلعالم

دار أزمنةعصام عساقلةبناء الشخصيات في روايات الخيال العلمي في األدب العربي813.009/153

دار آمونالدالي دمحمالوحدة الفنية في القصة القرآنية813.009/154

مكتبة غريبعلي شلشنشأة النقد الروائي في األدب العربي الحديث813.009/155

مكتبة اآلداب علي الغريب دمحم الشناويفن القص في النثر األندلسي813.009/156

دار مجدالويعليان حسنالعرب و الغرب في الرواية العربية813.009/157

إتحاد الكتاب العربمخلوف عامرمظاهر التجديد في القصة القصيرة بالجزائر813.009/158

المركز الثقافي العربيصالح صالحاألنا و اآلخر عبر اللغة السردية: سرد اآلخر 813.009/159

دار الغربأحمد طالبجماليات المكان في القصة القصيرة الجزائرية813.009/160

الهيئة المصرية العامة للكتاب ربيع الصبروتاللغة  والتراث في القصة و الرواية813.009/161

دار المعارفشبيل عبد العزيزالفن الروائي عند غادة السمان813.009/162

المركز الثقافي العربيالعوفي نجيبمقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية من التأسيس إلى التجنيس813.009/163

دار أزمنةمدوق نور الديندراسات في الرواية العربية: إنغالق الدائرة 813.009/164

مكتبة العلم و اإليمانمزيد بهاء الدين دمحمالنزعة اإلنسانية في الرواية العربية و بنات جنسها813.009/165

دار النشر للجامعاتبن قينة عمرنشأتها و تطورها و قضاياها: القصة العربية الليبية القصيرة 813.009/166



المركز الثقافي العربيسعيد الغانميقراءات في الحكاية العربية: الكنز و التأويل 813.009/167

منشورات اإلختالفبوطاجين السعيدإلبن هدوقة عينة" غدا يوم جديد " دراسة سيميائية : اإلشتغال العاملي 813.009/168

مؤسسة اإلنتشار العربي دمحم سالم دمحم األمين الطلبةدراسة نظرية تطبيقية في سيمانطيقا السرد: مستويات اللغة في السرد العربي المعاصر 813.009/169

أفريقيا الشرقجيران الرحيممقاربة جديدة: رواية الحي الالتيني : في النظرية السردية 813.009/170

دار المعرفة الجامعيةالورقي السعيدإتجاهات القصة القصيرة في األدب العربي المعاصر في مصر813.009/171

دار األحمديمصطفى بيوميالقرآن الكريم في أدب  نجيب محفوظ813.009/172

دار الطليعةكابوا باوالديالتمرد و اإللتزام في أدب غادة السمان813.009/173

دار قباء ثناء أنس الوجودقراءات نقدية في القصة المعاصرة813.009/174

دار الطليعةغالي إلهامالحب و الحرب: غادة السمان 813.009/175

المركز الثقافي العربيحميد لحمدانيبنية النص السردي من منظور النقد األدبي813.009/176

CRASCمنشورات رشيد بوجدرة و إنتاجية النص 813.009/177

دار جليس الزمانممدوح محمود يوسف حامدالرواية و أثرها في النقد األدبي813.009/178

منشأة المعارفرجاء عيدرؤية نقدية: قراءة في أدب نجيب محفوظ 813.009/179

مركز دراسات الوحدة العربيةعبد القادر شرشاردراسة تحليلية: الصهيوني - خصائص الخطاب األدبي في رواية الصراع العربي 813.009/180

المركز الثقافي العربيعلي بن تميمدراسة في التجليات الدرامية للسرد العربي القديم: السرد و الظاهرة الدرامية 813.009/181

دائرة الثقافة و اإلعالمعبد الحكيم سليمان المالكيمن السرديات و السيميائيات السردية إلى علم األجناس األدبية: إستنطاق النص الروائي 813.009/182

الهيئة اإلستشارية للنشرمريم جبر فريحاتدراسة نقدية: التجليات المحلمية في رواية األجيال العربية 813.009/183

دار قباءدمحم حسن عبد هللااإلسالمية و الروحية في أدب نجيب محفوظ813.009/184

وزارة الثقافةناصر يعقوباللغة الشعرية و تجليتها في الرواية العربية813.009/185

الدار العربية للعلومسعيد يقطين مفاهيم و تجليات : السرد العربي 813.009/186

دائرة الثقافة و اإلعالمإحسان التميمي فضاءات المعادل البصري في السرد العربي المعاصر 813.009/187



الدار العربية للعلومشرف الدين ماجدولينأنساق الغيرية في السرد العربي : الفتنة و اآلخر 813.009/188

دار مجدالويزعرب صبحية عودةجماليات السرد في الخطاب الروائي: غسان كنفاني 813.009/189

دار العلم و اإليمانعبد الرحيم وائل سيدنقد السرديات نموذجا: تلقي البنيوية في النقد العربي 813.009/190

دار دمحم علي المتكلم في السرد العربي القديم 813.009/191

إتحاد الكتاب العرب/دار األلمعيةنضال صالحالنزوع األسطوري في الرواية العربية المعاصرة813.009/192

دار الهدىمصطفى بيوميدراسة في أدب يوسف القعيد: الفالح و مؤسسات السلطة 813.009/193

المركز الثقافي العربيإبراهيم صالحأزمة الحضارة العربية في أدب عبد الرحمن منيف813.009/194

منشورات إتحاد الكتاب العربدمحم عزامشعرية الخطاب السردي813.009/195

دار معدغسان السيرإشكالية الموت في أدب جورج  سالم ، غابرييل مارسيل ، آلبيرت كامو813.009/196

عالم الكتب الحديثاألخضر بن السايحدراسة في تقنيات السرد: سطورة المكان و شعرية القص في رواية ذاكرة الجسد 813.009/197

دار العلم و اإليمانأيمن تعليبمنطق التجريب في الخطاب السردي المعاصر 813.009/198

دار الوراق نبيل حمدي الشاهدمائة ليلة و ليلة و الحكايات العجيبة و األخبار الغريبة نموذجا: العجائبي في السرد العربي القديم 813.009/199

دار الغربشهرزاد خرز هللاالفن الروائي عند أحالم مستغانمي813.009/200

الدار العربية للعلومسعد البازعيسرد المدن في الرواية و السينما813.009/201

دار هومهبوخروف سهامقراءة في األعمال األدبية لحفناوي  زاغر813.009/202

دار الهدىعمر عبد الواحددراسة في طوق الحمامة إلبن حزم: بنية الخبر 813.009/203

المركز الثقافي العربيسعيد يقطينالبنيات الحكائية في السيرة الشعبية: قال الراوي 813.009/204

دار الفكر اللبنانيمحبة حاج معتوقأثر الرواية  الواقعية الغربية في الرواية العربية813.009/205

الشركة المصرية العالميةمنير فوزيصورة الطفل في الرواية المصرية813.009/206

منشورات إتحاد الكتاب الجزائريينوسيلة توسيسدراسة: بين المنظور و المنثور في شعرية الرواية 813.009/207

دار األدابأدريس سماحبحث في رواية التجربة الناصرية: المثقف العربي و السلطة 813.009/208

عالم الكتب الحديثفتحي بوخالفةشعرية القراءة و التأويل في الرواية الحديثة813.009/209

الدار العربية للعلومشعيب حليفيشعرية الرواية الفانتاستيكية 813.009/210

دائرة الثقافة و اإلعالممشتاق عباس معنقراءة في الخطاب الروائي المغربي الحديث: حركية الفضاء الزمني في جسد الرواية 813.009/211



دائرة الثقافة و اإلعالمدمحم السيد إسماعيلفي القصة العربية القصيرة " فضاء المكان " بناء 813.009/212

دار األلمعية عبد القادر عميشسردية الخبر: شعرية الخطاب السردي 813.009/213

دار المنهل اللبنانيجان نعوم طنوسدراسات في نصوص أدبية معاصرة: ثنائية الشرق و الغرب 813.009/214

عالم الكتب الحديثباديس فوغالي دراسات في القصة و الرواية813.009/215

دار جريرحسين أحمد بن عائشة نموذجا- رحلة السندباد البحري األولى : مستويات تلقي النص األدبي 813.009/216

دار صفاءأحمد رحيم كريم الخفاجيالمصطلح السردي في النقد األدبي العربي الحديث813.009/217

دار مجالويحلومة التجانيدراسة تحليلية سيمائية في الخطاب القرآني: البنية السردية في قصة النبي إبراهيم عليه السالم 813.009/218

دار العلم و اإليماننادر أحمد عبد الخالق دراسة موضوعية و فنية: الشخصية الروائية بين علي أحمد باكير و نجيب الكيالني 813.009/219

دار مجدالويحسن عليان سيرة مدينة و شعب : الرواية والسيرة : تداخل األجناس األدبية 813.009/220

دار وائل كريم الوائلي مصادر نقد القصة القصيرة و الرواية في العراق813.009/221

دار نينويأيمن الغزالي لذة القراءة في أدب الرواية 813.009/222

دار األمان عبد القادر بن سالمبنية الحكاية في النص الروائي المغاربي الجديد813.009/223

دار األمةعمر بن قينة(القصيرة و الطويلة  )دراسات في القصة الجزائرية 813.009/224

دار األمان دمحم بوعزةسرديات ثقافية من سياسات الهوية إلى سياسات اإلختالف813.009/225

دار األمان دمحم معتصمدراسات تأويلية في الرواية العربية المعاصرة: المتخيل المختلف 813.009/226

دار غيداءفريدة إبراهيم بن موسىدراسة نقدية: زمن المحنة في سرد الكاتبة الجزائرية 813.009/227

الهيئة المصرية العامة للكتاب نبيل عبد الحميدبين الحكى و النقد813.009/228

عالم الكتب الحديثمحمود طلحةدراسة تحليلية في وحي القلم للرافعي: تداولية الخطاب السردي 813.009/229

813.009/230

فوضى - ذاكرة الجسد  )الفن الروائي في ثالثية أحالم مستغانمي : الجسد في مرايا الذاكرة 

دار األمان منى الشرافي تيم(عابر سرير - الحواس 

دار الفارسعبد هللا إبراهيم المحاورات السردية813.009/231

دار المعرفة الجامعيةسحر حسين شريفدراسات نقدية في الرواية العربية813.009/232

عالم الكتب الحديثجمال بوطيببحث في إنثروبولوجيا الجسد: المرجع و الداللة : الرواية العربية الحديثة 813.009/233



عالم الكتب الحديثعبد الواحد التهامي العلميدراسة في أدب الجاحظ : أنماط تلقي السرد في التراث النقدي 813.009/234

الدار المصرية اللبنانيةشهال العجيلي الخصوصية الثقافية في الرواية العربية 813.009/235

الدار العربية للعلوم صالح زياد قراءة نقدية في القصة القصيرة السعودية : مجازات الحداثة 813.009/236

دار الفارابييمنى العيد تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي 813.009/237

دار نينويدراسات في رواية مابعد الحداثة: جماليات ماوراء القص 813.009/238

دار الحامدحسن سالم هندي إسماعيل1967-1939دراسة في البنية السردية : الرواية التاريخية في األدب العربي الحديث 813.009/239

دار اليازوريحفناوي بعليجماليات الرواية النسوية الجزائرية تأنيث الكتابة و تأثيت بهاء المتخيل813.009/240

دار زهرانحكيمة سبيعيخطاب الرواية عند أحالم مستغانمي813.009/241

دار اليازوريحفناوي بعليأفاق التجديد و متاهات التجريب: تحوالت الخطاب الروائي الجزائري 813.009/242

عالم الكتب الحديثالشريف حبيلةدراسة سوسيونصية في الرواية الجزائرية المعاصرة: الرواية و العنف 813.009/243

دار الحامدسليم بتقةترييف السرد الروائي الجزائري813.009/244

دار األمان إدريس الكريوينموذجا" مرافئ الحب السبعة " رواية علي القاسيم : بالغة السرد في الرواية العربية 813.009/245

مركز اإلسكندرية للكتاب إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافيدراسة علمية تحليلية و نقدية  : القصص و حكايات الطفولة 813.009/246

منشورات مخبر البحث التاريخي جعفر يايوشدراسة في األنماط و التمثالت: التجربة و التاريخ : األدب الجزائري الجديد 813.009/247

دار الفكر سيدي دمحم بن مالكالرمز و النسق الثقافي: سيمائية الحيوان في الشوقيات 813.009/248

دار ميمسيدي دمحم بن مالكعشر قراءات في المصطلح السردي و ترجمته: السرد و المصطلح 813.009/249

دار الكندي أحمد الزعبيالتيارات المعاصرة في القصة القصيرة في مصر813.009/250

عالم الكتب الحديثالشريف حبيلةمفاهيم نظرية : مكونات الخطاب السردي 813.009/251

دار وائلنضال دمحم فتحي الشمالي تجربة زيادة قاسم الروائية813.009/252

منشورات إتحاد الكتاب العربعز الدين دياب "الرواية السورية أنموذجا " التحليل األنثروبولوجي لألدب العربي 813.009/253

دار الكندي سلمان كاصد دراسة بنيوية في األدب القصصي: عالم النص 813.009/254

دار أسامة فضيلة فاطمة دروش سوسيولوجيا األدب و الرواية 813.009/255

دار الوراقعامر الدبكالسيرة الذاتية في الخطاب الروائي العربي 813.009/256

المركز الثقافي العربيفاطمة المرنسينساء حاكمات في بالد اإلسالم: سلطانات منسيات 813.009/257

مصر العربية للنشر و التوزيع همت بسيوني عبد العزيزتغير قيمة اإلنتماء في المجتمع : في علم إجتماع األدب 813.009/258

دار الروافد الثقافية قراءة في دوائر القرب : التفاعل البروكسيمي في السرد العربي 813.009/259

منشورات سرودعبد اللطيف محفوظوظيفة الوصف في الرواية 813.009/260

دار الوراق مصطفى عطية جمعةالذات، الوطن، الهوية: مابعد الحداثة في الرواية العربية الجديدة 813.009/261

دائرة الثقافة و اإلعالمعدالة أحمد إبراهيم الجديد في السرد العربي المعاصر 813.009/262

دائرة الثقافة و اإلعالمدمحم حسن الحربي نقد على نقد: الرواية و القصة القصيرة في ااإلمارات 813.009/263

الدار العربية للكتاب عبد الصمد زايدمفهوم الزمن و داللته 813.009/264



813.009/265

جماليات و إشكاليات اإلبداع   : ( 1986-1970 )بنية الزمن في الخطاب الروائي الجزائري 

دار األديب بشير بويجرة دمحم 2.ج

دار األمل نادية بوشفرة معالم سيميائية في مضمون الخطاب السردي 813.009/266

دار األمل نادية بوشفرة مباحث في السيميائية السردية 813.009/267

جعفر يايوشالتجربة و المال: األدب الجزائري الجديد 813.009/268

مركز البحث في األنتريولوجيا 

اإلجتماعية و الثقافية

ديوان المطبوعات الجامعية حبيب مونسيمقاربة لترددات السرد في قصة موسى عليه السالم: التردد السردي في القرآن الكريم 813.009/269

دار دجلةدمحم جواد البدراني مقاربات في السرد و نقد النقد813.009/270

دار غيداءدمحم صابر عبيدمقاربة نقدية في ديناميات التعبير الروائي عند قاسم توفيق : فلسفة السرد 813.009/271

دار دجلة عمر عتيققضايا نقدية معاصرة في الرواية و القصة القصيرة 813.009/272

عالم الكتب الحديثنعيمة سعدية التحليل السيميائي و الخطاب 813.009/273

دار عيبداءفليح مضحي أحمد السامرائيمستويات نقد السرد عند عبد هللا أبوهبف813.009/274

دار غيداءدمحم صابر عبيد التنازع التأويلي في عتبة العنوان : سيمياء النص الموازي 813.009/275

النادي األدبي الثقافي علي زعلة الخطاب السردي في روايات عبد هللا الجفري 813.009/276

عالم الكتب الحديث الجياللي الغرابي ألحمد التوفيق أنموذجا" السيل " رواية : عناصر السرد الروائي 813.009/277

دار األمان آراء عابد الجرماني إتجاهات النقد السيميائي للرواية العربية813.009/278

دار األيام أسماء بوبكريفي خطاب أحالم مستغانمي الروائي " الالزمكان " جدلية 813.009/279

ديوان المطبوعات الجامعية عبد الجليل مرتاض رشيد ميموني نموذجا: البنية السردية في اإلبداع الروائي 813.009/280

دار أمجدسمير عبد الرحيم أغادراسة في قصص صالح زنكنة: البناء السردي في القصة القصيرة 813.009/281

دار كنوز الحكمة عبد هللا شطاح التخييل الذاتي في أدب واسيني األعرج : نرجسية بال ضفاف 813.009/282

عالم الكتب الحديث بان البنادراسة في الرواية اإلسالمية المعاصرة : الفواعل السردية 813.009/283

منشورات ضفافدمحم فليح الجبوري اإلتجاه السيميائي في نقد السرد العربي الحديث 813.009/284

مركز الكتاب األكاديمي عبد الرحمن بن زورة(المفهوم و التحوالت  )شعرية الفضاء في النقد الروائي المغاربي المعاصر 813.009/285

المجلس األعلى للغة العربية الرواية بين ضفتي المتوسط 813.009/286

المجلس األعلى للغة العربية عبد الحميد سرحان الرواية و المجتمع الكولونيالي في الجزائر مابين الحربين 813.009/287

الدار المصرية اللبنانيةالعناني رشيدمقاالت في السرد العربي: إستنطاق النص 814.009/01

دار الوفاء لدنياعبد الوهاب محمودمقاالت في النقد األدبي: قراءات و أدباء معاصرون 814.009/02

دار اآلدابإدوارد سعيد1تأمالت حول المنفى و المقاالت أخرى 814.009/03

دار الوفاء لدنياأحمد محمود مباركو مضات إسالمية في الشعر العربي المعاصر814.009/04

دار الوفاء لدنيامحمود عبد الوهابمقاالت نقدية814.009/05

دار الوفاء لدنياأحمد زلطبحوث و مقاالت: قراءة في األدب الحديث 814.009/06



دار غريبالربيعي محمودمقاالت أدبية قصيرة814.009/07

دار اآلدابرئيف خورياألدب المسؤول814.009/08

دار الوفاء لدنيامحمود عبد الوهابمقاالت في النقد األدبي: قراءات و إبداعات معاصرة 814.009/09

الدار المصرية اللبنانيةدمحم رجب البيوميبين األدب و النقد814.009/10

دار الفارسنادر كاظمبحث في أنماط التلقي لمقامات الهمذاني في النقد العربي الحديث: المقامات و التلقي 814.009/11

دار الهدىعمر عبد الواحدمقامات الحريري نموذجا: التعلق النصي 814.009/12

دار اإليداع الحديثعز الدين يوسفآراء نقدية صريحة في الحداثة و الشعر و المجتمع! : و جديد ال يعيش ! قديم ال يموت 814.009/13

عالم الكتب الحديثنجم عبد هللا كاظممقاالت في النقد و األدب و الظاهرة األدبية814.009/14

دار المعارفكرو أبو القاسم دمحمدراسات في األدب و النقد814.009/15

دار الوفاء لدنياشفيق فريد ماهرتأمالت في العالم الروائي لدمحم جبريل: فسيفساء نقدية 814.009/16

منشورات أمانةزياد الزعبيقراءات في األدب الحديث: نص على نص 814.009/17

دار اآلدابإلياس خوريدراسات نقدية: الذاكرة المفقودة 814.009/18

دار عالء الدينأحمد زياد محبكدراسات نقدية من األسطورة إلى القصة القصيرة814.009/19

دار الوفاء لدنياصبري عبد هللا قنديلقضايا و معارك أدبية و نقدية: رياح اإلنشطار 814.009/20

( م 1940-1870من البالغة إلى النقد  )القسم األول : نظرية النقد 814.009/21
منشورات وزاة الثقافة

منشورات وزاة الثقافة( م 1980-1940مقاالت نقدية  )القسم الثاني : نظرية النقد 814.009/22

منشورات وزاة الثقافة( م1995-1985شهادات - حوارات - مقاالت )القسم الثالث : نظرية النقد 814.009/23

دار قباءنسيمة الغيثدراسات في األدب و النقد: إلى النص ... من المبدع 814.009/24

مؤسسة الرحاب الحديثةخالد إبراهيم يوسفقراءات و رؤي في النقد و األدب عند العرب814.009/25



دار النهضة العربيةدمحم زكي العشماويالرؤية المعاصرة في األدب و النقد814.009/26

دار المنتخب العربيتركي الحمدتأمالت في الفعل الحضاري: عن اإلنسان أتحدث 814.009/27

دار الهدىدمحم نجيب التالويرؤى نقدية معاصرة814.009/28

دار الينابيعقيس مجيد المولىكتابات نقدية: عودة النص 814.009/29

دار غريبعبد القادر القطقضايا  ومواقف814.009/30

دار العلم للماليينميشال عاصيفي النقد األدبي814.009/31

دار الهدىعمر عبد الواحددراسة في مقامات بديع الزمان الهمذاني: السرد و الشفاهية 814.009/32

دار الهدىعمر عبد الواحدتحليل الخطاب السردي في مقامات الحريري: شعرية السرد 814.009/33

عالم الكتب الحديثنور مرعي الهدروسيالسرد في مقامات السرقسطي814.009/34

الدار المصرية اللبنانيةعبد الحليم عبد اللطيف أبو همامدراسات نقدية814.009/35

دار الوفاء لدنيادمحم عبد المنعم خفاجيأسبابه و ظواهره: عبقرية اإلبداع األدبي 814.009/36

دار سندبادرضا الطويلدراسات نقدية: نظرتان للخلف 814.009/37

دار الحوارإبراهيم الخليلقراءة نقدية في األدب الحديث: الميراث الدموي 814.009/38

-المدارس- شركة النشر و التوزيعاإلدريسي رشيدسيمياء التأويل الحريري بين العبارة واإلشارة814.009/39

دار المعرفة الجامعيةالسعيد الورقيدراسات نقدية814.009/40

دار الفكر اللبنانيساسين عسافدراسات تطبيقية في الفكر النقدي األدبي محورها الرؤية و الرؤيا814.009/41

دار توبقالعبد الفتاح كيليطواألدب و اإلرتياب814.009/42

دار عالء الدينشاكر الحاج مخلفدراسات، أراء، أفكار: في األدب و الفن 814.009/43

دار الوفاء لدنياخليفة أحمد يوسفدراسات أدبية و نقدية814.009/44

الدار المصرية اللبنانيةعبد الحليم عبد اللطيفأدب و نقد814.009/45

إبراهيم خليلبحوث و قراءات: في نظرية األدب و علم النص 814.009/46

منشورات / الدار العربية للعلوم

اإلختالف

دار غريبالقط عبد القادرفي األدب العربي الحديث814.009/47

مكتبة المجتمع العربيالقواسمة دمحم عبد هللاأبحاث و قراءات في األدب و الفن: تجليات التجربة 814.009/48

دار مجدالوي/وزارة الثقافةإبراهيم خليلمقاربات في نظرية األدب و نظرية اللغة814.009/49



منشورات اإلختالفبودومة عبد القادرالحداثة و فكر اإلختالف814.009/50

دار الكتاب الجديدإبراهيم عبد هللاقراءات نقدية في السرد و الشعر: تحليل النصوص األدبية 814.009/51

دار غريبمحمود الربيعيمن أوراقي النقدية814.009/52

دار مجدالويخليل إبراهيمبحوث و دراسات: في لغة األدب و أدب اللغة 814.009/53

دار الفكر اللبنانيوحبة فانوسدراسات في حركية الفكر األدبي814.009/54

دار الثقافةوائل غاليمعرفية النص814.009/55

المؤسسة العربية للدراساتعبد الرحمن منيفالكاتب و المنفى814.009/56

دار قباءبدوي عبدهالعصر الحديث: دراسات في النص الشعري 814.009/57

دار قباءبدوي عبدهعصر صدر اإلسالم و بنى أمية:دراسات في النص الشعري 814.009/58

دار قباءعبده بدويالعصر العباسي: دراسات في النص الشعري 814.009/59

814.009/60

القضايا و المشكالت من منظور : القسم األول : ثورة النقد في عالم األدب و الفلسفة و السياسة 

دار الوفاء لدنياعاطف العراقيالثورة النقدية

814.009/61

كتب و شخصيات من منظور : القسم  الثاني : ثورة النقد في عالم األدب و الفلسفة و السياسة 

دار الوفاء لدنياعاطف العراقي1.الثورة النقدية ج

814.009/62

كتب و شخصيات من منظور : القسم  الثاني : ثورة النقد في عالم األدب و الفلسفة و السياسة 

دار الوفاء لدنياعاطف العراقي2.الثورة النقدية ج

دار الحكيمسهيل العثمانإسهام في الفكر الحضاري و النقدي814.009/63

دار الينابيعقيس مجيد المولىإشتغال آخر للمعنى: مخيلة النص 814.009/64

عبد الرشيد الصادق محموديطه حسين بين السياج و المرايا814.009/65

عين للدراسات و البحوث اإلنسانية و 

اإلجتماعية

دار أزمنةدمحم برادةدراسات نقدية: الذات في السرد الروائي 814.009/66

دار اآلدابسامي سويدانجدلية الحوار في الثقافة و النقد814.009/67

دار المعرفة الجامعية أحمد صبرهنقد تطبيقي: دراسات نقدية 814.009/68

شركة النشر و التوزيعدمحم مفتاحمن القراءة إلى التنظير: النص 814.009/69

منشورات إتحاد الكتاب العربعدنان بن ذريلالنص و األسلوبية بين النظرية و التطبيق814.009/70

عالم الكتببحوث و دراسات مهداة من تالمذته و أصدقائه: تمام حسان رائد لغويا 814.009/71

دارالمعرفة الجامعيةعيسى فوزينقد تطبيقي: دراسات نقدية 814.009/72



نهضة مصردمحم مندورالنقد و النقاد  المعاصرون814.009/73

منشورات مختارات موريس أبو ناضرأبحاث نقدية: إشارة اللغة و داللة الكالم 814.009/74

عالم الكتب مصلوح سعد عبد العزيزدراسات و مثاقفات في مسائل الخالف: في النقد اللساني 814.009/75

دار مجدالويعدنان بن ذريل دراسة: اللغة و األسلوب 814.009/76

منشورات دار معدوليد مشوحبحوث مقارنة في التاريخ و الظواهر و التطور: دراسة في الشعر العربي الحديث 814.009/77

الشركة العربيةأحمد زلطرؤية تحليلية ناقدة: في جماليات النص 814.009/78

دار الحامد ضياء غني لفتهسردية النص األدبي814.009/79

المجلس األعلى للثقافةإميليوغرسية غومسثالث دراسات عن الشعر األندلسي814.009/80

دار اآلدابصالح فضلدراسة سيميولوجية في شعرية القص و القصيد: شفرات النص 814.009/81

منشورات إتحاد الكتاب العربمجموعة  باحثينقراءات في مشروع دمحم عزام النقدي: الحداثة النقدية 814.009/82

دار الفارسمحمود السمرةالنقد األدبي  و اإلبداع في الشعر814.009/83

دار الطليعةالعناني رشيدقراءة ما بين السطور: نجيب محفوظ 814.009/84

دار جريرمحمود درابسةدراسات في القديم و الحديث: رؤى نقدية 814.009/85

دار الوفاء لدنيامصطفى عبد الشافيرحلتي مع الكتب814.009/86

المركز الثقافي العربيعبد هللا دمحم الغذاميالمرأة و اللغة814.009/87

المركز الثقافي العربيعبد هللا دمحم الغذاميمقاربات حول المرأة و الجسد و اللغة : ثقافة الوهم 814.009/88

مكتبة األنجلو المصريةسيد البحراوي1.أجيال و مالمح ج: أنواع النثرية في األدب العربي المعاصر 814.009/89

مكتبة األنجلو المصريةسيد البحراوي2.أجيال و مالمح ج: األنواع النثرية في األدب العربي المعاصر 814.009/90

دار الفكر العربيناقدا و رائدا في دراسة األدب المقارن: دمحم غنيمي هالل 814.009/91

دار الوفاء لدنيامختار عطيةبحوث تطبيقية في األدب العربي814.009/92

دار البركةتذوق النص األدبي814.009/93

المكتب المصريمجموعة من المؤلفينحوارات نقدية814.009/94

دار توبقالعبد السالم بنعبد العاليدراسات في أعمال عبد الفتاح كيليطو: األدب و الميتافيزيقا 814.009/95



دار الفارس نور  الهدى باديسدراسات في الخطاب 814.009/96

دار اليازوري صورة المبدع و صوت الناقد: سليمان األزرعي 814.009/97

دار اليازوري دمحم القواسمةأبحاث و قراءات و مقابالت: عبد هللا رضوان الذات و اآلخر 814.009/98

دار العلم و اإليماننادر أحمد عبد الخالقبحوث و دراسات تطبيقية : الرواية الجديدة 814.009/99

دار المسيرةسامي يوسف أبو زيدتذوق النص األدبي 814.009/100

ةمتعة الشد814.009/101 مؤسسة حورس الدوليةأمحد صير

دار اليازوري أحمد عطية السعودي(لون فكاهي ساخر  )أحماض أدبية 814.009/102

ي : صدى المشح 814.009/103
ر
ي المشح اإلماراب

 
إصدارات دائرة الثقافة و اإلعالمإبراهيم مباركمقاالت ف

ي مقامات إبن الجوزي 814.009/104
 
المكتب الجامعي الحديث باسم ناظم سليمان نارص الموىل دراسة تحليلية : الشد ف

ي إبداع سناء شعالن 814.009/105
 
ي التشكيل و الرؤى و الداللة ف

 
دار الوراق مجموعة من المؤلفير القصصي: فضاءات التخييل مقاربات ف

ي 814.009/106 دار أسامة صادق يوسف الدباس تذوق النص األدبر

دار األلمعية أسئلة الذات و المجتمع: المحكي الروائي العربي 814.009/107

دار اإلبتكار مصطفى شميعة قراءات في نصوص حديثة : النص و أسئلة المعنى 814.009/108

الهيئة المصرية العامة للكتابماهر شفيق فريددراسات نقدية و مقاالت مترجمة : مامن طروادة ثانية 814.009/109

مكتبة اآلدابماهر شفيق فريدقراءات شتى 814.009/110

اللسانيات التطبيقية / تعليمية اللغة العربية                                                                       

دار النشرالمؤلفالـعـنــــــــــــــــــــــــوانرقم التصنيف

دار الغربمنصوي عبد الحقصفات المعلم اإلنتاجية370/01

دار الثقافةمكسي دمحممقاربات و تقنيات: ديداكتيك القراءة المنهجية 370/02

دار الكتاب الجديد المتحدةغاستون مياالريطرق البحث في علوم التربية370/03

المكتب الجامعي الحديثالخبرة الفرنسية في تعليم و تعلم العلوم و تطبيقاتها في الدول العربية و األجنبية370/04

دار دجلةكاتوت سحر أمينطرق تدريس التاريخ370/05

دار جسورفضيل عبد القادرحقائق و إشكاالت: المدرسة في الجزائر 370/06

دار الفكر  وليد أحمد جابرتخطيطيها و تطبيقاتها التربوية: طرق التدريس العامة 370/07

زهراء الشرقرمزيعبد الحي أحمدتكنولوجيا التعليم: الوسائل التعليمية و التقنيات التربوية 370/08

دار الفكر جمال الخطيبمناهج و أساليب التدريس في التربية الخاصة370/09



ت.ت.م.ع.شيعقوب نشوانأساليب تدريس العلوم370/10

دار التنويرخالد لبصيصالتدريس العلمي و الفني الشفاف بمقاربة الكفاءات و األهداف الكفاءات و األهداف370/11

دار جريرإبراهيم دمحم المحاسمةالقياس و التقويم الصفي370/12

دار جريرعبد الحكيم علي مهيداتالتقويم الواقعي370/13

دار ماهي ماجدة محمود صالحإنتاج الوسائل التعليمية370/14

دار المسيرة علي سامي علي الحالقأسس نظرية و إسترتيجات تدريسية: اللغة و التفكير الناقد 370/15

المكتب العربي الحديث حسين عبد الحميد رشواندراسة في علم إجتماع التربية: التربية و المجتمع 370/16

مركز دراسات الوحدة العربيةمحيا زيتونالتعليم في الوطن العربي في ظل العولمة و ثقافة السوق370/17

الدار العربية للكتاب حسن شحاتةالبحوث العلمية و التربوية بين النظرية و التطبيق370/18

دار المعرفة الجامعية شبل بدراندراسات في نظم التعليم: التربية المقارنة 370/19

دار المرصية اللبنانيةعبد التواب يوسفأدبه الشفاهي و المكتوب: طفل قبل المدرسة 370/20

دار الطليعة عبد هللا عبد الدائمدور التربية و الثقافة في بناء حضارة إنسانية جديدة370/21

مؤسسة الشباب الجامعةعبد المنعم الميالديأصول التربية370/22

دار جليس الزماننحند فالح مسلم الجبورتدريس التاريخ بطريقة تحليل النص370/23

عالم الكتب الحديثدمحم فؤاء الحوامدة/راتب قاسم عاشور فنون اللغة العربية و أساليب تدريسها بين النظرية والتطبيق370/24

دار الثقافةرافد عمر الحريريإدارة التغيير في الؤسسات التربوية370/25

دار الفكرسالمة عبد العظيم حسينإتجاهات حديثة في اإلدارة المدرسية الفعالة370/26

الوراق  للنشر والتوزبععبد الرحمن عبد الهاشميدراسات في مناهج التربية اإلسالمية واللغة العربية وأساليب تدريسها370/27

دار الشروقعبد الرحمن عبد الهاشميإستراتيجيات حديثة في فن التدريس370/28

دار الشروقمج مؤلفونأساليب حديثة في تدريس قواعد اللغة العربية370/29



دار الشروقمحسن علي عطيةالكافي في أساليب تدريس اللغة العربية370/30

مكتبة بستان المعرفة أمل كرم خليفةالوسائل التعليمية370/31

دار المناهجفؤاد  حسن أبو الهيجاءطرق تدريس الدراسات القرآن370/32

دار غريبعبد المنعم  سيدعبد العالطرق تدريس اللغة العربية370/33

غير موجوداللغة العربية و التعليم رؤية مستقبلية للتطوير370/34

مركز اإلمارات للدراسات و البحوث 

اإلستراتيحية

مؤسسة الثقافة الجامعيةمبروكة عمر محيريقدراسات في المعلومات و البحث العلمى و التأهيل و التكوين370/35

دار اليازوريقنديلجي عامرالبحث العلمي و إستخدام مصادر المعلومات التقليدية و اإللكترونية370/36

دار الخليج عبد الرحمن العزاويأصول البحث العلمي370/37

دار زهران عبد الغفور إبراهيم أحمدالمدخل إلى طرق البحث العلمي370/38

دار المسيرةالضامن منذرأساسيات البحث العلمي370/39

370/40

البحث و التطوير و اإلبتكار العلمي في الوطن العربي في مواجهة التحدي التكنولوجي و الهجرة 

دار مجدالوي دمحم رشيد الفيلالمعاكسة

دار الراية محمود دمحم الجراحأصول البحث العلمي370/41

دار المسيرةدمحم وليد البطشتصميم البحث و التحليل اإلحصائي: مناهج البحث العلمي 370/42

دار اليازوريدمحم أزهر سعيد السماكأسس و تطبيقات: طرق البحث العلمي 370/43

دار القاهرة الدعيلج  إبراهيمالتطوير- التنظيمات - األسس - المكونات : المناهج 370/44

دار النهضة العربية سمير دمحم كبريتاألسلوب العلمي في كتابة البحث الجامعي370/45

دار الفكر/دار مجدالويعبيدات ذوقانأساليبه- أدواته - مفهومه : البحث العلمي 370/46

دار الطليعة فضل هللا مهديأصول كتابة البحث و قواعد التحقيق370/47

منشورات الحلبيمايسة أحمد النيالالبحث العلمي و أخالقياته370/48

دار المعرفة الجامعية دمحم دمحم قاسمالمدخل إلى مناهج البحث العلمي370/49



األكاديميونأمين دمحم سالم المناسيةالبيان في قواعد البحث العلمي و مناهجه و تحقيق المخطوطات و مصادر الدراسات االسالمية370/50

دار  جريرالعناتي وليددليل الباحث إلى اللسانيات الحاسوبية العربية370/51

دار الفكر عبد الحق كايد إبراهيمتخطيط المناهج وفق منهج التفريد و التعلم الذاتي370/52

مؤسسة الطريق نجاح عبد الهادي كبة دراسات تربوية نفسية أدبية: مقاربات بين اللغة و علم النفس 370/53

دار الثقافة عبد الكريم مجاهد مرداوي معاجم المعاني والمفردات: مناهج التأليف المعجمي عند العرب 370/54

دار المعرفة الجامعية محمود أحمد نحلةآفاق جديدة في البحث اللغوى المعاصر 370/55

منشورات جامعة عمر المختار جاسم محمود الحسونطرق تعليم اللغة العربية في التعليم العام370/56

دار الوفاء لدنياالخميس سالمةبعض قضايا التنظير و البحث و الممارسة: األدب التربوي العربي 370/57

دار وائلإسماعيل أحمد عمايرةالمستشرقون و المناهج اللغوية370/58

مركز اإلسكندرية للكتاب حسنى عبد الباري عصر اإلتجاهات الحديثة لتدريس اللغة في المرحلتين اإلعدادية و الثانوية370/59

دار المسيرةعلي أحمد مدكور النظرية و التطبيق: تدريس فنون اللغة العربية 370/60

دار العلم للماليينماييه- السنون منهج البحث  في األدب و اللغة370/61

منشورات جامعة قاز يونسنوزاد حسن أحمدالمنهج  الوصفي في كتاب سيبويه370/62

دار المعرفة الجامعية محمود سليمان ياقوتمنهج في البحث اللغوي370/63

المكتبة الجامعية األزريطة نور الهدى لوشنمباحث في علم اللغة و مناهج البحث اللغوى370/64

دار وائلإسماعيل أحمد عمايرةتطبيقات في المناهج اللغوية370/65

وزارة األفاق و الشؤون اإلسالميةعبد الحميد العلمي.أ( هـ 790ت  )منهج الدرس الداللي عند اإلمام الشاطبي 370/66

دار الثقافية دمحم السيد علي بالسيالمدخل إلى البحث اللغوي370/67

دار النهضة العربية لبيب رشدياألسس العامة للتدريس370/68



دار هومهبلعيد صالحمقاربات منهاجية370/69

دار قباءعائشة حسين فريدمنهج البحث البالغي370/70

المكتب االعربي الحديثمحي  دمحم مسعدكيفية كتابة األبحاث و األعداد للمحاضرات370/71

منشورات جامعة عمر المختار داي. ركيف تكتب بحثا علميا و تنشره370/72

جروس برسخريستو نجمالمرجع في مناقشات جامعية370/73

المجلس األعلى للثقافةأمبرتور ايكوكيف تعد رسالة دكتوراه370/74

دار صفاءعبد الرحمن الهاشميرؤية نظرية تطبيقية: تحليل محتوى مناهج اللغة العربية 370/75

دار الفكر العربيأحمد طعيمةمستوياتها ، تدريسها ، صعوباتها: المهارات اللغوية 370/76

دار المعرفة الجامعية زكريا إسماعيلطرق تدريس اللغة العربية370/77

دار وائلالصيرفي دمحم عبد الفتاحالبحث العلمي الدليل التطبيقي للباحثين370/78

دا رالنهضة العربيةدمحم سمير كبريتدفتر التحضير العلمي للمرحلتين األساسية و المتوسطة في اللغة العربية370/79

دار مجدالوي سميح أبو مغلي األساليب الحديثة لتدريس اللغة العربية370/80

مركز اإلسكندرية للكتاب حسنى عبد الباري عصر(النظرية و التطبيق  )مهارات التدريس النحو العربي 370/81

الدار المصرية اللبنانية ظبية سعيد السليطيتدريس النحو العربي في ضوء اإلتجاهات الحديثة370/82

عبد الرحمان عبد علي الهاشميدراسات في مناهج اللغة العربية وطرائف تدريسها370/83

دار المسيرةماجد زكي الجالدمهارات تدريس القرآن الكريم370/84

دار غريبجميل عبد المجيد(المستوى األول - متطلب جامعة  )المهارات األساسية في اللغة العربية 370/85

دار الفكرحسن البجةأصول تدريس العربية370/86

مكتبة اإلشعاع الفنيةداود عبد الباري دمحمالمنهج التربوي و العلمي عند الصوفية370/87

مكتبة الخانجيرمضان عبد التوابالمدخل إلى علم اللغة و مناهج البحث اللغوي370/88

دار األملأمنة بعليأسئلة المنهجية العلمية في اللغة و األدب370/89



دار الكتاب الحديثجنهويتسكي هدىسيبويه و األخفش األوسط: من مناهج البحث في اللسانيات و اللغويات المعاصرة 370/90

دار المصرية اللبنانيةحسين شحاتهتعليم اللغة العربية بين النظرية و التطبيق 370/91

مكتبة الثقافة فيصل حسين طحيمر العلي المرشد الفني لتدريس اللغة370/92

دار مجادالويرسىمي علي عابدالنشاطات التربوية المدرسية بين األصالة و التحديث 370/93

دار الفكر العربيسميح أبو مغليالتدريس باللغة العربية الفصيحة لجميع المواد في المدارس370/94

دار المسيرةحامد عبد السالم زهران أسسها، مهاراتها، تدريسها، تقويمها: المفاهيم اللغوية عند األطفال 370/95

الدار الدولية إنطوان صباحدراسات في اللغة العربية الفصحى و طرائق تعليمها370/96

دار األملسعيد دمحم مرادالتكاملية في تعليم اللغة العربية 370/97

مركز اإلسكندرية للكتاب حسني عبد الباري عصر  (تعليمها و تقويم تعلمها  )فنون اللغة العربية 370/98

مؤسسة الثقافة الجامعيةفوزي عبد الخالقالمفاهيم و المنهجيات: طرق البحث العلمي 370/99

عالم الكتب سعيد عبد هللا الفى التكامل بين التقنية و اللغة370/100

دارالثقافةعلي آيت أوشاننموذج النحو الوظيفي من المعرفة العلمية إلى المعرفة المدرسية: اللسانيات و الديداكتيك  370/101

دار الفالحدمحم علي الخولياإلختبارات اللغوية370/102

دار غريبصالح روايالطريقة المثلى لتدريس قواعد النحو في مراحل التعليم المختلفة370/103

دار النهضة العربيةكبريت سمير دمحماإلمتحانات الجامعية نماذج مختارة في النحو و الصرف و التطبيقات370/104

دار الشروقطه علي حسين الدليمياللغة العربية مناهجها و طرائق تدريسها370/105

بيروت-دار النهضة العربية 1.تعلمية اللغة العربية ج370/106

دار النهضة العربية 2.تعلمية اللغة العربية ج370/107

عالم الكتب الحديثإبرير بشيرتعليمة النصوص بين النظرية و التطبيق370/108

دار الشروق جودت أحمد سعادة(مع مئات األمثلة التطبيقية  )تدريس مهارات التفكير 370/109

دارجريروليد احمد العناتيرؤى منهجية: نهاد الموسى وتعليم اللغة العربية  370/110



مؤسسة الوراق  مجموعة مؤلفونقواعد وتطبيقات-  مفاهيم لغوية نحوية وصرفية  370/111

دار وائل سعدون محمود الساموك مناهح اللغة العربية و طرق تدريسها370/112

منشورات جامعى قار يونسفيصل مفتاح الحداد (دراسة منهجية  )منهجية البحوث و الرسائل العلمية 370/113

دار النهضة العربيةخالد إبراهيم يوسفمنهجية البحث األدبي الجامعي 370/114

دار صفاءعباس هاني الجراخمناهج تحقيق المخطوطات 370/115

دار المهندس عبد هللا زلطةمناهج و أدوات البحث العلمي370/116

دار المناهجمحسن علي عطيةو سائله اإلحصائية- أدواته - مناهجه : البحث العلمي في التربية 370/117

دار النفائسفهد خليل زايدمنهجية وظيفية مع أسئلة و تمارين للمناقشة: اللغة الغربية 370/118

منشأة المعارفدمحم سعيد فرحلماذا ؟ و كيف ؟ تكتب بحثا إجتماعيا370/119

مركز دراسات الوحدة العربيةمجموعة مؤلفينالتربية و التنوير في تنمية المجتمع العربي370/120

دون دار النشرهارولد شاتمان..إتجاهات و قضايا : التعليم العالي في القرن الواحد و العشرين 370/121

مؤسسة شباب الجامعةغازي حسين عنايةمناهج البحث370/122

ديوان المطبوعات الجامعية أحمد حساني حقل تعليمية اللغات : دراسات في اللسانيات التطبيقية 370/123

مركز دراسات الوحدة العربيةمجموعة المؤلفينتهيئة اإلنسان العربي للعطاء العلمي370/124

دار الوفاء لدنياعبد الجواد بكربحوث و دراسات: منهج البحث المقارن 370/125

أفريقيا الشرقلحسن بوتكالويتدريس النص األدبي من البنية إلى التفاعل370/126

دار النهضة العربيةعقل أنورنحو تقويم أفضل370/127

مكتبة زهراء الشرقإمبابي مراد دمحم حامدطريقة برايل بين النظرية و التطبيق للمكفوفين370/128

مؤسسة طيبةعامر طارق عبد الرؤوفاإلعاقة البصرية370/129

دار الوراق دمحم صالح اإلمامرؤية معاصرة: التفكير اإلبداعي و الناقد 370/130

دار الشروقسعاد عبد الكريم الوائليطرائق تدريس األدب و البالغة و التعبير بين التنظير و التطبيق370/131

المؤسسة الحديثة للكتابمها خيربك ناصر واقعا ورؤى: مناهج تدريس النحو العربي في الجامعات 370/132

المؤسسة الحديثة للكتابمحسن عبد علي اإلتجاهات المعاصرة في بناء المناهج الدراسية 370/133

دار صفاء/دار الصادق الثقافيةصباح نوري المرزوكمنهج البحث و تحقيق النصوص و نشرها 370/134

يإستراتيجيات التدريس بين النظرية و التحقيق370/135
دار الوفاء لدنياالسيد فتح الويشر



ديوان المطبوعات الجامعية عمار عوابديمناهج البحث العلمي و تطبيقاتها في ميدان العلوم القانونية و اإلدارية370/136

ديوان المطبوعات الجامعية دمحم محمود الذنيبات/عمار بوحوشمناهج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث370/137

اللغة العربية لطلبة السنة األولى الجامعية 370/138

عوني أحمد /عمر محمود دعسان

دار كنوز المعرفةتغرج

دار هومهصالح بلعيدجامعة تيزي وزو نموذجا: ضعف اللغة العربية في الجامعات الجزائرية 370/139

دار الكتاب الحديثعبد المجيد عيسانيإكتساب المهارات اللغوية األساسية: نظريات التعلم و تطبيقاتها في علوم اللغة 370/140

370/141

دراسة ميدانية لدروس : أنماط التفاعل و عالقات التواصل في جماعة الدراسي و طرق قياسها 

ديوان المطبوعات الجامعية العربي فرحاتياللغة في المدرسة األساسية الجزائرية

أساليب تدريس العلوم اإلجتماعية370/142

كة العربية المتحدة لتسويق و  الشر

التوريدات

دار أسامةطالل دمحم نور عطارالمدخل إلى البحث العلمي370/143

دار أسامةعدنان أحمد أبو ديةأساليب معاصرة في تدريس اإلجتماعيات 370/144

دار الكتاب الجامعيعبد السالم يوسف الجعافرة تعليم اللغة العربية في ضوء اإلتجاهات الحديثة 370/145

دار الوفاء لدنياعلي إبراهيم علي عبيدوكتابة الرسائل و البحوث العلمية : (اإلشراف - المنهجية - األخالقيات  )جودة البحث العلمي 370/146

370/147

 Contemporary Educationalتكنولوجيا التعليم المعاصرة و تطور المناهج 

Technology & Curriculum Developmentمان دار وائلعاطف أبو حميد الشر

ةدمحم محمود الحيلة TECHNOLOGY OF EDUCATIONتكنولوجيا التعليم بين التظرية و التطبيق 370/148 دار المسير

370/149

 Design and production of teaching aidsتصميم الوسائل التعليمية التعلمية 

and learning ةدمحم محمود الحيلة دار المسير

دار الجامعة الجديدة ماجدة محمود صالح تصميم الوسائل التعليمية لألطفال 370/150

القياس و التقويم في التربية و التعليم370/151

ختام /هادي مشعان ربيع

دار زهران إسماعيل أحمد

دار الحامدذياب البداينةالمرشد إلى كتابة الرسائل الجامعية370/152

عالم الكتب الحديثعباس محجوبالتربية بالحكمة و الحوار370/153

الدار العربية للكتاب مروان السمان/حسن شحاته المرجع في تعليم اللغة العربية و تعلمها370/154

370/155

دراسات تطبيقية لمعالجة بعض المشكالت : دراسات تربوية في طرائق تدريس اللغة العربية 

دار الرضواننجم عبد هللا غاىلي الموسويالتربوية

370/156

دليل الباحث في إعداد و مناقشة الرسائل و البحوث العلمية في ضوء المرجعية لمنهجية البحث 

الدار الجامعيةدمحم دمحم إبراهيمالعلمي

دار الكتاب الحديثأحمد عيساويمنهجية البحص في عملية اإلتصال الدعوي370/157

ي تكنولوجيا تعليم اللغة العربية370/158 ين الخير دار الراية سير

دار البداية سحر سليمان عيشمهارات تدريس اللغة العربية 370/159

دار صفاء ربحي مصطف  عليان النظرية و التطبيق : أساليب البحث العلمي 370/160



دار عالم الكتبعبد الحفيظ همامالمناهج الدراسية بين األصالة و المعاصرة و إستشراف المستقبل370/161

دار المناهجمحسن علي عطية المناهج الحديثة و طرائق التدريس370/162

دار الرضوانحامد عبد هللا طالفحةتنفيذها- تطويرها - تخطيطيها : المناهج 370/163

دار البداية دمحم محمود دحروججمع بين األصول النظرية و النماذج التطبيقية...عمل فريد في بابه: أصول البحث العلمي 370/164

مؤسسة شباب الجامعةحسير  عبد الحميد أحمد رشوانأصول البحث العلمي 370/165

دار الوفاء لدنيانهي سعدي أحمد مغازيأسس البحث العلمي 370/166

دار رشاد برسدرية كمال فرحاتطرق تدريس قواعد اللغة العربية و دورها في تنمية التحصيل اللغوي370/167

دار غيداءدمحم محمود عبد هللا مفاهيم تربوية- إستراتيجيات - طرائق : أساسيات التدريس 370/168

عادل ريان دمحم ريان(المدخل المنظم في إعداد الرسائل و البحوث العلمية  )إعداد و كتابة الرسائل العلمية 370/169

منشورات المنظمة العربية للتنمية 

اإلدارية

مؤسسة شباب الجامعةعطية سالم الحداد/علي فوزي عبد المقصود"نماذج اإلتصال - اإلتصال التربوي " الوسائل التعليمية و تكنولوجيا التعليم 370/170

دار صفاءماجدة السيد عبيدالوسائل التعليمية و إنتاجها للعاديين و ذو اإلحتياجات الخاصة370/171

دار الرضوانعمران جاسم الجبوريالمناهج و طرائق تدريس اللغة العربية370/172

دار اليازوريفهد خليل زايدأساليب تدريس اللغة العربية بين المهارة و الصعوبة370/173

وقهيفاء عواد الحوامدة/طه علي حسير  الدليىمي1.مداخل حديثة في تدريس اللغة العربية ج370/174 دار الشر

دار اليازوري العلميةصباح محمودتكنولوجيا الوسائل التعليمية 370/175

دار الوفاء لدنياموس حسن موس/طلعت دمحم دمحم آدمنحو إدارة مدرسية متطورة370/176

يأساليب معاصرة في تدريس العلوم370/177 دار أسامةسليم إبراهيم الخزرجر

دار المعرفة الجامعية زين كامل الخويسكيتدريبات- تحرير - لغويات - تعبير : المهارات اللغوية 370/178

دار الفكر عبد الفتاح حسن البجة (المرحلة األساسية الدنيا  )أصول تدريس العربية بين النظرية و الممارسة 370/179

عالم الكتب الحديثالربعي بن سالمةالوجيز في مناهج البحث األدبي و فنيات البحث العلمي370/180

ع التدريس من أجل الحكمة، الذكاء، اإلبداع، و النجاح 370/181 نير مركز ديبونو لتعليم التفكيرروبرت ستير

دار الحامد عنود الشايش الخريشا أسس المناهج و اللغة 370/182

دار زهرانعيش محمود الحسنالمنبر اإلعالمي التربوي: الصحافة المدرسية 370/183

ي أثر تحليل نصوص أدبية مختارة في األداء التعبيري370/184
 
دار الرضوانحمزة هاشم السلطاب

اتالمهارات اللغوية لإلتصال اإلنساني 370/185 وق باسم البديرات /صالح النصير دار الشر

ي مباحث منهجية في اللسانيات العربية 370/186
 
دار األيام أحمد بوجمعة بناب

دار اليازوريعابد دمحم بوهادي تحديات اللغة العربية في المجتمع الجزائري 370/187

دار الجامعة الجديدة عقيل محمود رفاعي دراسات مقارنة : اإلعالم التربوي 370/188

دار الفكر فتحي عبد الرحمن جروان Giftednessé & Talentedالموهبة و التفوق 370/189

ي مفهومه، مجاالته، أنشطتهو فنونه: اإلعالم التربوي 370/190
 
دار الوفاء لدنياعبد هللا أحمد الذيفاب

دار األيام علي عبد الفتاح كعنانإستراتيجيته- تعريفيه - مفهومه : األعالم التربوي 370/191

دار اليازوري عبد الحافظ سالمة اإلتصال و تكنولوجيا التعليم 370/192

مؤسسة طيبة دور اإلتصال في التربية 370/193



مؤسسة شباب الجامعةغازي حسير  عناية مناهج البحث 370/194

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية حامد أحمد رمضان بدر التجاري الجامعي في الوطن العربي /تطوير مناهج التعليم اإلداري370/195

منشورات مخبر الممارسات اللغوية دراسات تقويمية للمستندات التربوية في مختلف األطوار التعليمية370/196

مخبر الممارسات اللغوية في الجزائر حمار نسمية(جامعة بجاية نموذجا  )إشكالية تعليم مادة النحو العربي في الجامعة 370/197

مخبر الممارسات اللغوية في الجزائر نسيمة نابيمناهج البحث اللغوي عند العرب في ضوء النظريات اللسانية370/198

وق دمحم زيان عمر مناهجه و تقنياته : البحث العلمي 370/199 دار الشر

دار الوفاء لدنيادمحم حسن رسمي أساسيات اإلدارة التربوية 370/200

دار الميسرة دمحم أمين المفتي /حلمي أحمد الوكيلأسس بناء المناهج و تنظيماتها 370/201

دار أسامةدمحم أبو سمرة إستراتيجيات اإلعالم التربوي 370/202

دار أسامةفرحان حسن بربخالمدرسة و المجتمع 370/203

دار أسامةماجدة لطفي السيد تقنيات اإلعالم التربوي و التعليمي 370/204

دار عالم الثقافة عمر موسى محاسنة (التعليم التكنولوجي  )أساسيات التعليم المهني 370/205

دار الخليج عطية عودة أبو سرحانأساليب تدريس التربية اإلجتماعية و الوطنية 370/206

دار صفاء أمجد عبد الرزاق حبيب/فيصل عبد منشد الشويليأساليب التدريس اإلبداعي و مهاراته370/207

دار الجامعة الجديدة عبد السالم مصطفى عبد السالمأساليب التدريس و التطوير المهنى للمعلم370/208

دار اليازوري دمحم عودة عياد العطوياإلرشاد األكاديمي 370/209

دار الخليج فتحي ذياب سبيتانأساليب و طرائق تدريس الرياضيات للمرحلة الساسية 370/210

دار صفاء إقبال دمحم رشيد صالح الحمدانيإتجاهات الطالب نحو المدرسة 370/211

دار المسيرة فوزية بنت عبد هللا الجالمدهاإلدارة و اإلشراف في التربية الخاصة في ضوء معايير الجودة 370/212

دار العلم و اإليمانفتحي عبد الرسول دمحم اإلدارة التربوية في بعض المؤسسات التعليمية 370/213

دار اليازوري أماني غازي جرار التربية اإلنسانية و األخالقية 370/214

دار جدارا للكتاب العالمي سعاد عبد الكريم الوائلي/طه علي حسين الدليميإتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية 370/215

دار المناهج هناء محمود القيسي إتجاهات حديثة -نظريات-مبادئ: اإلدارة التربوية 370/216

دار الحامدأحمد دمحم شعراوي /وائل عبد الرحمن التلالفلسفية و اإلجتماعية و النفسية : أصول التربية 370/217

دار المناهج عبد الرحمن الهاشمي أساليب تدريس التعبير اللغوي في المرحلة الثانوية و مشكالته370/218

370/219

 FUNDAMENTALS OF EDUCATIONALأساسيات التخطيط التربوي 

PLANNING دار الميسرة

دار الثقافةجودت عزت عطويطرقه اإلحصائية - أدواته - مفاهيمه : أساليب البحث العلمي 370/220

دار الكتاب الجامعي مجموعة مؤلفين أصول التربية 370/221

دار األعصار العلمي كمال يوسف بالن اإلرشاد النفسي التربوي للمعوقين و أسرهم 370/222

دار صفاء مجموعة مؤلفين أسس التربية 370/223

دار األعصار العلمي خالد يوسف العمار /دمحم عبد الحميد الشيخ حموداإلرشاد النفسي التربوي لطفل الروضة 370/224

دار الفكر طارق عبد الحميد البدري أساسيات اإلدارة التعليمية و مفاهيمها370/225

دار المناهجمحسن علي عطية أسس التربية الحديثة و نظم التعليم 370/226

دار المسيرة أحمد عبد اللطيف أبو أسعد SCHOOL COUNSELINGاإلرشاد المدرسي 370/227



دار المسيرة طاهر دمحم الهادي دمحم Founations of contemporary curriculumأسس المناهج المعاصرة 370/228

عالم الكتب الحديثيوسف تغزاويإستراتيجيات تدريس التواصل باللغة مقاربة لسانية تطبيقية 370/229

إتجاهات حديثة في اإلشراف التربوي 370/230

عوض /سالمة عبد العظيم حسين

دار الوفاء لدنياهللا سليمان عوض هللا

دار وائل عبد الحافظ الشايبأسس البحث التربوي 370/231

Family Counselingاإلرشاد األسرى 370/232

أسماء عبد /فاطمة عيد العدوان

دار المسيرةالحسين النجار

دار الكتاب الجامعي صالح أحمد الخطيبأسسه و نظرياته و تطبيقاته : اإلرشاد النفسي في المدرسة 370/233

دار األعصار العلمي فيصل دمحم بني حمدإستخدام الحاسوب و أثره على تعليم األطفال 370/234

دار كنوز المعرفةوليد محمود خالص كتب و مناهج 370/235

دار الفكر العربي عاطف شكري صادق دليل الطالب : طرق إعداد و كتابة البحث العلمي 370/236

دار الوفاء لدنيامحمود أمين زويل طرق البحث العلمى و تطبيقاتها إلرساء تعليم عصرى 370/237

دار الشروق سهيلة محسن كاظم الفتالوي األداء - التدريب - المفهوم : كفايات التدريس 370/238

عالم الكتب دمحم رجب فضل هللاأداؤه التدريسي و رضاؤه الوظيفي و تميزه الجامعي : معلم المعلم 370/239

دار المسيرة فوزي الشربيني تطور المناهج التعليمية 370/240

دار األعصار العلمي فيصل دمحم بني حمدتصميم و إنتاج الوسائل التعليمية 370/241

دار المسيرة دمحم خليفة مفلح/دمحم ذبيان الغزاوي /عايد حمدان العرشInstructional Softwareتصميم البرمجيات التعليمية و إنتاجها و تطبيقاتها التربوية 370/243

الدار العربية للكتاب حسن شحاتهالمناهج الدراسية بين النظرية و التطبيق370/244

الدار النهضة العربية دوجالس براونأسس تعلم اللغة و تعليمها370/245

دار الفكر إبراهيم عبد الوكيل الفار إستخدام الحاسوب في التعليم370/246

عالم الكتب فتح الباب عبد الحليم سيدالكمبيوتر في التعليم370/247

دار المسيرة يوسف أحمد عياداتالحاسوب التعليمي و تطبيقاته التربوية370/248

دار الكتاب الحديث سعيد طه محمود/دمحم احمد سعفاناإلرشاد النفسي- التربية الخاصة - إعداد و مكانته و أدواره في التربية العامة : المعلم 370/249

دار الوفاء لدنياسعيد سليمان/شبل بدرانالمعلم و مهنة التعليم في الوطن العربي 370/250

عالم الكتب مجدي عزيز إبراهيم منظومة التحدي لتحقيق التقدم : إبداعات التعليم الجامعي 370/251

دار األيام آمال صباح ردام الطائي /ضياء عويد حربي العرنوسيالتقنيات التربوية للمعلم و األستاذ الجامعي 370/252

مركز اإلسكندرية للكتاب دمحم محمود عبد هللا مهارات التدريس : إعداد و تأهيل المعلم 370/253

دار المعرفة يوسف المرعسلي أصول كتابة البحث و مناهجه و مصادر الدراسات اإلسالمية 370/254

دار الراية محمود دمحم الجراجأصول البحث العلمي 370/255

عالم الكتب عيد سعد يونس تعليمه- تذوقه - إبداعه : البحث العلمي في الفن و التربية الفنية 370/256

دار اليازوريفالح صالح حسين الجبورياسسه و برامجه: إكتساب المفهوم النحوي بإسلوب التلخيص 370/257

دار كنوز الحكمة أحمد ناشفتعريب التعليم في الجزائر بين الطرح المعرفي و الطرح اإليديوبوجي 370/258

دار صفاء نادية حسين يونس العفوناإلتجاهات الحديثة في التدريس و تنمية التفكير  370/259

دار الوفاء لدنيادمحم بن محمود آل عبد هللامهارات التدريس : إعداد و تأهيل المعلم 370/260

دار المعارفشوقي ضيفمصادره- أصوله - مناهجه - طبيعته : البحث األدبي 370/261



دار الثقافة دمحم حمودالمرجعيات، المقاطع، اآلليات، تقنيات التنشيط: مكونات القراءة المنهجية للنصوص 370/262

المجلس األعلى للغة العربية عمر العرباوي مقاربة أنتروبولوجية لطلبة الطب بتلمسان : حب التميز عند الطلبة 370/263





























































































































































منشورات اإلختالف/ الدار العربية للعلوم








































