
 

1    ص    - بودواو  - الحقوق   مكتبة كلية   

 

 الشفرة المؤلف العنوان الرقم

 سعودي، نسيلة دراسة يف بعض النماذج الشعرية: التناص الرتاثي يف شعر مفدي زكريا  1
 

 82-311.6/شهر شهرزاد، عبري رواية: مفرتق العصور  2

 82-311.4/شاتـ شاتورينو، جورج أوليفيه رواية: الضفة األخرى  3

 82- 311.6/فور إم.فوسرت، إي )مةكل  3000( 6مستوى : رحلة إىل اهلند  4

 82-311.2/دانـ ستيل، دانيال أماديا 5

 82-312.4/زدا زدادقة، سفيان رواية: سادة املصري  6

 82-1/حدا حداد، مجانة مئة ومخسون شاعرا إنتحروا يف القرن العشرين: سيجيء املوت و ستكون له عيناك  7

 82-311.3/سويـ توين، مارك مغامرات توم سوير 8

 82-344/إبر إبراهيم، حسن قصص: مشاهد من أم درمان : حكايات البيت املسكون  9

 82-32/بيد بيدبا كليلة و دمنة 10

 82-311.6/حممـ العشري، حممد رواية: تفاحة الصحراء  11

 82-311.8/ستيـ ستيل، دانيال املعجزة 12

 82-311.4/موا بيطار، هيفاء رواية: أبواب مواربة  13

 82-311.4/نصر نصر اهللا، إبراهيم حتت مشس الضحى 14

 82-311.3/سبا سبارك، نيكوالس ثالثة أسابيع مع أخي 15

 82: 001/برو العلم و البداهة العلم و البداهة 16

 82- 311.4/بيط بيطار، هيفاء رواية: أفراح أخرية .. أفراح صغرية  17

 82- 3/بيط بيطار، هيفاء رواية: نسر جبناح وحيد  18

 82-311.3/كونـ كونراد، جوزيف لورد جيم 19

 82-312.4/رايـ رايس، كايت عظام املوتى 20

 82-311.6/حبيـ حبييب، اميل سداسية األيام الستة و قصص أخرى 21

 82-311.4/قبو بيطار، هيفاء رواية: قبو العباسيني  22

 هشام: آدم  رواية: بيرتوفيا  23
 



 

2    ص    - بودواو  - الحقوق   مكتبة كلية   

 

 82-1/بزيـ بزيع، شوقي كل جمدي أنين حاولت 24

 82-311.4/كالـ كالدويل، إيرسكني كلوديل 25

 82- 311.7/تاجـ أمري: تاج السر رواية) : Le conseil de cris: (مهر الصياح  26

 82-311.6/سابـ ساباتيين، رافاييل قصص لتتذكروها ، مستوى فوق املتوسط: قبطان بلد  27

 82-312.6/ايـو  وايلد، أوسكار صورة دوريان جراي 28

 82-311.6/مرغـ ميتشل، مرغريت ذهب مع الريح 29

 82-1/مجا حداد، مجانة مرايا العابرات يف املنام 30

 82-312.7/شتا شتاينبيك، جون )النص األصلي كامال : ( فئران و رجال  31

 82-31/إبر نصر اهللا، إبراهيم شرفة اهلذيان 32

 82-311.6/نور نوري، شاكر رواية: دياالس بني يديه ثالثية  33

 82- 312.7/إليـ إليوت، جورج سايالس مارنر 34

 82- 312.6/حيد حيدر، سارة رواية: شهقة الفرس  35

 82-311.4/سليـ سليمان، نبيل رواية: دلعون  36

 82-311.2/عال عالء الدين، حممد رواية: اليوم الثاين و العشرون  37

 82-312.3/سيـق قسيمي، مسري رواية: هالبيل  38

 82-311.6/أما أمادو، جورجي رواية: حرب األوهام  39

 82-311.6/فالـ ميد فالكنري، جيه مونفليت 40

 82-311.4/عبد عبد الرمحن، لنا رواية: تالمس  41

 82-3/نصر نصر اهللا، إبراهيم رواية: طفل املمحاة  42

 82-312.7/عليـ علي، تامر بالد ما وراء احلزن 43

 82- 311.6/ميتـ ميتشل، مارجريت هب مع الريحذ 44

 82-311.4/كولـ كولنز، ويلكي ذات الرداء األبيض 45

 82-312.9/سويـ سويفت، جوناثان )كلمة  3000(مستوى فوق املتوسط : قصص لنتذكرها : رحالت جليفر  46

 82-311.6/ستيـ ستيل، دانيال صاحبة السمو امللكي 47



 

3    ص    - بودواو  - الحقوق   مكتبة كلية   

 

 82- 312.4/مفتـ فيت، بشريم رواية: دمية النار  48

 82-312.9/برا نصار، مسري عزت دراكوال 49

 82-312.7/اليـ اليوسفي، حممد علي رواية: دانتيال  50

 82-311.3/كوبـ كوبر، فيمينور "لوجنمانز"عن : صائد الغزالن  51

 82-311.6/سومـ موم، وليم سومرست )النص كامال: ( يف الدارة فوق التل  52

 82-311.6/مسر يزبك، مسر رواية:  صلصال 53

 82-312.5/دويـ دويل، سري آرثر كونان 2قصص شارلوك هوملز  54

 82-312.5/الز الزاوي، أمني رواية: شارع إبليس  55

 82-311.6/نصر نصر اهللا، إبراهيم زمن اخليول البيضاء 56

 82-311.6/إبر نصر اهللا ، إبراهيم رواية: ر طائران يف قفص ، يبحثان عن احلرية ، كل يف اآلخ: براري احلمى  57

 82-311.6/ياسـ صاحل، يامسينة رواية: وطن من زجاج  58

 82-311.4/هيفـ بيطار، هيفاء رواية: نساء بأقفال  59

 82-311.4/أبو أبورية، يوسف رواية: صمت الطواحني  60

 82-311.4/الر الراشدي، عبد العزيز رواية: بدو على احلافة  61

 82-311.4/حمسـ االرملي، حمسن رواية: متر األصابع  62

 82-32/دويـ دويل، أرثر كونان )قصص قصرية(شارلوك هوملز  63

 82-31/الز الزاوي، أمني حكاية أطراف الريح...إمراة وسط الروح: الرعشة  64

 82-311.4/جور جوردمير، نادين شعب يوليو 65

 82-311.6/فليـ فليمينج، إيان دكتور نو 66

 82-311.4/بركـ بركاين، كمال رواية: صالة الوداع  67

 82-311.6/عيا عياشي، أمحيدة رواية: هوس  68

 82-311.7/ديلـ ديللو، دون فنانة اجلسد 69

 82-311.7/واز وزان، عبده روايت للفتيان: الفىت الذي أبصر لون اهلواء  70

 82- 3/جرا جراي، ألسدر رواية: مخس رسائل من إمرباطورية شرقية  71



 

4    ص    - بودواو  - الحقوق   مكتبة كلية   

 

 82-311.6/جويـ جويطي، عبد الكرمي رواية: زغاريد املوت  72

 82: 791.4/نصر نصر اهللا، إبراهيم السينما تتأمل: صور الوجود  73

 82-34/ستيـ ستيفنسون، روبرت لويس السهم األسود 74

 82-311.4/جيو جيوردانو، باولو رواية: عزلة األحبة  75

 82-21/لور لوركا، فيدريكو غارسيا 136، بيت برناردا ص  97، يرما ص 5عرس الدم ص: يديات ثالث تراج 76

 82-311.4/قسيـ قسيمي، مسري رواية: يف عشق امرأة عاقر  77

 82- 311.4/حيد حيدر، سارة رواية: لعاب احملربة  78

 82- 311.6/خلو خلوص، عمارة رواية: القاهرة الصغرية  79

 جربان، خليل جربان جعرائس املرو  80
 

 82-311.6/إيشـ إينتيجورو، كازو رواية: فنان من العامل الطليق  81

 82-311.4/جينـ أوسنت، جني كربياء و هوى 82

 82-311.6/ديكـ لزديكنز، تشارل قصة مدينتني 83

 82-312.9/عبيـ عبيد، أسامة رواية: ظل أنثى الوزير  84

 82-311.6/ريـج غشرتاين، نوربت حرفة القتل 85

 82-311.4/ضجيـ بيطار، هيفاء جمموعة قصص: ضجيج اجلسد  86

 82-311.4/إبر نصر اهللا، إبراهيم رواية: شرفة العار  87

 82-311.4/دانـ ستيل، دانيال الفدية 88

 82-311.3/ستيـ ستيفنسون، روبرت لويس جزيرة الكنز 89

 82- 311.4/مخسـ ستيل، دانيال مخسة أيام يف باريس 90

 82-312.9/ليسـ ليسينج، دوريس رواية: ألفرد و إملي  91

 82-311.3/جولـ جولدينج، وليام 1. ج. أمري الذباب 92

 82-311.2/ديفـ ديفو، دانييل روبنسون كروزو 93

 82-312.5/مسيـ قسيمي، مسري رواية: يوم رائع للموت  94

 82-311.4/جلطـ جلطي، ربيعة رواية: نادي الصنوبر  95



 

5    ص    - بودواو  - الحقوق   مكتبة كلية   

 

 82- 312.9/بيط بيطار، هيفاء )رواية(إمرأة من طابقني  96

 82-311.2/دميـ دمييل، نيلسون رواية: العودة إىل اخلائنة  97

 82-312.9/قري فرين، جول يوم 80حول العامل يف  98

 82-311.4/ديكـ ديكنز، تشارلز أوقات صعبة 99

 82-311.4/قند قنديل، فؤاد رواية: عصر الواو  100

 82-311.4/شوا شوار، اخلري رواية: حروف الضباب  101

 82-32/ستيـ ستيفنسون، روبرت لوس حالة الدكتور جيكل و مسرت هايد الغريبة 102

 82-311.3/هاجـ هاجارد، سري هنري رايدر )مناجم امللك سليمان: القصة األوىل : ( كنوز امللك سليمان  103

 82-311.2/كاو باتا، ياسوناريكوا رواية يابانية: ضجيج اجلبل  104

 82-311.6/زيتـ نصر اهللا، إبراهيم رواية... : كاما أصبحت جزءا من فكرتك، : زيتون الشوارع 105

 82-312.5/ميلـ ميلر، نورمان إجنيل اإلبن 106

 82-311.4/تشا ديكنز، تشارلز صديقنا املشرتك 107

 82-311.6/باسـ باسرتناك، بوريس دكتور جيفاغو 108

 82-311.2/جريـ جريشام، جون املؤسسة 109

 82-311.2/حولـ حول، قاسم رواية: العزير  110

 82-34/فليـ فليمينج، إيان جولد فنجر 111

 82-34/ديكـ ديكنز، تشارلز ديفيد كوبر فيلد 112

 82-311.4/الز الزاوي، أمني رواية: هلا سر النحلة  113

 82-311.4/تيلـ ستيل، دانيال القبلة 114

 82-311.3/دور ليسينج، دوريس العشب يغين 115

 82- 312.4/بيط بيطار، هيفاء رواية: هوى  116

 82-311.2/باتـ أمادو، جورجي رواية: تريزا باتيستا  117

 82-311.4/يومـ بيطار، هيفاء رواية: يوميات مطلقة  118

 82-311.4/يالـ ستيل، دانيال دقة قلب 119



 

6    ص    - بودواو  - الحقوق   مكتبة كلية   

 

 82-34/دومـ دوماس، ألكساندر كونت دي مونت 120

 82-311.4/صنصـ صنصال، بوعالم رواية: قسم الربابرة  121

 82- 311.9/خلو خلوص، عمارة رواية: كيف ترضع من الذئبة دون أن تعضك  122

 82- 146/وهبـ وهيب، زاهي حب و صداقات/ خمتارات شعرية : تتربج ألجلي  123

 82-311.6/ورب باسرتناك، بوريس دكتور جيفاجو 124

 82-3/شتا شتاينبيك، جون )كلمة  3000) (6(مستوى عال : شرق عدن  125

 82-311.6/ترا الشارين، رشيدة رواية: تراتيل الالمها  126

 82-311.4/دومـ دومورييه، دافين ربيكا 127

 82-311.4/أولـ أوملي، فريونيك رواية: شغفها  128

 82-311.6/حدا مالكحداد،  رواية: اإلنطباع األخري  129

 82-311.4/غرو بيطار، هيفاء قصص قصرية: غروب و كتابة  130

 82-311.4/سال سالمة، فوزية رواية: الفراش األبيض  131

 82- 3/مقا مقار، مجال زكي روايتان: سفر الطفولة و نصرى و احلمار  132

 82-311.6/جور أمادو، جورجي رواية: توكايا غراندي، الوجه املظلم  133

 82-311.3/شتا شتاينبيك، جون )النص األصلي كامال: (اللؤلؤة  134

 82-312.9/كال كالرك، آرثر سي 2001أوديسا فضاء  135

 82-312.5/السـ السر، أمري تاج رواية: صائد الريقات  136

 82-311.4/مطر بيطار، هيفاء قصص قصرية: مطر جاف  137

 82-2/حبيـ حبييب، إميل يف واد النسناس هند الباقية: أم الروبابيكيا  138

 82-311.4/ويلـ كولينز، ويلكي حجر القمر 139

 82-3/ألكـ .ألكوت، لويزا م )كلمة  3000( 6مستوى : نساء صغريات  140

 82-311.4/مار ماركيز، غابرييل غارسيا إيرينديرا الربيئة 141

 82-311.4/خفيـ خفيف، علي عباس عندما خرجت من احللم 142

 82-312.5/قسيـ قسيمي، مسري رواية: تصريح بضياع  143



 

7    ص    - بودواو  - الحقوق   مكتبة كلية   

 

 82- 311.4/مفتـ مفيت، بشري رواية: خرائط لشهوة الليل  144

 82-311.6/قرو قرور، كمال رواية... : ملحمة الفارس الذي إختفى: الرتاس  145

 82-311.3/مهنـ هيمنجواي، إيرنست الشيخ و البحر 146

 82-311.6/اللـ نصر اهللا، إبراهيم رواية: طيور احلذر  147

 82-311.6/ميلـ ميلر، آرون ديفيد البحث األمريكي عن السالم بني العرب و إسرائيل: أراض طالت وعود عود�ا  148

 82-311.6/زاهـ وهيب، زاهي عن فلسطني و إليها: جهة الصواب  149

 82- 343/دالـ دايل، ستيفاين امش، و غريهااخلليقة، الطوفان، كلك: أساطري من بالد مابني النهرين  150

 82-311.6/سعيـ سعيد، مصطفى رواية: أكراد أسياد بال جياد  151

 82-311.6/بركـ بركاين، كمال رواية: إمرأة بال مالمح  152

 82- 311.4/ناجـ ناجي، مجال 2010القائمة القصرية جلائزة بوكر العربية عام : عندما تشيخ الذئاب  153

 82-311.4/أوسـ أوسنت، جني قل و عاطفةع 154

 82-311.2/فيتـ فيتزجريالد، سكوت جاتسيب العظيم 155

 82-311.7/معلـ معلوف، أمني )رواية: (القرن األول بعد بياتريس  156

 81'364/ب/خمتـ بن خمتار اللوحي، حممد قسم األدوات و احلروف لبدر الدين الدماميين:  2. ج. حتفة الغريب يف الكالم على مغين اللبيب 157

 82-311.3/دومـ دوماس، ألكسندر )عن قصص تتذكرها : ( الفرسان الثالثة  158

 82-311.6/السـ السراج، منهل رواية: كما ينبغي لنهر  159

 82-311.3/برو برونيت، إميلي مرتفعات ووذرنج 160

 82-311.6/وهبـ وهيب، زاهي املدينة املستمرة: بريوت  161

 82-311.4/إيلـ إليوت، جورج )كلمة  2300(مستوى فوق املتوسط : الطاحونة على �ر فلس  162

 82-311.6/خليـ خليفة، عبد اهللا رواية: رأس احلسني  163

 808.5: 82.09/سلمـ سلمان، علي حممد علي )رسائله منوذجا: (كتابة اجلاحظ يف نظريات احلجاج  164

 82-311.4/بكر بكر، سلوى رواية: السماء  العربة الذهبية ال تصعد إىل 165

 82-3/جونـ شتاينبيك، جون )عن النص األصلي كامال(املهر األمحر  166

 82.09/وهبـ وهيب، زاهي !مرئي مكتوب  167



 

8    ص    - بودواو  - الحقوق   مكتبة كلية   

 

 أسرار البالغة يف علم البيان 168
اجلرجاين، اإلمام عبد القهار بن 

 عبد الرمحن بن حممد
 808.5/أسر

 82-311.4/فاو فاولز، جون لفرنسيإمرأة الضابط ا 169

 82-311.4/واز وازن، عبده قلب مفتوح 170

 82- 312.1/مفتـ مفيت، بشري رواية: خبور السراب  171

 82-311.2/رمحـ ستيل، دانيال رمحة مذهلة 172

 82-311.2/سييـ سيريستاد، آسين بائع الكتب يف كابول 173

 82-312.9/كـإي إيكو، أمربتو جزيرة اليوم السابق 174

 81'36/ب-أ/السـ فاضل صاحل, السامرائي 2 -1. مج. معاين النحو 175

 81'36/ث-ت/السـ فاضل صاحل, السامرائي 4 -3. مج. معاين النحو 176

 82-311.4/املـ املنجد، فايزة املنزل 177

 82-311.2/شتا شتاينبيك، جون )كلمة   2300( مستوى فوق املتوسط : عناقيد الغضب  178

 82-311.2/جونـ جريشام، جون )كلمة   2300( مستوى فوق املتوسط : موجز بيليكان  179

 82-311.4/السـ بيطار، هيفاء قصص قصرية: الساقطة  180

 82-311.3/بال د.بالكمور، ر لورنادون 181

 82-312.5/ديكـ ديكنز، تشارلز آمال عظيمة 182

 82-311.2/سافـ سافيانو، روبريتو رواية واقعية: عنف الدولية ملنظومة اجلرمية يف نابويل رحلة شخص داخل إمرباطورية ال: غومورا  183

 82-311.8/مشعـ مشعون، صموئيل سرية ذاتية روائية: عراقي يف باريس  184

 82-311.4/تويـ ديكنز، تشارلز أوليفرتويست 185

 82-311.4/العـ ستيل، دانيال العزاب الفاسدون 186

 82-311.6/معلـ معلوف، أمني )رواية(انيوس صخرة ط 187

 82-311.4/أميـ احلسيين، أمرية )رواية(زمن الطيور الكاسرة  188

 82-311.4/برو برونيت، تشارلوت جني آير 189

 82-3: 82.09/فخر صاحل، فخري يف الرواية العربية اجلديدة 190
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 82-1/وهبـ وهيب، زاهي شعر: يعرفك مايكل أجنلو  191

 82-3/صالـ صاحل، فخري دراسة يف الرواية: قبل جنيب حمفوظ و بعده  192

 82-311.6/سبو سبولفيدا، لويس خط ساخن 193

 82: 82.09/احلـ احلمد النملة، علي إبراهيم منطلقات العالقات و حمددا�ا: الشرق و الغرب  194

 82.01: 82.09/الكـ الكور، عبد اجلليل تساؤالت التفلسف و تظليالت اللغوى 195

 82.01: 82.09/املـ عبد املنعم عباس، راوية علم اجلمال و تاريخ فلسفة الفن و احلضارة 196

 82-311.4/آدمـ آدم، هشام رواية: برتوفوبيا  197

 008: 82.09/بري بريي، رالف بارتن دراسة نقدية للحضارة اإلنسانية: آفاق القيمة  198

 82.01"08/09/"اخلـ اخلضريي، زينب حممود ور الوسطىأثر ابن رشد يف فلسفة العص 199

 82: 82.09/فضلـ فضل، صالح أسئلة الثقافة العربية و حرية التعبري 200

 82.01/نبيـ عبد اجلبار، نبيل عبد احلميد النزعة العلمية يف الفكر العريب احلديث 201

 929/رود رودس، ليزا آر كاتبة أمريكية رائعة: توين موريسون  202

 82-9: 94)460.35/(السـ السامرائي، خليل إبراهيم تاريخ العرب و حضار�م يف األندلس 203

 82-1/عطا الطريفي، يوسف عطا حيا�ا و شعرها: فدوى طوقان  204

 008/إريـ إريكسن، توماس هيالند مقاالت عن الكريولية: مفرتق طرق الثقافات  205

 82- 1: 82.09/راثـ احلسن، الوارث ر العريب القدمي بني املشرق و املغربالتطور و التجديد يف شرح الشع 206

 82-1: 82.09/فخر صاحل، فخري دراسة و خمتارات: أثر ريتسوس يف الشعر العريب املعاصر : شعرية التفاصيل  207

 929: 82.09/غربـ عدوان، خلود حممد عبد اهللا ]ةفن السري [سرية إحسان عباس الذاتية من خالل كتابه : غربة الراعي بني النظرية و التطبيق  208

 801.6/سحيـ سحيمي، مسري "قصائد " اإليقاع يف شعر نزار قباين من خالل ديوان  209

 791.6/احلـ احلقيوي، سليمان خبايا صناعة الصورة: سحر الصورة السينمائية  210

 811.411.21: 37/عطيـ عطية، حمسن علي الكايف يف أساليب تدريس اللغة العربية 211

 82.01: 82.09/زينـ زين الدين، ناصر سحر الفن 212

 28/إبر احلمد النملة، علي بن إبراهيم املستشرقون و القرآن الكرمي يف املراجع العربية 213

 82-1"09/14/"السـ السيويف، مصطفى أمراء الشعر يف دولة بين العباس 214



 

10    ص    -بودواو  - الحقوق   مكتبة كلية   

 

 اجلزء السادس: العقد الفريد  215
األندلسي، أمحد بن حممد بن 

 عبد ربه
 821.411.21/ح/األ

 81'36/اإل الكواري، كاملة التطبيق اإلعرايب على كتاب الوسيط يف النحو 216

 612.789/عبد عبد اهلادي، أحالم فتحي لغة اجلسد 217

 82.01: 82-94/النـ النجار، مجيل موسى مباحث نظرية: فلسفة التاريخ  218

 808.1/السـ اهلامشي، السيد أمحد علم يف رسم القلماملفرد ال 219

 82-82/حبيـ الطائي، أيب متام حبيب بن أوس ديوان احلماسة 220

 82.01/بيط بيطار، سامل دراسة فلسفية: إغرتاب اإلنسان و حريته  221

 82-93/مار مارون، يوسف )حبسب النظام التعليمي اجلديد : ( أدب األطفال بني النظرية و التطبيق  222

 001.8: 371.3/اهلـ عبد اهلامشي، عبد الرمحن دراسات يف مناهج الرتبية اإلسالمية و اللغة العربية و أساليب تدريسها 223

 81/أصفـ خاقاين أصفهاين، حممد األلسنية العربية 224

 كتاب األمثال الصادرة عن بيوت الشعر 225
األصبهاين، أيب عبد اهللا محزة بن 

 احلسن
 82-84/األ

 82.01/منصـ منصور، آمال اسرتاتيجية التأويل عند أدونيس 226

 82-84: 82.01/النـ النقاري، محو منطق الكالم من املنطق اجلديل الفلسفي إىل املنطق احلجاجي األصويل 227

 7: 612.689/احلـ احلافظ، منري دراسة: اإلسارات اجلمالية يف طقوس اخلالص اجلسدي : الوعي اجلسدي  228

 81'36/أ/�ا املوسى، �اد 1. ج. علم النحو 229

 81'36/ب/�ا املوسى، �اد 2. ج. علم النحو 230

 28/أبو أبو حجر، أمحد عمر التفسري العلمي للقرآن يف امليزان 231

 821.411.21)091/(زغلـ حممد زغلول, سالم 1. ج. األدب يف العصر األيويب 232

 زء السابع و الثامناجل: العقد الفريد  233
األندلسي، أمحد بن حممد بن 

 عبد ربه
 821.411.21/د-خ/األ

 929)031/(أ/احلـ احلفىن، عبد املنعم 1. مج. موسوعة حياة حممد صلى اهللا عليه و سلم 234

 001.8: 37/عليـ عبد علي، حمسن اإلجتاهات املعاصرة يف بناء املناهج الدراسية 235



 

11    ص    -بودواو  - الحقوق   مكتبة كلية   

 

 929)031/(ب/احلـ احلفىن، عبد املنعم 2. مج. صلى اهللا عليه و سلم موسوعة حياة حممد 236

 929)031/(ت/احلـ احلفىن، عبد املنعم 3. مج. موسوعة حياة حممد صلى اهللا عليه و سلم 237

238 
صالح عبد / بايننزار ق/عبد الوهاب البيايت: ( دراسة إبستيمولوجية للسرية الذاتية لشعراء احلداثة : التجربة الشعرية العربية 

 )أدونيس /الصبور
 82-1: 82.09/هشا عبد اهللا، هشام حممد

 801.6"19-/ "أ/حممـ حممود، حسين 1. ج. فنون النثر العريب احلديث 239

 801.6"19-/ "ب/حممـ املاضي، شكري عزيز 2. ج. فنون النثر العريب احلديث 240

 82- 82) 460.35/(األ الدنان، انتصار خضر مجعا و دراسة: م  1145 - 1070./ هـ 540 - 463ديوان إبن بقي األندلسي  241

 82.01/بوخـ بوخليط، سعيد مفاهيم النظرية اجلمالية: غاستون باشالر  242

 81'373.46/عبد أبو ناجي، عبد السالم حممود املوجز يف مصطلح احلديث 243

 82-1 :82.09"06/08/"التـ التربيزي، اخلطيب شرح السبع الطوال 244

 81'42: 82.09/أيو أيوب، نبيل النفسي، السوسيولوجي، التفكيكي، الوجودي، املوضوعايت: و سيميائية اخلطاب النقدي ) 2(نص القارئ املختلف  245

 82-3/طرا طراد، جميد ا�موعة الكاملة: مصطفى لطفي املنفلوطي  246

 81'37/خما ائيل، ميشال عازارخم )يف النظرية و التطبيق: (اهتمامات علم الداللة  247

 28: 008/الصـ الصمد، واضح احلضارة العربية اإلسالمية يف عصر صدر اإلسالم 248

 81'322.5/مرتـ حممد, مرتاض حتليل اخلطاب األديب 249

 82.01/أبو أبو زهرة، حممد تاريخ اجلدل 250

 81'36)031/(الغـ ىمصطف, الغالييين املوسوعة الكاملة: جامع الدروس العربية  251

 28: 008/درنـ درنيقة، حممد أمحد أعالم احلضارة اإلسالمية من املسلمني غري العرب 252

 28/احلـ احلمد النملة، علي بن إبراهيم املستشرقون و السنة و السرية يف املراجع العربية 253

 لقبائل و اجلماعات ، فهرس القوايففهرس األعالم ، فهرس األمكنة و البلدان و ا: فهارس العقد الفريد  254
األندلسي، أمحد بن حممد بن 

 عبد ربه
 821.411.21/د/األ

 81'374/الر الرديين، حممد علي عبد الكرمي دراسة منهجية: املعجمات العربية  255

 28/صهيـ الرومي، صهيب البيئة و النشأة: سرية حممد  256

 28/عبد مد إبراهيمعبد الرمحن، حم دراسات يف علوم احلديث 257



 

12    ص    -بودواو  - الحقوق   مكتبة كلية   

 

 81'344/والـ وايل دادة، عبد الكرمي مباحث إيقاعية يف اللغة العربية 258

 811.411.21: 008/اهلـ اهلزامية، حممد يوسف )التحديات و اآلثار : ( العوملة الثقافية و اللغة العربية  259

 821.411.21/عبا عباس، إحسان مقدمات يف التعريف بنماذج من الرتاث 260

 82-1: 82.09)65/(فيط فيطس، عبد القادر مهاد نظري و دراسة تطبيقية: التشكيل الفين للشعر امللحون اجلزائري  261

 82-1/مشسـ مشس الدين، حممد علي قصائد خمتارة: حدائق آسيا  262

 94)460.35/(هال هاليلي، حنيفي أحباث و دراسات يف التاريخ األندلسي املوريسكي 263

 316.7/سويـ سويل، توماس أمناط املثقفني العامة و أثرها يف حياة الشعوب: ثقفون و ا�تمع امل 264

 82-84)031/(مار مارون، يوسف موسوعة احلكم و األمثال و روائع األقوال 265

 ديوان املتنيب 266
املتنيب، أبو الطيب أمحد بن 

 احلسني اجلعفي
 82-82/أبو

 82- 1)460.35/(بنسـ بن سالمة، الربعي تراجم و مناذج: غرب و األندلس الشعراء و امللوك يف امل 267

 81'36/حسنـ حسن علي، منتظر اخلصائص-املعايري-- املفهوم : األصل و الفرع يف شرح الرضي على كافية ابن احلاجب  268

 82-94)460.35/(ذنو ذنون طه، عبد الواحد نشأة تدوين التاريخ العريب يف األندلس 269

 82-2: 572.79/إبر إبراهيم، الزهرة دراسة أنرتوبولوجية حتليلية: اإليروس و املقدس  270

 82-1: 82.09/وسا العبيدي، وسام حسني جاسم اجلواهري ناقدا 271

 929: 82.09/الط الطريفي، يوسف عطا حياته و شعره: إبراهيم طوقان  272

 81'373: 612.2/معا عايل، حمسن حممدم دراسة تطبيقية: من روائع الكناية يف اللغة  273

 81'36)031/(ت-ب-أ/عبد عبد الغين، أمين أمني 3-2-1: ا�لد األول : حيوي تدريبات وافية : املوسوعة الشاملة يف النحو و الصرف  274

 81'36)031/(ح-ج-ث/عبد ن أمنيعبد الغين، أمي 6-5-4: ا�لد الثاين : حيوي تدريبات وافية : املوسوعة الشاملة يف النحو و الصرف  275

 81'36)031/(د-خ/عبد عبد الغين، أمين أمني 8 -7: ا�لد الثالث : حيوي تدريبات وافية : املوسوعة الشاملة يف النحو و الصرف  276

 اجلزء األول: للزجاجي " اجلمل يف النحو و اإلعراب " و هو شرح كتاب : شرح اجلمل  277
حممد بن  ابن أمحد، أبو عبد اهللا

 علي
 81'36)048/(أ/بنعـ

 اجلزء الثاين: للزجاجي " اجلمل يف النحو و اإلعراب " و هو شرح كتاب : شرح اجلمل  278
ابن أمحد، أبو عبد اهللا حممد بن 

 علي
 81'36)048/(ب/بنعـ



 

13    ص    -بودواو  - الحقوق   مكتبة كلية   

 

 اجلزء األول: العقد الفريد  279
األندلسي، أمحد بن حممد بن 

 عبد ربه
 821.411.21/أ/األ

 اجلزء الثاين: لعقد الفريد ا 280
األندلسي، أمحد بن حممد بن 

 عبد ربه
 821.411.21/ب/األ

 اجلزء الثالث: العقد الفريد  281
األندلسي، أمحد بن حممد بن 

 عبد ربه
 821.411.21/ت/األ

 اجلزء الرابع: العقد الفريد  282
األندلسي، أمحد بن حممد بن 

 عبد ربه
 821.411.21/ث/األ

 اجلزء اخلامس: الفريد  العقد 283
األندلسي، أمحد بن حممد بن 

 عبد ربه
 821.411.21/ج/األ

 821.411.21)65/(زهر ديك، زهرة الطاهر وطار ، كاتب ياسني ، رشيد ميموين: مقتطفات من نصوص أبرز األدباء اجلزائريني  284

 821.411.21)65/(روا ديك، زهرة د بن هدوقة، الطاهر جاووتمالك حداد، عبد احلمي: مقتطفات من نصوص أبرز األدباء اجلزائريني  285

 821.411.21)65/(ديكـ ديك، زهرة حممد ديب، مولود فرعون، أحالم مستغامني: مقتطفات من نصوص أبرز األدباء اجلزائريني  286

 82-1)460.35/(الر الربيعي، أمحد حاجم الغربة و احلنني يف الشعر األندلسي 287

 81'344: 82.09/الر الرفوع، إبراهيم خليل )دراسة مقارنة يف التشكيل الصويت: (لصويت عند أيب عمرو الداين الدرس ا 288

 81'36: 82.09/آرا اجلرماين، آراء عابد إجتاهات النقد السيميائي للرواية العربية 289

 82.01/مستـ مستقيم، حممد احللم و تأويله عند فرويد: هرمينوطيقا الباطن  290

 81"19-/"الر الراجحي، شرف الدين مبادئ علم اللسانيات احلديث 291

 82-1: 82.09)460.35/(احلـ احلجري، إبراهيم منوذج القلصادي: شعرية الفضاء يف الرحلة األندلسي  292

 808.1/عصا حممود، عصام قواعد و تدريبات و نصوص: مهارات الكتابة العربية  293

 82-1: 82.09/صور اخلباز، حممد )وجه شعري لكائن فلسفي: (مرايا املتنيب : يليه ) : نقد ثقايف: (املتنيب صورة األخر يف شعر  294

 سر الفصاحة 295
أيب حممد عبد اهللا بن : بن سعيد

 حممد
 811.211.21/اخلـ

 28: 81'367.625/إمسـ إمساعيل، طالب حممد حذف الفاعل بينب املعيارية و التطبيق يف القرآن الكرمي 296



 

14    ص    -بودواو  - الحقوق   مكتبة كلية   

 

 82-3: 82.09/طينـ ماجدولني، شرف الدين حوارات -شهادات  -دراسات : السرد و السرديات يف أعمال سعيد يقطني  297

 82-3/حممـ الشلول، حممد خلف :و أما بعد ... هزلت : يف األدب الساخر  298

 28/عزا زيعز الدين، نيا الكتاب الرابع: القرآن املسكوت عنها ' احلقيقة من حقائق 299

 801.73: 82.09/شرفـ شريف، عبد الكرمي دراسة حتليلية نقدية يف النظريات الغربية احلديثة: من فلسفات التأويل إىل نظريات القراءة  300

 82-1: 82.09/شرتـ شرتح، عصام )دراسة حتليلية يف القصيدة احلداثية ( فضاء املتخيل الشعري  301

 82-1: 82.09)460.35/(املـ املغريب، حافظ دراسة داللية و فنية: ندلسي صورة اللون يف الشعر األ 302

 82.01: 82.09/قيسـ املوىل، قيس جميد إشغال أخر للمعىن: خميلة النص  303

 82-1: 82.09"19-/"الز الزواهرة، ظاهر حممد التناص الديين منوذجا: التناص يف الشعر العريب املعاصر  304

 81'374.3/حممـ القطيطي، حممد مخيس ي يف معاجم الناطقني بغري العربيةالبناء املعجم 305

 81'36/ب-أ/عبد عبد الغين، أمين أمني 2. ، ج1. ج.النحو الكايف 306

 بديع الرتاكيب يف شعر عمر بن أيب ربيعة 307
األنصاري، مسعد عبد العزيز 

 فهمي
 81'367/األ

 801.7/اللـ عبد اهللا، حممد فريد ...اة، السماع، الرواية، الرو : يف فقه اللغة العربية  308

 81: 82.09/سلمـ علي سلمان، علي حممد قراءة إبستيمولوجية يف النظرية اللسانية العربية: ا�از و قوانني اللغة  309

 82-1/اللـ العشي، عبد اهللا حبث يف آلية اإلبداع الشعري: أسئلة الشعرية  310

 811.411.21/ناد النجار، نادية رمضان لوب بني النظر و التطبيقعلم لغة النص و األس 311

 82-3: 82.09/زينـ زين الدين، ثائر "دراسات تطبيقية يف القصة و الرواية : " يف دروب السرد  312

 82-1: 82.09"19-/"السـ السرطاوي، معاذ دراسة و حتليل: خمتارات من الشعر العريب احلديث  313

 82-3: 82.09/توفـ الشنطي، حممد صاحل أدب توفيق احلكيمالرواية يف  314

 28: 81'36/سلمـ عيال سلمان، عزمي حممد الشاطيب منوذجا: جوانب التفكري النحوي لدى األصوليني  315

 808.5: 82.09/جويـ جويلي، صابر مقدمات ضرورية.. علم املعاين  316

 82- 1: 82.09/سها هام عبد الوهابالفريح، س املرأة العربية و اإلبداع الشعري 317

 82- 1: 82.09/حتلـ احلجري، إبراهيم دراسة نقدية: قراءة حتليلية للقصيدة العربية اجلديدة : الشعر و املعىن  318

 81'36: 82.09/العـ العكيلي، حسن منديل النحو يف شروح ديوان املتنيب 319



 

15    ص    -بودواو  - الحقوق   مكتبة كلية   

 

 81: 82.09/مشنـ مشنتل، عبد الرمحن م ملصطلحا�مالتفكري اللساين يف رسائل إخوان الصفا مع معج 320

 81'373/نطا نطاح، جاسم حممد حسني النقد األديب يف الدراسات القرآنية 321
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21    ص    -بودواو  - الحقوق   مكتبة كلية   
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اجلنايب، حممود شاكر ساجت 
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466 
كتاب يطرح رؤية جادة تتناول علم البالغة العربية من خالل منهج أسلويب جيمع بني املنازع الرتاثية و آليات : علم األساليب العربية 

 "املدارات احلزينة : " اإلبداع األديب يف احلداثة العربية 
 81'38/دحر دحروج، حممد حممود
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 811.411.21: 82.09/الو الوريكات، حممد عيسى موسوعة جامعية يف اللغة العامية: النظريات يف التحكيم اللغوي  472

 929: 82.09/إبر إبراهيم، جمدي إبراهيم حممد حياته و شعره و شواهده الشعرية: أبو إسحاق الزجاج  473

 82-1: 82.09/فيشـ عبد الفتاح، كاميليا دراسة حتليلية نقدية: األصولية و احلداثة يف شعر حسن حممد حسن الزهراين  474
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 81'364/آدم آدم، الصديق آدم بركات )الرتبةأمنوذجا(ى النحو العريب النظرية التحويلية التوليدية و تطبيقها عل 478
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22    ص    -بودواو  - الحقوق   مكتبة كلية   
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العبيدي، حممد بن عبد الرمحان 
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23    ص    -بودواو  - الحقوق   مكتبة كلية   
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 821.411.21: 82.09/حمجـ حمجوب، عباس مفاهيم و نقد: قضايا يف األدب  522

 801.63/جود جودات، حممد قراءة تناصية يف احلداثة الشعرية العربية: يف العروض و الشكل البصري  523

 81'355/فيا فياض، سليمان )معجميا ، صوتيا ، صرفيا ، حنويا ، كتابيا : ( إستخدامات احلروف العربية  524
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24    ص    -بودواو  - الحقوق   مكتبة كلية   
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 82-5: 82.09/بلعـ بلعلي، آمنة تشكالت املعىن يف اخلطابات الرتاثية: سيمياء األنساق  531
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 82-1: 82.09"09/14/"مسيـ الشمري، ثائر مسري حسن )دراسة موازنة بن أيب متام وأيب اطيب  (املديح يف الشعر العباسي بني التكسب و اإلبداع الفكري  543

 82-1: 82.09"09/14/"حسن الشمري، ثائر مسري حسن آراء و مواقف: الشعر العريب  544
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 81'373.6/العـ العلواين، عمار صابر كرمي الدراسات اللغوية يف كتب اإلشتقاق إىل �اية القرن الرابع اهلجري 546

 929: 82.09/النـ الناعوري، عيسى خليل السكاكيين أديبا و مربيا 547

 82-311.6: 82.09)567/(السـ الساعدي، عبد جاسم العنف السياسي يف السرد القصص العراقي 548
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25    ص    -بودواو  - الحقوق   مكتبة كلية   
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 82- 1/أميـ الشايب، أبو القاسم ))أبو الثفاسم الشايب (( روائع من قصائد شاعر احلياة  564

 قواعد املطارحة يف النحو 565
ال الدين احلسني بن إبن إياز، مج

 بدر
 81'374/البـ

 81'364/صرب صربة، عبد العظيم إعراب املعلقات السبع 566

 82-5/خطا احلمريي، عبد الواسع جماالت عمله -آلياته  - نشأته  -مهومه : خطاب الضد  567

 821.411.21: 82.09/بكا بكار، يوسف دراسات و نقود: يف دائرة املقارنة  568

 811.411.21/اخلـ اخلليلي، سحر اللغوي املتكامل التطبيق 569
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 82.09/مشر حممد مشرف, خضر حتوالت الفكر النقدي يف القرن العشرين 573
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26    ص    -بودواو  - الحقوق   مكتبة كلية   
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 82-82/حسيـ بيلون، كريستيان توطئة يف علم اللغة 578
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 81'364/سعد أمحد، سعد الدين املبسط يف قواعد اللغة العربية 580

 82.09/سامـ أمحد، سامي شهاب )قضايا و اجتاهات ( النقد األديب احلديث  581
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 : ......ول املعتمد يف مشروعية الذكر باإلسم املفرد الق: ديوان العارف باهللا أمحد بن مصطفى العالوي املستغامني رمحه اهللا  588
املستغامني، أمحد بن مصطفى 

 العالوي
 82-82/أمحـ

 808.5/احلـ أبو علي، حممد بركات علم البالغة 589

 82-1: 82.09"06/08/"جرا جراد، إيهاب جميد حممود علقمة الفحل بني دارسيه قدميا و حديثا 590

 81'25/حديـ حديد، حسيب إلياس ليمية لطلبة قسم اللغة الفرنسية و يف آخره معجم ألهم املصطلحات املستخدمة يف شىت املعارف و الفنونمباديء الرتمجة التع 591

 )درسة نفسية فنية ( شعر املكفوفني يف األندلس  592
العلواين، حسام بدر جاسم 

 محادي
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 82: 82.09"09/14/"الغـ الغضنفري، منتصر عبد القادر دراسات يف األدب العباسي: النص و املنهج  594

 يف املعارف و املدح النبوي: ديوان الكتاين  595
أيب الفيض، حممد بن عبد الكبري 

 ينالكتا
 82-82/الكـ
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 82-143: 82.09)460.35/(عيسـ عيسى، عبد اللطيف يوسف شعر الرثاء يف عصر ملوك الطوائف يف األندلس 600
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 82.09/اللـ خضري، حممود خليف أركيولوجيا السلطة و املعرفة: اإلقصائية يف النقد العريب القدم  اللفظة 602

 82-3: 82.09/ميا السادة، مي السرد العجائيب يف الرواية اخلليجية 603

 82-1: 82.09/حييـ الديلمي، أمحد حيي علي املصطلح النقدي عند أسامة بن منقذ يف كتاب البديع يف نقد الشعر 604

 82-1: 82.09/داو داوود، نرجس خلف أسعد ))عمان (( مناهج نقد الشعر يف جملة : النظرية النقدية و التداخل املنهجي  605

 82-92: 82.09/السـ الساير، حممد عويد األدبية و اإلجتماعية و الفكرية و الثقافية: مقاالت يف النقد املعاصر  606

 82.09"08/09/"حممـ حممود، عصام عد القرن الرابع اهلجريإجتاهات النقد األديب ب 607

 82-1: 82.09/دلبـ دلباين، أمحد منحى العدمية يف أعمال حممود درويش األخرية: موت التاريخ  608

 808.5/حنو املودن، حسن حمو تصور نسقي لبالغة اخلطاب: بالغة اخلطاب اإلقناعي  609

 82-1: 82.09"06/08"09/14/"شديـ شديفات، فتحي ارشيد يك و اللصوص حىت �اية العصر العباسي األولظاهرة اإلغرتاب يف شعر الصعال 610

 81'366/اخلـ اخلريي، سريين مدحت إختالف البنية الصرفية يف القراءات السبع 611

 82-1: 82.09/دال احلسن، الوارث نية و الداللة النفسية و الذاتيةالرتكيب اإلنشائي بني الداللة العضوية و الف: دالليات الرتاكيب يف الشعر العريب القدمي  612

 81'36: 82.09/الز الزبيدي، سعيد جاسم النحو عند غري النحويني 613

 811.411.21: 81'355/املـ احملجوب، عبد املنعم اجلذور السومرية للغة العربية و اللغات اآلفروآسيوية: ما قبل اللغة  614

 82-5: 82.09/علو علوي، حافظ إمساعيلي و حتليل اخلطاب التداوليات 615

 82-1: 82.09/محيـ الشايب، محيد الكائن و املمكن يف قراءة الشعر العريب املعاصر 616

 81'344/عبو عبود، صباح عطيوي إلتقاء الساكنني يف ضوء نظرية املقطع الصويت 617

 82: 82.09/يـعو  عوين، أمحد حممد دراسات يف اللغة و األدب 618

 81'366: 82.09/إبر إبراهيم، جمدي إبراهيم حممد بني القدماء و احملدثني ك دراسة لغوية" هـ  311ت " املمنوع من الصرف عند الزجاج  619

 82-3: 82.09/البـ البدراين، محيد عبد الوهاب مقاربة سوسيوثقافية يف خطاب أحالم مستغامني الروائي: الشخصية اإلشكالية  620

 82-1/خالـ الفيصل، خالد روائع من قصائد األمري خالد الفيصل 621



 

28    ص    -بودواو  - الحقوق   مكتبة كلية   
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 81'35/أمحـ أمحد، سعد الدين اإلمالء يف اللغة العربية 623

 808.5/يـحي حيياوي، رشيد حنو نظرية تواصلية يف الرتاث: التبالغ و التبالغية  624

 82-2: 82.09/جرا جرار، فهد أشعار -قصص قصرية  -مسرحيات : األعمال األدبية  625

 82-1: 82.09/هيا هياس، شكري قراءات يف شعر حممد مردان: جتليات القصيدة من فضاء التجربة إىل معمار النص  626

 811.411.21: 82.09/محز املزيين، محزة بن قبالن دراسات يف تاريخ اللغة العربية 627

 28: 81'36/دمحـ دمحاين، احلبيب التعدد الوظيفي ألدوات النحوية و تطبيقات من القرآن الكرمي 628

 82-1: 82.09/فاتـ عبد اجلبار، فاتن ))عشب أرجواين يصطلي يف أحشاء الريح (( دراسة مجالية يف قصيدة : تقانات التعبري الشعري  629

 82-1: 82.09)460.35/(علي السامرائي، علي إمساعيل جاسم )هـ  897 - هـ  484( وعية و الفنية يف الشعر األندلسي من عصر املرابطن حىت �اية احلكم العريب اللون و داللته املوض 630

 811.411.21: 82.09/إبر خليل، إبراهيم مدخل إىل علم اللغة 631

632 
 -البحث الفائز جبائزة املرحوم هائل سعيد انعم لإلبداع األديب : قد الثقايف دراسة يف ضوء الن: النقد السياسي يف املثل الشعيب 

 م 2009الدورة الثالثة عشرة 
 821.411.21: 82.09/النـ احلسامي، عبد احلميد

 808.53/العـ العيادي، باشا تداولية -دراسة أسلوبية : فن املناظرة يف األدب العريب  633

 82-3: 82.09/التـ السامرائي، ماجد صاحل )أدب الروائي علي خيون ( دراسات يف القصة و الرواية : ويل املعريف التقنية الروائية و التأ 634

 82-1)567/(أميـ أمني، سامر حمي الدين روائع من قصائد شاعر العراق حممد مهدي اجلواهري 635

 82-1)460.35/(اجلـ اجلنايب، حممود شاكر مع الشعر و الشعراء يف األندلس 636

 82-1: 82.09"06/08/"الر الرحيوي، عبد الكرمي مقاربة نقدية بالغية يف إبداع شعراء املدرسة األوسية: مجاليات األسلوب يف الشعر اجلاهلي  637

 82-3: 82.09)460.35/(حمسـ حمسن، إنقاذ عطا اهللا )دراسة نقدية : ( السرد القصصي يف الشعر األندلسي  638

 82.09/الفـ خليفة، حممد عبد احلميد دي عند العربالفكر النق 639

 81'35/احلـ احلياين، حممود خليف إسرتاجتية الكتابة و لعبة الثقافة: ما بعديات النص و الالنص  640

 81'34/الد الديلمي، رياض عبود غوار )لرمضان عبد التواب ( جهود يف اللغة و التحقيق : اللسانيات و الصوتيات  641

 81-116/جاكـ جاكسون، ليونارد األدب و النظرية البنيوية: ؤس البنيوية ب 642

 مطر، أمحد األعمال الشعرية 643
 

 811.411.21/متو متويل، نعمان عبد السميع نشأته و أصوله و أنواعه: التناص اللغوي  644



 

29    ص    -بودواو  - الحقوق   مكتبة كلية   

 

 37.016+811.411.21/اخلـ اخلريشا، عنود الشايش أسس املنهاج و اللغة 645

 82-1: 82.09"09/14/"الفـ الفالحي، أمحد علي إبراهيم دراسات يف النص الشعري العباسي 646

 )هـ  540 - 422( عصر الطوائف و املرابطني : الوجه البالغي واثره يف السياق الشعري األندلسي  647
السبهاين، حممد عبيد صاحل 

 عليوي
 82-1: 82.09)460.35/(عبيـ

 808.5/غوا غوادرة، فيصل حسني الوايف يف علم البالغة 648

 دراسة يف املستويني الرتكييب و الداليل: اسلوب الشرط يف خبالء اجلاحظ  649
الكندي، قمرية بنت سعيد بن 

 حممد
 81'38/الكـ

 82: 82.09/خور خوري، رئيف الدراسة األدبية 650

 82-3: 82.09/سامـ الرواشدة، سامح دراسة يف الرواية العربية: منازل احلكاية  651

 82-1/سعيـ الزبيدي، سعيد جاسم شعر: التفعيلة األخرية  652

 82-1: 82.09/مفا الفيفي، عبد اهللا بن أمحد )عرب املكتشفات احلديثة يف اآلثار و امليثولوجيا ( حنو رؤية نقدية : مفاتيح القصيدة اجلاهلية  653

 82-1: 82.09/فالـ فاليت، برنار ياتهمدخل إىل مناهج التحليل األديب و تقن: الرواية  654

 أمحد مطر: األعمال الشعرية  655
 

 82-142/أمحـ

 82-1: 82.09)460.35/(جرا جرار، صالح حممد دراسات جديدة يف الشعر األندلسي 656

 82-1: 82.09/أبو السعدي، عيسى دراسة يف شعر أبو الطيب املتنيب 657

 811.411.21: 82.09/زايـ ليزاير، سعد ع علم اللغة التطبيقي 658

 82-1: 82.09/جبا جبارة، حممد جاسم دراسة يف نقد النقد: مسائل الشعرية يف النقد العريب  659

 81'372/الفـ الفهري، عبد القادر الفاسي السياسة اللغوية يف البالد العربية حبثا عن بيئة طبيعية ، عادل ، دميقراطية ، و ناجعة 660

 82-142: 82.09/ماضـ ماضي، شكري عزيز إيديولوجيا السياسة و إيديولوجيا الشعر: درويش شعر حممود  661

 82-1: 82.09/دار أبو زيد، سامي يوسف )الشعر ( األدب العريب احلديث  662

 81/آليـ آل يونس، هاين صربي علي مقرتبات يف التأسيس: الصناعة اللسانية  663

 82- 1: 82.09"06/08/"إبر اجلبوري، توفيق إبراهيم صاحل مجع و تصنيف و دراسة و توثيق: سالم األدبية و النقدية يف كتاب األغاين لألصبهاين أخبار الشعراء العرب قبل اإل 664

 81'364/الشـ الشيخ، محدي اللباب يف توضيح النحو و اإلعراب 665

 81: 572/دور دورانيت، ألسندرو األنثروبولوجيا األلسنية 666
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 82: 82.09/ماضـ ماضي، شكري عزيز يف نظرية األدب 671

 81'374: 81'366/أمطـ أمطوش، حممد املعجم الذهين و التصريف املعجمي 672

 808.5: 82.09/عبد عبد اللطيف، عماد و الوظائف دراسة يف تشكل املفاهيم: حتليل اخلطاب البالغي  673

 82- 1: 82.09/ويسـ ويس، عمار الواقع الشعري و املوقف النقدي من اجلاهلية إىل �اية القرن الثالث اهلجري 674

 82+82-83)569/(أبو أبوعراق، سعادة عودة األردن أمنوذجا: األدب و أدب الطفل العريب  675

 82-3: 82.09/جال جاليلية، سعيدة لعبد اهللا العروي" الفريق " و " اليتيم " مقاربة بنيوية تكوينية يف رواييت : ين اإليديولوجي و الف 676

 808.5+81'38: 82.09/العـ العكيلي، حسن منديل دراسات بالغية و أسلوبية 677

 األجرومية على طريقة السؤال و اجلواب مع إعراب األمثلة و شرحها 678
نور الدين عبد القادر  اجلزائري،

 البسكري
 81'36/شريـ

 82- 1/حيي اجلبوري، حيي املنتخب املختار من نوادر األشعار 679

 811.411.21: 82.09/أبو أبو زالل، عصام الدين دراسات يف اللغة العربية 680

 81'364/نوا عيد نواصرة، راضي حممد موقف جالل الدين السيوطي من املدارس النحوية و القضايا اللغوية 681

 81/مار مارتان، روبري إبستيمولوجيا أولية �ال علمي: مدخل لفهم اللسانيات  682

 82.01: 82-1/بال بالط، عيسى يوسف الرومنطيقية و معاملها يف الشعر العريب احلديث 683

 82: 82.09/أمحـ أمحد، سعد الدين النصوص األدبية يف اللغة العربية 684

 82- 1: 82.09/بسا مهدي، بسام صاحل )نقد تنظريي ( يدة الشعر حركة قص 685

 82.091/شعيـ شعيب، السيد علي دراسة مقارنة: صورة الغرب يف فكر العقاد و طه حسني  686

 82+82.09/كفا كفايف، منذر ذيب دراسات يف األدب و النقد 687

 821.411.21/عويـ عوين، أمحد حممد مداخل األدب العريب 688

 82.09/عصا حممود، عصام مقدمة يف مناهج النقد األديب و حتليل النص 689
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 82-1: 801.613/أبو أبوعون، ناصر مجاليات اإليقاع يف شعر عبد الرزاق الربيعي: عشبة جلجامش  694
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 82.01/طلحـ طلحة، حممد مبادئ تداولية يف حتليل اخلطاب الشرعي عند األصوليني 697

 82-3: 82.09/لبهـ النجار، سليم العربية" النسوية " قراءات يف الرواية : ا�د لبهجة الرواية: املرأة  698

 81'344/درا درار، مكي مالمح الداللة الصوتية يف املستويات اللسانية 699

 81'38/ربا ربابعة، موسى األسلوبية مفاهيمها و جتليا�ا 700

 82-1: 82.09/مفهـ علي، أمحد يوسف مفهوم الشعر عند الشعراء من بشار إىل أيب العالء 701
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 82-1: 82.09/إيا العبد اهللا، إياد عبد ا�يد إبراهيم عر اهلذلينيدراسة حتليلة لش: الشعر و العسل  703

 82-93: 82.09/عيسـ عيسى، راشد علي مدخل تطبيقي يف أدب األطفال يف األردن: التشكيل الفين يف أدب األطفال  704

 82-1: 82.09)460.35/(إميـ اجلمل، إميان السيد صور من املعارضات يف الشعر 705

 82-193"06/08/"كفا كفايف، منذر ذيب و املضمون يف الشعر اجلاهليالشكل  706

 82-1: 82.09/شاهـ شاهني، ذياب أمحد التلقي و النص الشعري 707

 82-1: 7.017.4)460.35/(ويس ويس، صاحل الصورة اللونية يف الشعر األندلسي 708

 82-1: 82.09/منـآ بن منصور، آمنة شاعر ا�د و اإلنكسار: املعتمد بن عباد  709

 82-1: 82.09/عهو العكيلي، عبد الواحد الصورة الشعرية عند ذي الرمة 710
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 82-3: 82.09)65/(بتقـ بتقة، سليم رييف السرد الروائي اجلزائريت 713
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 82-1: 82.09/سعيـ بكور، سعيد حممد مقاربة بنيوية أسلوبية منفتحة مقارنة بني املتنيب و أمل دنقل: تفكيك النص  714

 28: 82- 3+82-2/سالـ سامل، أمحد موسى قصص القرآن يف مواجهة أدب الرواية و املسرح 715

 81'36/رمضـ النجار، نادية رمضان دروس يف النحو و تطبيقاته 716

 82-34: 81'37/طعمـ طعمة، أنطوان سيمياء القصة العربية 717

 82-5: 82-1/جاسـ جاسم، حممد جاسم مقاربة يف خطاب حممود درويش الشعري: مجاليات العنوان  718

 811.411.21/نعمـ ، نعمان عبد السميعمتويل أثره يف بنية النص -أصوله : اإلنزياح اللغوي  719

 81'27/فيا آرون، بول سوسيولوجيا األدب 720

 81'366/معا اخلطيب، معاذ حممد أصول النحو يف ضوء الدراسات اللغوية و النحوية احلديثة: اجلهود النحوية و الصرفية إلبن السراج من خالل كتابه  721

 81+82-5/علي علي، حممد حممد يونس خلطابقضايا اللغة و اللسانيات و حتليل ا 722

 82.09/دحر دحروج، حممد املناهج الكالسيكية: مناهج النقد األديب  723

 28: 81/النـ النجار، أشواق حممد إمساعيل أحباث لغوية يف لسانيات النص القرآين بني التنظري و التطبيق 724

 82-1: 82.09"06/08/"الفـ الفالحي، أمحد علي إبراهيم دراسة إجتماعية نفسية: جري اإلغرتاب يف الشعر العريب يف القرن السابع اهل 725

 81'36: 82.09/املـ املشهداين، حممد إمساعيل حممد دراسة يف أصول النحو العريب: اإلمجاع  726

 82-1: 81'38/عبيـ عبيد، حممد صابر مقاربات إجرائية يف الرؤيا و الشكل و األسلوب: متظهرات القصيدة اجلديدة  727

 82-5: 82.09/العـ العاين، معمر منري جتليات النقد اللغوي املعاصر يف خطاب التفسري 728

 81'37/الز الزيتوين، كمال حبث يف التأويل الداليل و التداويل لنحو العربية و معجمها: ظاهرة اإللتباس يف اللسان العريب  729

 82-3: 82.09/نبهـ السعدون، نبهان حسون حتليل اخلطابدراسة : تفكيك الشفرة السردية  730

 81'364/منت اهلامشي، السيد أمحد إلبن مالك و خالصة الشراح إلبن هشام وإبن عقيل و األمشوين" األلفية " حسب منهج : القواعد األساسية للغة العربية  731

 للغوية و الفنيةدراسة موازنة بني البىن العقائدية و ا: بنية النص القرآين  732
املدين، إبتسام السيد عبد الكرمي 

 علي
 28: 82-97/املـ

 82-1: 82.09/زيد زيدان، سليمان حسن رؤى نقدية إلبداعات شعرية 733

 82-3: 82.09/مكنـ احلسيب، عبد ا�يد الرواية العربية اجلديدة و إشكالية اللغة 734

 82-82/احد حداد، حنا بن مجيل بقايا دواوين شعرية 735

 82-1: 82.09"09/14/"بري بريم، عبد اهللا قراءة يف شعر املديح يف العصر العباسي: التداولية و الشعر  736



 

33    ص    -بودواو  - الحقوق   مكتبة كلية   

 

 82: 82.09)569.5/(مسحـ مسحان، حممد عبد القادر نقد أديب) : يف األدب األردين و العريب و العاملي ( إضاءات نقدية  737

 82-5/السـ السريت، زكرياء اصراحلجاج يف اخلطاب السياسي املع 738

 82-3: 82.09/إضط عبد الغين، خالد حممد دراسات يف مناذج من الرواية العربية: إضطراب الشخصية  739

 801.613: 82.09/شعلـ شعالل، رشيد حبث يف جتليات اإليقاع تركيبا و داللة و مجاال: البنية اإليقاعية يف شعر أيب متام  740

 82: 82.09/متو متويل، نعمان عبد السميع دراسة تطبيقية يف حتليل النص األديب: نصية املقاربة ال 741

 929: 82.09/العـ العطوي، مسعد بن عيد سرية ذاتية: التحول  742

 82.09/ميا يوسف، مي أمحد 2013متوز يوليو  4 - 2من : مؤمتر النقد الدويل الرابع عشر : واقع الدراسات النقدية العربية احلديثة  743

744 
عالمات الرتقم ، أحكام اإلمالء ، إستعمال املعاجم ، النحو ، الصرف ، التطبيقات : األساس يف التطبيقات النحوية و اللغوية 

.... 
 81'364/حال حالوة، حممد

 82-1+82.01/منصـ منصور، حسن عبد الرزاق منهج للفهم: الشعر و العقل  745

 81'37/عبد شيباين، عبد القادر فهيم حنو نظرية للرواية الرقمية: سرديات اهلندسة الرتابطية : ابط سيميائيات احملكي املرت  746

 81'364/عيسـ عيسى، خثري الصوائت عند فخر الدين الرازي: يف اللسانيات العربية  747

 82-3: 82.09/عالـ الصفدي، عالية أنور أمحد شعرية األمكنة يف روايات حيي خيلف 748

 81)084.28/(صفا صفا، فيصل إبراهيم يف الدرس اللغوي ، يف اللسان العريب: قضايا التشكيل  749

 808.5/هلو هلوميل، باديس )هـ  626ت : ( مظاهر التداولية يف مفتاح العلوم للسكاكي  750

 81'37/أمحـ بريسول، أمحد داللة افعال احلركة يف إطار املعجم املولد 751

 82.01/سعد سعد اهللا، حممد سامل األسس الفلسفية لنقد ما بعد البنيوية:  سجن التفكيك 752

 81'36/منو احلباس، حممد العلوم الشرعية منوذجا: النحو العريب بني التأثري و التاثر  753

 81'364/قوا السعدي، عيسى إبراهيم تبسيط حنوها و صرفها و فن اإلعراب: إضاءات قواعد اللغة العربية  754

 82-3: 82.09/سلمـ كاصد، سلمان دراسة ألدب مهدي عيسى الصقر فنية و موضوعاتية: مقاربة بنيوية تكوينية يف األدب القصصي : املوضوع و السرد  755

 82-5: 82.09/أوطـ أو الطوف، أمحد إسرتاتيجيات احلجاج يف كليلة و دمنة: بالغة اخلطاب احلكائي  756

 28: 82.01/احلـ احلياين، حممد خليف خضري السلطة ن املعرفة ، السرد ، التأويل ، املرجعيات: اإلستشراق و اإلستغراب  757

 81'364/حسن حسن، حممود إعراب ، قواعد ، إمالء: املدخل إىل النحو و الصرف  758

 82-1: 82.09/أما السعدي، عيسى أم الشهداء اخلنساء بنت عمر الراثية الباكية 759



 

34    ص    -بودواو  - الحقوق   مكتبة كلية   

 

 808.1/التـ الصويركي، حممد علي طرائق تدريسه -أنواعه  -مفهومه  -أسسه : كتايب التحريري التعبري ال 760

 81'355/احلـ احلميدي، حممد عبد الكرمي )? ما النسق ? ما السياق ( السياق و األنساق  761

 82-1: 82.09)460.35/(الد ، حممد ماجدالدخيل أمنوذجا) هـ  525ت ( شعر األعمى التطيلي : الصورة الفنية يف الشعر األندلسي  762

 81'25/أمطـ أمطوش، حممد املنحى العالمي يف دراسة الرتمجة 763

 81'37/عبيـ عبيدي، منية 1983منوال جاكندون : التمثيل الداليل للجملة  764

 82-1/الضـ الضعيف، رشيد األعمال الشعرية 765

 82-97/عقيـ العنبكي، عقيل عكموش توحات املكية أمنوذجاالف: املقاربة اللغوية يف اخلطاب الصويف  766

 82-1: 82.09/ربا اجلبوري، عبد اهللا حسن رباعيات أمحد حلمي عبد الباقي أمنوذجا: شعرية القصيدة الرباعية  767

 82-142/بعد درويش، حممود خمتارات يل لغة بعدي 768

 82-92/درو درويش، حممود مقاالت خمتارة: حرية العائد  769

 81'344.2/حممـ حممد، عاطف فضل األصوات اللغوية 770

 811.411.21)038/(برهـ برهومة، عيسى دراسة يف املعاجم العربية: ذاكرة املعىن  771

 رياض األلباب حباسن اآلداب للسيوطي 772

السيوطي،عبد الرمحن بن أيب بكر 

بن حممد بن سابق جالل الدين 

 اخلضريي

 801.63/اجلـ

 808.5/الفـ الفحام، عباس علي بالغة النهج يف �ج البالغة 773

 808.1/فار فارس، مروان علم اإلبداع عند جربان خليل جربان ، خليل حاوي ، ناديا تويين ، صالح ستيتيه 774

 82-93/العـ العرداوي، عبد اإلله عبد الوهاب أدب األطفال بني املنهجية و التطبيق 775

 81'36/ب/عليـ عليوي، سعد حسن اجلزء الثاين :النحو الوسيط  776

 28: 82.01/تاج تاج، حممد قدور ماهيته ،فلسفته و مناهجه: اإلستشراق  777

 81'364/محز اخلوالدة، باسم موسى القواعد و التطبيق النحوي 778

 82-1: 82.09/كاظـ كاظم، جنم عبد اهللا متثل و توظيف و تأثري: اآلخر يف الشعر العريب احلديث  779

 82-3: 316.75)536.5/(السـ السعدون، أنيسة إبراهيم الرواية و اإليديولوجيا يف البحرين 780

 808.5/حركـ العوادي، سعيد حركية البديع يف اخلطاب الشعري من التحسني إىل التكوين 781



 

35    ص    -بودواو  - الحقوق   مكتبة كلية   

 

 82.09/بكا بكار، يوسف جدليات و مرجعيات: يف النقد األديب  782

 82-6/بنر بن رمضان، صاحل )مشروع قراءة شعرية(دبية و دورها يف تطوير النثر العريب القدمي الرسائل األ 783

 82-1: 82.09/نسر الشرادقة، نسرين حممود اإلغرتاب يف شعر أجمد ناصر 784

 82-3: 82.09/األ األعسم، باسم نقد السرد 785

 ...ث يف مباين و معاين األلفاظ مما اختلف لفظه و اختلف معناه و هو كتاب لغوي يبح: إتفاق املباين و إفرتاق املعاين  786

اللغوي، تقي الدين الدقيقي 

سليمان بن بنني بن خلف بن 

 عوض

 81'373/تقي

 82-3: 82.09/درمـ درموش، نور الدين مقاربة لفظية: النص الروائي من الداخل  787

 81'36/تغز تغزاوي، يوسف  نظرية النحو الوظيفيالوظائف التداولية و اسرتاتيجيات التواصل اللغوي يف 788

 81'37)038/(الشـ الشايع، ندى عبد الرمحان معجم و دراسة داللية: المية العرب للشنفرى  789

 82: 82.09/فار فارغا، كيبيدي النظرية و النص 790

 81'37+81'364/نعجـ نعجة، سهى فتحي املبىن و املعىن: آفاق الدرس اللغوي يف العربية  791

 81/رايـ رايص، نور الدين اللسانيات املعاصرة يف ضوء نظرية التواصل 792

 82- 12/عامـ عامر، منذر األعمال الشعرية 793

 929: 82.09/صفحـ الشيخ، عبد املنعم صفحات منسية: العقاد  794

 82-3+82-1/الز وسف، حسن عبد العليمي 2011مايو  5 - 3السرد و الشعر : أحباث املؤمتر الدويل الرابع للسرديات  795

 81'25/فيتـ أمطوش، حممد املستخلص يف تكافؤ و غايات الرتمجة 796

 82-1: 82.09/أحلـ نصر اهللا، هاين دراسة يف الظاهرة أصوهلا و أبعادها: الطيف يف شعر البحرتي : أحالم مؤرقة  797

 821.411.21)460.35/(السـ عويدالساير، حممد  ما تبقى من أدب العميان يف األندلس 798

 81'364/حسيـ املسرتحيي، حسني حكمت البسيط يف قواعد اللغة العربية 799

 أربع رسائل يف النحو و الصرف 800
الشافعي، أمحد بن أمحد بن حممد 

 السجاعي
 81'36+81'366/الشـ

 82-3: 82.09/مسعـ العطوي، مسعد بن عيد السرد فكرا و بناء 801

 81'366.54/اليـ الياسري، فاخر هاشم دراسة يف النحو العريب: يف اجلملة العربية  احلال 802



 

36    ص    -بودواو  - الحقوق   مكتبة كلية   

 

 82- 3: 82.09/عند ولعة، صاحل الرؤية و األداة عند عبد الرمحن منيف 803

 82-97: 82.09/الر الراشدي، عامر مجيل شامي دراسة تفكيكية يف نصوص أبو زيد البسطامي منوذجا: النص الصويف  804

 82.09/عالـ القرشي، عايل سرحان فكر و نقد: حتوالت النقد و حركية النص  805

 82-1: 82.09"06/08)"430/(يوس يوسف، حسن الشعر اجلاهلي يف دراسة املستشرقني األملان 806

 821.411.21"19-/"الغـ الغيث، نسيمة مقاربات يف النظرية و التطبيق: األدب العريب احلديث  807

 )2008-1995(دراسة سوسيوثقافية يف دواوينه من : شعر حممود درويش  األنا يف 808
املهداوي، صفاء عبد الفتاح 

 حممد
 82-142: 82.09/املـ

 81'36: 82.09/وليـ الفراجي، وليد شعبان دراسة حنوية موازنة: أثر يونس بن حبيب يف سيبويه  809

 81'36/منيـ القنوين، منرية التناسق النظري دراسة إبستمولوجية للمنوال و: نشأة النحو العريب  810

 81'364/هيفـ السعفي، هيفاء جدة مقاربة الفاسي الفهري: الفاعلية يف اللسانيات  811

 81'344/ساسـ ساسي، عمار جهود متعاقبة عرب العصور من الفرعونية إىل العصر احلديث: املدخل إىل الصوتيات تارخيا  812

 82-1: 82.09/قطو *قطوس، بسام دراسات يف تطور املفهوم و اجتاهات النقاد املعاصرين: نقد العريب احلديث وحدة القصيدة يف ال 813

 82-94=)411.21/(معا معاطي، صالح أمراء الصحراء: البدو  814

 82-3: 82.09/ضويـ ضويو، عبد العزيز دراسة حتليلية لنصوص روائية حديثة: التجريب يف الرواية العربية املعاصرة  815

 81'364/سحر سحر سليمان: عيسى النحو التطبيقي 816

 821.411.21: 82.09"09/14/"السـ السعدي، عيسى إبراهيم األدب العباسي بني القدمي و احلديث 817

 82-1: 82.09"06/08"/عيسـ السعدي، عيسى إبراهيم شخصيته و سريته و شعره و ديوانه: شاعر اهلجاء املستهجن : دراسة يف شعر احلطيئة  818

 81'36: 82-1/مجعـ مجعة، خالد عبد الكرمي شواهد الشعر يف كتاب سيبويه 819

 81'364/الطـ الطائي، عبد العزيز قاسم حممد مرشد لغوي عريب ميسر لطالب الدراسة الثانوية فما فوق: قواعد و أحكام علمي النحو و الصرف : مبادئ اللغة العربية  820

 81'355/موسـ موسى، عبد املعطي منر العربية املتحولة و عالقتها باملعىن األصوات 821

 82-3: 82.09"19-/"إمسـ إمساعيل، حسن سامل هندي 1967 - 1939دراسة يف البنيوية السردية : الرواية التارخيية يف األدب العريب احلديث  822

 82-141: 82.09/البـ شوقي، أمحد �ج الربدة معها وضح النهج 823

 008+82.09/عبا عباس، عباس عبد احلليم دراسات يف الثقافة و النقد: إحسان عباس  824

 82-5: 82.09/ملحـ ملحم، إبراهيم أمحد إسرتاتيجية تشكيل اخلطاب: النقد التكاملي  825



 

37    ص    -بودواو  - الحقوق   مكتبة كلية   

 

 81'38: 82.09/العـ العطية، أيوب جرجييس األسلوبية يف النقد العريب املعاصر 826

 82-3: 82.09/صرب صربة ، أمحد و املعىن يف اخلطاب السرديالتشكل  827

 801.7/حيي حيي، كيان أمحد حازم اإلحتماالت اللغوية املخلة بالقطع و تعارضها عند األصوليني 828

 82.09/آلو آل وادي، علي شناوة دراسة يف املفاهيم و التطبيقات: النقد الفين  829

 81'37/السـ السعدي، شكري حبث يف األسس الداللية للبىن النحوية: فكري اللغوي مقولة احلدث الداللية يف الت 830

 82-97/املـ املرزوك، صباح نوري األدب اإلسالمي 831

 81'42: 82.09/التـ التهايل، البشري اخلطاب اإلشتباهي يف الرتاث اللساين العريب 832

 82-1"19- )"031/(الر الراشد، دالل محوده موسوعة أمجل القصائد الغزلية 833

 81'364/مسيـ املكي، مسية الكفاية التفسريية للنحو العريب و النحو التوليدي من خالل األبنية اإلعرابية املشكلة 834

 81-115/حنو حنون، مبارك )الكتابة و عالمات الرتقيم و الروابط (يف الصواتة البصرية من لسانيات املنطوق إىل لسانيات املكتوب  835

 82-5: 82.09/اهلـ اهلمامي، رمي اإلقتضاء و انسجام اخلطاب 836

 82-1: 82.09"06/08/"صالـ توفيق ابراهيم صاحل: اجلبوري دراسات يف الشعر اجلاهلي برؤيا جديدة 837

 بلغة الطالب يف اآلداب و األخالق و الفوائد 838
اجلالبنة، علي بن سلطان بن 

 حامد
 82-97/احلـ

 82- 1: 82.09"09/14/"غوا غوادرة، فيصل حسني شعر العصر العباسي األولالتمرد يف  839

 82-312.2: 82.09/البـ البنا، بان البناء السردي يف الرواية اإلسالمية املعاصرة 840

 81'36: 82.09/البـ البار، إبتهال حممد دراسة نظرية حتليلية: مظاهر نظرية التحويل عند تشومسكي يف الدرس النحوي العريب  841

 81'367.625)038/(عطا عطا اهللا، إلياس معجم و دراسة: األفعال الثالثية املضاعفة  842

 82-142: 82.09/عبد عبد ربه، حممد وائل من املهد إىل اللحد: حممود درويش  843

 82-3: 82.09/أحبـ األديب يف منطقة الباحة النادي هـ 1433أحباث ملتقى الباحة األديب اخلامس : الذاكرة و التاريخ : الرواية العربية  844

 82-1: 82.09"19-/"معا السرطاوي، معاذ دراسة و حتليل: خمتارات من الشعر العريب احلديث  845

 808.5/عيسـ ثويين، محيد آدم األسرة يف الشعر العريب: الشعر اإلجتماعي  846

 82-82/أ/أدو أدونيس اجلزء األول: ديوان الشعر العريب  847

 82-82/ب/أدو أدونيس اجلزء الثاين: ديوان الشعر العريب  848
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 82-82/ت/أدو أدونيس اجلزء الثالث: ديوان الشعر العريب  849

 82-82/ث/أدو أدونيس اجلزء الرابع: ديوان الشعر العريب  850

 82- 1: 82.09/أ/الد الدناي، حممد اجلزء األول: بنية القصيدة يف شعر مهيار الديلمي  851

 82-1: 82.09/ب/الد الدناي، حممد اجلزء الثاين: بنية القصيدة يف شعر مهيار الديلمي  852

 82-311.4/هيجـ هيجو، فيكتور البؤساء 853

 اجلزء األول: يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر  854
النيسابوري، أيب منصور عبد 

 امللك الثعاليب
 82-1: 82.09/أ/النـ

 اجلزء الثاين: يف حماسن أهل العصر  يتيمة الدهر 855
النيسابوري، أيب منصور عبد 

 امللك الثعاليب
 82-1: 82.09/ب/النـ

 اجلزء الثالث: يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر  856
النيسابوري، أيب منصور عبد 

 امللك الثعاليب
 82-1: 82.09/ت/النـ

 اجلزء الرابع: يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر  857
النيسابوري، أيب منصور عبد 

 امللك الثعاليب
 82-1: 82.09/ث/النـ

 اجلزء اخلامس: يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر  858
النيسابوري، أيب منصور عبد 

 امللك الثعاليب
 82-1: 82.09/ج/النـ

 فهارس يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر 859
النيسابوري، أيب منصور عبد 

 املالك الثعاليب
 82-1: 82.09)083.82/(ح/النـ

 81'36/أ/حممـ السعدي، حممد سلمان 1. ج: قضايا حنوية بني التنظري و اإلستخدام اللغوي  860

 81'36+81'366/أ/القـ القيسي، عودة اهللا منيع اجلزء األول: حنوية ، و صرفية جتديدية النظرية  -رؤى : الرؤى النحوية  861

 81'36+81'366/ب/القـ القيسي، عودة اهللا منيع اجلزء الثاين: حنوية ، و صرفية جتديدية النظرية  -رؤى : الرؤى النحوية  862

 81'36+81'366/ت/القـ القيسي، عودة اهللا منيع اجلزء الثالث: و تراكيب أمناطية  -حنوية ، و صرفية جتديدية مصطلحات حنوية  -رؤى : الرؤى النحوية  863

 81'36+81'366/ث/القـ القيسي، عودة اهللا منيع اجلزء الرابع: حنوية ، و صرفية جتديدية النظرية  -ى رؤ : الرؤى النحوية  864

 82-1: 82.09"06/08/"أ/أبو أبو سويلم، أنور اجلزء األول) : دراسة يف ضوء علم امليثولوجيا و النقد احلديث : ( اإلبل يف الشعر اجلاهلي  865

 82-1: 82.09"06/08/"ب/أبو أبو سويلم، أمحد اجلزء الثاين) : دراسة يف ضوء علم امليثولوجيا و النقد احلديث (  :اإلبل يف الشعر اجلاهلي  866
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 82- 3: 82.09/أ/إبر إبراهيم، عبد اهللا اجلزء األول: تفكيك اخلطاب اإلستعماري و إعادة تفسري النشأة : السردية العربية احلديثة  867

 82-3: 82.09/ب/إبر إبراهيم، عبد اهللا اجلزء الثاين: األبنية السردية و الداللية : يثة السردية العربية احلد 868

 82-1/أ/احلـ احلطاب، يسرى سليمان 1. ج. روائع الشعر القدمي و احلديث 869

 82-1/ب/احلـ احلطاب، يسرى سليمان 2. ج. روائع الشعر القدمي و احلديث 870

 82-1/ت/احلـ احلطاب، يسرى سليمان 3. ج. يثروائع الشعر القدمي و احلد 871

 82-1/ث/احلـ احلطاب، يسرى سليمان 4. ج. روائع الشعر القدمي و احلديث 872

 81'36/أ/حسن حسن، عباس اجلزء األول: النحو الوايف مع ربطه باألساليب الرفيعة ، و احلياة اللغوية املتجددة  873

 81'36/ب/حسن حسن، عباس اجلزء الثاين: الرفيعة ، و احلياة اللغوية املتجددة النحو الوايف مع ربطه باألساليب  874

 81'36/ت/حسن حسن، عباس اجلزء الثالث: النحو الوايف مع ربطه باألساليب الرفيعة ، و احلياة اللغوية املتجددة  875

 81'36/ث/حسن حسن، عباس اجلزء الرابع: النحو الوايف مع ربطه باألساليب الرفيعة ، و احلياة اللغوية املتجددة  876

 82-1/أ/درو درويش، حممود اجلزء األول: األعمال اجلديدة  877

 82-1/ب/درو درويش، حممود اجلزء الثاين: األعمال اجلديدة  878

 82-1/ت/درو درويش، حممود اجلزء الثالث: األعمال اجلديدة  879

 821.411.21: 82.09/أ/شرفـ شريف، أمحد الرفاعي األدب الوافد: القسم األول : مقاالت اإلسالميني يف األدب و النقد  880

 821.411.21: 82.09/ب/شرفـ شريف، أمحد الرفاعي األدب اإلسالمي: القسم الثاين : مقاالت اإلسالميني يف األدب و النقد  881

 821.411.21: 82.09/ب/شرفـ شريف، أمحد الرفاعي اإلسالمي النقد األديب: القسم الثالث : مقاالت اإلسالميني يف األدب و النقد  882

 ا�لد األول: اإلنتخاب يف شرح أدب الكتاب  883
اجلذامي، أيب جعفر أمحد بن 

 داود بن يوسف بن هشام
 81'36/أ/بوخـ

 ا�لد الثاين: اإلنتخاب يف شرح أدب الكتاب  884
اجلذامي، أيب جعفر أمحد بن 

 داود بن يوسف بن هشام
 81'36/ب/بوخـ

 ا�لد الثالث: اإلنتخاب يف شرح أدب الكتاب  885
اجلذامي، أيب جعفر أمحد بن 

 داود بن يوسف بن هشام
 81'36/ت/بوخـ

 ا�لد الرابع: اإلنتخاب يف شرح أدب الكتاب  886
اجلذامي، أيب جعفر أمحد بن 

 داود بن يوسف بن هشام
 81'36/ث/بوخـ



 

40    ص    -بودواو  - الحقوق   مكتبة كلية   

 

 اجلزء الثاين -اجلزء األول : نحو األشباه والنظائر يف ال 887
السيوطي، جالل الدين عبد 

 الرمحن بن أيب بكر
 81'36/ب- أ/جال

 اجلزء الرابع -اجلزء الثالث : األشباه والنظائر يف النحو  888
السيوطي، جالل الدين عبد 

 الرمحن بن أيب بكر
 81'36/ث-ت/جال

 األول اجلزء: تشجري أوضح املسالك إىل ألفية إبن مالك  889
األنصاري، مجال الدين عبد اهللا 

 بن يوسف بن هشام
 81'366/أ/مجعـ

 اجلزء الثاين: تشجري أوضح املسالك إىل ألفية إبن مالك  890
األنصاري، مجال الدين عبد اهللا 

 بن يوسف بن هشام
 81'366/ب/مجعـ

 81'366/شذا احلمالوي، أمحد بن حممد تشجري شذا العرف يف فن الصرف 891

 تشجري منت اآلجرومية 892
الصنهاجي، عبد اهللا حممد بن 

 حممد بن داود
 81'366/مجعـ

 تشجري قطر الندى و بل الصدى 893
األنصاري، مجال الدين عبد اهللا 

 بن يوسف بن هشام
 81'366/تشجـ

 81'364/أ/�ر �ر، هادي 1. مج: الشرح املعاصر لكتاب سيبويه  894

 81'364/ب/�ر �ر، هادي 2. مج: ه الشرح املعاصر لكتاب سيبوي 895

 81'364/ت/�ر �ر، هادي 3. مج: الشرح املعاصر لكتاب سيبويه  896

 81'364/ث/�ر �ر، هادي 4. مج: الشرح املعاصر لكتاب سيبويه  897

 81+81'82/أ/خطا يب، حممد عبد الرمحنخطا املؤمتر الدويل األول يف لسانيات النص و حتليل اخلطاب:  1. ج: لسانيات النص و حتليل اخلطاب  898

 81+81'82/ب/خطا خطايب، حممد عبد الرمحن املؤمتر الدويل األول يف لسانيات النص و حتليل اخلطاب:  2. ج: لسانيات النص و حتليل اخلطاب  899

 1. ج: التبيان يف إعراب القرآن  900
أيب البقاء عبد اهللا بن , العكربي

 احلسني
 81'364/أ/العـ

 2. ج: التبيان يف إعراب القرآن  901
أيب البقاء عبد اهللا بن , العكربي

 احلسني
 81'364/ب/العـ

 811.411.21/زايـ زايد، فهد خليل النحو -الصرف  -الصوت  1. ج: اجلامع يف اللغة العربية  902

 811.411.21/ب/زايـ ، فهد خليلزايد الكتابة -البالغة  -الداللة و املعاجم  2. ج: اجلامع يف اللغة العربية  903
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 82-1: 82.09"09/14/"اآل اآللوسي، مضر نوري شاكر البديهة و اإلرجتال يف الشعر العباسي حىت �اية القرن الثالث اهلجري 904

 تشويق اخلالن و هو حاشية على شرح األجرومية للعالمة السيد بن السيد زيين دحالن 905
السفاطوين، احلاج حممد معصوم 

 ن سامل السمارينب
 81'366/معصـ

 81'36/ب/حممـ السعدي، حممد سلمان 2. ج: قضايا حنوية بني التنظري و اإلستخدام اللغوي  906

 82.09/ب/كبا كبابة، وحيد صبحي معجم و دراسة داللية: قراءة النص النقدي القدمي  907

 82-1: 82.09/إربـ الشرع، علي الفكر الربوميثي و الشعر العريب احلديث 908

 929/نصا نصار، نواف سرية و حتية و جتسيد للعبقرية: عباس حممود العقاد  909

 82-1: 82.09"09/14/"السـ السعدي، عيسى إبراهيم دراسة يف شعر أبو فراس احلمداين 910

 82-1: 82.09/ياسـ األيويب، ياسني حسن عبد اهللا القرشي فس مسار الشعر السعودي احلديث 911


