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 ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ. اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺎت

عدد
النسخ

الشفرة

38

408/00001/1

 صالح,بلعٌد

5

408/00002/1

 جون,لوٌس

6

408/00026/1

 عبد هللا،الحمٌدان

6

408/00027/1

 محمد،ًعنان

مقدمة فً الترجمة اآللٌة
 مدخل إلى مبحث: نظرٌة الترجمة الحدٌثة
دراسات الترجمة

2

408/00028/1

 إدوٌن،غٌنتسلر

 اتجاهات معاصرة: فً نظرٌة الترجمة

10

408/00029/1

 لطٌف،ًزٌتون

المسائل النظرٌة فً الترجمة

3

408/00030/1

 كرٌستٌن،دورٌو

أسس تدرٌس الترجمة التقنٌة

4

408/00031/1

 عبد هللا،إبراهٌم

4

408/00032/1

 صالح،إسماعٌل

5

408/00033/1

 محمد،الدٌداوي

 أصولها و مبادئها و تطبٌقاتها: الترجمة
: أصول الترجمة العربٌة و اإلنجلٌزٌة
Fundamentals of Arabic/English
Translation Theory and Application
 دراسات تحلٌلٌة عملٌة: الترجمة والتواصل
إلشكالٌة االصطالح ودور المترجم

3

408/00034/1

 أنطوان،مطر

الترجمة العملٌة

2

408/00036/1 Oseki-dèprè, Ines

Traduction et poèsie

10

408/00037/1 Hellal, yamina

2

408/00046/1 Durieux, Christine

7

408/00042/1 Berner, Christian

2

408/00038/1 Kaltz, Barbara

4

408/00045/1 Muller, Evelyne

Initiation a l'interprètation
Fondement didactique de la
traduction technique
La traduction : philosophie et tradition
: interpréter-traduire
Regards croisés sur les mots non
simples
Traduction anglaise, maîtriser l'outil
Internet

4

408/00039/1 Eco, Umberto

5

408/00006/1 Chartier, Delphine

5

408/00040/1 Humbley, John

5

408/00041/1 Szlzmowicz, Jean

المؤلف

1

العنوان
دروس فً اللسانٌات التطبٌقٌة
 البحث التجرٌبً فً علم اللغة: علم البٌئة اللغوٌة
الحدٌث

Les limites de l'interprétation
Traduction : Histoire, théories,
pratiques
La traduction trilingue : Traduire du
français, vers l'anglais et l'espagnol
Outils pour traduire Français-Anglais :
Version et thèmes traduits et
commentés pour comprendre et
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التداولٌات  :علم إستعمال اللغة

علوي ،حافظ

408/00043/1

7

المستخلص فً تكافؤ و غاٌات الترجمة

محمد ،أمطوش

408/00044/1

5

رؤٌة جدٌدة فً تعلٌم الترجمة

أمطوش ،محمد

408/00048/1

8

فً ممارسة الترجمة
خصائص الخطاب اللسانً  :أعمال مٌشال زكرٌا
نموذجا

جدٌر ،محمد

408/00049/1

5

خٌاري ،هبة

408/00050/1

5

الترجمة /التارٌخ /الثقافة

لٌفٌفٌر ،أندري

408/00051/1

3

إشكالٌة الترجمة

رٌكور ،بول

408/00052/1

6

الترجمة بٌن تجلٌات اللغة و فاعلٌة الثقافة

فرغل ،محمد

408/00053/1

6

المعالجة اآللٌة للغات

أمطوش ،محمد

408/00054/1

5

أساسٌات التقٌٌم  :فً التعلٌم اللغوي

إلوٌد,دواٌت

408/00003/1

5

استراتٌجٌات تعلم اللغة الثانٌة  :بحوث ودراسات
الكفاٌات التواصلٌة واإلتصالٌة:دراسات فً اللغة
واإلعالم

أربر ,آن

408/00004/1

4

نهر ,هادي

408/00005/1

8

408/00007/1

10

زٌدان ,محمود

فً فلسفة اللغة
الخطاب اللغوي واكتساب اللغة فً علم اللغة
408/00008/1
مٌشٌل ,ماكار
التطبٌقً
Introduction a la traductologie :
408/00047/1 Guidére, Mathieu
penser la traduction:hier, aujourd'hui,
Roudnicky, Danielle
Introduction à l'analyse des oeuvres
408/00035/1 Risterucci
traduites

1

408/00016/1 Lorgnet, Michèle

3

اللسانٌات و الترجمة

مونان ،جورج

408/00009/1

22

فً الترجمة
Procédures en traduction pour une
analyse différentielle de l'érreur

بنعبد العالً ،عبد السالم

408/00010/1

3

408/00011/1 Lorgnet, Michèle

2

الثقافة و الترجمة  :أوراق فً الترجمة
الترجمة و اإلمبراطورٌة  :نظرٌات الترجمة ما
بعد الكولونٌالٌة

الشٌخ ،سمٌر

408/00012/1

6

روبنسون ،دوغالس

804/00013/1

7

علم نفس اللغة من منظور معرفً

الحمدانً ،موفق

408/00014/1

16

دور السٌاق فً الترجمة

نأٌداٌ ،وجٌن

408/00015/1

3

Le traducteur et ses mémoires

2

5
11
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فن الترجمة

عنانً ،محمد

408/00017/1

9

الفكر اللغوي بٌن الٌونان والعرب

قرستٌغ ،كٌس

408/00018/1

4

تعلٌم الترجمة
Problèmatiques de la traduction : les
confèrances de vienne

ألبٌر ،أمبارو

408/00019/1

2

408/00020/1 Reiss, katharina

3

الترجمة وعلوم النص

نٌوبرت ،ألبرت

408/00021/1

2

الترجمة األدبٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق

عنانً ،محمد

408/00022/1

12

الترجمة وأثرها فً بناء الحضارات
الترجمة عملٌة خطابٌة interpreting as a :
discourse process

ثٌجل ،مونستر

408/00023/1

6

روي ،سنثٌاب

408/00024/1

3

408/00025/1

5

األساس فً الترجمة  A guide to translation :عزب ،محمد

3
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اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻔﺼﯿﺢ  -ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ

المؤلف

العنوان

الشفرة

عدد
النسخ

اللغة والمتغٌر الثقافً  :الواقع والمستقبل

التطاوي ,عبد هللا

418/00001/1

3

قطوف فً  :علم اللغة التطبٌقً

الخوٌسكً ,زٌن كامل

418/00003/1

8

تعلمٌة اللغة العربٌة

صٌاح ،انطوان

418/00038/1

3

استراتٌجٌات فهم المقروء  :اسسها النظرٌة و تطبٌقاتها العلمٌة عبد الباري ،ماهر

418/00039/1

3

سٌكولوجٌة القراءة و تطبٌقاتها التربوٌة

عبد الباري ،ماهر

418/00040/1

3

فن الكتابة والتعبٌر

عٌد ،زهدي

418/00041/1

8

قوائم التقدٌر و فنون اللغة

عبد الباري ،ماهر

418/00064/1

3

تقوٌم تعلم اللغة العربٌة  :دلٌل عملً

الصٌاح ،أنطوان

418/00042/1

3

االقتصاد اللغوي فً صٌاغة المفرد

قباوة ،فخر الدٌن

418/00043/1

9

إٌضاح المبهم من المٌة العجم

الماغوسً ،أبو جمعة

418/00045/1

3

مفاهٌم الترجمة  :المنظور التعرٌبً لنقل المعرفة
الترجمة والمصطلح  :دراسة فً إشكالٌة ترجمة المصطلح
النقدي الجدٌد

الدٌداوي ،محمد

418/00047/1

12

بوطاجٌن ،السعٌد

418/00048/1

5

تعلٌمٌة الترجمة  :دراسة تحلٌلٌة تطبٌقٌة

كحٌل ،سعٌدة

418/00049/1

14

الترجمة فً الجزائر

مٌرسٌٌه ،أرنست

418/00050/1

6

منهاج المترجم بٌن الكتابة واإلصطالح والهواٌة واإلحتراف

الدٌداوي ،محمد

418/00051/1

13

دلٌل المترجم  :كل ماٌحتاجه المترجم

دودٌن ،ماجد

418/00052/1

6

المصطلح اللسانً المترجم  :مدخل نظري إلى المصطلحات

مقرانٌ ،وسف

418/00054/1

2

دراسات فً الترجمة و نقدها

عصفور ،محمد

418/00055/1

4

أخطاء اللغة العربٌة المعاصرة عند الكتاب واإلذاعٌٌن

عمر ،أحمد

418/00057/1

5

المستشرقون و المناهج اللغوٌة

عماٌرة ،إسماعٌل

418/00062/1

5

طرق تدرٌس اللغة العربٌة

عبد العال ،عبد المنعم

418/00061/1

2

إكساب و تنمٌة اللغة

الزواوي ،خالد

418/00060/1

3

4
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إشكالٌات القراءة وآلٌات التأوٌل

أبو زٌد ،نصر

418/00059/1

4

الترجمة والتعرٌب بٌن اللغة البٌانٌة واللغة الحاسوبٌة

الدٌداوي ،محمد

418/00046/1

10

تدرٌس اللغة العربٌة فً المرحلة الثانوٌة
البٌان فً تعلٌم اللغة العربٌة لغٌر الناطقٌن بها  :المستوى
األول

مجاور ،محمد

418/00044/1

5

عبد المجٌد ،جمٌل

418/00028/1

3

قضاٌا فً تعلٌم اللغة العربٌة وتدرٌسها 1999

عسر ،حسنً

418/00027/1

4

بحوث فً اللغة والتربٌة
المرجع فً تعلٌم اللغة العربٌة لألجانب  :من النظرٌة إلى
التطبٌق
علل اللسان وأمراض اللغة  :رؤٌة لغوٌة-إكلٌنٌكٌة
وانعكاساتها االجتماعٌة
تعرٌب األلفاظ و المصطلحات و أثره فً اللغة األدب  :من
العصر الجاهلً حتى نهاٌة القرن الرابع الهجري

العماٌرة ،محمد

418/00063/1

3

الشٌخ ،محمد

418/00023/1

3

كشاش ،محمد

418/00019/1

2

أبو مغلً ,سمٌح

418/00017/1

2

فن الترجمة من اإلنجلٌزٌة إلى العربٌة

عوض ،سمٌر

418/00016/1

5

دروس فً الترجمة  :عربٌة إنكلٌزٌة-انكلٌزٌة عربٌة

سعدي ،الصدٌق

418/00009/1

10

المهارات اللغوٌة  :مستوٌاتها تدرٌسها صعوباتها

طعٌمة ،رشدى

418/00006/1

6

تدرٌس اللغة العربٌة فً ضوء الكفاٌات األدائٌة

عطٌة ،محسن

418/00005/1

13

طرق تدرٌس اللغة العربٌة

مدكور ،علً

418/00058/1

4

حسنٌن ،أحمد طاهر

418/00056/1

4

418/00002/1

17

الترجمة إلى العربٌة  :قضاٌا و آراء

العٌسوي ،بشٌر

418/00053/1

6

التناص

مرتاض ,عبد الجلٌل

418/00012/1

4

418/00065/1

8

418/00066/1

8

418/00067/1

10

418/00068/1

10

418/00069/1

3

418/00070/1

2

األساس فً التحرٌر الكتابً
صناعة الترجمة  :كٌف نترجم بحثا أو رسالة من العربٌة إلى
مدبك ،جورج
اإلنجلٌزٌة

قضٌة التصوٌب اللغوي فً العربٌة بٌن القدماء والمعاصرٌن دٌن ،العربً
نصوص أدبٌة وعلمٌة وتراثٌة مترجمة من اإلنجلٌزٌة إلى
المسعودي ،حمٌد
العربٌة
مدنً ،سفٌان

مدخل إلى األدوات المساعدة فً الترجمة
إشكالٌة ترجمة المصطلحات العلمٌة فً المعاجم المتخصصة
شرنان ،سهٌلة
 :مصطلحات ااتسوٌق أنموذجا
الفاسً الفهري ,عبد
أزمة اللغة العربٌة فً المغرب بٌن اختالالت التعددٌة و
القادر
تعثرات "الترجمة"
الترجمة ،التعرٌب و المصطلح

فراجً ،بو بكر

5
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المفصل فً التطبٌق اللغوي المتكامل

سلٌمان ,ناٌف

418/00004/1

3

أدب الكاتب

ابن قتٌبة

418/00007/1

12

طرق تدرٌس اللغة العربٌة

إسماعٌل ,زكرٌا

418/00008/1

19

طرائق تدرٌس اللغة العربٌة
مناهج اللغة االعربٌة  :وطرائق تدرٌسها فً مرحلة التعلٌم
األساسً
تنمٌة مهارات اإلستٌعاب لدى طلبة اللغة العربٌة الناطقٌن
بغٌرها  :مع نصوص تطبٌقٌة لطلبة المستوى المتقدم

أبو الضبعات ,زكرٌا

418/00010/1

5

الخطٌب ,محمد

418/00011/1

7

الزعبً ,بشٌر

418/00013/1

5

اللغة العربٌة لغٌر الناطقٌن بها  :محادثة وكتابة

النجار ,فخري

418/00014/1

3

اللغة العربٌة()2

موسى ,نهاد

418/00015/1

4

فنون اللغة  :المفصوم,األهمٌة,المعوقات,البرامج التعلٌمٌة

السلٌتً ,فراس

418/00018/1

9

استثمار النصوص األصٌلة فً تنمٌة القراءة الناقدة
اللغة العربٌة بٌن الخطأ والصواب  :دراسة لغوٌة مستفٌضة
حول األخطاء اللغوٌة الشائعة
المفاهٌم اللغوٌة عند األطفال  :أسسها ,مهاراتها ,تدرٌسها,
تقوٌمها

هباشً ,لطٌفة

418/00020/1

25

البنا ،محمد

418/00021/1

4

زهران ,حامد

418/00022/1

8

مهارا ت اإلتصال اللغوي وتعلٌمها

عطٌة ,محسن

418/00024/1

12

تطبٌقات فً المناهج اللغوٌة

عماٌرة ,إسماعٌل

418/00025/1

12

المٌسر فً مهارات اإلتصال فً اللغة العربٌة

العبد هللا ,أحمد

418/00026/1

4

األفعال وتطبٌقاتها بٌن العربٌة واإلنجلٌزٌة

األقطش ،إسماعٌل

418/00029/1

5

علم اللغة التطبٌقً وتعلٌم العربٌة
نظرٌة النحو العربً القدٌم  :دراسة تحلٌلٌة للتراث اللغوي
العربً من منظور علم النفس اإلدراكً

الراجحً ,عبده

418/00030/1

9

شاهٌن ،كمال

418/00031/1

5

التراكٌب اإلعالمٌة فً اللغة العربٌة

عماٌرة ،حنان

418/00032/1

20

تركٌب الصفات فً اللغة العربٌة  :دراسة مقارنة جدٌدة

العمٌري ،نادٌة

418/00033/1

15

مهارات اللغة العربٌة

مصطفى ،عبد هللا

418/00034/1

8

المهارات اللغوٌة وفن اإللقاء
المرجع التطبٌقً الحدٌث فً اللغة العربٌة  :نصوص أدبٌة-
منهجٌة حدٌثة :تطبٌقات نموذجٌة فً اإلجابة و التحلٌل و
التوجٌه

أبو العدوسٌ ،وسف

418/00035/1

22

كبرٌت ،سمٌر

418/00036/1

3

6
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تعلمٌة اللغة العربٌة

صٌاح ،انطوان

7

418/00037/1

3
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اﻻﺷﺘﻘﺎق اﻟﻌﺮﺑﻲ

الشفرة

عدد
النسخ

رسالة فً غرٌب اللغة

األنباري ,محمد

412/00004/1

12

المشتقات وداللتها فً اللغة العربٌة

معالً ,محسن

412/00001/1

4

علم الداللة السمانتٌكٌة والبراجماتٌة فً اللغة العربٌة

الحسن ،شاهر

412/00026/1

1

412/00027/1

2

خضٌر ،أحمد

412/00028/1

3

هالل ،عبد الغفار

412/00029/1

2

412/00030/1

8

412/00032/1

4

كتاب األضداد

السجتانً ,أبً حاتم

412/00031/1

5

علم الداللة  :اصوله و مباحثه فً التراث العربً
تحلٌل لغوي أسلوبً لنصوص من الشعر القدٌم
كتاب األضداد  :ألبً حاتم سهل بن محمد بن عثمانالسجتانً (
165ه_255ه )

منقور ،عبد الجلٌل
الرحمونً ،عبد
الرحٌم
أبو جري ،محمد
عودة

412/00033/1

5

412/00034/1

5

412/00002/1

5

الفروق اللغوٌة

العسكري ،أبً هالل

412/00035/1

2

المعرب والدخٌل فً العربٌة  :دراسة فً تاج العروس للزبٌدي

قاسمٌ ،حً

412/00038/1

8

الحجاج  :رؤى نظرٌة و دراسات تطبٌقٌة
طبٌعة معنى الحدث فً العربٌة  :دراسة تحلٌلٌة للنسق فً العربٌة
الفصحى
الظاهرة الداللٌة عند علماء العربٌة القدامى حتى نهاٌة القرن الرابع
الهجري

الملخ ،حسن

412/00039/1

8

البارقً ،عبد الرحمن 412/00040/1

8

زرال ،صالح الدٌن

412/00041/1

5

المٌسر فً األخطاء الشائعة
المشتقات الدالة على الفاعلٌة والمفعولٌة  :دراسة صرفٌة داللٌة
إحصائٌة

قدوم ,محمود

412/00036/1

7

الفقراء ،سٌف الدٌن

412/00003/1

18

سنن العربٌة فً الداللة على المبالغة و التكثٌر

الحسون ،خلٌل

412/00005/1

3

علم الداللة عند العرب  :فخر الدٌن الرازي نمودجا

محسب ,محً الدٌن

412/00006/1

3

ثالثة كتب فً األضداد

األصمعً

412/00007/1

3

المؤلف

العنوان

الزمان الداللً  :دراسة لغوٌة لمفهوم الزمان وألفاظه فً الثقافة العربٌة حسام الدٌن ،كرٌم
التركٌب والداللة والسٌاق  :دراسات تطبٌقٌة

علم الداللة اللغوٌة
عبقرٌة النثر العربً  :دراسة لغوٌة تحلٌلٌة فً كتاب اإلشارات اإللهٌة
أبوزٌد ،أٌمن
ألبً حٌان التوحٌدي فً ضوء علم اللغة الحدٌث
المدخل إلى علم الداللة و عالقته بعلم األنثربو لو جٌا علم النفس ،
حسنٌن ،صالح
الفلسفة

8
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اإلشتقاق من إسم العٌن  :دراسة فً معجم لسان العرب

الشجٌري ،ابتسام

412/00008/1

3

مقدمة فً علمً الداللة و التخاطب

علً ،محمد

412/00009/1

15

المعنى و التوافق  :مبادئ لتأصٌل البحث الداللً العربً

الحاج ،محمد

412/00010/1

3

مصطلحات الداللة العربٌة  :دراسة فً ضوء علم اللغة الحدٌث

العبود ،جاسم

412/00011/1

3

الفروق الداللٌة بٌن النظرٌة و التطبٌق

أبو العٌنٌن ،عمر

412/00012/1

12

مقدمة لدراسة علم الداللة  :فً ضوء التطبٌق القرآنً و النص الشعري إسماعٌل ،طالب
اللسانٌات التولٌدٌة  :من النموذج ما قبل المعٌار إلى البرنامج
علوي ،حافظ
األدنوي:مفاهٌم و أمثلة

412/00013/1

6

412/00014/1

6

االشتقاق و دوره فً نمو اللغة

عٌاش ،فرحات

412/00015/1

4

األخطاء اللغوٌة فً ضوء علم اللغة التطبٌقً

أبو الرب ،محمد

412/00037/1

15

علم الداللة العربً  :النظرٌة والتطبٌق

الداٌة ،فاٌز

412/00016/1

4

علم اإلشتقاق نظرٌا وتطبٌقٌا
التولٌد الداللً  :دراسة للمادة اللغوٌة فً كتاب شجر الدر ألبً الطٌب
اللغوي فً ضوء نظرٌة العالقات الداللٌة

جبل ،محمد

412/00017/1

3

البهنساوي ،حسام

412/00018/1

11

االشتقاق

طرزي ،فؤاد

412/00019/1

2

عناصر تحقٌق الداللة فً العربٌة  :دراسة لسانٌة

شدٌد ،صائل

412/00020/1

4

التطور الداللً  :اإلشكال واألشكال واألمثال
التحلٌل اللغوي فً ضوء علم الداللة  :دراسة فً الداللة الصوتٌة
والصرفٌة والنحوٌة والمعجمٌة
الداللة والكالم  :دراسة تأصٌلٌة أللفاظ الكالم فً العربٌة المعاصرة
فً إطار المناهج الحدٌثة

عرار ،مهدي

412/00021/1

4

عكاشة ,محمود

412/00022/1

2

داود ،محمد

412/00023/1

2

الصوائت والمعنى فً العربٌة  :دراسة داللٌة ومعجم

داود ،محمد

412/00024/1

2

تصوٌبات لغوٌة

عباس ،عرفة

412/00025/1

4
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الشفرة

عدد
النسخ

سعد هللا ,سالم

414/00060/1

31

العمري ,محمد

414/00098/1

6

عباس ,فضل

414/00028/1

8

عبابنة ،سامً
الجرجانً ,عبد
القاهر
أبوزالل ،عصام
الدٌن

414/00029/1

38

414/00030/1

6

414/00031/1

21

الحجاج فً البالغة المعاصرة  :بحث فً بالغة النقد المعاصر

الطلبة ,محمد

414/00033/1

10

التعبٌر البٌانً ِ :ر ِِ ِِ ِِ ِِ ِؤٌة بالغٌة نقدٌة

السٌد ,شفٌع

414/00034/1

10

فن األسلوب  :دراسة وتطبٌق عبر العصور األدبٌة
نظرٌة األسلوب عند ابن سنان الخفاجً  :دراسة تحلٌلٌة فً النقد
والبالغة

ثوٌنً ,حمٌد

414/00039/1

9

عبد المطلب ,عمر 414/00040/1

2

البالغة بٌن البٌان والبدٌع

زاٌد ,فهد

414/00041/1

2

نقص الصورة  :تأوٌل بالغة الموت

عودة ,ناظم

414/00043/1

4

نقص الصورة  :تأوٌل بالغة السرد

عودة ,ناظم

414/00044/1

4

فً تداولٌة الخطاب األدبً  :المباديء واإلجراء

أبو زٌد ,نواري
الشهري ,عبد
الهادي

414/00045/1

21

414/00047/1

19

القراءة فً الخطاب األصولً  :اإلستراتٌجٌة و الخطاب

رمضانٌ ,حٌى

414/00048/1

22

نظرٌة المعنى عند حازم القرطاجنً

الوهٌبً ,فاطمة

414/00050/1

3

تركٌب الجملة اإلنشائٌة فً غرٌب الحدٌث  :دراسة وصفٌة تحلٌلٌة

فضل ،عاطف

414/00051/1

14

اإلبداع ولزوم ماال ٌلزم فً األدب

عبد العظٌم ,محمد 414/00052/1

3

تحوٌالت الطلب ومحددات الداللة

قاسم ,حسام

414/00053/1

5

البدٌع  :فً ضوء أسالٌب القرآن
عضوٌة اآلداة الشعرٌة  :فنٌة الوسائل و داللٌة الوضائف فً القصٌدة
الجدٌدة

الشٌن ,عبد الفتاح 414/00055/1

10

414/00078/1

3

المؤلف

العنوان
مملكة النص  :التحلٌل السٌمٌائً للنقد البالغً الجرجانً نموذجا
الموازنات الصوتٌة فً الرؤٌة البالغٌة والممارسة الشعرٌة  :نحو
كتابة تارٌخ جدٌد للبالغة والشعر
البالغة فنونها وأفنانها  :علم البٌان والبدٌع
التفكٌر األسلوبً  :رؤٌة معاصرة فً التراث النقدي والبالغً فً
ضوء علم األسلوب الحدٌث
أسرار البالغة
التعابٌر اإلصطالحٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق

إستراتٌجٌات الخطاب  :مقاربة لغوٌة تداولٌة

10
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مدخل إلى التحلٌل اللسانً للخطاب الشعري
أصول النظرٌة النقدٌة القدٌمة  :من خالل قضٌة اللفظ والمعنى فً
خطاب التفسٌر-نموذج الطبري

بوقرة ,نعمان

414/00056/1

14

الودرنً ,أحمد

414/00057/1

22

البنى األسلوبٌة  :دراسة فً *أنشودة المطر* للسٌاب

ناظم ,حسن

414/00062/1

6

ظواهر أسلوبٌة  :فً شعر ممدوح عدوان

سلٌمان ,محمد
المسدي ,عبد
السالم

414/00046/1

5

414/00064/1

32

414/00065/1

22

اللسانٌات  :وتطبٌقاتها على الخطاب الشعري

بوحوش ,رابح
مرتاض ,عبد
الجلٌل

414/00066/1

39

414/00068/1

13

لسانٌات النص  :نحو منهج لتحلٌل الخطاب الشعري
جدلٌة الحركة والسكون  :نحو مقاربة أسلوبٌة لدالئلٌة البنى فً
الخطاب الشعري عند نزار قبانً :الغاضبون نموذجا

مداس ,أحمد

414/00069/1

32

أبو زٌد ,نواري

414/00070/1

23

التشاكل اإلٌقاعً والداللً فً نص المثل الشعبً الجزائري

سعٌدي ,محمد

414/00072/1

49

البٌان بال لسان  :دراسة فً لغة الجسد

عرار ,مهدي

414/00074/1

5

لسانٌات التلفظ وتداولٌة الخطاب

الحاج ,ذهبٌة

414/00075/1

5

المالءمات النقدٌة  :من عالم الداللة إلى معالم التأوٌل

سٌف ,أدٌب

414/00076/1

2

أسالٌب البدٌع فً البالغة العربٌة  :رؤٌة معاصرة

السٌد ,شفٌع

414/00077/1

10

فن القول  :بٌن البالغة العربٌة وأرسطو
طرائق المعانً  :قراءة فً فهم طائفة من النقاد المحدثٌن للشعر
والبالغة

السٌد ,شفٌع

414/00061/1

16

حسنً ,عادل

414/00073/1

15

البالغة الجدٌدة بٌن التخٌٌل والتداول

العمري ,محمد

414/00042/1

3

جواهر البالغة  :فً المعانً والبٌان والبدٌع

الهاشمً ،السٌد
الحطاب ،عبد
الهادي

414/00019/1

3

414/00032/1

3

فً بالغة الضمٌر والتكرار  :دراسات فً النص العذري

القرعان ,فاٌز
أبوزالل ،عصام
الدٌن

414/00038/1

3

414/00079/1

14

علوم البالغة  :البدٌع والبٌان والمعانً

دٌب ،محً الدٌن 414/00067/1
أبو العدوس،
414/00071/1
ٌوسف

3

األسلوبٌة و األسلوب
علم التخاطب اإلسالمً  :دراسة لسانٌة لمناهج علماء األصول فً فهم
علً ,محمد
النص

الظاهر والمختفً  :طروحات جدلٌة فً اإلبداع والتلقً

المتنبً فً معٌار النقد البالغً

التعابٌر االصطالحٌة بٌن النظرٌة و التطبٌق

مدخل إلى البالغة العربٌة  :علم المعانً-علم البٌان-علم البدٌع

11
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األسلوبٌة و ثالثٌة الدوائر البالغٌة
المصطلح البالغً فً معاهد التنصٌص على شواهد التلخٌص  :لعبد
الرحٌم العباسً 963ه

الحنصالً ،سعٌد 414/00063/1
عبد الجلٌل ,عبد
414/00080/1
القادر

اإلستعارات والشعر العربً الحدٌث

17

الخالٌلة ،محمد

414/00081/1

9

ابن أبً عون و كتابه التشبٌهات

درابسة ،محمود

414/00082/1

3

فلسفة البالغة

رٌتشاردز ،آٌفور 414/00083/1

3

البالغة  :المدخل لدراسة الصور البٌانٌة

مورو ،فرانسوا
أبو العدوس،
ٌوسف

414/00084/1

5

414/00085/1

15

علم البٌان بٌن القدماء و المحدثٌن  :دراسة نظرٌة و تطبٌقٌة

ٌوسف ،حسنً
الباجوري،
إبراهٌم
باطاهر ،بن
عٌسى

414/00086/1

3

414/00087/1

3

414/00089/1

3

مشبال ،محمد
بن علً،
الحاشٌة على المطول  :شرح تلخٌص مفتاح العلوم (فً علوم البالغة) الجرجانً

414/00090/1

3

414/00091/1

3

تقنٌات الخطاب البالغً و الرؤٌا الشعرٌة  :دراسات نصٌة

القرعان ,فاٌز

414/00092/1

5

اللغة و الخطاب
ما الخطاب ؟ و كٌف نحلله ؟

أوكان ،عمر
الحمٌري ،عبد
الواسع

414/00093/1

3

414/00094/1

6

اإلستعارات التً نحٌا بها

الٌكوف ،جورج

414/00088/1

3

الخطاب

مٌلز ،سارة

414/00095/1

11

المعرفة و التواصل  :عن آلٌات النسق اإلستعاري

العاقد ،أحمد

414/00099/1

3

دراسات فً تحلٌل الخطاب غٌر األدبً

إبرٌر ،بشٌر

414/00100/1

3

علم المعانً

عتٌق ،عبد العزٌز 414/00101/1

15

علم البٌان وبالغة التشبٌه فً المعلقات السبع  :دراسة بالغٌة

عطٌة ،مختار
شلبً ,عبد
العاطً
شلبً ,عبد
العاطً
شلبً ,عبد
العاطً

414/00102/1

9

414/00103/1

2

414/00104/1

2

414/00105/1

2

األسلوبٌة  :الرؤٌة و التطبٌق

حاشٌة على الرسالة السمرقندٌة
البالغة العربٌة  :مقدمات و تطبٌقات
البالغة و األصول  :دراسة فً أسس التفكٌر البالغً العربً :نمودج
ابن جنً

البالغة المٌسرة
البالغة المٌسرة
البالغة المٌسرة

12
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الوافً فً تٌسٌر البالغة

الشٌخ ،حمدي

414/00106/1

7

الصورة الفنٌة فً شعر المتنبً  :التشبٌه
اإلٌضاح فً علوم البالغة  :المعانً والبٌان البدٌع

سلطان ,منٌر
القزوٌنً،
الخطٌب

414/00107/1

8

414/00108/1

8

فً البالغة العربٌة  :علم البٌان

عتٌق ،عبد العزٌز 414/00109/1

11

البالغة العربٌة

حمودة ،سعد
الشٌخ ،عبد
الواحد
عالم ،عبد
العاطً

414/00110/1

7

414/00111/1

13

414/00112/1

1

414/00113/1

1

414/00114/1

2

414/00115/1

1

العالقات الداللٌة و التراث البالغً العربً  :دراسة تطبٌقٌة
البالغة العربٌة بٌن الناقدٌن الخالدٌن  :عبد القاهر الجرجانً و ابن
سنان الخفاجً

صناعة الكتابة  :عند ضٌاء الدٌن بن األثٌر

األسمر ،راجً
الصفدي ،أبو
الصفاء
طٌفور ،أبو
الفضل
الشٌخ ،عبد
الواحد

علوم البالغة

414/00116/1

22

الكناٌات العامٌة

باشا ،أحمد تٌمور 414/00025/1

23

النص و الخطاب و اإلجراء

حسان ،تمام

414/00124/1

1

بدٌع التراكٌب فً شعر أبً تمام  :الجمل و األسلوب
التشكٌل اإلستعاري فً شعر أبً العالء المعري  :دراسة أسلوبٌة
إحصائٌة

سلطان ،منٌر

414/00117/1

12

خلف ،شعٌب

414/00049/1

11

النظم و بناء األسلوب فً البالغة العربٌة

السٌد ,شفٌع

414/00118/1

8

نهج البالغة لإلمام علً بن أبً طالب

عبده ،محمد

414/00120/1

1

البالغة العربٌة

فضل ،عاطف

414/00121/1

6

علم االسلوبٌة و البالغة العربٌة

ابو مغلً ،سمٌح

414/00122/1

6

االستعارات و الشعر العربً الحدٌث

الحنصالً ،سعٌد 414/00123/1
عبد المطلب،
414/00125/1
محمد

10
3

فلسفة المجاز بٌن البالغة العربٌة والفكر الحدٌث

عبد البدٌع ،لطفً 414/00126/1

9

جدل اللفظ والمعنى  :دراسة فً داللة الكلمة العربٌة

عرار ،مهدي
الكواز ,محمد
كرٌم

414/00127/1

3

414/00128/1

3

الهول المعجب فً القول بالموجب
كتاب بالغات النساء

البالغة العربٌة  :قراءة أخرى

الفصاحة فً العربٌة  :المفاهٌم واألصول
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التصوٌر البٌانً فً شعر المتنبً

ابراهٌم ،الوصٌف 414/00209/1

4

األسلوبٌة  :مدخل نظري ودراسة تطبٌقٌة

سلٌمان ،فتح هللا

414/00219/1

8

دراسات فً لغة النص

شلبً ،سعد

414/00129/1

3

االنزٌاح  :من منظور الدراسات األسلوبٌة

وٌس ،أحمد

414/00130/1

3

األسلوبٌة

مولٌنٌه ،جورج

414/00131/1

6

األسلوبٌة فً النقد العربً الحدٌث  :دراسة فً تحلٌل الخطاب

الحربً ،فرحان

414/00132/1

8

البحث األسلوبً  :معاصرة وتراث

عٌد ،رجاء

414/00133/1

3

فً البدٌع
البالغة و األسلوبٌة

الحلبً ،نجم الدٌن 414/00134/1
عبد المطلب،
414/00135/1
محمد

6
5

فً البالغة العربٌة  :علم البدٌع

عتٌق ،عبد العزٌز 414/00136/1

8

شعرٌة الفن الكنائً بٌن البعد المعجمً والفضاء الداللً المنفتح

الدسوقً ،محمد

414/00137/1

11

بالغتنا الٌوم بٌن الجمالٌة والوظٌفٌة

أبو علً ،محمد

414/00138/1

16

موسوعة البالغة العربٌة المٌسرة  :كتاب مدرسً

الجٌالنً ،ضٌف 414/00139/1
الجرجانً ,عبد
414/00140/1
القاهر

2
2

األسلوب  :دراسة لغوٌة إحصائٌة

مصلوح ،سعد

414/00141/1

7

الملكة اللسانٌة فً نظر ابن خلدون
األسس الفنٌة للكتابة العربٌة واإلنشاء

عٌد ،محمد
الشٌخ ،عبد
الواحد

414/00142/1

3

414/00143/1

4

األسلوبٌة وعلم الداللة

أولمان ،ستٌفن

414/00144/1

3

الجملة العربٌة والمعنى

السامرائً ،فاضل 414/00145/1

4

نحو المعانً

الجواري ،أحمد

414/00207/1

2

نسٌج النص  :بحث فً ما ٌكون به الملفوظ نصا

الزناد ،األزهر

414/00146/1

1

البالغة العربٌة فً ضوء األسلوبٌة ونظرٌة السٌاق

أبوعلً ,محمد

414/00147/1

11

البالغة العربٌة  :المفهوم والتطبٌق

ثوٌنً ,حمٌد

414/00148/1

13

سر الفصاحة

الحلبً ،أبومحمد 414/00149/1

6

كتاب أسرار البالغة
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فً البالغة العربٌة و األسلوبٌات اللسانٌة  :آفاق جدٌدة

مصلوح ،سعد

414/00150/1

4

الكناٌة فً البالغة العربٌة

كحٌل ،بشٌر
القزوٌنً،
الخطٌب

414/00151/1

6

414/00152/1

4

414/00153/1

3

اإلٌضاح فً علوم البالغة
التضمٌن فً العربٌة  :بحث فً البالغة و النحو

حامد ،أحمد
القزوٌنً،
الخطٌب

414/00154/1

10

فً البالغة العربٌة  :علم المعانً

عتٌق ،عبد العزٌز 414/00155/1

3

تشبٌهات المتنبً و مجازاته

سلطان ،منٌر
الصبان ،أبو
العرفان

414/00156/1

3

414/00157/1

2

قضاٌا بالغٌة

المصري ،أحمد

414/00158/1

3

علم البٌان وتارٌخه

عبد الرزاق ،علً 414/00159/1

6

قطوف من بالغة العرب

المصري ،أحمد

414/00160/1

3

البالغة و اإلتصال

عبد المجٌد ،جمٌل 414/00161/1

2

البالغة العربٌة فً ثوبها الجدٌد  :الجزء الثانً،علم البٌان

أمٌن ،بكري

414/00162/1

4

فً فلسفة البالغة العربٌة  :علم المعانً

مرزوق ،حلمً

414/00163/1

3

فً فلسفة البالغة العربٌة  :علم البٌان

مرزوق ،حلمً

414/00164/1

3

البالغة العربٌة فً ثوبها الجدٌد  :الجزء األول ،علم المعانً

أمٌن ،بكري

414/00165/1

4

البٌان فً ضوء األسالٌب العربٌة

فرٌد ،عائشة
الجوٌنً،
مصطفى

414/00166/1

4

414/00167/1

6

األسلوبٌة والبٌان العربً

خفاجً ،محمد

414/00168/1

2

الموجز فً البالغة والعروض

الصابونً ,محمد 414/00169/1
الشٌخ ،عبد
414/00170/1
الواحد

2
2

اإلحاطة فً علوم البالغة

دراقً ،زبٌر

414/00171/1

13

البدٌع  :تأصٌل وتجدٌد
خطاب التجدٌد النقدي عند أحمد ضٌف مع النص الكامل لكتابه مقدمة
لدراسة بالغة العرب

سلطان ،منٌر

414/00172/1

3

أحمد ،سامً

414/00173/1

4

االٌضاح فً علوم البالغة

الرسالة البٌانٌة

البالغة العربٌة  :تأصٌل وتجدٌد

دراسات فً علم المعانً
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تصور المقام فً البالغة العربٌة

عبد الجلٌل ،محمد 414/00174/1

2

توضٌح البدٌع فً البالغة

هاللً ،محمد

414/00175/1

3

بالغة النص  :مدخل نظري ودراسة تطبٌقٌة

عبد المجٌد ،جمٌل 414/00176/1

2

بالغة األمثال وفصاحة الحكمة

منٌر ،محمد

414/00177/1

2

جمالٌات األسلوب والتلقً  :دراسات تطبٌقٌة

ربابعة ,موسى
الجوٌنً،
مصطفى

414/00178/1

8

414/00179/1

2

مباحث البٌان عند األصولٌٌن والبالغٌٌن

سعد ،محمود

414/00180/1

2

فً تارٌخ البالغة العربٌة

عتٌق ،عبد العزٌز 414/00181/1

1

البحث البالغً عند العرب  :تأصٌل وتقٌٌم

السٌد ,شفٌع

414/00182/1

2

األسلوب بٌن عبد القاهر وجون مٌري  :دراسة مقارنة

الزهرة ،شوقً

414/00183/1

2

فلسفة البالغة  :بٌن التقنٌة والتطور

عٌد ،رجاء

414/00184/1

2

المختصر فً تارٌخ البالغة

حسٌن ،عبد القادر 414/00185/1

3

مراجعات فً أصول الدرس البالغً

أبو موسى ،محمد 414/00186/1

3

اإلشارات والتنبٌهات فً علم البالغة

الجرجانً ،محمد 414/00187/1

5

المجاز وقوانٌن اللغة

سلمان ،علً

414/00188/1

3

دراسات لغوٌة تطبٌقٌة فً العالقة بٌن البنٌة والداللة

بحٌري ،سعٌد
الجرجانً ,عبد
القاهر
الثعالبً ,أبو
منصور

414/00189/1

3

414/00190/1

8

414/00205/1

4

الصاٌغ ،وجدان

414/00191/1

2

مفتاح ،محمد
الهاشمً ،عبد
الرحمن
الشٌخ ،عبد
الواحد

414/00192/1

5

414/00193/1

4

414/00194/1

5

414/00195/1

2

414/00196/1

6

أوساط البالغة العربٌة

أسرار البالغة فً علم البٌان
اإلعجاز واإلٌجاز
الصور اإلستعارٌة فً الشعر العربً الحدٌث  :رؤٌة بالغٌة لشعرٌة
األخطل الصغٌر
دٌنامٌة النص  :تنظٌر وإنجاز
تدرٌس البالغة العربٌة  :رؤٌة نظرٌة تطبٌقٌة محوسبة
البدٌع والتوازي

دروٌش ،أحمد
الشٌخ ،عبد
الواحد

دراسة ااألسلوب بٌن المعاصرة والتراث
ظاهرة الغرٌب  :تارٌخ وتطبٌق
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الشٌخ ،عبد
الواحد
المطعً ،عبد
العظٌم

دراسات فً علم البدٌع
التشبٌه واالتمثٌل بٌن االمام عبد القاهر والخطٌب

414/00197/1

5

414/00198/1

3

414/00199/1

4
3

التقدٌم والتأخٌر ومباحث التراكٌب بٌن البالغة واألسلوبٌة

عطٌة ،مختار
المبرد ،أبو
العباس

414/00200/1

500سؤال وجواب فً البالغة

الفقً ،سعد

414/00201/1

2

البدٌع بٌن البالغة العربٌة واللسانٌات النصٌة

عبد المجٌد ،جمٌل 414/00202/1
المطعً ،عبد
414/00203/1
العظٌم

4
3

414/00204/1

2

البالغة ألبً العباس محمد بن ٌزٌد المبرد

التشبٌه البلٌغ هل ٌرقىإلى درجة المجاز ؟  :عرض ونقد
البالغة عند المفسرٌن حتى نهاٌة القرن الرابع الهجري

دوب ،رابح
الجرجانً ,عبد
القاهر

414/00206/1

3

اللغة و األسلوب  :دراسة

بن ذرٌل ،عدنان 414/00208/1

7

النزعة الكالمٌة فً أسلوب الجاحظ

شلحت ،فٌكتور

414/00210/1

3

دلٌل البالغة الواضحة  :البٌان ,والمعانً ,والبدٌع

الجارم ،على

414/00213/1

5

البالغة الواضحة  :البٌان ،والمعانً ،والبدٌع
النص و التأوٌل  :دراسة داللٌة فً الفكر المعرفً التراثً

الجارم ،على
عبد الجلٌل،
منقور

414/00058/1

5

414/00097/1

5

مالمح أسلوبٌة فً شعر ابن سهل األندلسً

بن منوفً ،محمد 414/00096/1

4

التحلٌل اللغوي األسلوبً  :منهج و تطبٌق

بوحمدي ،محمد

414/00035/1

4

محاضرات و تطبٌقات فً علم البٌان

فراجً ،علً
مرتاض،
عبدالجلٌل
أبً الفضل،
طٌفور

414/00211/1

5

414/00212/1

5

414/00036/1

5

التلخٌص فً علوم البالغة

الدمشقً ،جالل
القزوٌنً،
الخطٌب

414/00022/1

1

414/00054/1

1

عباس ,فضل

البالغة المفترى علٌها بٌن االصالة والتبعٌة  :بٌن األصالة و التبعٌة
اإلٌضاح فً علوم البالغة  :المعانً و البٌان و البدٌع مختصر تلخٌص
القزوٌنً ،محمد
المفتاح

414/00059/1

1

414/00037/1

2

الحسن ،الوارث

414/00214/1

2

كتاب أسرار البالغة

التحلٌل البنٌوي للمعنى و السٌاق
بالغات النساء

اإلٌضاح فً علوم البالغة  :المعانً والبٌان والبدٌع

أصول الكالم فً علم المعانً بٌن تحدٌد المفهوم و تأصٌل المصطلح
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نظرٌة البالغة  :متابعة لجمالٌات األسلبة :إرساال و إستقباال
األسلوب و فاعلٌة السٌاق  :دراسة فً تجلٌات الصورة االستعارٌة فً
القرآن الكرٌم

مرتاض ،عبد
الملك

414/00215/1

10

أنعم ،منٌر

414/00216/1

5

جمالٌات القصٌدة اإلسالمٌة المعاصرة  :التركٌب الشعري

بن خوٌة ،رابح

414/00218/1

5

جمالٌات القصٌدة اإلسالمٌة المعاصرة  :الصورة  -الرمز  -التناص

بن خوٌة ,رابح

414/00217/1

3

مناهج البحث البالغً عند العرب  :دراسة فً األسس المعرفٌة
اإلتصال اللسانً و الٌاته التداولٌة فً كتاب الصناعتٌن ألبً هالل
العسكري

البخٌتاوي ،عماد

414/00220/1

6

ٌامنة ،سامٌة

414/00221/1

2

نحو أسلوبٌة النص  :مقدمة فً االسلوبٌة

بن خوٌة ،رابح

414/00222/1

4

هندسة المستوٌات اللسانٌة  :من المصادر العربٌة

درار ،مكً

414/00223/1

9

تداولٌة الخطاب السردي  :دراسة تحلٌلٌة فً وحً القلم للرافعً

طلحة ،محمود
الجرجانً ،عبد
القاهر
الجرجانً ،عبد
القاهر

414/00224/1

2

414/00225/1

7

414/00226/1

3

مقدمة فً األسلوبٌة

بن خوٌة ،رابح

414/00119/1

10

مقاربة البٌان و الداللة فً النسقٌن؛ البالغً و األصولً

جاب هللا ،أسامة

414/00227/1

6

إنجاز النص  :مقاربات فً التنظٌر والتطبٌق

جاب هللا ،أسامة

414/00228/1

10

أسرار البالغة
أسرار البالغة

دروس فً البالغة العربٌة  :أنموذج مقترح لتدرٌس البالغة فً ضوء
آٌات القرآن الكرٌم و الحدٌث النبوي الشرٌف و المأثور من القول

عبد عون ،فاضل 414/00229/1
مرتاض ,عبد
414/00230/1
الجلٌل

10

مباحث إٌقاعٌة فً اللغة العربٌة

عبد الحكٌم ،والً 414/00231/1

10

األسلوبٌة والتداولٌة  :مداخل لتحلٌل الخطاب

الحباشة ،صابر

414/00232/1

2

االستدالل البالغً

المبخوت ،شكري 414/00233/1
حمود الحلً،
414/00234/1
السٌد مسلم

2
5

مشبال ،محمد

414/00235/1

3

مشري ،أمال
صحراوي,
مسعود

414/00236/1

5

414/00001/1

10

لسانٌات النص التحلٌلٌة

اآلراء المختلفة أو الوضع عند أهل اللسان
البالغة و الخطاب  :أبحاث مهداة للدكتور محمد العمري
االتساق واالنسجام  :فً عٌون البصائر لحمد البشٌر اإلبراهٌمً:
دراسة نصٌة تطبٌقٌة
التداولٌة عند علماء العرب  :دراسة تداولٌة لظاهرة األفعال الكالمٌة
فً التراث اللسانً العربً
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روضة الفصاحة

الرازي ,أبو عبد
هللا

414/00002/1

4

بالغة الوفرة وبالغة الندرة  :مبحث فً اإلٌجاز واإلطناب

بادٌس ,نور الهدى 414/00003/1

6

توحد المضمون وتعدد األنساق فً القرآن الكرٌم  :دراسة بالغٌة

الخطٌب ,صفوت 414/00004/1

9

المعانً اللغوٌة فً اآلداب القرآنٌة

حسن ,محمود

414/00005/1

3

قطوف بالغٌة
أجناس التجنٌس

المصري ،أحمد
الثعالبً ,أبو
منصور

414/00006/1

6

414/00007/1

1

البالغة الواضحة  :البٌان ,والمعانً ,والبدٌع

الجارم ,علً

414/00008/1

3

علم المعانً

غرة ,محمد

414/00009/1

3

البنٌة التكوٌنٌة للصورة الفنٌة  :درس تطبٌقً فً ضوء علم األسلوب

الدسوقً ,محمد

414/00010/1

4

الصورة الفنٌة فً شعر المتنبً  :المجاز

سلطان ,منٌر

414/00011/1

4

البٌان والبدٌع

غرة ,محمد

414/00013/1

3

الصورة الفنٌة فً شعر المتنبً  :الكناٌة والتعرٌض

سلطان ,منٌر

414/00012/1

4

المجاز وأثره فً الدرس اللغوي

عبد الجلٌل ,محمد 414/00014/1

5

البالغة االصطالحٌة

قلقٌلة ,عبده
ربٌع ،محمد
شحاته

414/00015/1

7

414/00016/1

5

علم البدٌع ودالالت االعتراض فً شعر البحتري  :دراسة بالغٌة

عطٌة ,مختار
أبو العدوس،
ٌوسف
السعدنً,
مصطفى

414/00017/1

7

414/00018/1

21

414/00020/1

7

خصائص التراكٌب فً رواٌات الحكٌم

حسٌن ,مجدى

414/00021/1

2

رؤى فً البالغة العربٌة  :دراسة تطبٌقٌة لمباحث علم البٌان

المصري ،أحمد

414/00023/1

9

علوم البالغة  :البٌان والمعانً والبدٌع

المراغً ,أحمد

414/00024/1

5

الصنٌع البدٌع  :فً شرح الحلٌة ذات البدٌع

الفاسً ,محمد

414/00026/1

2

أثر المتكلمٌن فً تطور الدرس البالغً  :القاضً عبد الجبار نموذجا

المصري ،أحمد

414/00027/1

9

علوم البالغة العربٌة

التشبٌه و اإلستعارة  :منظور مستأنف
البناء اللفظً فً لزومٌات المعري  :دراسة تحلٌلٌة بالغٌة
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اﻟﻌﺮوض و اﻟﻘﻮاﻓﻲ

المؤلف

العنوان

الشفرة

عدد
النسخ

تجدٌد دماء اللغة العربٌة
تارٌخ العروض العربً من التأسٌس إلى اإلستدراك  :دراسة فً نشأة
علم العروض وتطوره

راضً ,محمد

416/00001/1

14

بوزواوي ,محمد

416/00002/1

15

صفوة العروض

إبراهٌم ،عبد العلٌم

416/00027/1

2

علم العروض التطبٌقً

األسعد ،عمر

416/00029/1

6

علم العروض و القافٌة

عتٌق ،عبد العزٌز

416/00030/1

14

موسٌقا الشعر وعلم العروض

أبو العدوسٌ ،وسف

416/00031/1

8

موسٌقى البحر الشعري

المبارك ،حسن

416/00032/1

3

علم العروض  :دراسة ألوزان الشعر،و تحلٌل،و استدراك

ٌوسف ،حسنً
تبرماسٌن ،عبد
الرحمان

416/00033/1

3

416/00034/1

3

مشكالت عروضٌة و حلولها

موسى ،محجوب

416/00035/1

5

المٌزان  :علم العروض كما لم ٌعرض من قبل

موسى ،محجوب

416/00036/1

3

موسٌقى الشعر بٌن االتباع و االبتداع

صالح ،شعبان

416/00037/1

5

فً عروض الشعر العربً

الطوٌل ,محمد

416/00038/1

2

علم القافٌة عند القدماء والمحدثٌن  :دراسة نظرٌة وتطبٌقٌة

حسنًٌ ،وسف

416/00039/1

8

المٌزان الجدٌد فً علم العروض والقافٌة

العرب ،ثرٌا

416/00040/1

10

األصول الفنٌة ألوزان الشعر العربً

خفاجً ،محمد

416/00041/1

4

فً العروض والقافٌة

بكارٌ ،وسف

416/00042/1

2

نصار ،حسٌن

416/00043/1

4

416/00044/1

3

علم العروض وتطبٌقاته  :منهج تعلٌمً مبسط

أبو شوارب ،محمد

416/00045/1

3

كتاب القوافً

التنوخً ،القاضً

416/00046/1

2

كتاب الكافً فً علم القوافً

الشنترٌنً ،أبو بكر

416/00047/1

3

العروض و إٌقاع الشعر العربً

القافٌة فً العروض و األدب
الجامع فً العروض و القوافً  :أوسع كتاب فً علم العروض والقافٌة
العروضً ،أبوالحسن
ٌنشر ألول مرة على مخطوطة فرٌدة
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المؤثرات اإلٌقاعٌة فً لغة الشعر

عبد الرحمان ،ممدوح

416/00048/1

4

موسٌقى الشعر العربً  :بٌن الثبات والتطور

عبد الداٌم ،صابر

416/00049/1

2

التدوٌر فً الشعر  :دراسة فً النحو والمعنى واإلٌقاع

كشك ،أحمد

416/00050/1

5

الشعر العربً أوزانه و قوافٌه

بلقاضً ،عبد القادر

416/00022/1

1

العروض العربً  :نظرٌا و تطبٌقا

لكرد ،عبد الفتاح

416/00051/1

8

مصطلح القافٌة  :من األخفش األوسط الى حازم القرطاجنً
الجدٌد فً العروض والقوافً  :دراسةأكادٌمٌة متخصصة جمعت بٌن
القدٌم والحدٌث

أزهري ،محمد

416/00052/1

5

قٌصر ،مصطفى

416/00053/1

4

الجامع فً العروض والقوافً

العروضً ,أبو الحسن

416/00003/1

7

العروض والقوافً

أبو مغلً ,سمٌح

416/00004/1

6

العروض والقوافً  :عند أبً العالء المعري

الطوٌل ,محمد

416/00005/1

10

علم العروض والقافٌة

األسمر ،راجً

416/00006/1

5

عروض الشعر العربً  :قراءة نقدٌة توثٌقٌة /2المعطٌات

العلمً ,محمد

416/00007/1

11

علم العروض الموسٌقً

الهباد ,حمد

416/00008/1

5

علم العروض والقوافً

ثوٌنً ,حمٌد

416/00009/1

5

416/00010/1

5

عروض الشعر العربً  :قراءة نقدٌة توثٌقٌة /1الدواوٌن

العلمً ,محمد

416/00011/1

11

المرشد الوافً فً العروض والقوافً

بن عثمان ,محمد

416/00012/1

3

416/00013/1

10

موسٌقى الشعر العربً  :بحوره..قوافٌه..ضرائره

عطٌة ,مختار

416/00014/1

9

الشعر العربً  :أوزانه و قوافٌه و ضروراته

بن القاضً ،عبد القادر

416/00015/1

4

المدخل إلى تحلٌل النص األدبً و علم العروض

الكسوانً ,مصطفى

416/00016/1

3

الوجٌز فً العروض و القاغٌة
مصطلحات العروض والقافٌة فً لسان العرب  :دراسة مصطلح
العروض والقافٌة من خالل قاموس لسان العرب

الغوث ،مختار

416/00017/1

3

مٌمون ،مسلك

416/00018/1

3

أساسٌات علم العروض والقافٌة

أبو العٌنٌن ،خضر

416/00019/1

3

متون العروض والقوافً ومعها المعلقات السبع

الموسٌقى فً اللغة واألدب  :دراسة فً كتاب التصوٌر الفنً فً القرآن الهباد ,حمد
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عروض الشعر العربً

خلٌل ،إبراهٌم

416/00020/1

9

المٌسر فً العروض والقافٌة

ناصر ،لوحٌشً

416/00021/1

30

شرح الكافٌة الشافٌة فً علمً العروض والقافٌة

الصبان ،أبو العرفان

416/00023/1

8

الكافً فً علمً العروض و القوافً

القنائً ،شهاب الدٌن

416/00024/1

2

العارض ألوزان األشعار

الغول ،غالب

416/00026/1

4

المرجع فً علمً العروض و القوافً

قاسم ،محمد

416/00025/1

5

العروض العربً ومحاوالت التطور والتجدٌد فٌه

عٌسى ،فوزي

416/00028/1

3

22

o test PDF Combine only
23
اﻟﻔﻮﻧﻮ ﻟﻮﺟﯿﺎ  .ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات اﻟﻜﻼﻣﯿﺔ

الشفرة

عدد
النسخ

مدخل إلى الصوتيات

العناني ,محمد

404/00001/1

12

في الصواتة الزمنية  :الوقف في اللسانيات الكالسيكية

حنون ,مبارك

404/00002/1

2

عناصر صوتيات موجات الكالم

الدفوجد ,بيتر

404/00003/1

5

علم األصوات

بشر ،كمال

404/00004/1

6

المدخل في علم األصوات المقارن

حسنين ،صالح

404/00005/1

1

وظيفة األلسن وديناميتها
علم األصوات العربية " علم الفونولوجيا"  :دراسة تبحث في مستوى
التشكيل الصوتي القديم الجديد

مارتينيه ،اندريه 404/00006/1
شاكر ،عبد
404/00007/1
القادر

3

المؤلف

العنوان
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ﺻﻮات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ و اﻷ

الشفرة

عدد
النسخ

دراسات فً فقه اللغة والفونولوجٌا العربٌة

عبابنةٌ ،حٌى

411/00001/1

5

الخصائص النطقٌة والفٌزٌائٌة  :للصوامت الرنٌنٌة فً العربٌة

الصغٌر ,محمود

411/00002/1

33

قل و ال تقل

جواد ،مصطفً

411/00029/1

3

الممٌز فً اإلنشاء و التعبٌر

كبرٌت ،سمٌر

411/00030/1

7

فن الكتابة والتعبٌر

خلٌل ،إبراهٌم

411/00031/1

3

الكلمة العربٌة  :كتابتها و نطقها

عبدالغفار ،السٌد

411/00032/1

16

الكلمة العربٌة  :كتابتها ونطقها

عبد الغفار ,السٌد

411/00033/1

1

الحركات فً اللغة العربٌة  :دراسة فً التشكٌل الصوتً

القرالة ،زٌد

411/00034/1

5

فن الكتابة وأشكال التعبٌر

النعانعة ،إبراهٌم

411/00035/1

6

الدرس الصوتً  :عند أحمد بن محمد الجزري

المحٌاوي ،مٌرفت

411/00036/1

3

التحرٌر العربً  :مكوناته -أنواعه -استراتٌجٌاته

عبد الباري ،ماهر

411/00037/1

3

العربٌة للحٌاة العملٌة  :نحو كتابة وظٌفٌة جدٌدة

الكندي ،خالد
عبد الجلٌل ,عبد
القادر

411/00038/1

6

411/00039/1

3

تقنٌات التعبٌر فً اللغة العربٌة

الجبٌلً ،سجٌع

411/00040/1

3

الكتابة الوظٌفٌة و اإلبداعٌة  :المجاالت ،المهارات ،األنشطة ،و التقوٌم عبد الباري ،ماهر

411/00012/1

3

المهارات الكتابٌة  :من النشأة إلى التدرٌس

عبد الباري ،ماهر

411/00041/1

3

البصٌر فً اإلمالء العربً

كبرٌت ،سمٌر

411/00042/1

3

المنسوبات السماعٌة

النجار ،طارق

411/00043/1

12

موسوعة الحروف فً اللغة العربٌة

ٌعقوب ،إمٌل

411/00044/1

1

منزلة الحروف فً فلسفة ابن العربً الصوفٌة

خمٌسً ،ساعد

411/00045/1

34

فً اللسانٌات العربٌة المعاصرة  :دراسات ومثاقفات

مصلوح ،سعد

411/00046/1

6

نشأة الدرس اللسانً العربً الحدٌث  :دراسة فً النشاط اللسانً العربً بكوش ،فاطمة

411/00047/1

4

المؤلف

العنوان

األصوات اللغوٌة
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المدارس الصوتٌة عند العرب  :النشأة و التطور

محمد ،عالء

411/00048/1

3

دراسة الصوت اللغوي

عمر ،أحمد

411/00050/1

3

جمالٌات الصوت اللغوي  :دراسات لغوٌة نقدٌة

ٌونس,علً

411/00049/1

3

الكلمة العربٌة
نظم النقل الصوتً لحروف اللغة العربٌة ( :النقحرة) دراسة تحلٌلٌة
مقارنة

عبد الغفار ،السٌد

411/00051/1

3

براهٌم ،هانم

411/00052/1

4

الوقف فً العربٌة

الحربً ,محمد

411/00053/1

8

اللغة و الكالم  :أبحاث فً التداخل والتقرٌب

كشك ،أحمد

411/00054/1

9

فن الكالم

بشر ،كمال

411/00055/1

4

دراسة السمع والكالم  :صوتٌات اللغة من اإلنتاج إلى اإلدراك

مصلوح ،سعد

411/00087/1

3

الخالصة فً قواعد اإلمالء و عالمات الترقٌم

غزى ،نبٌل

411/00057/1

5

علم الصوت العربً  :فً ضوء الدراسات الصوتٌة الحدٌثة

البرٌسم ،قاسم

411/00058/1

4

كتابة عربٌة  :اللغة العربٌة فً المختبر

البقاعً ،شفٌق

411/00059/1

2

مشكلة الهمزة العربٌة

عبد التواب ،رمضان

411/00060/1

10

علم األصوات

البهنساوي ،حسام

411/00061/1

5

موسوعة اإلمالء العربً  :قواعد-نصوص-طرٌقة تدرٌس

بطرس ،أنطونٌوس

411/00062/1

10

فن الكتابة الصحٌحة  :قواعد اإلمالء وعالمات الترقً()1

ٌاقوت ،محمود

411/00063/1

5

التنافر الصوتً و الظواهر السٌاقٌة

الشٌخ ،عبد الواحد

411/00065/1

5

فن الكتابة الصحٌحة  :األخطاء اللغوٌة الشائعة و التثقٌف اللغوي ()2

ٌاقوت ،محمود

411/00064/1

5

دراسات فً علم الكتابة العربٌة

حمودة ،محمود

411/00066/1

2

فن اإلنشاء اإلبداعً و الوظٌفً

شلبً ،عبد العاطً

411/00067/1

2

الكتابات العربٌة حتى القرن السادس الهجري

عبد الفتاح ،محمد

411/00068/1

4

الخط العربً وتارٌخه
القول الفصل فً رسم همزتً القطع والوصل  :بحث فً خصائص
الكتابة العربٌة وأهم أسسها

مرتاض ،محمد

411/00069/1

10

أبو الخٌر ،أحمد

411/00070/1

3

المرجع الثمٌن فً فنً اإلنشاء والتعبٌر

سلٌم ،محمد

411/00071/1

5
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الصوتٌات والفونولوجٌا

حركات ،مصطفى

411/00072/1

5

فن الكتابة والقول

التونجً ،محمد

411/00073/1

4

إنتاج المكتوب صوتا  :دراسة فً إبداع الصوت فً النص األدبً

الدسوقً ،محمد

411/00075/1

5

مهارة الرسم الكتابً  :قواعدها والضعف فٌها :األسباب والمعالجة

عطٌة ،محسن

411/00076/1

10

دٌوان اإلنشاء أو اسلوب الحكٌم فً منهج اإلنشاء القوٌم

الهاشمً ،أحمد

411/00077/1

6

رسالةفً علم الكتابة

التوحٌدي ،أبوحٌان
الخوٌسكً ,زٌن
كامل

411/00078/1

10

411/00079/1

5

الرمزٌة الصوتٌة فً حروف المعانً

العلوي ،توفٌق

411/00080/1

3

األضداد فً اللغة العربٌة  :دراسة صوتٌة

الفٌومً ،أحمد

411/00081/1

2

األلعاب الكالمٌة اللسانٌة  :دراسة صوتٌة تركٌبٌة

هرٌدي ،أحمد

411/00082/1

2

من وظائف الصوت اللغوي  :محاولة لفهم صرفً ونحوى وداللى

كشك ،أحمد

411/00083/1

14

مدخل إلى التصوٌر الطٌفً للكالم

بولجرام ،أرنست

411/00084/1

6

الكتابة العربٌة

خلٌفة ،شعبان
الهاشمً ،عبد
الرحمن

411/00085/1

2

411/00086/1

4

411/00056/1

5
8

مختارات صوتٌة

التعبٌر  :فلسفته-واقعه-تدرٌسه-أسالٌب تصحٌحه

مباحث فً اللسانٌات  :الغنة بٌن القدٌم والحدٌث

عبد الباري ،ماهر
الفخرانً ،أبو
السعود أحمد

مهارات التحدث  :العملٌة واألداء

411/00088/1

اللسان  :اللغة و الكالم من التفرٌط السٌاقً إلى اإلفراط النسقً

لزعر ,مختار

411/00027/1

4

األخطاء النحوٌة و الصرفٌة فً وسائل اإلعالم

أبوسرور ،رسمٌة

411/00089/1

4

التحوالت الصوتٌة فً بنٌة األسماء عند تصرٌفها

الجوابرة ،علً

411/00090/1

2

التحوالت الصوتٌة و الداللٌة فً المبانً التركٌبٌة

بسناسً ،سعاد

411/00091/1

5

التحوالت الصوتٌة والداللٌة فً المبانً اإلفرادٌة
المدخل إلى الصوتٌات تارٌخا  :جهود متعاقبة عبر العصور من
الفرعونٌة إلى العصر الحدٌث

بسناسً ،سعاد

411/00092/1

5

ساسً ،عمار

411/00093/1

5

قواعد اإلمالء و الترقٌم

أبو زٌد ،سامً

411/00094/1

2

فً اللسانٌات العربٌة  :الصوائت عند فخر الدٌن الرازي

عٌسى ،خثٌر

411/00095/1

5
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فن الترقٌم فً العربٌة  :أصوله و عالماته

الحموز ،عبد الفتاح

411/00096/1

4

مخارج الحروف عند القراء و اللسانٌٌن  :دراسة مقارنة

أركٌبً ،عزٌز

411/00097/1

3

األصوات العربٌة المتحولة و عالقتها بالمعنى

موسى ،عبد المعطً

411/00100/1

1

عٌوب الكالم فً التراث اللغوي العربً

محاسٌس ،صهٌب

411/00099/1

2

فن الكتابة والتعبٌر

الخلٌل ،سحر

411/00098/1

10

من آلٌات النطق إلى هندسة الخط  :قراءة فً الموروث العربً
علم األصوات النحوي و مقوالت التكامل بٌن األصوات و النحو و
الداللة

بن عربٌة ،راضٌة

411/00101/1

14

استٌتٌة ،سمٌر

411/00102/1

2

فً البنٌة الصوتٌة و اإلٌقاعٌة

بن خوٌة ،رابح

411/00103/1

5

السمعٌات العربٌة فً األصوات اللغوٌة

بسناسً ،سعاد

411/00074/1

6

تقنٌات التعبٌر وأنماطه  :بالنصوص الموجهة
اللسانٌات الحاسوبٌة والترجمة اآللٌة  :بعض الثوابت النظرٌة
واإلجرائٌة

مارون ،جورج

411/00104/1

6

منعم ،سناء

411/00105/1

8

علم األصوات وأصوات اللغة العربٌة

ناجً ،روعة

411/00106/1

تجاور الصوامت فً العربٌة  :قراءة أخرى

عناد ،جواد

411/00107/1

5

التحلٌل الصوتً للغة العربٌة عند المستشرقٌن  :ماٌكل برٌم نموذجا

الزعبً ،موسى

411/00108/1

5

411/00109/1 Ibn al-Arabi

1

411/00110/1

16

حسان ،فدوى محمد

411/00111/1

2

زاهٌد ،عبد الحمٌد

411/00112/1

3

إبراهٌم ,اٌاد
عبد المقصود ,عبد
المقصود

411/00003/1

5

411/00004/1

22

411/00005/1

2

Le livre du mim, du waw et du nun
البنٌة اإلٌقاعٌة فً الخطاب القرآنً  :دراسة صوتٌة أسلوبٌة لسورة
زواخ ،نعٌمة
الواقعة
أثر االنسجام الصوتً فً البنٌة اللغوٌة فً القرآن الكرٌم
علم األصوات وتكامل المعارف  :التكامل المعرفً بٌن علم األصوات
وعلم البالغة ج2 .
مباحث فً اإلمالء العربً  :قواعد وتطبٌقات
دور علم األصوات فً تفسٌر قضاٌا اإلعالل فً العربٌة

زاٌد ,فهد
الكتابة  :فنونها وأفنانها
Al-Qahtani,
411/00006/1 Duleim
Sound changes in Arabic sonorant consonants

8

تارٌخ الخط العربً

القٌسً ,ناهض

411/00007/1

4

األسس الفنٌة للكتابة و التعبٌر

النجار ,فخري

411/00008/1
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مقدمة فً الكتابة العربٌة

القواسمة ,محمد

411/00009/1

5

النظرٌات النسقٌة فً أبنٌة العربٌة  :دراسة فً علم التشكٌل الصوتً

هالل ,عبد الغفار

411/00010/1

10

الصوتٌات اللغوٌة  :دراسة تطبٌقٌة على أصوات اللغة العربٌة

هالل ,عبد الغفار

411/00011/1

5

الداللة الصوتٌة فً اللغة العربٌة

الفاخري ,صالح

411/00013/1

11

اإلعجاز القرآنً فً الرسم العثمانً

شعٌر ,عبد المنعم

411/00014/1

5

إشباع الحركات فً العربٌة  :بٌن الممارسة والتعلٌل

النجار ,أفنان

411/00015/1

3

مهارة الرسم اإلمالئً

زهدي ,عبد الرؤوف

411/00016/1

6

براجماتٌة اللغة  :ودورها فً تشكٌل بنٌة الكلمة

المعاٌطة ,رٌم

411/00017/1

14

المدخل إلى علم اللغة المعاصر  :علم األصوات التارٌخً والمقارن

حسنٌن ,صالح

411/00018/1

8

القافٌة واألصوات اللغوٌة

عبد الرؤوف ,محمد

411/00019/1

9

بحوث فً اللسانٌات  :الدرس الصوتً العربً :المماثلة والمخالفة

بن ٌشو ,جٌالنً

411/00020/1

9

األمالً  :فً أصول الكتابة العربٌة

ثوٌنً ,حمٌد

411/00021/1

3

القلم  :لسان الحضارة

أبو زبٌد ,محمد

411/00022/1

16

العلوم اللسانٌة واألبجدٌة الصوتٌة  :تطورات فً الدرس الصوتً

عنبر ,أحمد

411/00023/1

9

علم األصوات  :فً كتب معانً القرآن

الزٌدي ,ابتهال

411/00024/1

2

حروف الهجاء  :ألبً الحسن المزنً

المزنً ،أبو الحسن

411/00025/1

3

حروف الهجاء  :ألبً الحسن المزنً

المزنً ،أبو الحسن

411/00026/1

3

تدوٌن الثقافة العربٌة

شرف ،محمد

411/00028/1

3
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اﻟﻠﻐﺎت

العنوان
المدارس النقدٌة المعاصرة  :اللغة وعالقتها بالنقد اللسانٌاتً
اللسانٌات العامة  :إتجاهاتها وقضاٌاها الراهنة
مباحث فً علم اللغة ومناهج البحث اللغوي
اللسانٌات وتحلٌل النصوص
مقدمة لدراسة علم اللغة
علم اللسانٌات الحدٌثة  :نظم التحكم وقواعد البٌانات
فصول فً الدرس اللغوي  :بٌن القدماء والمحدثٌن
المرجع والداللة فً الفكر اللسانً الحدٌث
أساسٌات اللغة
فً سبٌل منطق للمعنى
عنف اللغة
انفتاح النسق اللسانً  :دراسة فً التداخل اإلختصاصً
فً اللسانٌات ونحو النص
اللسانٌات والرواٌة
مدخل إلى اللسانٌات
أساسٌات علم لغة النص  :مدخل إلى فروضه و نماذجه
وعالقاته و طرائقه و مباحثه
حوار اللغات  :مدخال إلى تبسٌط المفاهٌم اللسانٌة الوظٌفٌة
ٌراع فً علم اللغة العام
اللسانٌات النشأة و التطور
أحادٌة اآلخر اللغوٌة أو فً الترمٌم األصلً
تطور علم اللغة  :منذ 1970
داللة اللغة و تصمٌمها
اإلتجاهات األساسٌة فً علم اللغة
مدخل إلى الداللة الحدٌثة
السٌاسات اللغوٌة
مدخل لدراسة النص و السلطة
أسئلة الكتابة
اللسانٌات  :المجال،الوظٌفة،المنهج
التراكٌب اللسانٌة فً الخطاب الشعري القدٌم  :تطبٌقات على
النظرٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة لتشومسكً
تطور اللغة عند األطفال
أضواء على األلسنٌة
علم اللغة  :مقدمة للقارئ العربً
فً اللسانٌات العامة  :تارٌخها ،طبٌعتها،موضوعها ،مفاهٌمها
اللغة و اللغوٌات
الحجاج بٌن النظرٌة و األسلوب  :عن كتاب" نحو المعنى و
المبنى "
مدخل إلى علم اللغة
األلسنٌة  :الفروع والمبادىء والمصطلحات
فنون النص وعلومه
السٌمٌائٌات و التأوٌل  :مدخل لسمٌائٌات ش.س .بورس
نظرٌة أفعال الكالم العامة  :كٌف ننجز األشٌاء بالكالم
اللغة و المعرفة  :رؤٌة جدٌدة
سٌمٌائٌة اللغة

المؤلف
عبد الملك ،مراد
بوقرة ,نعمان
لوشن ,نور الهدى
بوحوش ,رابح
خلٌل ,حلمً
عبد الجلٌل ,عبد القادر
النجار ,نادٌة
تودوروف
جاكوبسن ,رومان
مارتان ,روبٌر
لوسركل ,جان جاك
محسب ,محً الدٌن
خلٌل ,إبراهٌم
فاولر ,روجر
علً ،محمد

الشفرة
400/00001/1
400/00002/1
400/00003/1
400/00004/1
400/00005/1
400/00006/1
400/00007/1
400/00008/1
400/00009/1
400/00010/1
400/00011/1
400/00012/1
400/00013/1
400/00014/1
400/00015/1

عدد
النسخ
5
33
15
32
8
9
7
4
8
3
5
13
15
39
32

كلماٌر و آخرون
سراج ،نادر
الخوٌسكً ،زٌن
مومن ,أحمد
درٌدا ,جاك
هلبش ,جرهارد
جاكندوف ,ر
ٌاكوبسون ,رومان
جحفة ,عبد المجٌد
كالفً ,لوٌس
أوقان ،عمر
بالنشو ،مورٌس
استٌتٌة ،سمٌر

400/00016/1
400/00017/1
400/00018/1
400/00019/1
400/00020/1
400/00021/1
400/00022/1
400/00023/1
400/00024/1
400/00025/1
400/00026/1
400/00027/1
400/00028/1

3
15
6
53
5
7
14
14
5
5
4
3
41

بوحوش ,رابح
عبد الهادي ،نبٌل
كرٌدٌة ،هٌام
السعران ،محمود
غلفان ،مصطفى
لوٌنز ،جون

400/00029/1
400/00030/1
400/00031/1
400/00032/1
400/00033/1
400/00034/1

6
8
3
3
3
3

شارودو ،باترٌك
خلٌل ,إبراهٌم
كرٌدٌة ،هٌام
فرانسوا ،راستًٌ
بنكراد ،سعٌد
أوستٌن ،جون
الحباشة ،صابر
كورتٌس ،جوزٌف

400/00035/1
400/00036/1
400/00037/1
400/00038/1
400/00039/1
400/00040/1
400/00041/1
400/00042/1

6
3
3
6
4
3
3
3
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عبدالهادي ،نبٌل
مهارات فً اللغة و التفكٌر
بنكراد ،سعٌد
السمٌائٌات  :مفاهٌمها و تطبٌقاتها
سرحان ،هٌثم
األنظمة السٌمٌائٌة  :دراسة فً السرد العربً القدٌم
األصغر ،روبرت إٌنز
مقدمة فً التطور اللغوي
عصر ،حسنً
تشوٌه العقل العربً و هموم التربٌة اللغوٌة
بوشفرة ،نادٌة
مباحث فً السٌمٌائٌة السردٌة
المسدي ,عبد السالم
مباحث تأسٌسٌة فً اللسانٌات
المتوكل ,أحمد
اللسانٌات الوظٌفٌة  :مدخل نظري
محمد ،عاطف
مقدمة فً اللسانٌات
كاي ،ج
الصواتة و الصرف
بن حمودة ،رفٌق
الوصفٌة  :مفهومها ونظامها فً النظرٌات اللسانٌة
دروٌش ،بهاء
فلسفة اللغة عند دونالد داقدسن
عٌاشً ،منذر
العالماتٌة وعلم النص
كرٌستل ،دافٌد
التعرٌف بعلم اللغة
إٌكو ،أومبرتو
التأوٌل بٌن السٌمٌائٌات والتفكٌكٌة
إٌكو ،أمبرتو
السٌمٌائٌات وفلسفة اللغة
ٌوسف ،أحمد
السٌمٌائٌات الواصفة  :المنطق السٌمٌائً وجبر العالمات
مرتاض ,عبد الجلٌل
التحوالت الجدٌدة للسانٌات التارٌخٌة
السٌد ،خالد
اللغة بٌن النظرٌة والتطبٌق
مرتاض ،عبد الجلٌل
فً عالم النص و القراءة
Chaouachi,
Nerval et l'experience de l'alterite
حسٌن ،صالح
اللسانٌات وعلم اللغة المعاصر وعالقته بالعلوم اإلنسانٌة
بٌكرتون ،دٌرٌك
اللغة وسلوك اإلنسان
كورتٌس ،جوزٌف
مدخل إلى السٌمٌائٌة السردٌة والخطابٌة
إٌنو ،آن
السٌمٌائٌة  :األصول،القواعد ،والتارٌخ
De la théorie linguistique à l'enseignement de
Martinet, Jeanne la langue
Le marchè aux langues : Les effets linguistiques
Calvet, louis jean de la mondialisation
EveraertDesmedt, Nicole Sémiotique du récit
بغورة ،الزواوي
الفلسفة واللغة  :نقد المنعطف اللغوي فً الفلسفة المعاصرة
TrévisiolDiscours, acquisition et didactique des langues
Okamura,
: les termes d'un dialogue
Multilinguisme et traitement des langues
Jebali, Adel
naturelles
إٌكو ،أمبرتو
العالمة  :تحلٌل المفهوم وتارٌخه
ٌاقوت ،محمود
منهج البحث اللغوي
الكالم كجنس  :دراسة لذاتٌات الكالم من زواٌا مباحث متعددة حمدان ،أحمد العلمً
Methodology in language teaching : an
Richards, jack c anthology of current practice
Mohand,
Les Concepts de base en sciences du langage
غباري ،ثائر
علم النفس اللغوي
Banniard, Michel Du latin aux langues romanes
حسانً ,أحمد
دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة  :حقل تعلٌمٌة اللغات
األوراغً ,محمد
التعدد اللغوي  :إنعكاساته على النسٌج اإلجتماعً
عبده ,داود
دراسات فً علم اللغة النفسً
شمس الدٌن ,جالل
علم اللغة النفسً  :مناهجه ونظرٌاته وقضاٌاه
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400/00043/1
400/00044/1
400/00045/1
400/00046/1
400/00047/1
400/00048/1
400/00049/1
400/00050/1
400/00051/1
400/00052/1
400/00053/1
400/00054/1
400/00055/1
400/00056/1
400/00057/1
400/00058/1
400/00059/1
400/00060/1
400/00061/1
400/00062/1
400/00063/1
400/00064/1
400/00065/1
400/00066/1
400/00067/1

3
3
6
3
1
5
12
6
6
3
3
7
15
2
9
7
6
4
10
6
9
3
4
3
8

400/00068/1

2

400/00069/1

2

400/00070/1
400/00071/1

2
4

400/00072/1

2

400/00073/1
400/00074/1
400/00075/1
400/00076/1

2
8
4
3

400/00077/1
400/00078/1
400/00079/1
400/00080/1
400/00081/1
400/00082/1
400/00083/1
400/00084/1

3
5
4
4
80
5
14
10
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علم اللغة النفسً  :مناهجه ونظرٌاته وقضاٌاه
تعلٌم القراءة من منظور علم اللغة النفسً  :مدخل مقترح:
نظرٌته و تطبٌقاته
اللغة و علوم المجتمع
اللغة اإلنفعالٌة بٌن المنطوق والمكتوب
علم النفس اللغوى واضطرابات التواصل
علم اللغة النفسً
مدخل فً اللسانٌات التعلٌمٌة
محاضرات فً علم النفس اللغوي
الوعً اللغوي الجمالً فً فلسفة الكالم  :دراسة فلسفٌة
المرأة واللغة
صعوبات فهم اللغة  :ماهٌتها وإستراتٌجٌاتها
اللغة والمعرفٌة  :بعض مظاهر التفاعل المعرفً بٌن
اللسانٌات وعلم النفس
مبادئ السٌمٌولوجٌا العامة
اللسانٌات النسبٌة و تعلٌم اللغة العربٌة
اللسانٌات الوظٌفٌة المقارنة  :دراسة فً التنمٌط و التطور
إساءة قراءة التفكٌك  :فً الهرمٌنوطٌقا الغربٌة

شمس الدٌن ,جالل

400/00085/1

14

عصر ،حسنً
الراجحً ,عبده
أحمد ،عطٌة
أحمد ،سٌد
بلعٌد ،صالح
مقرانٌ ،وسف
بن عٌسى ،حنفً
الحافظ ،منٌر
الغذامً ,عبد هللا
السٌد ،السٌد

400/00086/1
400/00087/1
400/00088/1
400/00089/1
400/00090/1
400/00091/1
400/00092/1
400/00093/1
400/00094/1
400/00095/1

3
12
2
4
2
1
9
8
3
2

بوعنانً ،مصطفى
عزوز ،أحمد
األوراغً ,محمد
المتوكل ،أحمد
الحٌانً ،محمود

400/00096/1
400/00097/1
400/00098/1
400/00099/1
400/00100/1

8
4
5
6
5
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اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

العنوان
اللسان العربً إشكالٌة التلقً
قراءة فً مصادر اللغة العربٌة
دراسات لغوٌة
تحفة األرٌب بما فً القرآن من اللغات و
دور المتكلمٌن فً إستخدام السٌاق اللغوي :
حتى نهاٌة القرن الثالث الهجري
مقاالت فً اللغة واألدب
مقاالت فً اللغة واألدب
مناهج البحث فً اللغة
اللغة العربٌة  :منهجٌة وظٌفٌة
بحوث و مقاالت لغوٌة
اللغة العربٌة وأبناؤها  :أبحاث فً قضٌة
الخطأ وضعف الطلبة فً اللغة العربٌة
لغة األدب فً ضوء علم اللغة الحدٌث :
المٌسر فً فقه اللغة المطور
الثنائٌات فً قضاٌا اللغة العربٌة  :من عصر
النهضة إلى عصر العولمة
دراسات فً اللسانٌات العربٌة  :المشاكلة-
دراسات فً اللسانٌات العربٌة  :بنٌة الجملة
العربٌة-التراكٌب النحوٌة والتداولٌة-علم
الفكراإلجتماعً فً آداب اللغة العربٌة
نحو النص  :نقد النظرٌة وبناء أخرى
الخطابً وغرٌب الحدٌث
مقدمة فً علوم اللغة
تشكل الذات واللغة فً مفاهٌم النقد المنهجً
اللغة العربٌة  :مستوٌاتها وتطبٌقاتها
لغة الشعر فً دٌوان الحماسة ألبً تمام :
اللغة العربٌة  :مهارات لغوٌة وتذوق األدب
العربٌة  :كتابتها ومصادرها وقطوف من
السٌاسة اللغوٌة فً البالد العربٌة  :بحثا عن
بٌئة طبٌعٌة ،عادلة ،دٌمقراطٌة ،وناجعة
قضاٌا فً الدرس اللغوي
محاضرات فً علم اللغة العام
النافع فً اللغة العربٌة
رجل اإلستشراق  :مسارات اللغة العربٌة فً
العربٌة الجامعٌة والكتابة
أسرار صناعة اللغة
اللسان العربً وقضاٌا العصر  :رؤٌة علمٌة
فً الفهم-المنهج-الخصائص-التعلٌم-التحلٌل
الفسٌح فً مٌالد اللسانٌات العربٌة
فً المواطنة اللغوٌة وأشٌاء أخرى
اللغة العربٌة
الرؤى الواضحة فً اللغة العربٌة
ضعف اللغة العربٌة فً الجامعات الجزائرٌة
 :جامعة تٌزي وزو نموذجا
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المؤلف
علوي ,حافٌظ
أبو زالزل ,عصام
رجب ,مصطفى
األندلسً ,أبو حٌان

الشفرة
410/00001/1
410/00002/1
410/00003/1
410/00004/1

عدد
النسخ
5
7
11
10

محمود ,إبراهٌم
حسان ,تمام
حسان ,تمام
حسان ,تمام
زاٌد ,فهد
نصار ,حسٌن

410/00005/1
410/00006/1
410/00007/1
410/00008/1
410/00009/1
410/00010/1

5
5
5
6
3
9

موسى ,نهاد
عبد الغنً ,حسن
علً ,محمد

410/00011/1
410/00012/1
410/00013/1

8
5
12

الموسى ,نهاد
السٌد ,عبد الحمٌد

410/00014/1
410/00015/1

7
12

السٌد ,عبد الحمٌد
محمد ،دٌاب
أبو خرمة ,عمر
شلبً ,عبد العاطً
زهران ,البدراوي
درواش ,مصطفى
عطٌة ,محسن
الدعٌس ,عزٌز
النجار ,فخري
الخوٌسكً ,زٌن كامل

410/00016/1
410/00017/1
410/00018/1
410/00019/1
410/00020/1
410/00021/1
410/00022/1
410/00023/1
410/00024/1
410/00025/1

12
4
6
4
1
5
11
4
10
3

الفهري ،عبد القادر
النجار ،نادٌة
زهران ,البدراوي
أبوزٌد ،سالم
رٌغ ,دانٌال
الراجحً ,عبده
مصطفى ,محمد

410/00026/1
410/00027/1
410/00028/1
410/00029/1
410/00030/1
410/00031/1
410/00032/1

5
4
5
3
5
8
26

ساسً ,عمار
مرتاض ,عبد الجلٌل
بلعٌد ,صالح
عبد الرحمان ,نصرت
الحٌاري ,معاذ

410/00033/1
410/00034/1
410/00035/1
410/00036/1
410/00037/1

33
6
6
4
8

بلعٌد ,صالح

410/00038/1

10
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كاظم ،ظاهر
التركٌب اللغوي لشعر المتنبً  :دراسة فً
الزٌن ,عبد الفتاح
دراسات ألسنٌة صوتٌة وتركٌبٌة
الضامن ,حاتم
فقه اللغة
الهاشمً ,عبد الرحمن
تعلم النحو واإلمالء والترقٌم
علً ,محمد
المعنى وظالل المعنى  :أنظمة الداللة فً
مدلج ,عبد الكرٌم
غرٌب االحدٌث ألبً سلٌمان الخطابً :
البالصً ,أحمد
دراسات فً اللغة العربٌة وآدابها
البجة ,عبد الفتاح
دروس فً علوم العربٌة
عزٌز ،كولٌزار
دالالت أصوات اللٌن فً الغة العربٌة
القراضً ,الطاهر
من هنا وهناك  :قطوف من األدب واللغة
بلعٌد ,صالح
لغة الصحافة
صبٌح ,إبراهٌم
اللغة العربٌة  :دراسات فً اللغة والنحو
برهم ,منال
دراسة فً اللغة العربٌة
النجار ,نادٌة
قطوف من أزاهٌر العربٌة
العنانً ,ولٌد
اللغة العربٌة وأسئلة العصر
زاٌد ,فهد
العربٌة بٌن التغرٌب والتهوٌد
الشوابكة ,داود
العربٌة الواضحة  :دروس فً مستوٌات
الكسوانً ,مصطفى
المٌسر فً اللغة العربٌة101
القواسمة ,محمد
معالم فً اللغة العربٌة
اللغة العربٌة  :أسئلة التطور الذاتً والمستقبل قاسم ,رٌاض
عطوات ,محمد
اللغة الفصحى والعامٌة
صبٌح ,إبراهٌم
المدخل إلى دراسة اللغة العربٌة
زاٌد ,فهد
األخطاء الشائعة  :النحوٌة و الصرفٌة و
العناتً ,ولٌد
التباٌن  :وأثره فً تشكٌل النظرٌة اللغوٌة
فً معنى القراءة  :قراءات فً تلقً النصوص الحداوي ،الطائع
الكٌش ,عبد هللا
اللغة العربٌة  :قواعد-تدرٌبات-نصوص
اللوح ,توفٌق
لغة المسرح  :بٌن المكتوب والمنطوق
الصراٌرة ,رانٌا
صراع األنماط اللغوٌة  :دراسة فً بنٌة
التعلٌل اللغوي عند الكوفٌٌن مع مقارنته
بنظٌره عند البصرٌٌن  :دراسة ابستومولوجٌة شمس الدٌن ,جالل
فً أساسٌات اللغة العربٌة  :الكتابة اإلمالئٌة
نبوي ,عبد العزٌز
والوظٌفٌة-النحو الوظٌفً-فوائد لغوٌة
اللغة العربٌة بٌن االصالة والمعاصرة :
ٌوسف ,حسنً
خصائصها ودورها الحضاري وانتصارها
بلعٌد ,صالح
اللغة العربٌة العلمٌة
مرتاض ,عبد الجلٌل
فً رحاب اللغة العربٌة
الصدٌق ,محمد
العربٌة  :لغة العلم والحضارة
فً اللسانٌات التداولٌة  :مع محاولة تأصٌلٌة
بوجادي ,خلٌفة
فً الدرس العربً القدٌم
موسونً ,محمد
السؤال والجواب  :دراسة نحوٌة ,وبالغٌة,
بلعٌد ,صالح
نظرٌة النظم
تراث ابن جنً اللغوي والدرس اللسانً
بن عمر ,بلملٌانً
الحدٌث  :دي سوسٌر نموذجا
بناصر ,حنٌفً
اللسانٌات  :منطلقاتها النظرٌة وتعمٌقاتها
عبد الرحمن ,طه
اللسان والمٌزان أو التكوثر العقلً
اللسانٌات والمستوى الصوتً والداللً  :فً سالم ,سلٌمان
التنظٌر والتطوٌر والتجدٌد فً البحث اللغوي السمرائً ,إبراهٌم
نحلة ,محمود
آفاق جدٌدة فً البحث اللغوي المعاصر
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410/00039/1
410/00040/1
410/00041/1
410/00042/1
410/00043/1
410/00044/1
410/00045/1
410/00046/1
410/00047/1
410/00048/1
410/00049/1
410/00050/1
410/00051/1
410/00052/1
410/00053/1
410/00054/1
410/00055/1
410/00056/1
410/00057/1
410/00058/1
410/00059/1
410/00060/1
410/00061/1
410/00062/1
410/00063/1
410/00064/1
410/00065/1
410/00066/1

2
11
5
13
20
7
12
20
3
2
10
9
11
16
10
7
8
10
11
9
23
6
11
11
3
24
3
6

410/00067/1

13

410/00068/1

2

410/00069/1
410/00070/1
410/00071/1
410/00072/1

3
16
20
19

410/00073/1
410/00074/1
410/00075/1

23
26
26

410/00076/1
410/00077/1
410/00078/1
410/00079/1
410/00080/1
410/00081/1

8
23
9
9
7
4
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لغة الحكم القضائً  :دراسة تركٌبٌة داللٌة
الدرس السٌمٌائً المغاربً  :دراسة وصفٌة
نقدٌة احصائٌة فً نموذجً عبد الملك
وقفة مع العربٌة و علومها
ظواهر تركٌبٌة فً مقابسات أبً حٌان
التوحٌدي  :دراسة فً العالقة بٌن البنٌة
مباحث فً علم اللغة  :عند الكوفٌٌن
خواطر من تأمل لغة القرآن الكرٌم
أثر األدب فً التقعٌد اللغوي
اللسانٌات وعلم اللغة الحدٌث  :الواو :دراسة
صوتٌة صرفٌة نحوٌة
التصغٌر  :دراسة صرفٌة صوتٌة
قضاٌا الحداثة عند عبد القاهر الجرجانً
جهود رفاعة الطهطاوي النحوٌة واللغوٌة
القرٌنة فً اللغة العربٌة
الداعم فً اللغة العربٌة  :قواعد وظٌفٌة
ونحوٌة-تعبٌر كتابً-تحلٌل نصوص
اللغة العربٌة 101
التنوعات اللغوٌة
علم اللسان العربً  :فقه اللغة العربٌة
التفكٌر اللسانً فً الحضارة العربٌة
نحو وعً لغوي
اللسانٌات فً الثقافة العربٌة المعاصرة :
دراسة تحلٌلٌة نقدٌة فً قضاٌا التلقً
تفسٌر الكشاف للزمخشري  :دراسة لغوٌة
اللغة العربٌة و التفاهم العالمً  :المبادئ و
التطبٌقات اللغوٌة  :دراسة أدبٌة نحوٌة
صرفٌة داللٌة بٌانٌة لمختارات من القرآن
التدرٌبات اللغوٌة
النظرٌة اللسانٌة و الداللة العربٌة المقارنة :
مبادئ و تحالٌل جدٌدة
نوافذ على فقه اللغة العربٌة
مقاالت لغوٌة
اللسانٌات اإلجتماعٌة عند العرب
قراءة لغوٌة و نقدٌة فً الصحٌفة السجادٌة
مقاالت فً العربٌة
الترابط النصً بٌن الشعر و النثر
محاوالت فً تحلٌل الخطاب
فً المعنى  :مباحث داللٌة معرفٌة
أسالٌب تدرٌس اللغة العربٌة بٌن النظرٌة
الواضح فً المراجعة العامة و النهائٌة فً
اللغة العربٌة للثانوٌة العامة  ( :القسم العلمً )
Histoire d'une langue universelle :
فقه اللغة فً الكتب العربٌة
صفحات من كتاب اللغة
فصول فً فقه اللغة العربٌة
اللغة  :نشأتها-خصائصها-مشكالتها-قضاٌاها-
نظرٌاتها-مهاراتها-مداخل تعلٌمها-تقٌٌم تعلمها

بٌومً ,سعٌد

410/00082/1

2

بوخاتم ,موالي
قبشاوي ،موسى

410/00083/1
410/00084/1

19
7

بحٌري ،سعٌد
العالف ،ندٌم
حسان ,تمام
سلٌمان ،سلٌمان

410/00085/1
410/00086/1
410/00087/1
410/00088/1

5
5
5
23

سالم ،عبد المعطى
الدوري ،إسراء
عبد المطلب ،محمد
عثمان ،أسامة
عزٌز ،كولٌزار

410/00089/1
410/00090/1
410/00091/1
410/00092/1
410/00093/1

5
5
6
5
7

جرجس ،جرجس مٌشال
الشوابكة ,داود
عبد الجلٌل ,عبد القادر
مجاهد ،عبد الكرٌم
المسدي ,عبد السالم
المبارك ،مازن

410/00094/1
410/00095/1
410/00096/1
410/00097/1
410/00098/1
410/00099/1

3
3
3
3
6
3

علوي ،حافظ
أمٌن ،دلدار
طعٌمة ,رشدي

410/00100/1
410/00101/1
410/00102/1

9
3
6

الفاسً ،علً
الفاسً ،علً

410/00103/1
410/00104/1

15
7

غالٌم ،محمد
الجنابً ،أحمد
بلعٌد ,صالح
لعٌبً ,هادي
الخالدي ،كرٌم
المبارك ،مازن
الداودي ،زاهر
حباشة ،صابر
الحباشة ،صابر
عاشور ،راتب

410/00105/1
410/00106/1
410/00107/1
410/00108/1
410/00109/1
410/00110/1
410/00111/1
410/00112/1
410/00113/1
410/00114/1

11
12
14
24
3
3
3
3
3
3

أطفٌش ،سؤدد
Abderrahman,
الراجحً ،عبده
بشر ،كمال
ٌعقوب ،إمٌل

410/00115/1
410/00116/1
410/00117/1
410/00118/1
410/00119/1

3
5
8
7
6

بنً ٌاسٌن ،محمد

410/00120/1

6
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اللغة العربٌة  :دراسات تطبٌقٌة
اللغة بٌن ثنائٌة التوقٌف و المواضعة :
Duality of language between
اللغة اإلبداعٌة  :دراسة أسلوبٌة ألعمال
جبران خلٌل جبران العربٌة
نظرٌة اللغة فً النقد العربً
المهارات األساسٌة فً اللغة العربٌة  :متطلب
جامعة  :المستوى األول
مهارات اللغة العربٌة  :اختبار تشخٌصً فً
النحو والصرف والصوت والمعجم
اللغة العربٌة مهاراتها وفنونها وتطبٌقاتها
مهارات اللغة العربٌة  :تدرٌبات وحلول
العربٌة وعلم اللغة الحدٌث
المغنً فً اللغة العربٌة
اللغة العربٌة  : 101دراسات تطبٌقٌة
كالم العرب من قضاٌا اللغة العربٌة
العربٌة الفصحى المعاصرة وأصولها التراثٌة
مرجعك إلى لغة عربٌة صحٌحة
فً النهوض باللغة العربٌة
اللغة العربٌة  :الثقافة العامة
اللغة العربٌة  :ووسائل االتصال الحدٌثة
تارٌخ آداب اللغة العربٌة
دروس فً اللغة العربٌة
بحوث و مقاالت فً اللغة
فً اللغة واألدب
مستوى التحصٌل اللغوي عند الطلبة من
خالل مذكرات التخرج  :موضوعات النحو
بٌن األصالة والحداثة  :قسمات لغوٌة فً
اللغة العربٌة  :تثقٌفا ومهارات
مدخل إلى علم اللغة  :المجاالت واالتجاهات
ظاهرة اللبس فً اللغة العربٌة  :جدل
نظرٌة السٌاق بٌن القدماء والمحدثٌن
نظرٌة اللغة الثالثة  :دراسة فً قضٌة اللغة
لغوٌات
االتجاهات الحدٌثة لتدرٌس اللغة العربٌة  :فً
المرحلتٌن:اإلعدادٌة و الثانوٌة
منافحات فً اللغة العربٌة
دراسات فً فقه اللغة
حٌاة اللغة العربٌة
فقه اللغة العربٌة
كتاب التهذٌب فً أصول التعرٌب
دراسات و تعلٌقات فً اللغة
دراسات نقدٌة فً اللسانٌات العربٌة المعاصرة
اللغة العربٌة فً القانون الدولً والعالقات
الدولٌة والمنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة
دراسات فً اللغة والمعاجم
المستشرقون ونظرٌاتهم فً نشأة الدراسات
أساسٌات فً اللغة العربٌة

المصري ،محمد

410/00121/1

6

عبد الجلٌل ،عبد القادر

410/00122/1

6

الكوفحًٌ ،وسف
راضً ،عبد الحكٌم

410/00123/1
410/00124/1

11
1

عبد المجٌد ،جمٌل

410/00125/1

3

عماٌرة ،حنان
فارس ،عزت
األسعد ،عمر
داود ،محمد
األحمد ،أحمد
أبو مغلً ،سمٌح
ظاظا ،حسن
السوسوة ،عباس
عباس ،عرفة
بلعٌد ،صالح
نوفل ،حسن
الحاج ,ولٌد
العدل ,حسن
العمري ,فرٌد
عبد التواب ،رمضان
الخوٌسكً ،زٌن

410/00126/1
410/00127/1
410/00128/1
410/00129/1
410/00130/1
410/00131/1
410/00132/1
410/00133/1
410/00134/1
410/00135/1
410/00136/1
410/00137/1
410/00138/1
410/00139/1
410/00140/1
410/00141/1

8
3
8
8
3
3
12
3
7
4
3
5
9
6
5
4

أورٌدة ،قرج
الزٌن ,عبد الفتاح
العطٌة ،أٌوب
حجازي ،محمود
عرار ،مهدي
خلٌل ،عبد النعٌم
المعتوق ،أحمد
غانم ،خالد

410/00142/1
410/00143/1
410/00144/1
410/00145/1
410/00146/1
410/00147/1
410/00148/1
410/00149/1

1
7
2
8
3
4
3
3

عصر ،حسنً
بلعٌد ,صالح
الصالح ،صبحً
ناصف ،حفنً
بلعٌد ،صالح
عٌسى ،أحمد
عبد التواب ،رمضان
مصلوح ،سعد

410/00150/1
410/00151/1
410/00152/1
410/00153/1
410/00154/1
410/00155/1
410/00156/1
410/00157/1

11
5
4
6
20
10
5
2

أبو الخٌر ،أحمد
خلٌل ،حلمً
عماٌرة ،إسماعٌل
إعالوي ,نزٌه

410/00158/1
410/00159/1
410/00160/1
410/00161/1

3
1
1
2
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اللغة العربٌة
فً قضاٌا فقه اللغة العربٌة
المقتضب فً علوم اللغة العربٌة
موسٌقى اللغة
المدخل إلى البحث اللغوي
العربٌة هً لغة الكمبٌوتر الطبٌعٌة
مزالق فً البحث اللغوي و األدبً وتوثٌق
المعمار الفنً للزومٌات
تعلٌمٌة النصوص  :بٌن النظرٌة والتطبٌق
التراث اللغوي العربً وعلم اللغة الحدٌث
مناهج البحث فً اللغة العربٌة
تدرٌس العربٌة فً التعلٌم العام  :نظرٌات و
إنقاذ اللغة إنقاذ الهوٌة  :تطوٌر اللغة العربٌة
المدخل إلى مصادر اللغة العربٌة
المواهب الفتحٌة فً علوم اللغة العربٌة
طرق تعلٌم اللغة العربٌة فً التعلٌم العام
األسس العامة لمناهج تعلٌم اللغة العربٌة :
إعدادها،تطوٌرها،تقوٌمها
األنماط الشكلٌة لكالم العرب  :نظرٌةوتطبٌقا
األنماط الشكلٌة لكالم العرب  :نظرٌة وتطبٌقا
فً علم اللغة العام
مناهج اللغة العربٌة وطرق تدرٌسها
الخطأ والفصٌح فً اللغة العربٌة
التداولٌة و الحجاج  :مداخل و نصوص
مختارات لسانٌة
التفكٌر اللسانً فً رسائل إخوان الصفا مع
اجتهادات لغوٌة
زاد التلمٌذ فً اللغة العربٌة  :القواعد و
اإلعراب  -اإلمالء التعبٌر و اإلنشاء
تعلٌم المفردات اللغوٌة
موسوعة علوم اللغة العربٌة  :قواعد،
المهارات اللغوٌة  :اإلستماع/
والتحدث/والقراءة /والكتابة وعوامل تنمٌة
درس العربٌة و تأسٌس الخطاب  :المنطلق
اإلتجاهات التربوٌة المعاصرة فً تدرٌس
Test orthophonique pour enfants
en langue arabe : phonologie et
الفرٌدة فً شرح القصٌدة  :فً عوٌص
فً األمن اللغوي
نماذج من اإلختبارات الموضوعٌة فً اللغة
العربٌة للمرحلة الثانوٌة
نحو اللغة العربٌة الوظٌفً فً مقارنة أحمد
البحث اللغوي فً كتاب الفاخر
طعن النحاة و اللغوٌٌن فً لغات العرب
الوشاح فً اللغة العربٌة  :أدب  -نحو  -بالغة
منهج سٌبوٌه فً االحتجتج بالقراءات و لها
لسانٌات الخطاب  :مباحث فً التأسٌس و

الزواوي ،خالد
بلعٌد ،صالح
الربٌعً ،ابراهٌم
إبراهٌم ،رجب
بالسً ،محمد
بوحجرة ،عبد المالك
عابدٌن ،عبد المجٌد
أبوذٌاب ،خلٌل
إبرٌر ,بشٌر
البهنساوي ،حسام
سعٌد ،حسن
مناع ،محمد
دروٌش ،أحمد
بحٌري ،سعٌد
فتح هللا ،حمزة
الحسون ،جاسم

410/00162/1
410/00163/1
410/00164/1
410/00165/1
410/00166/1
410/00167/1
410/00168/1
410/00169/1
410/00170/1
410/00171/1
410/00172/1
410/00173/1
410/00174/1
410/00175/1
410/00176/1
410/00177/1

3
5
9
3
6
5
2
3
10
5
1
2
5
3
4
2

طعٌمة ،رشدى
شمس الدٌن ،جالل
شمس الدٌن ،جالل
الراجحً ،شرف الدٌن
الساموك ،سعدون
إبراهٌم ،ولٌد
الحباشة ,صابر
عمران ،نجالء
مشنتل ،عبد الرحمن
حسان ،تمام

410/00178/1
410/00179/1
410/00180/1
410/00181/1
410/00182/1
410/00183/1
410/00184/1
410/00185/1
410/00186/1
410/00187/1

2
2
4
8
6
5
3
8
3
4

نور الدٌن ،حسن
عبد الباري ،ماهر
أبو حلتم ،نبٌل

410/00188/1
410/00189/1
410/00190/1

3
5
1

الخوٌسكً ,زٌن كامل
زغوان ،أمحمد
فضل هللا ،محمد

410/00191/1
410/00192/1
410/00193/1

5
4
1

Zellal, Nacira
العثٌمٌٌن ,عبد الرحمن بن
بلعٌد ،صالح

410/00194/1
410/00195/1
410/00196/1

6
12
5

طعٌمة،رشدى أحمد
الحموز ،عبد الفتاح
محً الدٌن ،فرهاد
القواسمة ،قاسم
أبو زٌد ،سالم
مقبول ،إدرٌس
بوقرة ،نعمان

410/00197/1
410/00198/1
410/00199/1
410/00200/1
410/00201/1
410/00202/1
410/00203/1

2
8
3
2
2
3
2

36

o test PDF Combine only
37

نسق اللغة  :فرضٌات التكوٌن و إشكاالت
حاٌال ،محمد
الصٌرورة تمهٌد لنظرٌة لغوٌة فً علم
الحباشة ،صابر
نوافذ المعنى  :إطاللة على الداللة العرفنً
السٌفٌة ،عائشة بنت عبد
أبحاث لغوٌة لسانٌة
عبد الهادي ،هانً
علم الفعل  :أٌهما قبل الفعل أم المادة
المزدوج فً العربٌة  :المفهوم -المصادٌق -عناد ،جواد
الداللة المشتركة  :منهج علمً فً فقه اللغة عبد الهادي ،هانً
الجنابً ،أحمد
علم اللغة  :البنٌة و النص رؤٌة القاضً
دراسات فً مستوٌات اللغة العربٌة ونماذج علوة ،جمعة
محمود ،عصام
التراث العربً من الشفافٌة إلى الكتابٌة
محمود ،عصام
اللسانٌات الحاسوبٌة العربٌة
المحظورات اللغوٌة  :منازل الرؤٌة ومسالك الملخ ،حسن
األصول اللغوٌة  :فً كتاب الخصائص البن
الحجوج ،محمد
جنً اصطالحا واستكماال
بالغة الخطاب ومراٌا اللغة  :دراسات نصٌة الخٌرو ،مازن
بالخٌر ،أحمد
اللغات فً كتاب الجمهرة
استراتجٌات تدرٌس التواصل باللغة  :مقاربة تغزاويٌ ،وسف
مرتاض ,عبد الجلٌل
اللسانٌات األسلوبٌة
درواش ,مصطفى
وجه ومراٌا  :المنظومة النقدٌة التراثٌة
البالغة العربٌة فً ضوء البالغات
المعاصرة  :بٌن البالغتٌن الفرنسٌة والعربٌة نوٌوات ,مختار
اللسانٌات الجغرافٌة فً التراث اللغوي العربً مرتاض ،عبد الجلٌل
مباحث فً اللسانٌات  :مبحث صوتً ،مبحث
حسانً ،أحمد
دالً ،مبحث تركٌبً
مرتاض ,عبد الجلٌل
البنٌة اللسانٌة فً رسالة " الضب" للبشٌر
األوراغً ،محمد
اكتساب اللغة فً الفكر العربً القدٌم
غضبان ،حٌدر
اللسانٌات النظرٌة
غضبان ،حٌدر
مراجعات لسانٌة
غضبان ،حٌدر
اللسانٌات التطبٌقٌة واللغة العربٌة
غضبان ،حٌدر
اللسانٌات وتحلٌل النصوص
التعرٌف بٌن التراث العربً والفكر الغربً  :بن ٌوسف ،حمٌدي
مرتاض ,عبد الجلٌل
فواصل لغوٌة
اللسانٌات ودٌداكتٌك اللغة العربٌة  :تدرٌس
الغرٌسً ،محمد
اللغة العربٌة من منظور تولٌدي
الداللة اإلٌحائٌة فً قصتً ٌوسف وموسى الدخٌلً ،هادي غالً
فتح هللا ،حمزة
المواهب الفتحٌة فً علوم اللغة العربٌة
النظرٌة الخلٌلٌة الحدٌثة  :مفاهٌمها األساسٌة صالح ،عبد الرحمان
طرٌقة تعلٌم وتعلم اللغة العربٌة فً المدرسة
األساسٌة الجزائرٌة  :الطور الثالث نموذجا مكً ،صلٌحة
إشكالٌة تعلٌم وتعلم اللغة العربٌة فً المدرسة مكً ،صلٌحة
مفاهٌم حول تشفٌر الكالم  :استعمال التحلٌل عباس ،مراد

37

410/00204/1
410/00205/1
410/00206/1
410/00207/1
410/00208/1
410/00209/1
410/00210/1
410/00211/1
410/00212/1
410/00213/1
410/00214/1

8
5
5
8
5
8
8
8
8
7
8

410/00215/1
410/00216/1
410/00217/1
410/00218/1
410/00219/1
410/00220/1

1
8
5
10
10
10

410/00221/1
410/00222/1

9
10

410/00223/1
410/00224/1
410/00225/1
410/00226/1
410/00227/1
410/00228/1
410/00229/1
410/00230/1
410/00231/1

1
1
6
5
5
5
5
5
10

410/00232/1
410/00233/1
410/00234/1
410/00235/1

7
5
4
2

410/00236/1
410/00237/1

2
2
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اﻟﻠﮫﺠﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

المؤلف

العنوان

الشفرة

عدد
النسخ

اللهجات العربٌة فً القراءات القرآنٌة

الراجحً ,عبده

417/00001/1

13

لهجة ربٌعة  :وأثرها فً الدراسات اللغوٌة والقرآنٌة

الخالدي ,مثنى
البكري ,ابن أبً
السرور

417/00002/1

4

المقتضب  :فٌما وافق لغة أهل مصر من لغة العرب
الدارجة الجزائرٌة وصلتها بالعربٌة الفصحى  :دراسة لسانٌة
بلعرج ,بلقاسم
للهجة بنً فتح-جٌجل-
العامٌة الجزائرٌة وصلتها بالعربٌة الفصحى  :مشروع دراسة
نوٌوات ,مختار
لسانٌة للدارجة فً منطقة الزٌبان*بسكرة*

417/00003/1

5

417/00004/1

10

417/00005/1

19

العربٌة المحكٌة فً االردن

سواعً ,محمد

417/00006/1

12

مرتاض ,عبد الجلٌل

417/00007/1

5

417/00008/1

5

اللهجات العربٌة  :لهجة قبٌلة أسد

غالب ،علً

417/00009/1

3

درس تارٌخً فً العربٌة المحكٌة

السامرائً ،إبراهٌم

417/00011/1

4

العربٌة الفصحى ولهجاتها

البهنساوي ،حسام

417/00010/1

3

اللهجات العربٌة فً الضرورة الشعرٌة
الموازنة بٌن اللهجات العربٌة الفصٌحة  :دراسة لسانٌة فً
المدونة والتركٌب

العنبكً ،علً

417/00012/1

2

مرتاض ،عبد الجلٌل

417/00013/1

10

العامٌة الجزائرٌة و صلتها بالفصحى

مرتاض ،عبد المالك

417/00014/1

2

دراسة تركٌبٌة للعامٌة الجزائرٌة

مادن ،سهام

417/00015/1

6

اللهجات العربٌة القدٌمة

مادن ،سهام

417/00016/1

3

دراسة لسانٌة فً السامٌات واللهجات العربٌة القدٌمة
اللهجة العربٌة الثمودٌة  :دراسة تارٌخٌة مقارنة فً األصوات
الزعبً ،آمنة
واألبنٌة والدالالت فً ضوء الفصحى واللغات السامٌة
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اﻟﻠﮫﺠﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ و ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ

الشفرة

المؤلف

العنوان

407/00001/1

 جرهارد,هلبش

تاريخ علم اللغة الحديث

407/00002/1

 موريس,أولندر

ثنائية العناية اإللهية: آريون وساميون: لغات الفردوس
Perspectives pour une didactique des langues
contextualisée
Guide pour la recherche en didactique des
langues et des cultures : approches
contextualisées

407/00003/1 Blanchet, Philippe

407/00004/1 Blanchet, Philippe

407/00005/1 De Man-De Vriendt, Marie-Jeanne Parcours et procédures de construction du sens
407/00006/1 Myers, Marie J

407/00009/1 Munby, John

Modalités d'apprentissage d'une langue seconde
Professional development for language teachers
: Strategies for teacher learning
Statistical methods in language and linguistic
research
Focus on Form in Classroom Second Language
Acquisition
Communicative syllabus design : A sociolinguistic
model for defining the content of purposespecific language programmes

407/00010/1 Rivers, Wilga M

Interactive language teaching

407/00008/1 Richard, Jack C
407/00007/1 Gomez, Pascual Cantos
407/00011/1 Doughty, Catherine
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عدد
النسخ
5
5
7

2
2
2
2
5
8

8
2
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اﻟﻤﻌﺎﺟﻢ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﺣﯿﺪة اﻟﻠﻐﺔ

العنوان

الشفرة

عدد
النسخ
7

المدارس المعجمٌة  :دراسة فً البنٌة التركٌبٌة

المؤلف
عبد الجلٌل ,عبد
القادر

413/00001/1

إشكالٌة المصطلح  :فً الخطاب النقدي العربً الجدٌد

وغلٌسًٌ ,وسف

413/00002/1

5

المعجمات العربٌة  :دراسة منهجٌة

الردٌنً ،محمد

413/00028/1

3

المعاجم العربٌة قدٌما وحدٌثا

الخوٌسكً ,زٌن كامل 413/00029/1

1

مصادر اللغة

بلعٌد ،صالح

413/00030/1

6

المعجمة و التوسٌط  :نظرات جدٌدة فً قضاٌا اللغة العربٌة

فهري ،عبد القادر

413/00031/1

4

معاجم الموضوعات فً ضوء علم اللغة الحدٌث

ٌاقوت ،محمود

413/00032/1

2

المعجمٌة  :مقاربة نظرٌة و مطبقة،مصطلحاتها و مفاهٌمها

الحمزاوى ،محمد

413/00033/1

1

مقدمة لدراسة التراث المعجمً العربً

خلٌل ،حلمً

413/00034/1

6

التحلٌل الداللً  :إجراءاته ومناهجه

حسام الدٌن ،كرٌم

413/00035/1

5

التحلٌل الداللً  :إجراءاته ومناهجه

حسام الدٌن ،كرٌم

413/00036/1

6

علم الداللة المقارن

كمال الدٌن ،حازم

413/00037/1

6

دراسات فً الداللة والمعجم

إبراهٌم ،رجب

413/00038/1

2

مناهج البحث فً اللسانٌات وعلم المعجم

هالل ،عبد الغفار

413/00039/1

4

تارٌخ المعجم العربً بٌن النشأة والتطور
صناعة المصطلح فً اللسان العربً  :نحو مشروع تعرٌب
المصطلح العلمً من ترجمته إلى صناعته

مٌدنً ،ابن حوٌلً

413/00040/1

5

ساسً ،عمار

413/00041/1

5

البناء المعجمً فً معاجم الناطقٌن بغٌر العربٌة

القطٌطً ،محمد

413/00042/1

2

فً المعجم العربً  :عالقة أفعل ب فعل فً الروس

صغٌر ،السعدٌة

413/00043/1

8

خطاب المرأة فً المعجم العربً  :مقاربة سوسٌولغوٌة
المعجم الوسٌط والمعاٌٌر المعجمٌة الحدٌثة  :دراسة وصفٌة
تحلٌلٌة

نعجة ،سهى

413/00044/1

8

بالخٌر ،أحمد

413/00009/1

5

التقابالت الداللٌة فً العربٌة واإلنجلٌزٌة  :تحلٌل لغوي تقابلً

أبو خضر ,سعٌد

413/00003/1

14

البحث الداللً فً المعجمات الفقهٌة المتخصصة

أمٌن ,دلدار

413/00004/1

7
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محاضرات فً علم الداللة  :مع نصوص وتطبٌقات

بوجادي ,خلٌفة

413/00005/1

26

المعجم العربً العصري وإشكاالته

برٌسول ,أحمد

413/00006/1

8

أبحاث داللٌة ومعجمٌة  :القسم الثانً

النجار ,نادٌة

413/00007/1

4

المصطلح فً اللسان العربً  :من آلٌة الفهم إلى أداة الصناعة

ساسً ,عمار

413/00008/1

28

علم الداللة التطبٌقً  :فً التراث العربً

نهر ,هادي

413/00010/1

25

علم الداللة  :النظرٌة والتطبٌق

عٌسى ,فوزي

413/00011/1

1

طرق تولٌد الثروة اللفظٌة
فً تطور اللغة العربٌة  :بحوث مجمعٌة فً األصول واأللفاظ
واألسالٌب

النجار ,نادٌة

413/00012/1

10

عبد العزٌز ,محمد

413/00013/1

6

مناهج معجمات المعانً  :إلى نهاٌة القرن السادس الهجري

الربٌعً ,أحمد

413/00014/1

10

المكتبة العربٌة والمعاجم

أبو لٌل ,أمٌن

413/00015/1

2

اللسانٌات واللغة العربٌة  :نماذج تركٌبٌة وداللٌة
المصطلحات النحوٌة فً التراث النحوي  :فً ضوء علم
اإلصطالح الحدٌث

الفهري ,عبد القادر

413/00016/1

5

الحدٌدي ،إٌناس

413/00018/1

4

المصادر والمشتقات فً معجم لسان العرب

الحمدانً ،خدٌجة

413/00019/1

13

المعاجم اللغوٌة العربٌة  :المعاجم العامة

المعتوق ،أحمد

413/00017/1

6

الدرة ،ضرغام

413/00020/1

3

413/00021/1

3

ثقافة االستهانة  :دراسة نقدٌة فً اللسانٌات و المعاجم العربٌة

فهمً ،خالد

413/00022/1

6

المعجم العربً الجدٌد المقدمة
تطور المعجم العربً من مطلع القرن التاسع عشر حتى عام
1950م  :دراسة-تحلٌل-نقد
المعاجم األصولٌة فً العربٌة  :دراسة لغوٌة فً النشأة و
الصناعة و المعجمٌة

العلوي ،هادي

413/00023/1

10

كشلً ،حكمت

413/00024/1

10

فهمً ،خالد

413/00025/1

4

تحقٌقات و تنبٌهات فً معجم لسان العرب

هارون ،عبد السالم

413/00026/1

5

االستشهاد بالحدٌث الشرٌف فً المعاجم العربٌة

حافظ ،أشرف

413/00027/1

4

التطور الداللً فً لغة الشعر
تعرٌف المصطلحات فً الفكر اللسانً العربً  :أسسه المعرفٌة
التهالً ،البشٌر
و قواعده المنهجٌة
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اﻟﻤﻌﺎﺟﻢ

العنوان
الوجيز في
اإلصطالح

المؤلف

الشفرة

األشهب ,خالد 403/00001/1

عدد
النسخ
8
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ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ

المؤلف

العنوان

الشفرة

عدد
النسخ

تاريخ العربية  :لسان العالمين
المولد في العربية  :دراسة في نمو اللغة العربية وتطورها بعد
اإلسالم

بن عطية ,عبد الرحمن 419/00001/1

3

خليل ،حلمي

419/00002/1

3

أصل العرب ولغتهم بين الحقائق واألباطيل

هالل  ،عبد الغفار

419/00003/1

2
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ﻋﻠﻢ اﻹﺷﺘﻘﺎق

العنوان
التلقي والتأويل  :مقاربة
نسقية

المؤلف
مفتاح،
محمد

الشفرة

عدد
النسخ
9

402/00001/1

45
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ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﻘﺎرن

عدد
النسخ

الشفرة

5

401/00001/1

3

401/00002/1

2

401/00026/1

2
2
2
7
2
2

401/00027/1
401/00031/1
401/00029/1
401/00030/1
401/00032/1
401/00033/1

2

401/00047/1

2

401/00046/1

1

401/00035/1

4

401/00036/1

2
2
1
5

401/00037/1
401/00034/1
401/00040/1
401/00038/1

4

401/00041/1

المؤلف

العنوان
الحروف الالتٌنٌة و إغتٌال الهوٌة اإلسالمٌة فً الثقافة التركٌة
 خالد،ابو الحسن
المعاصرة
،دي سوسٌر
Ecrits de linguistique : محاضرات فً علم اللسان العام
فردٌناند
générale
NgalassoLinguistique et poétique : l'énonciation littéraire
Mwatha,
francophone
L'impersonnel : la personne, le verbe, la voix : du
Daviet-Taylor, partage des fonctions et de leur sémantisme dans
Françoise
les structures impersonnelles.
Andrieux-Reix, Frontières, du linguistique au sémiotique
Rastier,
Sémantique et recherches cognitives
Lecolle,
Le nom propre en discours
Mus, Francis
La traduction dans les cultures plurilingues
Moeschler,
Introduction à la linguistique contemporaine
Les grammaires de propriétés : des contraintes
Blache,
pour le traitement automatique des langues
Philippe
naturelles
Filtrage sémantique : du résumé automatique à la
Minel, Jean-Luc fouille de textes
Maingueneau,
Dominique
Analyser les textes de communication
Siksou, Maryse
Ferrand,
Ludovic
Day, Claudine
Gaétan,
Rossi, Jean-

Variation, construction et instrumentation du sens
Psycholinguistique cognitive : essais en l'honneur
de Juan Segui
Modalité et modalisation dans la langue
Dynamique du Sens
Psychologie de la compréhension du langage
Analyser les discours oraux : Approche
Sandré, Marion pluridisciplinaire

5
5
5
4
5
1
8

401/00042/1
401/00043/1
401/00044/1
401/00045/1
401/00048/1
401/00039/1
401/00049/1

Tardieu, Claire
Berlan,
Sarfati,
 شفٌقة،العلوي
Kuroda,
Moreau,
Arnold, Jane

8
8
8

401/00050/1
401/00051/1
401/00052/1

Bosch, Peter
 أحمد،ًطٌب
 محمد،أمطوش

La didactique des langues en 4 mots-clés :
communication, culture, méthodologie, évaluation
La synonymie
Eléments d'analyse du discours
 المنهج واإلجراء- التنظٌر: دروس فً المدارس اللسانٌة الحدٌثة
Pour une théorie poétique de la narration
L'acquisition du langage
Affect in Language Learning
Focus : Linguistic, cognitive, and computational
perspectives
 االقتصاد الصرفً ونظرٌة المفاضلة: فً اللسانٌات المعاصرة
المتون المصطلحٌة
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Comment les enfants apprennent à parler :
situation initiale du tout petit, processus
Bruner, Jerome d'acquisition et rôle de l'adulte
مرتاض ,عبد الجلٌل
اللسانٌات الجغرافٌة فً التراث اللغوي العربً
الٌكوف ،جورج
اللسانٌات و منطق اللغة الطبٌعً
بن عبد العالً ,عبد
الكتابة بٌدٌن
خلٌل ،حلمً
دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة
الراجحً ،شرف
مبادئ علم اللسانٌات الحدٌث
البزاز ،توفٌق
بحوث فً اللغة واألدب
فضل ،عاطف
مقدمة فً اللسانٌات للطالب الجامعً
العلوي ،شفٌقة
محاضرات فً المدارس اللسانٌة المعاصرة
بارتشت ،برٌجٌته
مناهج علم اللغة  :من هرمان باول حتى ناعوم تشومسكى
عبد التواب،
المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي
مرتاض ,عبد الجلٌل
اللغة والتواصل  :إقترابات لسانٌة للتواصلٌن :الشفهً والكتابً
تشومسكً ،نوعم
اللغة والمسؤولٌة
ٌوسف ،أحمد
الدالالت المفتوحة  :مقاربة سٌمٌائٌة فً فلسفة العالمة
النجار ،نادٌة
اللغة وأنظمتها بٌن القدماء والمحدثٌن
داٌك ،فان
علم النص  :مدخل متداخل اإلختصاصات
األسود ،محمد
التمهٌد فً علم اللغة
اللغة والحواس  :رؤٌة فً التواصل والتعبٌر بالعالمات غٌر اللسانٌة كشاش ،محمد
حمدان ،جهاد
مقدمة فً اللغوٌات المعاصرة
فٌهفٌجر ،فولفجانج
مدخل إلى علم اللغة النصً
الراجحً ،شرف
فً علم اللغة عند العرب و رأى علم اللغة الحدٌث
هالل ،عبد الغفار
علم اللغة بٌن القدٌم والحدٌث
رٌكور ،بول
نظرٌة التأوٌل  :الخطاب وفائض المعنى
التواصل اللسانً والشعرٌة  :مقاربة تحلٌلٌة لنظرٌة رومان
بومزبر ،الطاهر
جاكبسون
اإلشارات الجسمٌة  :دراسة لغوٌة لظاهرة إستعمال أعضاء الجسم
حسام الدٌن ،كرٌم
فً التواصل
Essai de semantique. : science des significations

47

Bréal, Michel

401/00053/1
401/00054/1
401/00003/1
401/00004/1
401/00005/1
401/00006/1
401/00007/1
401/00008/1
401/00009/1
401/00010/1
401/00011/1
401/00012/1
401/00013/1
401/00014/1
401/00015/1
401/00016/1
401/00017/1

2
3
3
6
4
6
6
3
10
3
5
5
8
7
10
2
1

401/00018/1
401/00022/1
401/00019/1
401/00020/1
401/00024/1
401/00021/1

2
7
2
4
2
4

401/00023/1

3

401/00028/1
401/00025/1

2
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ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

الشفرة

عدد
النسخ

البحث الداللً فً كتاب سٌبوٌه

حسٌن ,دلخوش

415/00122/1

8

الفصٌح فً اللغة و النحو  :حتى أواخر القرن الرابع الهجري

محمد ،عبد الفتاح

415/00003/1

8

البدٌل المعنوي من ظاهرة الحذف

الخالدي ،كرٌم

415/00029/1

18

مسائل نحوٌة وتصرٌفٌة

الخوٌسكً ,زٌن كامل

415/00030/1

1

دراسات فً اللغة والنحو

مجاهد ،عبد الكرٌم

415/00031/1

4

نحو المازنً

المازنً ،علً

415/00032/1

3

النحو الوظٌفً  :لطلبة الجامعات

فضل ،عاطف

415/00033/1

9

النحو المٌسر  :التعلم الذاتً

زاٌد ,فهد

415/00034/1

20

الوافً  :فً تٌسٌر النحو والصرف
دور المعنى فً توجٌه القاعدة النحوٌة من خالل كتب معانً
القرآن  :دراسة تحلٌلٌة وصفٌة

الشٌخ ،حمدي

415/00035/1

9

الكٌالنً ,إٌمان

415/00036/1

8

األدوات النحوٌة  :مبناها،معناها،إعرابها

الشٌخ ،حمدي

415/00037/1

2

المهارات اللغوٌة  :تدرٌبات-لغوٌات-تحرٌر-تعبٌر

الخوٌسكً ,زٌن كامل

415/00039/1

9

إعراب ماٌستثنى من اإلعراب

غواري ،الشرٌف

415/00040/1

9

التطبٌق الصرفً

الراجحً ,عبده

415/00041/1

46

المبسط فً شرح قواعد اللغة العربٌة

سالمة ،محمد

415/00042/1

2

الداللة والتقعٌد النحوي  :دراسة فً فكر سٌبوٌه

صالح ،محمد

415/00043/1

6

النحو والداللة  :مدخل لدراسة المعنى النحوي-الداللً

عبد اللطٌف ،محمد

415/00044/1

10

التحوٌل فً النحو العربً  :مفهومه-أنواعه-صوره

بومعزة ،رابح

415/00045/1

47

مقبول ،إدرٌس

415/00046/1

29

415/00048/1

2

منتخبات من النحو والصرف

الخوٌسكً ,زٌن كامل

415/00049/1

7

المفٌد فً المدارس النحوٌة

السامرائً ،إبراهٌم

415/00050/1

8

المؤلف

العنوان

األسس اإلبستمولوجٌة والتداولٌة للنظر النحوي عند سٌبوٌه
أسس النحو العربً والصرف والمهارات التحرٌرٌة فً الكتابة
الراجحً ،شرف الدٌن
العربٌة
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النحو التطبٌقً  :وفقا لمقررات النحو العربً فً المعاهد
والجامعات العربٌة
النحو التطبٌقً  :وفقا لمقررات النحو العربً فً المعاهد
والجامعات العربٌة

نهر ,هادي

415/00051/1

31

نهر ,هادي

415/00052/1

31

تصرٌف األفعال والمصادر والمشتقات

الفاخري ,صالح

415/00053/1

8

ظاهرة اإلجتزاء فً العربٌة

الفرنوانً ،هانى

415/00055/1

11

من المسائل النحوٌة فً مسند اإلمام ''أحمد بن حنبل''
تمرٌن الطالب فً صناعة اإلعراب  :إعراب ألفٌة ابن مالك
فً النحو

الراجحً ،شرف الدٌن

415/00056/1

8

األزهري ,زٌن الدٌن

415/00057/1

5

نظرات فً الجملة العربٌة

الخالدي ،كرٌم

415/00059/1

16

شرح ملحة اإلعراب

البصري ،أبو محمد

415/00060/1

5

شرح األجرومٌة
من مناهج البحث فً اللسانٌات واللغوٌات المعاصرة  :سٌبوٌه
واألخفش األوسط

الصنهاجً ،أبو عبد هللا

415/00061/1

9

جنهوٌتشً ،هدى

415/00062/1

9

نماذج تطبٌقٌة من القرآن ونحو العربٌة

الخوٌسكً ,زٌن كامل

415/00063/1

3

دراسات فً علم اللغة الحدٌث  :اإلدغام بٌن النحوٌٌن والقراء

جاب هللا ،عبد المعطً

415/00064/1

5

المرجع فً علم اللغة المعاصر  :دراسات تحلٌلٌة تطبٌقٌة

سالم ،زكرٌا

415/00065/1

5

إحٌاء النحو و الواقع اللغوي  :دراسة تحلٌلٌة نقدٌة

عبد الراضً ،أحمد

415/00066/1

12

إستعمال الصٌغة العربٌة  :بٌن الوضع والنقل

عبد الراضً ،أحمد

415/00067/1

5

الملخ ،حسن

415/00068/1

13

415/00069/1

5

شرح اللمحة البدرٌة فً علم اللغة العربٌة

نهر ,هادي

415/00123/1

11

شرح اللمحة البدرٌة فً علم اللغة العربٌة

نهر ,هادي

415/00124/1

11

ألفٌة ابن مالك فً النحو والصرف

الخوٌسكً ,زٌن كامل

415/00070/1

8

ألفٌة ابن مالك فً النحو والصرف

الخوٌسكً ,زٌن كامل

415/00071/1

8

ألفٌة ابن مالك فً النحو والصرف

الخوٌسكً ,زٌن كامل

415/00072/1

7

ألفٌة ابن مالك فً النحو والصرف

الخوٌسكً ,زٌن كامل

415/00073/1

8

دراسات ونصوص لغوٌة

مصطفى عبد الرازق

415/00074/1

5

رؤى لسانٌة فً نظرٌة النحو العربً
المقتضب من كالم العرب  :فً إسم المفعول من الثالثً المعتل
بن جنً ،أبو الفتح
العٌن
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التوابع بٌن األلفٌة والواقع

زاٌد ,فهد

415/00075/1

3

فً النحو العربً نقد وتوجٌه
الصورة والصٌرورة  :بصائر فً أحوال الظاهرة النحوٌة
ونظرٌة النحو العربً
قواعد الربط وأنظمته فً العربٌة ونظرٌات الربط اللغوٌة
الحدٌثة

المخزومً ،مهدي

415/00076/1

3

الموسى ،نهاد

415/00077/1

9

البهنساوي ،حسام

415/00078/1

13

الربط بٌن الجمل فً اللغة العربٌة الحدٌثة

عبد العزٌز ,محمد

415/00081/1

2

نظام الربط فً النص العربً

الخباص ،جمعة

415/00082/1

7

مد الطرف فً مسائل من فن الصرف

الحموز ،محمد

415/00083/1

15

الواضح فً القواعد النحوٌة و االبنٌة الصرفٌة

عطٌة ,محسن

415/00084/1

17

الظواهر اللغوٌة فً التراث النحوي

أبو المكارم  ،علً

415/00085/1

7

شذا العرف فً فن الصرف
مباحث فً علم اللغة الحدٌث  :الوقف و اإلبتداء بٌن النحوٌٌن
و القراء

الحمالوي ،الشٌخ

415/00086/1

10

سالم ،عبد المعطى

415/00087/1

5

النحو الشافً الشامل

مغالسة ،محمود

415/00088/1

11

نحو الخلٌل من خالل معجمه

نهر ,هادي

415/00089/1

5

كشف المشكل فً النحو

البكٌلً ،ابو الحسن

415/00090/1

13

تطبٌقات و تدرٌبات فً النحو و الصرف

الخوٌسكً ,زٌن كامل

415/00091/1

9

النحو األساسً

عبد اللطٌف ،محمد

415/00092/1

5

الصرف المسٌر

شلبً ,عبد العاطً

415/00093/1

7

مهارات العربٌة فً النحو و الصرف

الراجحً ,عبده

415/00094/1

4

عبد الراضً ،أحمد

415/00095/1

5

415/00096/1

8

الفعل فً نحو إبن هشام

نور الدٌن ،عصام

415/00097/1

4

النحو المٌسر للتعلٌم األساسً

سلٌم ،محمد

415/00098/1

5

النحو العربً و العلوم اإلسالمٌة  :دراسة فً المنهج

الحباس ،محمد

415/00100/1

28

شرح شذور الذهب  :فً معرفة كالم العرب

الخوٌسكً ,زٌن كامل

415/00101/1

8

دور نحاة القرن العاشر الهجري فً حفظ التراث النحوي
الجملة والوحدة اإلسنادٌة الوظٌفٌة فً النحو  :تحلٌل وتصوٌب
بومعزة ،رابح
للمفاهٌم ورؤٌة لسانٌة فً المنهج
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التطبٌق النحوي

الراجحً ,عبده

415/00102/1

47

اإلستقراء الناقص وأثره فً النحو العربً

العمٌرٌنً ،محمد

415/00103/1

10

أصالة النحو العربً

الخالدي ،كرٌم

415/00104/1

8

المسائل العسكرٌات فً النحو العربً

النحوي ،أبو علً

415/00105/1

14

الزوائد فً صٌغ العربٌة

الخوٌسكً ,زٌن كامل

415/00106/1

13

المركبات فً العربٌة

الحمدانً ،خدٌجة

415/00107/1

19

تعدد التوجٌه النحوي  :مواضعه،أسبابه،نتائجه

صبرة ،محمد

415/00108/1

5

لغة الشعر الجاهلً  :دراسة تطبٌقٌة على شعر القتال الكالبً

رجب ،نجوى

415/00109/1

5

الشامل المٌسر فً النحو

بلعٌد ,صالح

415/00110/1

16

المشتقات العاملة فً الدرس النحوي

عبد الواحد ،عصام

415/00111/1

5

تركٌب اللغة العربٌة  :مقاربة نظرٌة جدٌدة

الرحالً ،محمد

415/00112/1

2

ألفٌة ابن مالك فً المٌزان
الجملة الفعلٌة فً مختارات ابن الشجري  :دراسة نحوٌة
تطبٌقٌة إحصائٌة
الجملة الفعلٌة فً مختارات ابن الشجري  :دراسة نحوٌة
تطبٌقٌة إحصائٌة

بلعٌد ,صالح

415/00113/1

16

الصلٌبً ،مصطفى

415/00114/1

8

الصلٌبً ،مصطفى

415/00115/1

6

المفضل فً شرح المفصل  :باب الحروف

السخاوي ،علم الدٌن

415/00116/1

3

داللة اللواصق التصرٌفٌة فً اللغة العربٌة

النجار ،أشواق

415/00117/1

8

تطبٌقات وتدرٌبات فً النحو والصرف

الخوٌسكً ,زٌن كامل

415/00118/1

12

الحذف والتقدٌر فً النحو العربً

أبو المكارم ،علً

415/00120/1

5

إٌضاح المشكل من المقرب

ابن عصفور ،علً

415/00121/1

4

الرمانً النحوي  :فً ضوء شرحه لكتاب سٌبوٌه

المبارك ،مازن

415/00001/1

3

الممٌز فً اإلعراب

كبرٌت ،سمٌر

415/00002/1

6

دراسات فً النحو العربً

السواد ،رٌاض

415/00038/1

3

شرح الدروس فً النحو

النحوي ،ابن الدهان

415/00080/1

9

الرشٌد فً النحو العربً

الحموز ،محمد

415/00119/1

3
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المغنً فً علم الصرف

السٌد ،عبد الحمٌد

415/00011/1

11

كتاب تصرٌف األفعال فً اللغة العربٌة
الصواب فً معرفة القواعد و اإلعراب  :تٌسٌر إعراب الكلمة
و الجملة و التركٌب

غالٌم ،محمد

415/00054/1

3

عبد الجاسم ،عبد العباس

415/00058/1

3

مفتاح اإلعراب
القواعد األساسٌة للغة العربٌة  :حسب منهج متن األلفٌة البن
مالك و خالصة الشراح البن هشام و ابن عقٌل و األشمونً

المحلً ،أمٌن الدٌن

415/00047/1

3

الهاشمً ،السٌد

415/00125/1

3

الزمن النحوي فً اللغة العربٌة

رشٌد ،كمال

415/00126/1

3

فً النحو و تطبٌقاته

مطرجً ،محمود

415/00127/1

6

مهدي المخزومً  :و جهوده النحوٌة

السواد ،رٌاض

415/00128/1

3

أبحاث صرفٌة

الحمدانً ،خدٌجة

415/00129/1

3

الجملة العربٌة  :تألٌفها و أقسامها

السامرائً ,فاضل

415/00130/1

3

تطبٌقات نحوٌة

بن خمٌسً ،عمار

415/00131/1

3

الزمخشري وجهوده فً النحو

أبوزٌد ،سالم

415/00132/1

3

مفهوم الجملة عند سٌبوٌه

األسدي ،حسن

415/00133/1

3

الحد النحوي وتطبٌقاته  :حتى نهاٌة القرن العاشر الهجري

السواد ،رٌاض

415/00134/1

3

تلقٌح األلباب على فضائل اإلعراب

األندلسً ،أبو بكر

415/00135/1

6

العلل النحوٌة فً كتاب سٌبوٌه

العوادي ،أسعد

415/00136/1

3

مغنً األلباب عن كتب الصرف واإلعراب

آل خوار ،خلود

415/00139/1

3

مغنً األلباب عن كتب الصرف واإلعراب

آل خوار ،خلود

415/00140/1

3

توجٌه النفً  :فً تعامله مع الجهات و األسوار و الروابط

المبخوت ،شكري

415/00141/1

3

أصول إعراب اللغة العربٌة

حسٌن ،عبد علً

415/00142/1

3

مهارات النحو واإلعراب

عبد هللا ،أحمد جاسر

415/00143/1

5

مسائل النحو العربً فً قضاٌا نحو الخطاب الوظٌفً

المتوكل ,أحمد

415/00144/1

3

نحو النص  :بٌن األصالة و الحداثة

عبد الراضً ،أحمد

415/00145/1

6

األصول النحوٌة و الصرفٌة  :فً الحجة ألبً علً الفارسً

قاسم ,محمد

415/00146/1

3
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األصول النحوٌة و الصرفٌة  :فً الحجة ألبً علً الفارسً

قاسم ,محمد

415/00147/1

3

مراعاة المخاطب فً النحو العربً

الخفاجً ،بان

415/00148/1

3

شرح أدب الكتاب

السعدي ،أبو سلٌمان

415/00150/1

3

دراسات فً ظواهر نحوٌة

العوادي ،أسعد

415/00149/1

3

تعدد األوجه فً التحلٌل النحوي

الجاسم ،محمود

415/00151/1

3

الوجٌز فً اللغة العربٌة 99

الكسوانً ,مصطفى

415/00152/1

3

أثر الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي فً المذهب الكوفً

الزبٌدي ،إسراء

415/00155/1

3

الوظٌفة و تحوالت البنٌة

صفا ،فٌصل

415/00156/1

3

األسالٌب النحوٌة  :عرض و تطبٌق

عطٌة ,محسن

415/00157/1

3

المٌسر فً قواعد اللغة العربٌة  :النحو

الحوامدة ،رحاب

415/00159/1

6

المٌسر فً قواعد اللغة العربٌة  :النحو

الحوامدة ،رحاب

415/00158/1

6

الجملة العربٌة  :دراسة فً مفهومها و تقسٌماتها النحوٌة

الشٌخ ،حسٌن

415/00160/1

3

التراكٌب النحوٌة العربٌة  :صورها و أسالٌب تطوٌر تعلٌمها

بومعزة ،رابح

415/00161/1

3

المدارس النحوٌة
اللغة الشعرٌة عند النحاة  :دراسة للشاهد الشعري و الضرورة
الشعرٌة فً النحو العربً

السامرائً ،إبراهٌم

415/00162/1

3

فلفل ،محمد

415/00163/1

3

الحروف و األدوات  :تأثٌرها على األسماء و األفعال

العزة ،محمد

415/00164/1

3

مناهج التألٌف النحوي

الخالدي ،كرٌم

415/00165/1

7

التعلٌل النحوي فً الدرس اللغوي  :القدٌم و الحدٌث

الكندي ،خالد

415/00166/1

8

تحدٌث قواعد اللغة العربٌة

خرطبٌل ،جمٌل

415/00167/1

3

التراكٌب التولٌدٌة التحوٌلٌة فً شعر الراعً النمٌري

أمٌن ,إسماعٌل

415/00168/1

3

جداول النحو العربً

كبرٌت ،سمٌر

415/00169/1

3

داللة الزمن فً العربٌة  :دراسة النسق الزمنً لألفعال

جحفة ,عبد المجٌد

415/00170/1

6

الصرف المٌسر
النحو العربً من المصطلح إلى المفاهٌم  :تقرٌب تولٌدي
وأسلوبً وتداولً

الحوامدة ،رحاب

415/00171/1

3

سوٌرتً ،محمد

415/00173/1

3
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وقائع لغوٌة وأنظار نحوٌة

علوي ،سالم

415/00174/1

5

قضاٌا التشكٌل  :فً الدرس اللغوي  ،فً اللسان العربً

صفا ،فٌصل

415/00176/1

3

المرجع السهل فً قواعد النحو العربً

علٌان ،هشام

415/00175/1

7

الصرف الكافً
التذكرة فً علم العربٌة  :عٌون من النصوص معربة مشفوعة
بفوائد و تعالٌق
المدخل إلى اللغة العربٌة للمبتدئٌن  :مع أسئلة و تمرٌنات
للمناقشة

عبد الغنً ،أٌمن

415/00177/1

3

قاسم ,محمد

415/00178/1

3

زاٌد ,فهد

415/00179/1

3

من قضاٌا الفكر اللسانً  :فً النحو و الداللة و اللسانٌة

الحباشة ،صابر

415/00180/1

3

الشرح المفصل لألزهرٌة

شلبً ,عبد العاطً

415/00182/1

4

كتاب األفعال

كبرٌت ،سمٌر

415/00184/1

11

اللغة العربٌة  :تبسٌط ( نحوها و صرفها و فن اإلعراب )

السعدي ،عٌسى

415/00185/1

3

علم الصرف الصوتً

عبد الجلٌل ,عبد القادر

415/00187/1

3

النحو العربً  :أعالم و نصوص
التراكٌب غٌر الصحٌحة نحوٌا فً (الكتاب) لسٌبوٌه  :دراسة
لغوٌة

نحلة ,محمود

415/00188/1

10

ٌاقوت ،محمود

415/00189/1

16

تصرٌف األفعال فً اللغة العربٌة

صالح ،شعبان

415/00190/1

6

قضاٌا نحوٌة  :بٌن التنظٌر و اإلستخدام اللغوي
النحو المبسط لعشاق اللغة العربٌة  :شرح كامل لقواعد اللغة
العربٌة

السعدي ،محمد

415/00191/1

3

سالمة ،محمد

415/00192/1

4

أوضح المسالك إلى ألفٌة ابن مالك
نحو اللغة العربٌة  :كتاب فً قواعد النحو و الصرف:
مفصلة،موثقة،مؤٌدة بالشواهد و األمثلة

المصري ،أبً محمد

415/00194/1

1

النادري ،محمد

415/00195/1

3

كتاب أسرار العربٌة

األنباري ،أبً البركات

415/00196/1

5

سر اإلعراب

الخوٌسكً ،زٌن

415/00197/1

7

شرح شذور الذهب  :فً معرفة كالم العرب

عبد الحمٌد ،محمد

415/00198/1

9

صور تألٌف الكالم عند ابن هشام

نحلة ،محمود

415/00199/1

8

كتاب األفعال

ابن القوطٌة

415/00200/1

5

القواعد األساسٌة للغة العربٌة

الهاشمً ،أحمد

415/00201/1

1
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تصرٌف األسماء فً اللغة العربٌة

صالح ،شعبان

415/00202/1

7

المتشابه اللفظً فً شواهد سٌبوٌه النثرٌة و المعنى

الحموز ،عبد الفتاح

415/00203/1

6

معانً النحو

السامرائً ,فاضل

415/00204/1

6

معانً النحو

السامرائً ,فاضل

415/00205/1

6

قواعد النحو العربً

أبو مغلً ،سمٌح

415/00207/1

6

النحو الوظٌفً

فضل ،عاطف

415/00099/1

6

بحوث و دراسات فً تراثنا اللغوي و النحوي
روافد المبنى و تأثٌرها فً المعنى  :بٌن المعٌارٌة و التطبٌق
القرآنً
جملة الشرط عند النحاة واألصولٌٌن العرب فً ضوء نظرٌة
النحو العالمً لتشومسكً

الٌاسري ،فاخر

415/00208/1

6

إسماعٌل ،طالب

415/00209/1

6

الوعر ،مازن

415/00210/1

8

نظرٌة العامل فً النحو العربً  :عرضا ونقدا

األنصاري ،ولٌد

415/00211/1

4

مداخل الخطا عند الناطقٌن للممنوع من الصرف

إبراهٌم ،مجدي

415/00212/1

3

لغات العرب وأثرها فً التوجٌه النحوي

الدجنً ،فتحً

415/00213/1

6

فً اللغة عند الكوفٌٌن

الراجحً ,شرف الدٌن

415/00214/1

8

قطوف من العربٌة

الحمصً ،أحمد

415/00181/1

1

شرح أبٌات سٌبوٌه

السٌرافً ،أبو محمد

415/00215/1

6

بناء الجملة العربٌة

عبد اللطٌف ،محمد

415/00216/1

9

تسهٌل شرح ابن عقٌل أللفٌة ابن مالك فً الصرف
القضاٌا الصرفٌة والنحوٌة فً حاشٌة الباجوري على جوهرة
التوحٌد  :دراسة تحلٌلٌة فً ضوء داللة النصوص

ٌوسف ،حسنً

415/00217/1

2

عبد الراضً ،أحمد

415/00218/1

5

الصلة فً الجملة العربٌة

النبالً ،عبد اللطٌف

415/00219/1

8

المفصل فً صنعة اإلعراب

الخوارزمً ،أبوالقاسم

415/00220/1

3

قواعد النحو والصرف
التراكٌب النحوٌة و سٌاقاتها المختلفة عند اإلمام عبد القاهر
الجرجانً

الخوٌسكً ,زٌن كامل

415/00221/1

6

بلعٌد ،صالح

415/00226/1

9

قواعد الكتابة العربٌة واإلنشاء

الشٌخ ،عبد الواحد

415/00229/1

2

الداللة الزمنٌة فً الجملة العربٌة

المنصوري ،علً

415/00227/1

3
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الصرف والنحو  :دراسة وصفٌة تطبٌقٌة فً مفردات برنامج
السنة األولى جامعً

بلعٌد ،صالح

415/00228/1

1

أسلوب التعلٌل فً اللغة العربٌة

خضٌر ،عباس

415/00230/1

4

المفاتٌح الذهبٌة فً النحو واإلعراب و األوزان والصرف

البلعاوي ،أحمد

415/00231/1

3

النبراس المنٌر فً قواعد النحو العربً

الرامٌنً ،فواز

415/00232/1

2

النحو المصفى

عٌد ،محمد

415/00233/1

5

أصول التفكٌر النحوي
المسافة بٌن التنظٌر النحوي والتطبٌق اللغوي  :بحوث فً
التفكٌر النحوي والتحلٌل اللغوي

أبو المكارم ،علً

415/00234/1

17

عماٌرة ،خلٌل

415/00235/1

17

مفهوم اإلشتقاق الصرفً وتطوره عند النحوٌٌن واألصولٌٌن

عبد المقصود ،عبد المقصود

415/00236/1

5

التطبٌق الصرفً  :تعرٌف األفعال ،تعرٌف األسماء

المنصوري ،علً

415/00237/1

2

المدخل إل دراسة النحو العربً

أبو المكارم ،علً

415/00238/1

8

تحقٌقات نحوٌة

السامرائً ،فاضل

415/00239/1

2

القواعد الصرف صوتٌة بٌن القدماء و المحدثٌن

شواهنة ،سعٌد

415/00240/1

8

مسرحة النحو العربً  :تعلم النحو عن طرٌق المسرح

عابد ،رسمً

415/00241/1

12

كتاب كشف النقاب عن مخدرات ملحة اإلعراب للحرٌري

الفاكهً ،أبو محمد

415/00242/1

1

كتاب كشف النقاب عن مخدرات ملحة اإلعراب للحرٌري

الفاكهً ،أبو محمد

415/00243/1

1

دروس فً شروح األلفٌة
الشرط واإلنشاء النحوي للكون  :بحث فً األسس البسٌطة
المولدة لألبنٌة والدالالت
الشرط واإلنشاء النحوي للكون  :بحث فً األسس البسٌطة
المولدة لألبنٌة والدالالت
التعلٌقة على المقرب  :شرح العالمة ابن النحاس على مقرب
ابن عصفور فً علم النحو

الراجحً ,عبده

415/00244/1

6

الشرٌف ،محمد

415/00245/1

2

الشرٌف ،محمد

415/00246/1

2

ابن النحاس

415/00247/1

3

اسم اآللة  :دراسة صرفٌة معجمٌة

عماٌرة ،حنان

415/00251/1

10

فً الصرف و تطبٌقاته

مطرجً ،محمود

415/00252/1

3

قواعد اللغة العربٌة للمبتدئٌن

إبراهٌم ،خلٌل

415/00253/1

9

شرح ملحة اإلعراب

البصري ،أبو محمد

415/00254/1

1

مختصر شرح ابن عقٌل على ألفٌة ابن مالك فً النحو

ابن عقٌل ،عبد هللا

415/00255/1

1
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فً الصرف العربً  :نشأة ودراسة

الدجنً ،عبد الفتاح

415/00256/1

3

األشباه والنظائر فً النحو

السٌوطً ،جالل الدٌن

415/00257/1

8

األشباه والنظائر فً النحو
قصة اإلعراب  :أسلوب سهل ومنهجٌة متطورة لفهم قواعد
اللغة العربٌة

السٌوطً ،جالل الدٌن

415/00258/1

8

قالتً ،ابراهٌم

415/00259/1

5

التأرٌخ النصً للنحو العربً من خالل مفهوم اإلضافة

العٌساوي ،عبد السالم

415/00260/1

3

نظام اإلرتباط والربط فً تركٌب الجملة العربٌة

حمٌدة ،مصطفى

415/00261/1

18

أسرار النحو

بن سلٌمان ،شمس الدٌن

415/00262/1

2

النحو الوظٌفً  :السنة الثالثة الجامعٌة

بلعٌد ،صالح

415/00263/1

7

الجملة الوصفٌة فً النحو العربً

صالح ،شعبان

415/00264/1

9

الجارم ,علً

415/00267/1

3

415/00265/1

6

415/00266/1

5

415/00268/1

10

الخالصة النحوٌة

حسان ،تمام

415/00269/1

10

األدوات

الخوص ،أحمد

415/00296/1

5

ابن هشام بٌن االعتراض و اإلنصاف

العمٌرٌنً ،محمد

415/00270/1

5

أسس علم الصرف  :تصرٌف األفعال و األسماء

إبراهٌم ،رجب

415/00271/1

6

المرشد فً القواعد
قواعد اللغة العربٌة وإعراب شواهدها  :حسب منهج الكواكب
الدرٌة على متممة األجرومٌة البن الخطاب وٌلٌه بحث
مختصر فً علم العروض وأوزان الشعر
معلم الطالب معالم اإلعراب  :عرض مبسط لقواعد النحو،مع
أسس وضوابط اإلعراب وتوصٌف شامل لألحرف واألدوات
واستعماالتها فً اللغة العربٌة

أبو حلتم ،نبٌل

415/00272/1

2

صحراوي ،فوضٌل

415/00273/1

5

الفارسً ،إبراهٌم

415/00274/1

2

قواعد اللغة العربٌة

دٌاب ،محمد

415/00275/1

7

أدوات اإلعراب

البٌاتً ،ظاهر

415/00276/1

4

كتاب مراتب النحوٌٌن

اللغوي ،أبو الطٌب

415/00277/1

6

النحو الواضح فً قواعد اللغة العربٌة
اإلعراب المٌسر  :دراسة فً القواعد و المعانً و اإلعراب
أبو العباس ،محمد
تجمع بٌن األصالة و المعاصرة
زمن الفعل فً اللغة العربٌة قرائنه وجهاته  :دراسات فً النحو
توامة ،عبد الجبار
العربً
التعددٌة والتضمٌن فً األفعال فً العربٌة  :دراسات فً النحو
توامة ،عبد الجبار
العربً
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التعرٌف بفن التصرٌف لطلبة الجامعات والمعاهد العلٌا

الزلٌطنً ،نعٌمة

415/00278/1

3

الممنوع من الصرف بٌن مذاهب النحاة و الواقع اللغوي

إمٌلٌ ،عقوب

415/00279/1

2

العالمة اإلعرابٌة فً الجملة بٌن القدٌم والحدٌث

عبد اللطٌف ،محمد

415/00280/1

7

المنجد فً النحو المبسط

أبو السعود ،أبو السعود

415/00281/1

3

االتجاه النحوي البن القٌم فً كتابه بدائع الفوائد

أبو سعٌد ،عاطف

415/00282/1

5

اإلٌضاح فً نحو مختار الصحاح

الكرٌم ،عبد هللا

415/00284/1

4

لنحو العربً نشأته ،تطوره ،مدارسه ،رجاله

رواي ،صالح

415/00283/1

2

البلغة فً الفرق بٌن المذكر والمؤنث

بن األنباري ،أبو البركات

415/00285/1

10

المبسط فً فن النحو

أبو السعود ،أبو السعود

415/00286/1

4

415/00288/1

4

البداٌة المجهولة لتجدٌد الدرس النحوي فً العصر الحدٌث

نصار ،حسٌن

415/00287/1

4

التوهم عند النحاة

الكرٌم ،عبد هللا

415/00289/1

8

الجملة العربٌة  :دراسة لغوٌة نحوٌة

عباده ،محمد

415/00290/1

5

النحو التعلٌمً فً التراث العربً

عباده ،محمد

415/00291/1

2

415/00292/1

4

415/00293/1

6

النحو العربً و تطبٌقاته

الخوٌسكً ،زٌن كامل

415/00294/1

2

النحو الطبٌقً

سالمةٌ ،اسر

415/00295/1

1

األسماء

الخوص ،أحمد

415/00297/1

7

متن األلفٌة فً تحرٌر القواعد النحوٌة والصرفٌة

األندلسً ،جمال

415/00298/1

3

415/00299/1

2

القٌاس فً النحو العربً نشأته و تطوره

الزبٌدي ،سعٌد

415/00300/1

9

االستغناء بٌن العرب والنحاة
االتجاهات النحوٌة لدى القدماء  :دراسة تحلٌلٌة فً ضوء
المناهج المعاصرة

حسن ،عبد هللا

415/00301/1

4

عماٌرة ،حلٌمة

415/00302/1

3

نظرٌة النحو الكلً والتراكٌب اللغوٌة العربٌة  :دراسات تطبٌقة البهنساوي ،حسام

بٌن التعرٌف والتنكٌر فً النحو العربً  :خصائصه واستعماالته عفٌفً ،أحمد
ظواهر نحوٌة فً الشعر الحر  :دراسة نصٌة فً شعر صالح
عبد اللطٌف ،محمد
عبد الصبور

كتاب الجمل فً النحو  :المنسوب للخلٌل بن أحمد دراسة تحلٌلٌة عباده ،محمد
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إعراب النص  :دراسة فً إعراب الجمل التً ال محل لها من
اإلعراب

ٌوسف ،حسنً

415/00303/1

2

ظاهرة التقارض فً الدرس النحوي

الكرٌم ،عبد هللا

415/00304/1

6

المنظومة النحوٌة  :المنسوبة إلى أحمد الفراهٌدي

الفراهٌدي ،الخلٌل

415/00305/1

3

مجال الفعل الداللً ومعنى حرف الجر المصاحب

الدسوقً ،إبراهٌم

415/00306/1

6

الوحدة اإلسنادٌة الوظٌفٌة  :دالالتها وصورها

بومعزة ،رابح

415/00307/1

5

ظاهرة اإلبدال عند اللغوٌٌن والنحاة العرب

بوخلخال ،عبد هللا

415/00308/1

4

منظومة المقصور والممدود

البواب ،علً

415/00309/1

9

شرح منظومة األلغاز النحوٌة للمال عصام االسفراٌٌنً

البواب ،علً

415/00310/1

10

الجملة الفعلٌة فً شعر محمد بن حازم الباهلً  :دراسةأسلوبٌة عطٌة ،مختار

415/00311/1

3

أربع رسائل فً النحو

سلٌم ,عبد الفتاح

415/00312/1

4

الشكل والداللة  :دراسة نحوٌة للفظ والمعنى

حامد ،عبد السالم

415/00313/1

5

الجملة الشرطٌة فً شعر زهٌر بن أبً سلمى

الشاٌع ،ندى

415/00314/1

3

علم الصرف العربً  :أصول البناء وقوانٌن التحلً
أصول النحو العربً فً نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء
علم اللغة الحدٌث

المتولً ،صبري

415/00315/1

6

عٌد ،محمد

415/00316/1

2

األسالٌب اإلنشائٌة فً النحو العربً

هارون ،عبد السالم

415/00317/1

2

الخالصة فً علم النحو

عبد المطلب ،حمدي

415/00318/1

6

المدخل إلى علم النحو والصرف

عتٌق ،عبد العزٌز

415/00319/1

4

الدرس النحوي فً القرن العشرٌن

الكرٌم ،عبد هللا

415/00320/1

4

ثمرة الخالف بٌن البصرٌٌن والكوفٌٌن

صبرة ،محمد

415/00321/1

10

قواعد اللغة العربٌة  :شرح شامل مع أمثلة

الحجاوى ،عارف

415/00322/1

1

الجلٌس فً القواعد والصرف واإلعراب

بوزواوي ،محمد

415/00323/1

6

كتاب شرح أبٌات سٌبوٌه

النحاس ،أبو جعفر

415/00324/1

1

اإلحاطة فً النحو

بلعٌد ،صالح

415/00325/1

5

اإلحاطة فً النحو  :السنة األولى الجامعٌة

بلعٌد ،صالح

415/00326/1

4
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النحو الواضح فً قواعد اللغة العربٌة

الجارم ،على

415/00327/1

3

دروس فً المذاهب النحوٌة

الراجحً ،عبده

415/00328/1

3

المدخل إلى علم الصرف

عبد اللطٌف ،محمد

415/00329/1

3

دروس فً النحو و الصرف

الخوٌسكً ،زٌن كامل

415/00330/1

3

المدخل الصرفً  :تطبٌق وتدرٌب فً الصرف العربً
النحو المٌسر  :للصغار والكبار فً شرح قواعد النحو
والتدرٌب علٌها

بوخدود ،علً

415/00331/1

4

عبد المطلب ،حمدي

415/00332/1

5

النحو العربً التطبٌقً

الشوابكة ،داود

415/00333/1

4

فً النحو المقارن بٌن العربٌة والعبرٌة

علٌان ،سٌد

415/00334/1

6

اإلقتراح فً علم أصول النحو

السٌوطً ،جالل الدٌن

415/00335/1

3

اإلٌضاح فً علل النحو

الزجاجً ،أبو القاسم

415/00336/1

3

أسالٌب التأكٌد فً اللغة العربٌة

دٌب ،الٌاس

415/00337/1

3

الجملة النحوٌة  :نشأة وتطورا وإعرابا

الدجنً ،فتحً

415/00338/1

4

األدوات المفٌدة للتنبٌه فً كالم العرب

المصري ،فتح هللا

415/00339/1

6

الدرس النحوي فً بغداد

المخزومً ،مهدي

415/00340/1

3

التصرٌح على التوضٌح على ألفٌة ابن مالك

األزهري ،خالد

415/00341/1

3

األزهري ،خالد

415/00342/1

3

415/00343/1

3

415/00344/1

3

415/00345/1

3

التهٌئة اللغوٌة للنحت فً العربٌة

مرتاض ،عبد الجلٌل

415/00346/1

4

نحو التٌسٌر

الجواري ،أحمد

415/00172/1

2

نحو الفعل

الجواري ،أحمد

415/00347/1

2

االسم و الصفة فً النحو العربً و الدراسات األوربٌة

نحلة ،محمود

415/00348/1

2

طرٌق النحو ()1

ولوٌل ،كامل

415/00349/1

3

التصرٌح على التوضٌح على ألفٌة ابن مالك
تحقٌق المقال فً ضبط عٌن المفعل فً المصادر و أسماء
المصري ،فتح هللا
الزمان و المكان  :دراسة فً التراث اللغوي
الشرح الكبٌر فتح األقفال و حل اإلشكال لالمٌة األفعال البن
المبارك ،محمد
مالك
التصغٌر فً أسماء األعالم العربٌة  :دراسة تأصٌلٌة فً ضوء
عبد الجلٌل ،عمر
علم اللغات السامٌة المقارن
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الصرف العربً و النحو  :قراءة جدٌدة

أبو الخٌر ،أحمد

415/00350/1

4

الجملة فً الشعر العربً

عبد اللطٌف ،محمد

415/00351/1

4

المختصر فً النحو  :المسمى الزهور الندٌة فً الدروس

الخفاجً ،نافع

415/00352/1

3

التحفة البهمٌة بشرح المقدمة اآلجرومٌة

هنداوي ،عبد الحمٌد

415/00353/1

3

مبادىء اإلعراب

الراجحً ،شرف الدٌن

415/00354/1

1

النحو والنحاة عندإبن األثٌر فً المثل السائر

ٌاقوت ،أحمد

415/00206/1

5

ملخص قواعد اللغة العربٌة

نعمة ،فؤاد

415/00356/1

1

اللغة وبناء الشعر

عبد اللطٌف ،محمد

415/00355/1

1

415/00358/1 Zamaksari

2

الدلٌل السٌمٌولوجً

االحمر ،فٌصل

415/00222/1

5

دالئل اإلعجاز بٌن المعٌارٌة و الشعرٌة

بوعبدهللا ،سمٌر

415/00359/1

1

أدوات التقلٌل والتكثٌر فً العربٌة  :دراسة داللٌة نحوٌة
الثابت اللسانً فً إلٌاذة الجزائر  :بٌن المنظور الوظٌفً
واالتجاه األسلوبً

البخٌتاوي ،محمد محمود

415/00225/1

3

بوجادي ،خلٌفة

415/00153/1

4

أدب الكاتب

عبد الحمٌد ،محمد

415/00223/1

5

ألفٌة ابن مالك  :فً النحو والصرف
النحو الواضح فً قواعد اللغة العربٌة  :لمدارس المرحلة
األولى

ابن مالك

415/00224/1

8

الجارم ،على

415/00357/1

1

الحذف بٌن النحوٌٌن و البالغٌٌن  :دراسة تطبٌقٌة

عبٌد ،حٌدر

415/00154/1

2

أسلوب االستثناء و المعنى و المحورٌة

الحموز ،عبد الفتاح

415/00250/1

2

الجانب النحو عند مكً بن أبً طالب

العٌساوي ،خالد

415/00249/1

2

اربع رسائل فً النحو و الصرف

الشافعً ،أحمد

415/00248/1

2

العربٌة بٌن السلٌقة و التقعٌد

عثمان ،رٌاض

415/00360/1

2

قسم التركٌب

الدمامٌنً ،محمد

415/00361/1

3

قسم التركٌب

الدمامٌنً ،محمد

415/00362/1

3

قسم األدوات و الحروف

الدمامٌنً ،بدر الدٌن

415/00363/1

3

Le résumé de la grammaire arabe

61

o test PDF Combine only
62

قسم األدوات و الحروف

الدمامٌنً ،بدر الدٌن

415/00364/1

3

الفصول البهٌة فً القواعد النحوٌة و الصرفٌة

العطٌة ،أٌوب

415/00365/1

2

غنٌة األرٌب عن شروح مغنً اللبٌب

األنطاكً ،مصطفى

415/00366/1

2

غنٌة األرٌب عن شروح مغنً اللبٌب

األنطاكً ،مصطفى

415/00367/1

2

غنٌة األرٌب عن شروح مغنً اللبٌب

األنطاكً ،مصطفى

415/00368/1

2

غنٌة األرٌب عن شروح مغنً اللبٌب

األنطاكً ،مصطفى

415/00369/1

2

دراسات نحوٌة

العكٌلً ،حسن

415/00372/1

2

حاشٌة العالمة ابن الحاج على شرح متن األجرومٌة

المرداسً ،أحمد

415/00370/1

2

شرح متن االجرومٌة فً قواعد العربٌة

العشماوي ،عبد هللا

415/00371/1

2

الحال فً الجملة العربٌة  :دراسة فً النحو العربً

الٌاسري ،فاخر

415/00373/1

4

شرح أحمد زٌنً دحالن على متن األجرومٌة فً علم العربٌة

الصنهاجً ،أبً بكر

415/00374/1

4

غاٌة المقصود فً المقصور و الممدود

األنباري ،أبو بكر

415/00375/1

4

الجملة الخبرٌة فً نهج البالغة  :دراسة نحوٌة

الشمري ،علً

415/00378/1

2

نتائج األفكار شرح اإلظهار

أطه لً ،مصطفى

415/00379/1

4

االستقراء فً النحو الكوفً من منظور منهج البحث العلمً
األسس الفكرٌة و اللغوٌة للدراسة النحوٌة عند أبً حٌان
األندلسً

حماد ،محمد

415/00377/1

1

بوعلً ،فؤاد

415/00380/1

3

محاوال التٌسٌر النحوي الحدٌثة  :دراسة و تصنٌف و تطبٌق

العكٌلً ،حسن

415/00384/1

2

الكافً فً اإلعراب الوافً

أبو زٌد ،سالم

415/00383/1

2

النحو الوسٌط
شرح صوتٌات سٌبوٌه  :دراسة حدٌثة فً النظام الصوتً
للعربٌة من خالل نصوص كتاب سٌبوٌه

علٌوي ،سعد

415/00382/1

10

الناصر ،عبد المنعم

415/00381/1

2

تشوٌق الخالن على شرح اآلجرومٌة

السفاطونً ،الحاج

415/00193/1

4

انتقاء داللة العالمة اإلعرابٌة

البطوش ،أحمد

415/00386/1

2

النحو الهندي و النحو العربً

مجتباًٌ ،فؤاد

415/00385/1

2

الواضح فً النحو العربً و الصرف

أبو المجد ،أحمد

415/00387/1

2
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المراكشً ،أبً موسى

415/00390/1

2

المقدمة الجزولٌة فً النحو

علٌوي ،سعد

415/00388/1

10

415/00391/1

2

415/00395/1

2

الفاعلٌة فً اللسانٌات  :مقارنة الفاسً الفهري

السعفً ،هٌفاء

415/00394/1

5

شواهد النحو الشعرٌة  :قراءة فً اإلقصاء و االستبقاء

صف ،فٌصل

415/00393/1

2

حاشٌة الفٌشً على شرح ( قطر الندى وبل الصدى )

الفٌشًٌ ،وسف

415/00396/1

3

مدخل إلى أصول النحو

خان ،محمد

415/00397/1

2

الجانب النحوي عند مكً بن أبً طالب

العٌساوي ،خالد

415/00398/1

3

ألفٌات النحو الثالث

القرٌدي ،عبد العالم

415/00399/1

2

شرح شذور الذهب فً معرفة كالم العرب
شرح بدر الدٌن محمد بن محمد ابن مالك على قصٌدة والده
جمال الدٌن محمد بن عبد هللا ابن مالك المسماة المٌة األفعال

األنصاري ،ابن هشام

415/00400/1

1

محمود ،كرٌم

415/00401/1

2

الجملة العربٌة فً دراسات المحدثٌن
موقف جالل الدٌن السٌوطً من المدارس النحوٌة والقضاٌا
اللغوٌة

العقٌلً ،حسٌن

415/00402/1

2

نواصره ،راضً

415/00079/1

4

تحلٌل الخطاب فً نظرٌة النحو الوظٌفً

الزهري ،نعٌمة

415/00183/1

5

ألفٌة ابن مالك فً النحو والصرف

األندلسً ،أبً عبد هللا

415/00186/1

5

تطبٌقات نحوٌة و بالغٌة

مكرم ,عبد العال

415/00403/1

1

تطبٌقات نحوٌة و بالغٌة

مكرم ،عبد العال

415/00404/1

1

مجموعة الشافٌة من علمً الصرف و الخط

الجاربردي

415/00137/1

1

مجموعة الشافٌة من علمً الصرف و الخط

الجاربردي

415/00138/1

1

كتاب الفصول فً العربٌة

ابن الدهان ،أبو محمد

415/00392/1

1

مسرحة النحو العربً  :تعلم النحو عن طرٌق المسرح

عابد ,رسمً

415/00376/1

4

صناعة الشاهد الشعري عند ابن مالك األندلسً

البدري ،نعٌم

415/00420/1

5

نظرٌة النحو العربً و رؤٌتها لتحلٌل البنى اللغوٌة

بومعزة ،رابح

415/00405/1

5

النحو الوسٌط
ظاهرة االلتباس فً اللسان العربً  :بحث فً التأوٌل الداللً و
الزٌتونً ،كمال
التداولً لنحو العربٌة ومعجمها
تأسٌسا لوعً لغوي مختلف  :دفع داللة التوكٌد عن (إن) و
عكاشة ،عمر
أبحاث أخرى

63

o test PDF Combine only
64

ما وقع من الطوال العشر شاهدا فً النحو والصرف

محمد ،نجاة

415/00406/1

8

النظرٌة التداولٌة وأثرها فً الدراسات النحوٌة المعاصرة
مظاهر الجدة فً التفكٌر اللغوي عند الرضً األستراباذي
( 686هـ)

شاهٌن ،أحمد

415/00407/1

8

الشاٌب ،فوزي

415/00408/1

8

تقنٌات اإلعراب فً النحو العربً

الملخ ،حسن

415/00409/1

8

المدخل الجامع فً أصول نظرٌة النحو العربً

فصٌح ،مقران

415/00410/1

5

إسهامات علم النحو فً بناء النقد العربً القدٌم

أزروال ،حسن

415/00411/1

10

حمادات ،محمد

415/00412/1

5

415/00413/1

8

المرجع السهل فً قواعد النحو العربً  :اللغة العربٌة 99
التراكٌب النحوٌة نظامها خصائصها فً شعر سقط الزند :
دراسة فً تحلٌل الخطاب و علم النفس

أبو مغلً ،سمٌح

415/00414/1

5

الرمالً ،ممدوح

415/00415/1

1

اللغة العربٌة  :مهارات عامة

عطٌة ،محسن

415/00416/1

1

الجعلٌة فً اللغة العربٌة  :بٌن التراث واللسانٌات
مقولة الحدث الداللٌة فً التفكٌر اللغوي  :بحث فً األسس
الداللٌة للبنى النحوٌة

السعفً ،هٌفاء

415/00417/1

8

السعدي ،شكري

415/00418/1

8

الدرس اللغوي العربً  :دراسة تأصٌلٌة للمفاهٌم

شندول ،محمد

415/00419/1

2

المناهج النقدٌة وخصائص الخطاب اللسانً

بوحوش ,رابح
بن هشام األنصاري ،جمال
الدٌن

415/00389/1

3

اإلعراب عن قواعد اإلعراب
األساس فً التطبٌقات النحوٌة و اللغوٌة  :عالمات الترقٌم،
حالوة ،محمد
أحكام اإلمالء
التعجب فً اللغة العربٌة من الفكر اللغوي العربً القدٌم الى
الزهري ،نعٌمة
النحو الوظٌفً
الصرف العربً وواقع تعلٌمه فً المرحلة الثانوٌة من المدرسة
شامٌة،أحمد
الجزائرٌة  :دراسة نظرٌة مٌدانٌة

415/00421/1

3

415/00422/1

2

415/00423/1

5

415/00424/1

5

السٌاق و المعنى  :دراسة فً أسالٌب النحو العربً

المناع ،عرفات

415/00425/1

4

مقاربات لسانٌة  :فً مسائل من التصرٌف

عبد الواحد ،عبد الواحد

415/00426/1

داللة األبنٌة الصرفٌة للغة العربٌة
تطور المصطلح النحوي البصري  :من سٌبوٌه حتى
الزمخشري

بوعلً ،عبد الناصر

415/00427/1

10

عبابنةٌ ،حٌى

415/00004/1

8

الخالف النحوي  :فً المنصوبات

الولٌدي ،منصور

415/00005/1

13

الخرائط المفاهٌمٌة فً القواعد النحوٌة والصرفٌة واإلمالئٌة
ظاهرة اإلعالل فً العربٌة  :دراسة صرف-صواتٌة معاصرة-
البوحسٌنً ،رفٌق
نماذج وتمثٌالت-
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المنهاج المخطط فً قواعد النحو المبسط

الفار ،مصطفى

415/00006/1

4

حروف الجر فً العربٌة  :بٌن المصطلح و الوظٌفة

لوشن ,نور الهدى

415/00007/1

10

المعاقبة فً نظام اللغة العربٌة
بناء الجملة فً جمهرة رسائل العرب  :فً ضوء علم اللغة
الحدٌث

عبد العزٌز ،وحٌد

415/00008/1

8

فضل ،عاطف

415/00009/1

2

المتوكل ,أحمد

آفاق جدٌدة فً نظرٌة النحو الوظٌفً
شرح عصري لكتاب ابن هشام األنصاري ( ت : ) 761
الخوٌسكً ,زٌن كامل
المسمى أوضح المسالك إلى ألفٌة ابن مالك
شرح عصري لكتاب ابن هشام األنصاري ( ت 761هجري ) :
الخوٌسكً ,زٌن كامل
المسمى أوضح المسالك إلى ألفٌة ابن مالك

415/00010/1

5

415/00012/1

2

415/00013/1

2

األنصاري ،ابن هشام

415/00017/1

7

415/00014/1

2

415/00015/1

2

415/00018/1

10

415/00016/1

2

نظرٌة المعنى فً الدراسات النحوٌة

الخالدي ،كرٌم

415/00019/1

8

الخالصة فً النحو
مظاهر التجدٌد النحوي لدى مجمع اللغة العربٌة فً القاهرة :
حتى عام1984
بنٌة الجملة و دالالتها البالغٌة فً األدب الكبٌر إلبن المقفع :
دراٌة تركٌبة تطبٌقٌة

الفرنوانً ،هانى

415/00020/1

10

أبو الهٌجاءٌ ,اسٌن

415/00021/1

15

كراكبً ،محمد

415/00022/1

8

معجم األفعال

بقاعً ،إٌمان

415/00023/1

6

معجم األسماء

بقاعً ،إٌمان

415/00024/1

6

معجم الحروف

بقاعً ،إٌمان

415/00025/1

4

النحو

النابى ،علً

415/00026/1

8

الصرف

النابى ،علً

415/00027/1

9

علم الصرف

الموسى ،نهاد

415/00028/1

3

شرح شذور الذهب  :فً معرفة كالم العرب
شرح عصري لكتاب ابن هشام األنصاري ( ت  761هجري )
الخوٌسكً ,زٌن كامل
 :المسمى أوضح المسالك إلى ألفٌة ابن مالك
شرح عصري لكتاب ابن هشام األنصاري ( ت  761هجري )
الخوٌسكً ,زٌن كامل
 :المسمى أوضح املسالك
نهر ,هادي

نحو الخلٌل  :من خالل الكتاب
شرح عصري لكتاب ابن هشام األنصاري ( ت  761هجري )
الخوٌسكً ,زٌن كامل
 :المسمى أوضح المسالك إلى ألفٌة ابن مالك
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