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1
آداب اﻟﻠﻐﺎت

عدد
النسخ

3

2

3

الشفرة

المؤلف

العنوان

Groupe de recherche sur l'art
Cong.800/00002/1 et la littérature

Cong.800/00003/1 Pier, John
Centre de recherche en
Anthropologie Sociale et
Cong.800/00005/1 Culturelle

 مريم جبر،فريحات

2
5

Cong.800/00006/1
cong.8000/00004/
1
800/00001/1

30

Cong.800/00001/1

مجموعة من الباحثين

3

 محمد،داود
 عبدهللا،الغذامي

1

à la recherche du meilleur des mondes :
ittérature et sciences sociales : actes du
colloque international d'Aix-en-Provence
/ organisé par le Groupe de recherche
sur l'art et la littérature (GRAL) du
Laboratoire méditerranéen de sociologie
(LAMES), 25-26 mai 1999
Narratologies contemporaines :
Approches nouvelles pour la théorie et
l'analyse du récit
Productions et réceptions culturelles :
Littérature, musique et cinéma
 أوراق المؤتمر: التفاعل بين األدب و الفنون األخرى
الدولي الذي نظمه ماستر التواصل و تحليل الخطاب
2017  ديسمبر20-18 و مختبر التراث الثقافي
 وقائع المؤتمر: الحقول األدبية و استراتيجية األدباء
2012  نوفمبر08  و07 المنظم يومي
 مقاربات حول المرأة والجسد واللغة: ثقافة الوهم
 ندوة: قضايا النقد األدبي بين النظرية والتطبيق
2008  مارس19-18 ،الصورة والخطاب
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2
آداب أﻟﻤﺎﻧﯿﺔ أﺧﺮى

العنوان

الشفرة

المؤلف

839/00002/1 Stangerup, Henrik L'idée du bleu : joachim patinir
839/00001/1
الجرلوف ،سلمى
مغامرات نلز العجيب

2

عدد
النسخ
1
2
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3

عدد
النسخ

الشفرة

5

890/00001/1

4

890/00002/1

Sample output to test PDF Combine only

المؤلف

العنوان

Tolstoy, Leo Anna Karenina
Eugene Onégin & four tales from Russia's
Pushkin,
southern frontier : a prisoner in the Caucasus ;
Alekxander The fountain of Bahchisaray ; Gypsies ; Poltava

3
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4

الشفرة
المؤلف
891/00011/1 Tourgueniev

العنوان
Eaux printanières

عدد
النسخ
3

891/00009/1 Dostoievski, fedor mikhailovitch Les pauvres gens
891/00010/1 Tchekhov
) Ma femme : (1883-1901
أشعار روسية عن الثورة الجزائرية و الجزائر :
891/00014/1
مجموعة من المؤلفين
الرمل و الثلج
أصوات بوق أسرافيل  :دراسة في الفكر الديني عند
891/00013/1
الشاروط ،فراس عبد الجليل
ديستويفسكي
األدب الروماني في العصر الذهبي  :نماذج من النثر
891/00004/1
عالم ،محمد
الالتيني
الترجمة و النسق األدبي  :تعريب الشاهنامة في
891/00003/1
الشرقاوي ،عبد الكبير
األدب العربي

6

بسترناك ،بوريس
شولوخوف ،مخائيل
بوشكين ،ألكسندر
جوركي ،مكسيم
بولغاكف ،ميخائيل
هالل ،محمد

891/00008/1
891/00007/1
891/00012/1
891/00006/1
891/00002/1
891/00005/1

3
2
1
2
3
10

األيوبي ،ياسين

891/00001/1

8

الدكتور جيفاكو
الدون الهادئ
الضيف الحجري
طالب الليل
قلب كلب  :رواية
مختارات من الشعر الفارسي
واقعية األدب في رواية "آنا كارنينا" لتولستوي :
يليها موجز روائي مكثف لمحطاتها الكبرى وفقا
لنصوص مختارة من الرواية

4

3
3
1
4
10

Sample output to test PDF Combine only
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5

العنوان
الحب القاتل  :دراسة أدبٌة نسوٌة فً قصص الحب
التوراتٌة

الشفرة

المؤلف

عدد
النسخ

بال ،مٌكً

892/00006/1

5

كالزمن ،جوزف

892/00005/1

6

الهدٌب ،فائزة

892/00001/1

3

صورة العرب فً القصة العبرٌة القصٌرة

الشامً ،رشاد
علٌان ،سٌد
سلٌمان

892/00002/1

3

892/00003/1

2

فً النفاق اإلسرائٌلً  :قراءة فً المشهد و الخطاب

العٌدٌ ,منى

892/00004/1

5

الفكاهة الٌهودٌة
القصص التوراتٌة فً الشعر العبري الحدٌث :
بٌالٌك ،تشرنخوفسكً ،كرٌنبرك
تفكٌك الصهٌونٌة فً األدب اإلسرائٌلً

5

Sample output to test PDF Combine only
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6

عدد
النسخ
2

Sample output to test PDF Combine only

الشفرة
893/00001/1

6

المؤلف
Mehdi,
Ahmed

العنوان
Recueil de contes kabyles
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7

عدد
النسخ
2

العنوان
Le traité de mécanique : les vies
894/00001/1 Anar, C,Ihsan Oktay incroyables et joviales des ingénieux

Sample output to test PDF Combine only

الشفرة

المؤلف

7
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8

العنوان
الذين يحبون الشوك

المؤلف
تانيزاكي،
جونيتشيرو

الشفرة
895/00001/1

8

عدد
النسخ
8

Sample output to test PDF Combine only
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9
آداب ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿﺎ

العنوان
الذين يحبون الشوك

المؤلف
تانيزاكي،
جونيتشيرو

الشفرة
895/00001/1

9

عدد
النسخ
8
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10
آداب ﻟﻐﺎت أﺧﺮى

عدد
النسخ
5

4

الشفرة
890/00001/1

890/00002/1

المؤلف

العنوان

Tolstoy, Leo Anna Karenina

Pushkin,
Alekxander

10

Eugene Onégin & four tales from Russia's
southern frontier : a prisoner in the Caucasus ;
The fountain of Bahchisaray ; Gypsies ; Poltava
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11
أداب ھﻨﺪ أورﺑﯿﺔ ﺷﺮﻓﯿﺔ و ﻛﻠﺘﯿﺔ

الشفرة
المؤلف
891/00011/1 Tourgueniev

العنوان
Eaux printanières

891/00009/1 Dostoievski, fedor mikhailovitch Les pauvres gens
891/00010/1 Tchekhov
) Ma femme : (1883-1901
أشعار روسية عن الثورة الجزائرية و الجزائر :
891/00014/1
مجموعة من المؤلفين
الرمل و الثلج
أصوات بوق أسرافيل  :دراسة في الفكر الديني عند
891/00013/1
الشاروط ،فراس عبد الجليل
ديستويفسكي
األدب الروماني في العصر الذهبي  :نماذج من النثر
891/00004/1
عالم ،محمد
الالتيني
الترجمة و النسق األدبي  :تعريب الشاهنامة في
891/00003/1
الشرقاوي ،عبد الكبير
األدب العربي
891/00008/1
بسترناك ،بوريس
الدكتور جيفاكو
891/00007/1
شولوخوف ،مخائيل
الدون الهادئ
891/00012/1
بوشكين ،ألكسندر
الضيف الحجري
891/00006/1
جوركي ،مكسيم
طالب الليل
891/00002/1
بولغاكف ،ميخائيل
قلب كلب  :رواية
891/00005/1
هالل ،محمد
مختارات من الشعر الفارسي
واقعية األدب في رواية "آنا كارنينا" لتولستوي :
يليها موجز روائي مكثف لمحطاتها الكبرى وفقا
891/00001/1
األيوبي ،ياسين
لنصوص مختارة من الرواية

11

عدد
النسخ
3
3
3
1
4
10
6
3
2
1
2
3
10

8
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12
أدب اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﻳﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ

عدد
النسخ
8

الشفرة

المؤلف

العنوان
A book of English prose : Arranged for
829/00001/1 Lubbock, Percy preparatory and elementary schools

12
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13

الشفرة
المؤلف
891/00011/1 Tourgueniev

العنوان
Eaux printanières

عدد
النسخ
3

891/00009/1 Dostoievski, fedor mikhailovitch Les pauvres gens
891/00010/1 Tchekhov
) Ma femme : (1883-1901
أشعار روسية عن الثورة الجزائرية و الجزائر :
891/00014/1
مجموعة من المؤلفين
الرمل و الثلج
أصوات بوق أسرافيل  :دراسة في الفكر الديني عند
891/00013/1
الشاروط ،فراس عبد الجليل
ديستويفسكي
األدب الروماني في العصر الذهبي  :نماذج من النثر
891/00004/1
عالم ،محمد
الالتيني
الترجمة و النسق األدبي  :تعريب الشاهنامة في
891/00003/1
الشرقاوي ،عبد الكبير
األدب العربي

6

بسترناك ،بوريس
شولوخوف ،مخائيل
بوشكين ،ألكسندر
جوركي ،مكسيم
بولغاكف ،ميخائيل
هالل ،محمد

891/00008/1
891/00007/1
891/00012/1
891/00006/1
891/00002/1
891/00005/1

3
2
1
2
3
10

األيوبي ،ياسين

891/00001/1

8

الدكتور جيفاكو
الدون الهادئ
الضيف الحجري
طالب الليل
قلب كلب  :رواية
مختارات من الشعر الفارسي
واقعية األدب في رواية "آنا كارنينا" لتولستوي :
يليها موجز روائي مكثف لمحطاتها الكبرى وفقا
لنصوص مختارة من الرواية

13

3
3
1
4
10
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أﺷﻜﺎل أدﺑﯿﺔ أﺧﺮى

الشفرة

عدد
النسخ

818/00009/1

3

818/00004/1
818/00013/1

3
3

818/00007/1

1

818/00012/1
818/00008/1

1
4

عباس ،عباس عبد الحلٌم

818/00014/1

3

محمود ،عبد المطلب

818/00018/1

5

اوالطوف ،أحمد

818/00015/1

11

العٌسى ،هالل
النمر ،محمد

818/00001/1
818/00016/1

5
3

نسٌم ،سحر
زٌقم ،عبد الوحٌد

818/00010/1
818/00003/1

1
1

عنانً ،عمر
حقً ,عبد الوهاب

818/00002/1
818/00017/1

5
7

818/00011/1
818/00006/1

3
4

818/00005/1

4

المؤلف

العنوان
The garden of Joys : an anthology of
Oriental anecdotes, fables and
Cattan, Henry
proverbs
أحلى الحكاٌات من كتاب أخبار الحمقى و
إبن الجوزى
المغفلٌن
حسن ،حسٌن
األحالم المهاجرة
أبو بكر الخوارزمً،
محمد
األمثال
األمثال العربٌة القدٌمة  :دراسة أسلوبٌة سردٌة
داود ،أمانً
حضارٌة
الشركً ,محمد
الحبق والعتبات  :لقطات وجوه و قراءات
الذاكرة ...والكلمات كتابات فً أدب السٌرة
المقالب الجوهرٌة فً ما سبق األٌام الهمجٌة :
سٌرة لٌست روائٌة
بالغة الخطاب الحكائً  :استراتٌجٌات الحجاج
فً كلٌلة ودمنة
جامع روائع الحكم و النصائح و المواعظ فً
األدب و التارٌخ  :و ما تمثل به العرب و العجم
عن ألسن الطٌر و الحٌونات
جعبة الحاوي
حكاٌات جدتً المعاصرة  - :ألطفال ما بعد
الثورة-
سجٌن الشرف  :خواطر
سمر البادٌة ضرب المكانس  :من ٌومٌات معلم
فً البادٌة
مشاكل

من أحادٌث أبً علً الحمالوي  :مجموعة حكاٌا الشوٌط ،عبد العزٌز
العروي ،عبد هللا
ٌومٌات1973-1967
ٌومٌات : 1981-1974المسٌرة
العروي ،عبد هللا
الخضراء:ماقبلها و ما بعدها

14
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15

عدد
النسخ
2

الشفرة

المؤلف

العنوان
Le traité de mécanique : les vies
894/00001/1 Anar, C,Ihsan Oktay incroyables et joviales des ingénieux

15
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16

العنوان
الذين يحبون الشوك

المؤلف
تانيزاكي،
جونيتشيرو

الشفرة
895/00001/1

16

عدد
النسخ
8
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17

عدد
النسخ

الشفرة

5

890/00001/1

4

890/00002/1

المؤلف

العنوان

Tolstoy, Leo Anna Karenina
Eugene Onégin & four tales from Russia's
Pushkin,
southern frontier : a prisoner in the Caucasus ;
Alekxander The fountain of Bahchisaray ; Gypsies ; Poltava

17
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18

عدد
النسخ

الشفرة

5

890/00001/1

4

890/00002/1

Sample output to test PDF Combine only

المؤلف

العنوان

Tolstoy, Leo Anna Karenina
Eugene Onégin & four tales from Russia's
Pushkin,
southern frontier : a prisoner in the Caucasus ;
Alekxander The fountain of Bahchisaray ; Gypsies ; Poltava

18

o test PDF Combine only
19

الشفرة
المؤلف
891/00011/1 Tourgueniev

العنوان
Eaux printanières

عدد
النسخ
3

891/00009/1 Dostoievski, fedor mikhailovitch Les pauvres gens
891/00010/1 Tchekhov
) Ma femme : (1883-1901
أشعار روسية عن الثورة الجزائرية و الجزائر :
891/00014/1
مجموعة من المؤلفين
الرمل و الثلج
أصوات بوق أسرافيل  :دراسة في الفكر الديني عند
891/00013/1
الشاروط ،فراس عبد الجليل
ديستويفسكي
األدب الروماني في العصر الذهبي  :نماذج من النثر
891/00004/1
عالم ،محمد
الالتيني
الترجمة و النسق األدبي  :تعريب الشاهنامة في
891/00003/1
الشرقاوي ،عبد الكبير
األدب العربي

6

بسترناك ،بوريس
شولوخوف ،مخائيل
بوشكين ،ألكسندر
جوركي ،مكسيم
بولغاكف ،ميخائيل
هالل ،محمد

891/00008/1
891/00007/1
891/00012/1
891/00006/1
891/00002/1
891/00005/1

3
2
1
2
3
10

األيوبي ،ياسين

891/00001/1

8

الدكتور جيفاكو
الدون الهادئ
الضيف الحجري
طالب الليل
قلب كلب  :رواية
مختارات من الشعر الفارسي
واقعية األدب في رواية "آنا كارنينا" لتولستوي :
يليها موجز روائي مكثف لمحطاتها الكبرى وفقا
لنصوص مختارة من الرواية

19

3
3
1
4
10

Sample output to test PDF Combine only
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20

العنوان
الحب القاتل  :دراسة أدبٌة نسوٌة فً قصص الحب
التوراتٌة

المؤلف

الشفرة

عدد
النسخ

بال ،مٌكً

892/00006/1

5

كالزمن ،جوزف

892/00005/1

6

الهدٌب ،فائزة

892/00001/1

3

صورة العرب فً القصة العبرٌة القصٌرة

الشامً ،رشاد
علٌان ،سٌد
سلٌمان

892/00002/1

3

892/00003/1

2

فً النفاق اإلسرائٌلً  :قراءة فً المشهد و الخطاب

العٌدٌ ,منى

892/00004/1

5

الفكاهة الٌهودٌة
القصص التوراتٌة فً الشعر العبري الحدٌث :
بٌالٌك ،تشرنخوفسكً ،كرٌنبرك
تفكٌك الصهٌونٌة فً األدب اإلسرائٌلً

20

Sample output to test PDF Combine only
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21

عدد
النسخ
2

Sample output to test PDF Combine only

الشفرة
893/00001/1

21

المؤلف
Mehdi,
Ahmed

العنوان
Recueil de contes kabyles
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22

عدد
النسخ
2

العنوان
Le traité de mécanique : les vies
894/00001/1 Anar, C,Ihsan Oktay incroyables et joviales des ingénieux

Sample output to test PDF Combine only

الشفرة

المؤلف

22
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23

العنوان
الذين يحبون الشوك

المؤلف
تانيزاكي،
جونيتشيرو

الشفرة
895/00001/1

23

عدد
النسخ
8

Sample output to test PDF Combine only
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24

عدد
النسخ
1
1
62

Sample output to test PDF Combine only

الشفرة
المؤلف
860/00002/1 Juan, Marin

العنوان
Antologia de la literatura espanola

860/00003/1 Franco, Jean Le commentaire dirigé
 أنطولوجيا من الشعر: األندلس بين الحلم و الحقيقة
860/00001/1  عبد هللا،حمادي
اإلسباني األندلسي المعاصر

24
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25

المؤلف

العنوان

Adolfo Bécquer, Gustavo Rimas

عدد
النسخ

الشفرة
861/00002/1

1

861/00004/1

5

بابلو نٌرودا  :قصائد مختارة
بابلو نٌرودا سٌالنبجرا  :األعمال الشعرٌة
الكاملة

نٌرودا ،بابلو

861/00003/1

5

نٌرودا ،بابلو

861/00001/1

2

مدخل إلى الشعر اإلسبانً الحدٌث  :دراسات

حمادي ،عبد هللا

861/00005/1

10

بابلو نٌرودا  :شاعر الشٌلً األكبر :مقاربة نقدٌة حمادي ،عبد هللا

25
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26

العنوان
حديقة
الحب

المؤلف
لوركا ،فيدريكو
غارثيا

الشفرة
862/00001/1

عدد
النسخ
1

26
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27

العنوان
األم
باوال
عن الحب و شياطين
أخرى

المؤلف
ديليد ،جرتسيا
الليندي ،إيزابيل
جارسيا ماركيز،
جابرييل

الشفرة
863/00003/1
863/00001/1

عدد
النسخ
2
3

863/00002/1

3

27
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28

عدد
النسخ
4
2

الشفرة
المؤلف
العنوان
868/00002/
Maria zambrano, la tumba de antigona : Y otros
1
St guily, Camille lacau textos sorbe el personaje tragico
868/00001/
1
 جابرييل،جارسيا ماركيز
األم الكبيرة

Sample output to test PDF Combine only
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29

عدد
النسخ
4

Sample output to test PDF Combine only

الشفرة

المؤلف

850/00001/1

29

العنوان

Rigoni, Mario andrea Cioran dans mes souvenirs
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30

العنوان
الكوميديا اإللهية

المؤلف
ألفيري ،دانتي

الشفرة
851/00001/1

عدد
النسخ
2

30

Sample output to test PDF Combine only
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31

العنوان
إيزابيال و ثالث سفن و محتال  :بمناسبة
حصول داريوفو على جائزة نوبل 1997

المؤلف

الشفرة

عدد
النسخ

داريوفو

852/00001/1

5

31
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عدد
النسخ
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الشفرة

المؤلف

العنوان

3

853/00001/1

Boccaccio, giovanni Decameron

9

853/00002/1

Jebreal, Rula

32

La promise d'assouan
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عدد
النسخ

3
2
3

الشفرة

المؤلف

Groupe de recherche sur l'art
Cong.800/00002/1 et la littérature
Cong.800/00003/1 Pier, John
Centre de recherche en
Cong.800/00005/1 Anthropologie Sociale et

 مريم جبر،فريحات

2
5

Cong.800/00006/1
cong.8000/00004/
1
800/00001/1

30

Cong.800/00001/1

مجموعة من الباحثين

3
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 محمد،داود
 عبدهللا،الغذامي

33

العنوان
à la recherche du meilleur des mondes :
ittérature et sciences sociales : actes du
colloque international d'Aix-en-Provence
/ organisé par le Groupe de recherche
sur l'art et la littérature (GRAL) du
Laboratoire méditerranéen de sociologie
(LAMES), 25-26 mai 1999
Narratologies contemporaines :
Approches nouvelles pour la théorie et
Productions et réceptions culturelles :
Littérature, musique et cinéma
 أوراق المؤتمر: التفاعل بين األدب و الفنون األخرى
الدولي الذي نظمه ماستر التواصل و تحليل الخطاب
2017  ديسمبر20-18 و مختبر التراث الثقافي
 وقائع المؤتمر: الحقول األدبية و استراتيجية األدباء
2012  نوفمبر08  و07 المنظم يومي
 مقاربات حول المرأة والجسد واللغة: ثقافة الوهم
 ندوة: قضايا النقد األدبي بين النظرية والتطبيق
2008  مارس19-18 ،الصورة والخطاب
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المؤلف

العنوان
Littérature : 140 textes théoriques et
801/00046/1 Vassevière, Jacques critiques

5

801/00049/1 Aboura, Abdelmajid L'oralité initiatique dans le soufisme litteraire

10

801/00045/1 Jouve, Vincent

4

إبداعٌة النص األدبً

سعٌد ،سعاد

801/00048/1

10

أسالٌب التعبٌر األدبً

السعافٌن ،ابراهٌم

801/00005/1

6

األدب  :تعرٌفه ,ألوانه ,مذاهبه

بطرس ,أنطونٌوس

801/00007/1

3

األدب فً خطر

تزفٌطان ,طودوروف

801/00008/1

4

األدب و المجتمع

ساري ،محمد

801/00006/1

6

األدب والمجتمع  :دراسة فً علم اجتماع األدب

رشوان ،حسٌن

801/00014/1

25

األدب والمؤسسة والسلطة  :نحو ممارسة أدبٌة جدٌدة

ٌقطٌن ,سعٌد

801/00011/1

2

األدب وفنونه

مندور ،محمد

801/00024/1

3

األدب ومذاهبه

مندور ،محمد

801/00010/1

2

التحلٌل اإلجتماعً لألدب
التحلٌل النصً  :تطبٌقات على نصوص من التورات و
اإلنجٌل و القصة القصٌرة

ٌاسٌن ،السٌد

801/00039/1

2

بارت ،روالن

801/00021/1

6

التشابه و اإلختالف  :نحو مناهجٌة شمولٌة

مفتاح ،محمد

801/00041/1

2

الشعر الوجود والزمان  :رؤٌة فلسفٌة للشعر

بومسهولً ،عبد العزٌز

801/00031/1

6

الفلسفة و الشعر
المدخل إلى علم األدب

ناربٌون ،كارلوس
مجموعة من المؤلفٌن
الروس

801/00033/1

2

801/00009/1

20

النص و الجسد و التأوٌل

الزاهً ،فرٌد

801/00032/1

2

801/00037/1

5

بؤس البنٌوٌة  :األدب والنظرٌة البنٌوٌة

جاكسون ،لٌونارد

801/00030/1

11

بٌن الفلسفة واألدب  :دراسات و سٌر

بوخلٌط ،سعٌد

801/00047/1

8

? Pourquoi étudier la littérature

النظرٌة األدبٌة ومصطلحاتها الحدٌثة  :دراسة لغوٌة تحلٌلٌة حجازي ،سمٌر

34

الشفرة

عدد
النسخ
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جدلٌة العالقة بٌن الفلسفة و األدب

علٌان ،أحمد

801/00034/1

2

دراسات فً الشعر والفلسفة

االوسً ،سالم

801/00044/1

3

دراسات فً الواقعٌة

لوكاش ،جورج

801/00036/1

3

رواٌة لٌلٌات امرأة آرق فً ضوء التحلٌل النفسً

بن شعٌب ،خالد

801/00043/1

14

سوسٌولوجٌا األدب

إسكاربٌت ،روبٌر

801/00042/1

2

سوسٌولوجٌا األدب  :اآللٌات والخلفٌة اإلٌبٌستٌمولوجٌة
سوسٌولوجٌا األدب  :دراسة الواقعة األدبٌة علً ضوء
علم اإلجتماع

األنطاكًٌ ،وسف

801/00001/1

3

الحسٌن ,قصً

801/00015/1

5

سٌكولوجٌا األدب  :الماهٌة واالتجاهات

سعٌد ,سعاد

801/00002/1

17

عتبات  :جرار جٌنٌت من النص إلى المناص

بلعابد ،عبدالحق

801/00035/1

4

عتبات القول  :دراسات فً النقد ونظرٌة األدب

بوهرور ،حبٌب

801/00004/1

27

علم اجتماع األدب

عبد الجواد ,مصطفى

801/00029/1

7

علم إجتماع األدب

البحراوي ،سٌد

801/00012/1

4

علم اجتماع األدب  :النظرٌة والمنهج والموضوع

البدوي ,محمد

801/00013/1

11

فنون األدب الحدٌث  :بٌن األدب الغربً و األدب الحدٌث

شلبً ،عبد العاصً

801/00003/1

22

فنون األدب العالمً

راغب ،نبٌل

801/00018/1

9

فً األدب الفلسفً

شٌا ،شفٌق

801/00026/1

3

فً الكتابة األدبٌة  :ستة مقترحات لأللفٌة الثالثة

كالفٌنو ،إٌطالو

801/00027/1

3

فً النظرٌة األدبٌة و الحداثة

مرزوق ,حلمً

801/00016/1

10

فً علم اجتماع األدب  :تغٌر قٌمة االنتماء فً المجتمع

عبد العزٌز ،همت بسٌونً

801/00040/1

4

فً نظرٌة األدب

الماضً ،شكري

801/00020/1

3

مع كتاب نوبل  :حورات نادرة

عٌد ،حسٌن

801/00025/1

1

مقدمة فً نظرٌة األدب

تلٌمة ,عبد المنعم

801/00038/1

2

موسوعة االبداع األدبً

راغب ،نبٌل

801/00017/1

13

موسوعة النظرٌات األدبٌة

راغب ،نبٌل

801/00019/1

4
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نظرٌة األدب فً القرن العشرٌن

العمري ,محمد

801/00028/1

3

نظرٌة الشعر عند الفالسفة اإلسالمٌٌن

جمعً ،األخضر
بوثوٌلو إٌفانكوس ،خوسٌه
مارٌا

801/00023/1

2

801/00022/1

1

نظرٌة اللغة األدبٌة
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عدد
النسخ
4
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الشفرة
806/00001/1

37

المؤلف

العنوان

Boudrot, Pierre L'écrivain éponyme
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العنوان
أثر تحلٌل نصوص أدبٌة مختارة فً األداء
التعبٌري
أسئلة المنهجٌة العلمٌة فً اللغة واألدب
البحوث اللغوٌة و األدبٌة  :اإلتجاهات و المناهج و
اإلجراءات
المنهج العلمً فً البحث األدبً
المنهجٌة فً األدب و العلوم اإلنسانٌة
النص األدبً والنقدي  :بٌن القراءة واإلقراء :نحو
نموذج تطبٌقً
الوجٌز فً مناهج البحث األدبً  :وفنٌات البحث
العلمً
معالم البحث األدبً
مناهج البحث األدبً
منهج البحث فً األدب واللغة

المؤلف

عدد
النسخ

الشفرة

السلطانً ،حمزة
بعلى ،أمنة

807/00010/1
807/00002/1

2
15

نهر ,هادي
السٌوفً ,مصطفى
العروي ,عبد هللا

807/00006/1
807/00003/1
807/00007/1

11
5
3

لشهبٌ ،ونس

807/00008/1

4

بن سالمة ،الربعً
عبد الحمٌد ،عبد
الرحمن
خلٌفٌ ،وسف
النسون

807/00009/1

7

807/00004/1
807/00005/1
807/00001/1

8
7
3

38
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عدد
النسخ
5

الشفرة
808/00016/1

2

808/00076/3

Vassevière, Jacques

3

808/00031/1

Loup, Hélène

4

808/00075/1

Kavian, Eva

2
5
4
4

808/00068/1
808/00079/1
808/00078/1
808/00077/1

Kian, Soheila
Pruner, Michel
Fourcaut, Laurent
Philippe, Gilles

5
3
3
5

808/00073/1
808/00072/1
808/00082/1
808/00080/1

Piegay-Gros, Nathalie
Meyer, Bernard
Garaudy, Roger
Poitry, Guy

1

808/00067/1

2
8
6
2
2
3
5
1
17
2
2
7
4
5
9

808/00085/1
808/00069/1
808/00081/1
808/00059/1
808/00074/1
808/00052/1
808/00036/1
808/00035/1
808/00040/1
808/00083/1
808/00038/1
808/00053/1
808/00044/1
808/00065/1
808/00002/1

Laurent, Jean-Paul
Université Abderrahmane MiraBejaia
Bouzar, Wadi
Migé, Alain
Combes, André
Bergez, Daniel
 ٌوسف،إسكندر
 فوزي,عٌسى
 محمد،برٌغش
 سمٌر،أحمد
 عبد االله،العرداوي
 إسماعٌل،عبد الفتاح
 طلعت،ًخفاج
 انشراح،ًالمشرف
 عبد الفتاح،أبو معال
 عبد الفتاح،أبو معال

4
4
3
6
2
19
19

808/00039/1
808/00037/1
808/00055/1
808/00042/1
808/00048/1
808/00018/1
808/00017/1

 إسماعٌل،عبد الفتاح
 أحمد،زلط
 عبد العزٌز،شرف
 محمد,حالوة
 محمد،ًالدال
 بول,رٌكور
 بول,رٌكور

Sample output to test PDF Combine only

المؤلف
 أمبرتو،إٌكو

39

العنوان
6 نزهات فً غابة السرد
Bien écrire pour réussir ses études
: orthographe, lexique, syntaxe,
150 règles et rappels, 150
Conter aux adolescents : une
merveilleuse aventure
Ecrire et faire écrire : 50 auteurs
belges vous font écrire
Ecritures et transgressions d'assia
djebar et de leila sebbar : Les
L'analyse du texte de théâtre
Le commentaire composé
Le rêve du style parfait
Le roman : introduction, choix de
textes, commentaires, vadeMaîtriser l'argumentation
Mes témoins
Méthodologie de la dissertation
Rédiger pour convaincre : 15
conseils pour écriture efficace
Reflexions : analyses littéraires et
linguistiques- recueil
Roman et connaissance sociale :
Textes et mythes fondateurs :
Tournauts et Ré écritures
Vocabulaire de l'analyse littéraire
 األصول و: اتجاهات الشعرٌة الحدٌثة
 القصة- مسرح الطفل- الشعر: أدب األطفال
 أهدافه وسماته: أدب األطفال
 قراءات نظرٌة و نماذج: أدب األطفال
أدب األطفال بٌن المنهجٌة والتطبٌق
 رؤٌة نقدٌة: أدب األطفال فً العالم المعاصر
ًأدب االطفال فً مواجهة الغزو الثقاف
أدب األطفال مدخل للتربٌة اإلبداعٌة
أدب األطفال و أسالٌب تربٌتهم و تعلٌمهم و
أدب األطفال و ثقافة الطفل
 لألسوٌاء: أدب األطفال وقضاٌا العصر
وذوي اإلحتٌاجات الخاصة
ً دراسة معاصرة ف: ًأدب الطفل العرب
أدب المقالة
 منظور إجتماعً و: األدب القصصً للطفل
األدب المسرحً المعاصر
ًالتصوٌر فً السرد القصص
ًالحبكة و السرد التارٌخ
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الحٌاة فً الرواٌة  :قراءات فً الرواٌة
الرواٌة البولسٌة  :بحث فً النظرٌة
واألصول التارٌخٌة والخصائص الفنٌة وأثر
الرواٌة التارٌخٌة  :مولدها ةأثرها فً الوعً
القومً العربً العام -رواد ورواٌات -دراسة
الرواٌة وتأوٌل التارٌخ  :نظرٌة الرواٌة
الزمان المروي
الزمن النوعً و إشكالٌات النوع السردي
السرد بٌن الرواٌة المصرٌة و األمرٌكٌة :
دراسة فً واقعٌة القاع
الفضاء الروائً
القراءة و تولٌد الداللة  :تغٌٌر عاداتنا فً
القصة الحدٌثة فً ضوءالمنهج الشكلً
القٌم اإلنسانٌة فً أدب األطفال
المرجع فً أدب األطفال
المسرح و العالم  :األداء و فن السٌاسة الثقافٌة
المسرح والمناهج النقدٌة الحداثٌة  :نماذج من
المسرح الجزائري والعالمً
النص المسرحً  :دراسة تحلٌلٌة و تارٌخٌة
لفن الكتابة المسرحٌة
الوجود و الزمان و السرد  :فلسفة بول رٌكور
بالغة الخطاب وعلم النص
بنٌة النص السردي  :من منظور النقد األدبً
تحلٌل الخطاب األدبً واإلعالمً  :بٌن
تحلٌل الخطاب السردي وقضاٌا النص
تطور المصطلحات النقدٌة والبالغٌة فً
األدب المملوكً  :ابن األثٌر الحلبً أنموذجا
تٌار الوعً فً الرواٌة الحدٌثة
ثنائٌة الشعر والنثر فً الفكر النقدي  :بحث
فً المشاكلة واإلختالف
جمالٌات الرواٌة المعاصرة
حول أدب األطفال
دراسات مختارة السرد فً السٌنما
دراسة تحلٌلٌة األصول النص المسرحً
سرد األخر  :األنا واألخر عبر اللغة السردٌة
سٌمٌولوجٌا المسرح بٌن النص والعرض :
دراسة تطبٌقٌة على مسرحً شكسبٌر والحكٌم
شعرٌة الفضاء الروائً
صنعة الشعر
غرائب وعجائب النساء
فن الرواٌة
فن القص  :فً النظرٌة والتطبٌق
فنون العرض المسرحً و مناهج البحث
فنون المسرح واالتصال اإلعالمً  :المسرح
النثري ،المسرح الشعري ،اإلعالم والمسرح
فً الفن المسرحً
قراءة الرواٌة  :مدخل إلى تقنٌات التفسٌر
قصائد من صربٌا

شبلول ،أحمد

808/00008/1

11

شرشار ,عبد القادر

808/00022/1

5

أبوساري ،نواف
دراج ،فٌصل
رٌكور ,بول
علً ،هٌثم

808/00010/1
808/00011/1
808/00019/1
808/00021/1

7
8
13
5

عبدالمعطى ،عفاف
جنٌت
لحمدانً ،حمٌد
هاندي ،ولٌم جً
كٌوان ،عبد العاطً
إسماعٌل ،محمود
روستم ،بهاروشا

808/00014/1
808/00012/1
808/00062/1
808/00003/1
808/00043/1
808/00041/1
808/00027/1

14
7
13
7
6
9
5

طمار ،أنوال

808/00084/1

3

عبد الوهاب ،شكري
رٌكور ,بول
فضل ،صالح
لحمدانً ،حمٌد
شطاح ،محمد
شرشار ،عبد القادر

808/00026/1
808/00020/1
808/00056/1
808/00013/1
808/00049/1
808/00071/1

4
3
7
19
4
9

كوافحة ،روال سلطان
همفري ،روبرت

808/00032/1
808/00009/1

5
2

وٌس ،أحمد
مجاهد ،مجاهد
الجوٌنً ،مصطفى
مركز اللغات والترجمة
عبدالوهاب ،شكري
صالح ،صالح

808/00050/1
808/00004/1
808/00045/1
808/00046/1
808/00028/1
808/00015/1

4
1
2
5
5
15

سالم ،هانً
إ.كٌسنر ،جوزٌف
بورخٌس ،خورخً

808/00030/1
808/00051/1
808/00025/1
808/00066/1
808/00023/1
808/00058/1
808/00029/1

9
3
10
3
3
2
5

شكري ،عبد المجٌد
كرٌج ،ادوارد جردون
هٌنكل ،روجر
مجموعة من المؤلفٌن الصرب

808/00033/1
808/00034/1
808/00005/1
808/00024/1

7
9
3
6

كوندٌرا ،مٌالن
إبراهٌم ،نبٌلة
سالم ،أبوالحسن

40
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قضاٌا شعرٌة
كلمات للمرأة فً الجمال والحب
مبادىء تحلٌل النصوص األدبٌة
مدخل إلى األدب التفاعلً
مدخل إلى نظرٌات الرواٌة
مدخل لفن قصص األطفال
مفاهٌم الشعرٌة  :دراسة مقارنة فً األصول
و المنهج و المفاهٌم
مقدمة فً األدبٌن الٌونانً والرومانً
مقدمة فً ثقافة و أدب األطفال
نظرٌة الرواٌة و الرواٌة العربٌة
نظرٌة الكومٌدٌا فً األدب و المسرح و

عمارة ،إخالص
سلٌم ،حسٌن أحمد
بركة ،بسام
البرٌكً ,فاطمة
شارتٌٌه ،بٌٌر
حسٌن ،كمال الدٌن

808/00054/1
808/00070/1
808/00057/1
808/00001/1
808/00006/1
808/00064/1

6
4
9
13
5
5

ناظم ،حسن
ابراهٌم ،محمد
دٌاب ،مفتاح
دراج ،فٌصل
نلسن ،ت .ج  .ا.

808/00063/1
808/00060/1
808/00061/1
808/00007/1
808/00047/1

3
4
3
8
5
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العنوان

الشفرة
المؤلف
809/00078/1 Biet, Christian

عدد
النسخ
4

La tragédie
Le comique et le tragique : penser le
théâtre et son histoire
Le fantastique
Le je-ne-sais-quoi : enquête sur une
énigme

809/00080/1 Meyer, Michel
809/00084/1 Prince, Nathalie

4
4

809/00083/1 Scholar, Richard

4

Le partage du secret : Cultures du
dévoilement et de l'occultation en europe
du moyen age à l'époque moderne

809/00079/1 Darbord, Bernard

4

809/00081/1 Chelebourg, Christian Les fictions de jeunesse
809/00077/1 Boyer, Alain-Michel
Les paralittératures
On ne peut pas tout réduire à des
stratégies : pratiques d'écriture et
809/00082/1 Ribard, Dinah
trajectoires sociales
809/00060/1 Edwards, Michael
Racine et Shakespeare
809/00007/1
الصاوي ،مصطفى
أبعاد فً النقد األدبً الحدٌث
809/00014/1
البازعً ,سعد
استقبال االَخر  :الغرب فً النقد العربً الحدٌث
809/00064/1
المكاوي ،سعد
أسرار اللقاء مع مخلوقات الفضاء
809/00050/1
فٌدوحٌ ،اسمٌن
اشكالٌة الترجمة فً األدب المقارن
إشكالٌة التٌارات و التأثٌرات األدبٌة فً الوطن العربً
809/00057/1
علوش ،سعٌد
 :دراسة مقارنة
809/00008/1
حجازي ,سعٌد
اشكالٌة المنهج فً النقد العربً المعاصر

4
4

4
6

809/00067/1

2

809/00061/1

5

809/00036/1
809/00056/1
809/00062/1
809/00052/1
809/00030/1
809/00045/1
809/00027/1
809/00044/1
809/00053/1
809/00043/1
809/00032/1

8
2
7
5
4
10
1
3
1
5
9

809/00031/1
809/00001/1

2
26

أشهر المذاهب المسرحٌة و نمادج من أشهر المسرحٌات خشبة ،درٌنً
إضاءات نقدٌة فً األدب األردنً والعربً والعالمً :
سمحان ،محمد
نقد أدبً
األثر األرسطً فً النقد و البالغة العربٌٌن  :إلى حدود
ارحٌلة ،عباس
القرن الثامن الهجري
محمد ،أمل
األثر العربً فً أدب سعدي الشٌرازي
البازعً ،سعد
اإلختالف الثقافً و ثقافة اإلختالف
التونجً ،محمد
اآلداب المقارنة
هنري باجو ,دانٌٌل
األدب العام المقارن
هالل ،محمد
األدب المقارن
بكارٌ ،وسف
األدب المقارن
مكً ،الطاهر
األدب المقارن  :أصوله وتطوره ومناهجه
بدٌر ،حلمً
األدب المقارن  :بحوث ودراسات
نوفل ،نبٌل
األدب المقارن  :قضاٌا و مشكالت
عبد الرحمن ،ابراهٌم
األدب المقارن بٌن النظرٌة والتطبٌق
األدب المقارن و التراث اإلسالمً  :دراسة مقارنة فً
موضوع أخالق الطبقة الحاكمة فً األدبٌن العربً
حسان ,عبد الحكٌم
والفارسً
المسدي ,عبد السالم
األدب و خطاب النقد

42
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األدب وحوار الحضارات  :المنهج و المصطلح
والنمادج
األندلس فً الرواٌة العربٌة و اإلسبانٌة المعاصرة
الخطاب النقدي فً عمان  :واقعه ومناهجه
السرد ومناهج النقد األدبً
المدخل اللغوي فً نقد الشعر  :قراءة بنٌوٌة
المدخل إلى مناهج النقد المعاصر
المقارنة المغلقة  :قراءة فً تحوالت نظرٌة " التأثٌرات
األدبٌة"
الممارسة النقدٌة
المنهج اإلجتماعً و تحوالته  :من سلطة األٌدٌولوجٌا
إلى فضاء النص
المنهج الموضوعً  :نظرٌة و تطبٌق
النظرٌة الشعرٌة  :بناء لغة الشعر
النقد  :أسس النقد األدبً الحدٌث
النقد األدبً  :بحث
النقد األدبً الحدٌث
النقد األدبً الحدٌث  :أصوله واتجاهاته
النقد األدبً الحدٌث  :قضاٌاه و منهجه
النقد األدبً المعاصر  :قضاٌاه واتجاهاته
النقد األدبً عند العرب و الٌونان معالمه وإعالمه
النقد الحدٌث و األدب المقارن
النقد الفنً  :دراسة جمالٌة
النقد و النظرٌة األدبٌة منذ 1890
النقد والدراسة األدبٌة

المعوش ،سالم
عباس ،مراد حسن
العرٌمً ،سالم
الكردي ،عبد الرحٌم
السعدنً ،مصطفى
قطوس ,بسام

809/00049/1
809/00059/1
809/00085/1
809/00015/1
809/00071/1
809/00006/1

3
4
5
6
2
3

مدنً ،محمد
بٌلسً ،كاترٌن

809/00065/1
809/00038/1

4
4

شعالن ،عبد الوهاب
حسن ،عبد الكرٌم
كوهٌن ،جان
شورد ،مارك
أمٌن ،أحمد
غنٌمً ,محمد
زكً ,كمال
هوٌدي ،صالح
حجازي ،سمٌر
حسٌن ،قصً
المحمودي ،رامً
ستولنٌتر ،جٌروم
بولدٌك ،كرٌس
مرزوق ,حلمً

809/00054/1
809/00066/1
809/00063/1
809/00026/1
809/00024/1
809/00011/1
809/00048/1
809/00070/1
809/00013/1
809/00017/1
809/00037/1
809/00016/1
809/00010/1
809/00020/1

4
14
1
2
7
11
3
3
8
15
13
13
7
15

آلٌات التأوٌل وتعددٌة القراءة  :مقاربة نظرٌة نقدٌة
بحوث ألمانٌة فً األدب العربً القدٌم
بٌن األدب العربً و التركً  :دراسة فً األدب
اإلسالمً المقارن
تأثٌر الثقافة اإلسالمٌة فً الكومٌدٌا اإللهٌة لدانتً
تأثٌرات عربٌة فً رواٌات إسبانٌة  :دراسات فً األدب
المقارن
تارٌخ النقد ونظرٌاته
تحلٌل الخطاب النقدي المغامر  :فً المغامرة الجمالٌة
للنص األدبً :دراسة فً نقد النقد
حاضر النقد األدبً  :مقاالت فً طبٌعة األدب
دراسات أدبٌة مقارنة

بوبعٌو ،بوجمعة
هاٌنه ،بٌتر

809/00072/1
809/00051/1

1
3

المصري ،حسٌن
فضل ،صالح

809/00046/1
809/00055/1

4
3

عبد الحلٌم ،عبد اللطٌف
صقر ،أحمد

809/00039/1
809/00021/1

5
1

شهاب ،أحمد
مصطفى عبد الرازق
هالل ،محمد غنٌمً

809/00076/1
809/00025/1
809/00058/1

8
2
2

دراسات فً األدب المقارن  :صورة مدٌنة الجزائر
العاصمة فً الرواٌة العربٌة الجزائرٌة بعد اإلستقالل
وعند ألبٌر كامو -دراسة فنٌة مقارنة-
دراسات فً األدب و النقد
دراسات فً المسرح و الشعر
دراسات فً النقد األدبً المعاصر
دلٌل الناقد األدبً

الزاوي ،األخضر
مرزوق ,حلمً
عنانً ،محمد
العشماوي ,زكً
راغب ،نبٌل

809/00040/1
809/00002/1
809/00068/1
809/00005/1
809/00022/1

28
1
2
9
2

علم التناص والتالص  :نحو منهج عنكبوتً تفاعلً

المناصرة ،عز الدٌن

809/00073/1

4

43

Sample output to test PDF Combine only

o test PDF Combine only
44

فصول من األدب المقارن

شفٌع ،السٌد

809/00034/1

6

فكر غالب هلسا النقدي  :دراسة فً المنهج والتطبٌق
فلسفة النقد التفكٌكً فً الكتابات النقدٌة المعاصرة
فً األدب المقارن
فً األدب المقارن  :دراسات نظرٌة وتطبٌقٌة
فً األدب المقارن  :مقدمات للتطبٌق
فً النقد األدبً
فً النقد الحدٌث  :دراسة فً مذاهب نقدٌة حدٌثة و
أصولها الفكرٌة
فً قضاٌا النقد واألدب
فً نظرٌة النقد  :متابعة ألهم المدارس النقدٌة
المعاصرة ورصد لنظرٌاتها
قضاٌا النقد األدبً  :بٌن القدٌم و الحدٌث
ما األدب المقارن ؟
مستقبل األدب المقارن فً ظل العولمة ٌ :كون او ال
ٌكون ..تلك هً المسألة
معرفة اآلخر  :مدخل إلى المناهج النقدٌة الحدٌثة
مقدمة فً مناهج النقد األدبً وتحلٌل النص
مناهج النقد المعاصر
نظرٌة األدب المقارن وتجلٌاتها فً األدب العربً
نقد و إبداع

علٌان ،حسن
تاورٌت ،بشٌر
هٌكل ،عزة
مكً ،الطاهر
كاظم ،نجم
عتٌق ،عبد العزٌز

809/00019/1
809/00074/1
809/00028/1
809/00033/1
809/00029/1
809/00047/1

2
22
5
6
14
3

عبد الرحمن ،نصرت
أبو لبن ،زٌاد

809/00012/1
809/00004/1

3
8

مرتاض ،عبدالملك
العشماوي ,زكً
برونٌل ،بٌٌر

809/00018/1
809/00003/1
809/00069/1

13
7
29

مدنً ،محمد
سعٌد الغانمً
محمود ،عصام
فضل ،صالح
دروٌش ،أحمد
بقشٌش ,محمود

809/00035/1
809/00023/1
809/00075/1
809/00041/1
809/00042/1
809/00009/1

4
4
4
7
2
2
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عدد
النسخ

الشفرة

3

810/00399/1

العنوان
Arabic literature : postmodern
Neuwirth, Angelika perspectives

14

810/00357/1

Tamim, abu l'arab

3

3

2

المؤلؾ

Centre de
recherche en
Cong.810/00018/ anthropologie
Corporéité et marginalité dans le
1
sociale et culturelle roman algérien contemporain
Bouguerra,
810/00401/1 Mohamed Ridha
BanethCong.810/00015/ Nouailhetas,
1
Emilienne

4

810/00402/1

Khalis, Salah

15

810/00394/1

Choualeb, djamel

2

810/00471/1

Bendjelid, Faouzia

4

810/00404/1

Messaâdi, Sakina

5

810/00338/1

3

Ghebalou, Yamile
Centre de
recherche en
Anthropologie
Cong.810/00021/ Sociale et
1
Culturelle

10

2

810/00358/1

Bekkat, Amina

Cong.810/00007/
1
Chadli, El Mostafa

4

8

Classes des savants de l'ifriqiya

810/00442/1

Cong.810/00017/
1
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Ostle, Robin
مؤسسة جائزة عبد
العزٌز سعود البابطٌن
لإلبداع الشعري

45

Histoire de la littérature du Maghreb
: littérature francophone

La critique le critique
La vie litteraire a seville au 11 siecle
Le problème de l'identité dans
l'oeuvre de mouloud mammri
Le roman algérien contemporain en
débat
Les romanciéres coloniales et la
femme colonisée : contribution a
une étude de la littérature coloniale
en Algérie
Litterature algérienne
contemporaine et actualité des
symboles culturels

Rachid Boudjedra et la productivité
du texte
regards sur les littératures d'afrique
Représentation de la femme dans
l'imaginaire populaire et dans le
patrimoine oral marocain
Writing the self : autobiographical
writing in modern arabic literature
أبحاث دورة أبً تمام واحتفالٌة مؤسسة جائزة
عبد العزٌز سعود البابطٌن لإلبداع الشعري
2014  أكتوبر23-21 بٌوبٌلها الفضً مراكش
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أبحاث مؤتمر التراث األندلسً  :الشخصٌة و
األثر
ابن المقفع وكتابه كلٌلة دمنة  :دراسة تحلٌلٌة
ابن عربً فً أفق ما بعد الحداثة
أبوتمام بٌن ناقدٌه قدٌما وحدٌثا  :دراسة نقدٌة
لمواقؾ الخصوم واألنصار
اتجاهات النقد العربً وقضاٌاه فً القرن الرابع
الهجري ومدى تأثرها بالقرآن
أثر فتح مكة فً أدب صدر اإلسالم
إحسان عباس  :دراسات فً الثقافة و النقد
إحسان عباس  :ناقد بال ضفاؾ

أحمد مكً ،الطاهر
حفٌز ،ندٌة
المصباحً ,محمد

Cong.810/00023/
1
810/00149/1
810/00272/1

4
5
3

المحارب ،عبد هللا

810/00227/1

2

حلٌس ،الطاهر
نواصرة ،راضً
عباس ،عباس
السعافٌن ،ابراهٌم

810/00208/1
810/00262/1
810/00432/1
810/00197/1

5
4
4
3

إحسان عباس أوراق مبعثرة  :بحوث و دراسات
فً الثقافة و التارٌخ و األدب و النقد األدبً
أخبار النساء  :فً األدب العربً
آداب الشرق القدٌم و تالحق الحضارات
أدب الخلفاء الراشدٌن

عباس ،عباس
بن خمٌسً ،عمار
شحالن ،أحمد
قمٌحة ،جابر

810/00200/1
810/00284/1
810/00065/1
810/00224/1

8
3
9
5

أدب الدول المتتابعة  :الزنكٌة واألٌوبٌة والممالٌك أبوزٌد ،سامً

810/00412/1

2

بخٌتً ،عٌسى
الحوفً ،أحمد
حسن ،حسٌن

810/00446/1
810/00051/1
810/00319/1

10
3
7

فوزي ،أمٌن

810/00325/1

4

أدب الفقهاء  :حتى نهاٌة القرن الثالث الهجري
أدب المؽرب العربً قدٌما

عزت ,فارس
بن قٌنة ،عمر
كشاجم ،محمود بن
الحسٌن
معبدي ،محمد
الفاخوري ,حنا
الرقٌق ،حافظ

810/00203/1
810/00144/1

4
10

810/00397/1
810/00333/1
810/00212/1
810/00347/1

8
1
4
3

أدبٌة النص  :محاولة لتأسٌس منهج نقدي عربً

رزق ,صالح

810/00165/1

2

آراء فً دفتر األدب والفن  :البحث عن الهوٌة
أزمة اإلنسان فً األدب المعاصر
أزمة الحضارة العربٌة فً ادب عبد الرحمن
منٌؾ
أزمة النقد  :بحث فً شروط الوعً ومقدمات
المعرفة
أسالٌب الحكً عند إبراهٌم الكونً

حسٌنٌ ،سري
البشتاويٌ ،حٌى

810/00217/1
810/00340/1

4
3

إبراهٌم ،صالح

810/00376/1

3

العجان ،عبد الؽنً
علوي ،نسٌمة

810/00464/1
810/00461/1

4
4

810/00294/1

7

810/00243/1

10

أدب الرحلة الجزائري الحدٌث  :مكونات السرد
أدب السٌاسة فً العصر األموي
أدب العرب عصر الجاهلٌة
أدب العصر المملوكً األول  :مالمح المجتمع
المصري

أدب الندٌم
أدب النساء فً الجاهلٌة و اإلسالم
أدب النهضة الحدٌثة
أدبٌة النادرة  :دراسة فً بخالء الجاحظ

إستراتٌجٌات القراءة  :التأصٌل و اإلجراء النقدي قطوس ،بسام
إستراتٌجٌة القتال فً سٌرة بنً هالل  :نصوص
قرٌش ،روزلٌن لٌلى
مختارة مع شرح دراسة و تعلٌق
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أسرار الكتابة اإلبداعٌة  :عبد الرحمن الربٌعً
والنص المتعدد
أسس النقد األدبً عند العرب
أشكال التخٌل من فتات األدب و النقد
إشكالٌة الحداثة  :قراءة فً نقد القرن الرابع
الهجري
أصوات تراثٌة  :تجارب و مقاربات نقدٌة
أصوات من األدب الجزائري الحدٌث
أصول الخطاب النقدي الؽربً والعربً :
دراسةتأوٌلٌة تفكٌكٌة
أصول النقد األدبً
إطاللة على التراث األدبً
أطٌاؾ النص  :دراسة فً النقد اإلسالمً
المعاصر
أعمال الملتقى المؽاربً األول حول أدب
األطفال ٌ :ومً  13-12ماي 2004
أعندكم نبأ؟ استدعاء األندلس  :األدب الفلسطٌنً
الحدٌث
آفاق ا ألدب  :إفرٌقٌا فٌما وراء الصحراء
آفاق األدب فً العصر األموي
اإلتجاه النقدي عند إبن عربً
اإلتجاهات الفلسفٌة فً النقد األدبً عند العرب
فً العصر العباسً
األدب اإلسالمً  :قضاٌاه المفاهٌمٌة والنقدٌة
األدب اإلندلسً
األدب الجاهلً
األدب الجاهلً
األدب الجاهلً  :قضاٌا و فنون و نصوص
األدب الجاهلً  :نصوص و دراسة
األدب الجزائري القدٌم  :دراسة فً الجذور
األدب الجزائري المعاصر  :الجائزة المؽاربٌة
للثقافة
األدب الجزائري باللسان الفرنسً  :نشأته
وتطوره وقضاٌاه
األدب الحدٌث
األدب الحدٌث بٌن عدالة الموضوعٌة وجناٌة
التطرؾ
األدب الرقمً  :أسئلة ثقافٌة و تأمالت مفاهٌمٌة
األدب السٌاسً فً صدر اإلسالم  :نظرة اَدبٌة
تأرٌخٌة فاحصة
األدب الصوفً فً المؽرب واألندلس فً عهد
الموحدٌن
األدب العربً  :العصر اإلسالمً و األموي
األدب العربً  :الموسوعة الثقافٌة العامة
األدب العربً  :فً العصر ٌن المملوكً
والعثمانً
األدب العربً الحدٌث  :الرؤٌة و التشكٌل

عبٌد ،محمد
أحمد بدوي ،أحمد
فضل ،صالح

810/00204/1
810/00139/1
810/00353/1

38
12
6

أبو شوارب ،محمد
عباس ،عباس
حمادي ،عبد هللا

810/00120/1
810/00116/1
810/00081/1

13
9
14

لصحؾ ،حٌاة
أبو كرٌشة ,مصطفً
مرزوق ،عماد

810/00467/1
810/00137/1
810/00206/1

2
9
9

سعد هللا ,سالم
المركز الجامعً سوق
أهراس

810/00016/1
Cong.810/00026/
1

38
1

الجعٌدي ،محمد
الوالً ,المبروك
مرهون ،إبتسام
سالم ،زكً

810/00173/1
810/00027/1
810/00057/1
810/00135/1

4
1
8
4

عدنان ،سعٌد
محجوب ,عباس
أبوزٌد ،سامً
أبوزٌد ،سامً
مناع ,صالح
ٌوسؾ ،حسنً
خفاجً ،محمد
مرتاض ،عبد الملك

810/00425/1
810/00046/1
810/00339/1
810/00381/1
810/00044/1
810/00331/1
810/00320/1
810/00313/1

5
9
4
6
8
4
4
19

الجابرى ،محمد

810/00246/1

5

منور ,أحمد
الفاخوري ,حنا

810/00468/1
810/00033/1

10
3

قمٌحة ،جابر

810/00301/1

2

كرام ,زهور

810/00083/1

5

الؽفار ,عبد الرسول

810/00053/1

8

الكتانً ،نور الهدى
علً ،عبد الرحمن
الشعار ،فواز

810/00283/1
810/00049/1
810/00295/1

3
5
1

الحسٌن ,قصً
محمد ،حسٌن

810/00073/1
810/00074/1

10
5
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األدب العربً الحدٌث  :الرؤٌة والتشكٌل ( تراجم
مصرٌة و عربٌة مختارة )
األدب العربً الحدٌث  :الشعر
األدب العربً العصر اإلسالمً و األموي
األدب العربً القدٌم
األدب العربً فً األندلس
األدب العربً فً المؽرب األقصى
األدب العربً وتارٌخه فً العصر العباسً
األدب العربً وتارٌخه فً العصرٌن األموي
والعباسً
األدب القدٌم
األدب الكبٌر و األدب الصؽٌر البن المقفع
األدب المؽربً  :اشكالٌات وتجلٌات (دراسات
مهداة لإلستاذ عباس الجراري)
األدب المؽربً واألندلسً  :بٌن التأسٌس
والتأصٌل والتجدٌد
األدب المولد
األدب الهادؾ  :فً قصص و رواٌات ؼالب
حمزة أبو الفرح
األدب بٌن اإلمتناع و اإللتزام
األدب عند العرب  :مقاربة وسائطٌة

محمد ،حسٌن
بروكلمان ،كارل
علً ,عبد الرحمن
الفاخوري ,حنا
عتٌق ،عبد العزٌز
القباح ,محمد
حامد ،محمود

810/00302/1
810/00077/1
810/00311/1
810/00209/1
810/00067/1
810/00028/1
810/00426/1

1
5
5
4
13
4
5

خفاجً ،محمد
الفاخوري ,حنا
إبن المقفع

810/00179/1
810/00032/1
810/00010/1

1
4
4

الظرٌؾ ،محمد

810/00088/1

3

بن سالمة ،الربعً
الفاخوري ,حنا

810/00270/1
810/00210/1

31
4

الشٌخ ,ؼرٌد
الؽشتول ،الحسن
العادل ,خضر

810/00012/1
810/00009/1
810/00013/1

2
4
6

الفاخوري ,حنا
خفاجً ،محمد
زؼلول سالم ،محمد
سالم ،محمد
سالم ،محمد
سالم ،محمد
سالم ،محمد
سالم ،محمد
سالم ،محمد
سالم ،محمد
الزهٌري ،محمود

810/00211/1
810/00304/1
810/00111/1
810/00293/1
810/00306/1
810/00355/1
810/00307/1
810/00308/1
810/00309/1
810/00310/1
810/00274/1

4
2
5
5
2
5
2
2
2
2
3

810/00219/1

3

810/00059/1

11

810/00055/1

4

810/00011/1
810/00178/1
810/00317/1
810/00084/1

7
8
4
5

810/00413/1

2

810/00281/1

3

األدب فً األندلس و المؽرب -أدب اإلنحطاط
األدب فً التراث الصوفً
األدب فً العصر األٌوبً
األدب فً العصر األٌوبً
األدب فً العصر األٌوبً
األدب فً العصر الفاطمً  :الكتابة و الكتاب
األدب فً العصر المملوكً
األدب فً العصر المملوكً
األدب فً العصر المملوكً
األدب فً العصر المملوكً  :دولة الشراكسة
األدب فً ظل بنً بوٌه
األدب فً عصر العباسٌٌن  :من بداٌة القرن
زؼلول سالم ،محمد
الرابع إلى نهاٌته
األدب فً عصر العباسٌٌن  :منذ قٌام الدولة حتى
زؼلول سالم ،محمد
نهاٌة القرن الثالث
األدب فً موكب الحضارة االسالمٌة  :كتاب النثر الشكعة ,مصطفى
األدب و الؽرابة  :دراسات بنٌوٌة فً األدب
كٌلٌطو ,عبد الفتاح
العربً
ٌقطٌن ,سعٌد
األدب و المؤسسة  :نحو ممارسة أدبٌة جدٌدة
حجازي ،سمٌر
األدب والمجتمع المعاصر فً مصر
اسماعٌل ،عز الدٌن
األدب وفنونه  :دراسة ونقد
األدبٌة فً النقد العربً القدٌم  :من القرن
بٌكٌس ،أحمد
الخامس حتى القرن الثامن للهجرة
اإلستشراق األلمانً المعاصر  :و النقد العربً
درابسة ،محمد
القدٌم
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اإلستشراق الفرنسً واألدب العربً
األسرة فً األدب العربً
األسس الجمالٌة فً النقد العربً  :عروض
وتفسٌر ومقارنة
األصول
األعمال ؼٌر الكاملة لجمال فوؼالً  :مجلد
الدراسات
األعمال ؼٌر الكاملة لجمال فوؼالً  :مجلد
القصص
األعمال ؼٌر الكاملة لجمال فوؼالً  :مجلد
المقاالت -الجزء األول
األعمال ؼٌر الكاملة لجمال فوؼالً  :مجلد
المقاالت -الجزء الثالث
األعمال ؼٌر الكاملة لجمال فوؼالً  :مجلد
المقاالت .الجزء الثانً
األعمال ؼٌر الكاملة لجمال فوؼالً  :مجلد
النصوص -الجزء األول
األعمال ؼٌر الكاملة لجمال فوؼالً  :مجلد
النصوص -الجزء الثالث
األعمال ؼٌر الكاملة لجمال فوؼالً  :مجلد
النصوص -الجزء الثانً
اآلفاق اإلنسانٌة فً اآلداب والفكر
البحث البالؼً و النقدي عند ابن رشٌق
القٌروانً  :فً كتابه العمدة
البروج الرمزٌة  :دراسة فً رموز السٌاب
الشخصٌة و الخاصة
البالؼة والتواصل فً العلوم اإلنسانٌة  :الدورة
الرابعة للندوة العلمٌة الدولٌة جامعة شعٌب
الدكالً كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة بالجدٌدة -2
 3رجب  1436هـ 22 -أبرٌل  2015م.
البالؼة والنقد  :المصطلح والنشأة والتجدٌد
التجربة اإلبداعٌة فً ضوء النقد الحدٌث :
دراسات وقضاٌا
التحلٌل األدبً  :أسسه و تطبٌقاته التربوٌة
التذوق األدبً  :طبٌعته -نظرٌاته -مقوماته-
معاٌٌره -قٌاسه
التذوق األدبً والنقدي عند الخلٌفة األموي"عبد
الملك بن مروان"
التراث اللؽوي الشفاهً  :هوٌة و تواصل
التربٌة الجمالٌة واإلبداع األدبً  :مقاربة
دٌداكتٌكٌة
التفسٌر اإلعالمً لألدب العربً

دروٌش ،أحمد
حجازي  ،محمد

810/00030/1
810/00020/1

6
7

إسماعٌل ،عزالدٌن
أدونٌس

810/00234/1
810/00385/1

4
2

فوؼالً ،جمال

810/00453/1

5

فوؼالً ،جمال

810/00454/1

5

فوؼالً ،جمال

810/00455/1

5

فوؼالً ،جمال

810/00457/1

5

فوؼالً ،جمال

810/00456/1

5

فوؼالً ،جمال

810/00458/1

5

فوؼالً ،جمال

810/00460/1

5

فوؼالً ،جمال
النعٌمً ،أحمد

810/00459/1
810/00186/1

5
2

الصٌقل ،محمد

810/00125/1

2

نصر هللا ،هانً

810/00148/1

14

دحانً ،عبد الهادي بن
محمد
الكواز ،محمد

Cong.810/00025/
1
810/00126/1

5
5

عبد الداٌم ،صابر
ناٌل ،أحمد

810/00155/1
810/00336/1

1
7

عبد الباري ،ماهر

810/00086/1

9

810/00431/1
Cong.810/00008/
1

8
5

810/00465/1
810/00400/1

10
4

810/00006/1
Cong.810/00004/
1

3

سلٌمان ،سلٌمان
شاذلً ،المصطفى
ضباغ ،عادل
خفاجً ،محمد

التفسٌر العلمً لألدب  :نحو نظرٌة عربٌة جدٌدة راؼب ،نبٌل
التفسٌر و التأوٌل فً العلم

ٌفوت ،سالم
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التفكٌر السٌمٌائً فً اللؽة واألدب  :دراسة فً
تراث أبً حٌان التوحٌدي
التفكٌر النقدي و تحوالت الثقافة  :تشكل الرؤٌة
فً ظل حوار الثقافات

دبة ،الطٌب

810/00434/1

8

ملحم ،إبراهٌم

810/00115/1

30

810/00265/1

3

810/00285/1

9

810/00278/1
810/00359/1

9
10

810/00383/1
810/00364/1

4
9

810/00031/1
810/00335/1
810/00257/1
810/00305/1

17
3
7
4

810/00064/1
810/00420/1

7
2

810/00250/1

35

810/00255/1

4

810/00395/1

3

810/00118/1
Cong.810/00024/
1

4
1

صابر ,نجوى
النوتً ،زكرٌا
الجندي ,انعام
الجندي ،أنعام

810/00122/1
810/00323/1
810/00021/1
810/00022/1

12
4
2
2

مودن ،عبد الرحٌم

810/00291/1

3

حلٌفً ،شعٌب

810/00183/1

5

مؤدن ،عبد الرحٌم
عٌسى ،فوزي
ملحم ،إبراهٌم

810/00275/1
810/00330/1
810/00430/1

7
2
8

التلقً و اإلبداع  :قراءات فً النقد العربً القدٌم درابسة ،محمود
التناص فً الخطاب النقدي والبالؼً  :دراسة
بقشً ،عبد القادر
نظرٌة وتطبٌقٌة
الجزائر فً أدبٌات الرحلة واألسر  :خالل العهد
أحمٌده ،عمٌراوي
العثمانً ( مذكرات تٌدنا أنمودجا)
الجواري ،أحمد
الحب العذري نشأته و تطوره
الحب بٌن إبن حزم األندلسً و إبن داود
إسماعٌل ،محمود
األصفهانً  :هل اقتبس األول من الثانً
تٌمور ،أحمد
الحب عند العرب
الحواراألدبً بٌن المشرق واألندلس  :المتنبً و
مٌدان ،أٌمن
المعري..نمودجٌن
خفاجً ،محمد
الحٌاة األدبٌة بعد ظهور اإلسالم
خفاجً ،محمد
الحٌاة األدبٌة فً العصر العباسً
شعالن ،البنوي
الحٌاة األدبٌة فً عصر النبوة والخالفة
الحٌاة األدبٌة فً عصر صدر اإلسالم  :تارٌخ و
حسب هللا ،بهاء
تدوق
ابو ٌحً ،أحمد
الحٌة فً التراث العربً
الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاض  :بحث
وؼلٌسًٌ ,وسؾ
فً المنهج و إشكالٌاته
الخطاب النقدي وقراءة التراث نحو قراءة تكاملٌة ملحم ،إبراهٌم
الخطٌئة والتفكٌر من البنٌوٌة إلى التشرٌحٌة
( : )Deconstructionقراءة نقدٌة لنمودج
الؽدامً ،عبد هللا محمد
إنسانً معاصر
الدرس النقدي القدٌم  :بٌن النظرٌة و المصطلح
الذاكرة الشعبٌة الجزائرٌة و اإلبداع
الذوق األدبً و تطوره عند النقاد العرب حتى
نهاٌة القرن الخامس الهجري
الذئب فً األدب القدٌم
الرائد فً األدب العربً
الرائد فً األدب العربً
الرحلة المؽربٌة فً القرن التاسع عشر :
مستوٌات السرد
الرحلة فً األدب العربً  :التجنس ،آلٌات
الكتابة ،خطاب المتخٌل.
الرحلة فً األدب المؽربً  :النص  -النوع -
السٌاق
الرسالة االدبٌة فً النثر األندلسً
الرقمٌة وتحوالت الكتابة  :النظرٌة والتطبٌق

خالص ،ولٌد
جامعة مولود معمري
تٌزي وزو
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الرواٌة الجزائرٌة المعاصرة2011-1990 ،
وقائع سردٌة وشهادات تخٌٌلٌة  :وقائع الملتقى
الوطنً المنظم من طرؾ وحدة البحث حول
الثقافة واالتصال واللؽات واآلداب والفنون،
ٌومً  21و 22نوفمبر 2011
الرواٌة الجزائرٌة المكتوبة بالفرنسٌة  :دراسة
سوسٌونقدٌة

مركز البحث فً
األنثروبولوجٌا
اإلجتماعٌة و الثقافٌة

Cong.810/00019/
1

2

810/00445/1

10

الرواٌة الحدٌثة  :كتابة اآلخر و الهناك
الرواٌة -المسرح
الرؤٌة والحدث اإلبداعً فً األدب الحدٌث
الزمخشري ناقدا  :دراسة فً شواهد الكشاؾ
الشعرٌة على األسالٌب التركٌبٌة
السخرٌة فً أدب الجاحظ
السخرٌة فً األدب العربً
السراج قراءات فً كتب مختارة
السٌرة الذاتٌة النسائٌة فً األدب العربً
المعاصر  :دراسة فً نمادج مختارة
السٌرة الذاتٌة فً األدب العربً الحدٌث  :رؤٌة
نقدٌة

Cong.810/00014/
1
810/00377/1
810/00415/1

3
1
2

الخالدي ،سماء
حسٌن ،عبد الحلٌم
طه ,نعمان
حمدانٌ ،وسؾ

810/00168/1
810/00221/1
810/00220/1
810/00365/1

7
2
2
8

التمٌمً ,امال

810/00080/1

7

محمد ،شعبان

الشعر الشفاهً بالمؽرب  :مقاربات و نصوص

شاذلً ،المصطفى

810/00078/1
Cong.810/00006/
1

7
3

الشكل و الصورة فً الرحلة الجزائرٌة الحدٌثة
الصور الفنٌة معٌارا نقدٌا  :مفهوم الصورة
الدهنٌة اإلبداعٌة العربٌة قدٌما و حدٌثا وفق
مستوٌات النقد التطبٌقً فً تحلٌل النص
الضفة األخرى  :دراسات فً الثقافة و األدب و
النقد

بن قٌنة ،عمر

810/00362/1

3

الصائػ ,عبد اإلله

810/00106/1

4

محمود ،حسنً
مركز البحث فً
األنثربولوجٌا اإلجتماعٌة
و الثقافٌة

810/00261/1

3

الطقوس و الشعائر االحتفالٌة فً النص
المسرحً الجزائري
العرب والؽرب  :تجلٌات الرؤٌة فً األدب،
دراسات
العصر العباسً
العصر العباسً الثانً
العقاد  :دراسة ادبٌة

جبور ،أم الخٌر
مركز البحث فً
األنثربولوجٌا اإلجتماعٌة
و الثقافٌة
ونٌسً ،زهور
مناؾ ،عالء

مجموعة من الباحثٌن
أبوالٌل ،أمٌن
أبو لٌل ,أمٌن
السمرة ،محمود

العالقة مع الؽرب من منظور الدراسات اإلنسانٌة جامعة الٌرموك
الراشدي ،عامر
العنوان واالستهالل فً مواقؾ النفري
مؤسسة ٌمانً الثقافٌة
الخٌرٌة
العواصم الثقافٌة العربٌة و حركة الشعر
علوش ،جمٌل
الفصول فً الكتابة األدبٌة
قزٌحة ,رٌاض
الفكاهة فً األدب األندلسى
فرج ،مجدي
القراءة النصٌة  :فً األدب و الفن
ونٌسً ،زهور
القصة القصٌرة -مقاالت
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Cong.810/00022/
1
Cong.810/00016/
1
810/00239/1
810/00060/1
810/00356/1
Cong.810/00011/
1
810/00411/1
Cong.810/00005/
1
810/00124/1
810/00218/1
810/00180/1
810/00378/1

2
8
7
7
13
19
2
9
4
2
7
1
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القلم و المٌزان  :دراسات فً األدب و النقد و
لؽة العرب

الكتابة النسوٌة  :التلقً ،الخطاب ،و التمثالت
الكتابة على الكتابة  :قراءات فً فكر الناقد
ٌوسؾ بكار
الكتابة والتناسخ  :مفهوم المؤلؾ فً الثقافة
العربٌة
اللؽة واإلبداع األدبً
المتخٌل السردي
المثقاؾ فً االنقد األدبً  :تحلٌل و تعلٌل و تدلٌل
و تأصٌل
المجاز فً التراث النقدي
المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خلٌل جبران :
نصوص خارج المجموعة

السعودي ،أحمد
المركز الوطنً للبحث
فً األنثروبولوجٌا
اإلجتماعٌة و الثقافٌة

810/00441/1

8

Cong.810/00013/
1

3

بكارٌ ،وسؾ

810/00417/1

5

كلٌلٌطو ،عبد الفتاح
العبد ،محمد
إبراهٌم ،عبد هللا

810/00303/1
810/00389/1
810/00369/1

14
3
4

القٌسً ،عودة هللا
بورحٌس ،المدنً

810/00097/1
810/00428/1

16
8

خلٌل جبران ،جبران

810/00372/1

4

خلٌل جبران ،جبران

810/00370/1

4

810/00371/1
810/00315/1

4
18

810/00296/1
810/00236/1

5
10

Cong.810/00001/
1
810/00047/1
810/00025/1

3
4
7

810/00469/1

5

810/00450/1
810/00199/1
810/00382/1

1
2
6

810/00344/1

4

810/00342/1
810/00184/1

5
7

810/00223/1

3

810/00452/1
810/00410/1

2
3

810/00314/1
810/00092/1

3
10

المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خلٌل حبران
المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خلٌل حبران
خلٌل جبران ،جبران
المعربة عن اإلنجلٌزٌة
حنون ،عبد المجٌد
المدرسة التارٌخٌة فً النقد العربً الحدٌث
المستطرؾ فً األدب العربً  :أقسى ما قٌل فً
العٌسى ،هالل
ذم النساء للنساء و ذم الرجال للنساء
دراقً ،زبٌر
المستقصً فً األدب اإلسالمً
المؽرب فً ضمٌر أدبائه  :وحدة البحث فً
األدب المؽربً القدٌم بكلٌة اآلداب منوبة ٌومً
كلٌة اآلداب والفنون
13و  14نوفمبر .1988
عبود ،شلتاغ
المالمح العامة لنظرٌة األدب اإلسالمً
الصدٌق ،حسٌن
المناظرة فً األدب العربً اإلسالمً
الحٌانً ،محمود خلٌؾ
المناهج النقدٌة والنص األدبً  :القبعة والساحر خضٌر
النساء كٌد وؼدر  :عجائب وؼرائب ما قٌل فً
العٌسى ,هالل
النساء
المناصرة ،حسٌن
النسوٌة فً الثقافة و اإلبداع
العبد الرحمن ،سعاد
النص األدبً  :التشكٌل والتأوٌل
النص األدبً بٌن إشكالٌة االحادٌة و الرؤٌة
عبد الحمٌد ،محمد
التكاملٌة
النص االدبً فً العصر الحدٌث بٌن الحداثة و
علً ،عبد الرحمن
التقلٌد
الجٌار ،مدحت
النص األدبً من منظور اجتماعً
النص المترابط و مستقبل الثقافة العربٌة  :نحو
ٌقطٌن ,سعٌد
كتابة عربٌة رقمٌة
النص فً ضٌافة الرؤٌا  :دراسة فً قصٌدة النثر
ؼركان ،رحمن
العربٌة
بوطٌب ،جمال
النص والمدار  :سردٌة الشعر وشعرٌة السرد
النصوص الجاهلٌة  :مظاهر الحضارة
الرفوع ،خلٌل
اإلقتصادٌة و اإلجتماعٌة العربٌة
العقار ،عبد الرسول
النقد األدبً  :بٌن النظرٌة و التطبٌق
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النقد األدبً  :دراسات نقدٌة و أدبٌة حول اعجاز
القرأن
النقد األدبً  :دراسات نقدٌة وأدبٌة حول إعجاز
القرآن
النقد األدبً  :دراسة نقدٌة وأدبٌة حول إعجاز
القرآن
النقد األدبً الحدٌث  :أصوله وإتجاهاته

محمد ،صالح الدٌن

810/00160/1

6

محمد ،صالح الدٌن

810/00158/1

6

محمد ،صالح الدٌن
زكً ,كمال

810/00159/1
810/00151/1

6
2

خلٌل ،إبراهٌم
عبد الجابر ,سعود
سالم ،محمد

810/00150/1
810/00229/1
810/00146/1

25
3
5

سالم ،محمد
علً ،عبد الرحمن
خضر ،محمد
حسن ,لحاج

810/00147/1
810/00104/1
810/00099/1
810/00128/1

5
14
4
1

مرتاض ،محمد

810/00448/1

10

حٌلوت ،نجوى
أبوعلً ,بركات

810/00091/1
810/00132/1

31
3

رحمانً ,أحمد

810/00215/1

1

810/00096/1
810/00133/1

25
2

النقد الثقافً  :قراءة فً األنساق الثقافٌة العربٌة
النقد الثقافً المقارنفً الخطاب األردنً
الفلسطٌنً  :ذاكرة المستقبل وافاق العالمٌة
النقد الجزائري المعاصر  :من الالنسونٌة إلى
األلسنة
النقد العربً التطبٌقً  :بٌن القدٌم والحدٌث
النقد الفنً
النقد المنهجً عند العرب  :منهج البحث فً
األدب واللؽة

الؽذاسً ,عبد هللا

810/00171/1

1

بعلً ،حفناوي

810/00110/1

27

وؼلٌسًٌ ,وسؾ
أبو كرٌشة ,مصطفً
راؼب ،نبٌل

810/00233/1
810/00093/1
810/00095/1

4
9
6

مندور ،محمد

810/00130/1

14

النقد فً أحضان الجامعات  :دراسة توصٌفٌة

العطوي ،مسعد

810/00416/1

النقذ اإلسالمً المعاصر بٌن النظرٌة و التطبٌق
أنسنة النص  :مسارات معرفٌة معاصرة
أنماط تلقً السرد فً التراث النقدي  :دراسة فً
أدب الجاحظ
أوروبا فً مرآة المرحلة  :صورة اآلخر فً
الرحلة المؽربٌة المعاصرة
بحوث أندلسٌة
بحوث فً األدب العربً الحدٌث
بحوث و دراسات فً األدب و الحضارة

رحمانً ,أحمد
سعد هللا ،محمد

810/00216/1
810/00181/1

1
21

العلمً ،عبد الواحد

810/00433/1

8

العلوي ,سعٌد
السعٌد ،محمد
هدارة ،محمد
منصور ,لطفً

810/00290/1
810/00072/1
810/00437/1
810/00008/1

3
8
5
7

النقد األدبً الحدٌث  :من المحاكات إلى التفكٌك
النقد األدبً القدٌم  :أصوله وتطوره
النقد األدبً المعاصر  :البنٌوٌة و ما بعدها
النقد األدبً المعاصر  :فً النصؾ الثانً من
القرن العشرٌن النقد الجدٌد -الواقعٌة
النقد األدبً بٌن الحداثة والتقلٌد
النقد األدبً عند العرب  :الخطوات األولى
النقد األدبً فً اَثار أعالمه
النقد األدبً فً المؽرب العربً بٌن القدٌم
والحدٌث
النقد األدبً و مصطلحه  :عند إبن األعرابً :
جمع و توثٌق و دراسة
النقد األدبً وأدب النقد

النقد اإلسالمً المعاصر بٌن النظرٌة و التطبٌق
النقد التطبٌقً الجمالً و اللؽوي فً القرن الرابع
رحمانً  ،أحمد
الهجري
عفٌفً ,محمد
النقد التطبٌقً والموازنات
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بٌن إبن المقفع و الفونتٌن  :مدخل إلى دراسة
مقارنة

عابدٌن ،فاطمة

810/00195/1

5

تارٌخ آداب العرب

صادق الرافعً ,مصطفى

810/00035/1

6

تارٌخ آداب العرب

صادق الرافعً ,مصطفى

810/00036/1

6

تارٌخ آداب العرب
تارٌخ األدب األندلس  :عصر سٌادة قرطبة
تارٌخ األدب األندلسً
تارٌخ األدب األندلسً  :عصر الطوائؾ
والمرابطٌن
تارٌخ األدب الجزائري
تارٌخ األدب الجزائري

صادق الرافعً ,مصطفى
عباس ،إحسان
السٌوفً ,مصطفى

810/00037/1
810/00244/1
810/00069/1

4
1
8

عباس ،إحسان
الطمار ،محمد
الطمار ،محمد

810/00090/1
810/00015/1
810/00271/1

4
1
4

الزٌات ،حسن
السٌوفً ,مصطفى
محمد ،عادل
السٌوفً ,مصطفى
علً ،عبد الرحمن
السٌوفً ,مصطفى
السٌوفً ,مصطفى
بالنشٌا ،أنخل جنثالث
عتٌق ،عبد العزٌز

810/00039/1
810/00237/1
810/00276/1
810/00026/1
810/00042/1
810/00058/1
810/00054/1
810/00297/1
810/00167/1

10
5
3
5
7
5
5
1
12

إبراهٌم ،طه

810/00225/1

19

زؼلول سالم ،محمد

810/00121/1

9

زؼلول سالم ،محمد

810/00228/1

10

الفاضل ،أحمد
أدونٌس

810/00238/1
810/00386/1

10
3

نصر هللا ،هانً

810/00451/1

2

القواسمة ,محمد

810/00176/1

5

القواسمة ،محمد
سعدون ،محمد

810/00343/1
810/00466/1

4
6

الصفار ،إبتسام
المرٌنً ،نجاة
حبٌلة ،الشرٌؾ
مرتاض ،محمد

810/00240/1
810/00282/1
810/00406/1
810/00443/1

24
3
4
10

عزام ،محمد

810/00254/1

3

تارٌخ األدب العربً  :للمدارس الثانوٌة و العلٌا
تارٌخ األدب العربً الحدٌث
تارٌخ األدب العربً القدٌم
تارٌخ األدب فً العصر الجاهلً
تارٌخ األدب فً العصر الجاهلً
تارٌخ األدب فً العصر العباسً
تارٌخ األدب فً صدر اإلسالم
تارٌخ الفكر األندلسً
تارٌخ النقد األدبً عند العرب
تارٌخ النقد األدبً عند العرب  :من العصر
الجاهلً الً القرن الرابع الهجري
تارٌخ النقد األدبً و البالؼة  :حتى آخر القرن
الرابع الهجري
تارٌخ النقد األدبً والبالؼة  :من القرن الخامس
إلى العاشر الهجري
تارٌخ وعصور األدب العربً  :نصوص مختارة
مع التحلٌل
تأصٌل األصول
تجلٌات البروج الرمزٌة فً األعمال المسرحٌة
والروائٌة والشعر الحدٌث
تجلٌات التجربة  :أبحاث وقراءات فً األدب
والفن
تجلٌات التجربة  :أبحاث وقراءات فً األدب
والنقد
تجلٌات النص من زواٌا نقدٌة
تحفة الوزراء  :المنسوب للثعالبً أبً منصور
عبد الملك بن محمد بن اسماعٌل
تحقٌق النصوص التراثٌة  :التصور و الواقع
تحلٌل الخطاب األدبً
تحلٌل الخطاب األدبً
تحلٌل الخطاب األدبً علً ضوء المناهج النقدٌة
الحداثٌة  :دراسة فً نقد النقد
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تحلٌل الخطاب األدبً وقضاٌا النص  :دراسة
تحلٌل الخطاب الصوفً  :فً ضوء المناهج
النقدٌة المعاصرة
تحلٌل النص األدبً  :بٌن النظرٌة والتطبٌق
تحلٌل النصوص األدبٌة  :قراءات نقدٌة فً
السرد و الشعر

شرشار ,عبد القادر

810/00248/1

3

بلعلى ،آمنة
المصري ،محمد

810/00252/1
810/00337/1

5
8

إبراهٌم ،عبد هللا

تحوالت الخطاب النقدي العربً المعاصر
تحوالت النقد األدبً المعاصر بالمؽرب

جامعة الٌرموك
ٌقطٌن ,سعٌد

810/00018/1
Cong.810/00012/
1
810/00267/1

25
16
3

تداخل األنواع األدبٌة  :مؤتمر النقد الثانً عشر
 22-24تموز  2008م

قسم اللؽة العربٌة وآدابهاCong.810/00002/ -
1
جامعة الٌرموك

26

تداخل األنواع األدبٌة  :مؤتمر النقد الدولً الثانً قسم اللؽة العربٌة وآدابهاCong.810/00003/ -
1
جامعة الٌرموك
عشر  24-22تموز 2008
تراثنا النقدي  :دراسة فً الوساطة للقاضً
810/00127/1
فضل ،السٌد
الجرجانً
تساؤالت أمام" الحداثة و الواقعٌة " فً النقد
810/00156/1
دكروب ،محمد
العربً الحدٌث.
تطور النقد و التفكٌر األدبً الحدٌث  :فً الربع
810/00145/1
مرزوق ،حلمً
األول من القرن العشرٌن
تعالقات النص وانفراط الهوٌة  :قراءة فً النص
810/00332/1
هاشمً ،ؼزالن
األدبً العربً
تقابالت النص وبالؼة الخطاب  :نحو تأوٌل
810/00470/1
بازي ،محمد
تقابلً
810/00419/1
العطوي ،عبد هللا
تلقً المعلقات  :دراسة فً اإلستقبال التعاقبً
810/00045/1
المزروعً ،فاطمة
تمثٌالت األخر فً أدب قبل اإلسالم
810/00192/1
طالب ،وضحاء
جبران خلٌل جبران  :بإٌجاز
جدلٌة اإلفراد والتركٌب فً النقد العربً القدٌم

26
7
8
5
1
4
4
2
5

عبد المطلب ،محمد

810/00392/1

6

جمالٌات التعبٌر و المحتوى فً الرسالة الصوفٌة عودة ،أمٌن
جمالٌات النقد الثقافً  :نحو رؤٌة للألنساق
المرازٌق ،أحمد
الثقافٌة فً الشعر األندلسً
هنداوي ،عبد الحمٌد
جواهر األدب فً كنوز كالم العرب
حداثة النص األدبً المستند إلى التراث العربً :
دراسة لفنٌات الموروث النثري و جمالٌات
السرد المعاصر فً أدب جمال الؽٌظانً (
متولً ،مروة
)1962- 2005
حسن ،حسٌن
حضارة العرب فً العصر العباسً
التمٌمً ،فاضل
حفٌد أوروك  :قراءات فً أدب زٌد الشهٌد
خدوسً ،رابح
حٌزٌة مع قصائد و قصص اخرى
خصائص الخطاب الشعري  :فً دٌوان أبً
كراكبً ،محمد
فراس الحمدانً دراسة صوتٌة و تركٌبٌة
خطاب الحجاج و التداولٌة  :دراسة فً نتاج ابن
حشانً ،عباس
بادٌس األدبً

810/00427/1

8

810/00263/1
810/00373/1

3
4

810/00082/1
810/00321/1
810/00435/1
810/00368/1

3
2
5
20

810/00256/1

4

810/00418/1

5
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خطاب ربات الخدور  :مقاربة فً القول النسائً
كرام ,زهور
العربً والمؽربً
عبد الشافً ،مصطفى
د .شوقً ضٌؾ و األدب العربً

810/00253/1
810/00038/1

5
8

810/00289/1
810/00089/1

3
8

810/00447/1
810/00003/1
810/00390/1
810/00002/1
810/00326/1
810/00280/1
810/00085/1
810/00299/1

15
6
1
8
6
3
8
2

810/00269/1
810/00249/1

13
8

810/00462/1
810/00102/1

1
10

810/00231/1
810/00101/1
810/00316/1

4
13
6

عبد الحلٌم ،عبد اللطٌؾ

810/00100/1

7

دراسات نقدٌة  :و نصوص من النقد العربً القدٌم موافً ،عثمان
معالٌفً ،منذر
دراسات نقدٌة فً األدب اإلسالمً
دراسة فً النقد العربً الحدٌث  :األسلوبٌة
السد ،نور الدٌن
واألسلوب
دراسة فً النقد العربً الحدٌث  :تحلٌل الخطاب
السد ،نور الدٌن
الشعري و السردي
البنكً ,محمد
درٌدا عربٌا  :قراءة التفكٌك فً الفكر النقدي
دفاتر عباسٌة فً الشعر والنثر والحضارة
عٌدٌ ،وسؾ
واألعالم وتحلٌل النصوص وفق رؤٌة جدٌدة
دلٌل الناقد األدبً  :إضاءة ألكثر من سبعٌن تٌارا
البازعً ,سعد
ومصطلحا نقدٌا معاصرا
على ،عزٌزة
ذاكرة الٌنابٌع  :حوارات فً الثقافة و األدب
عٌسى ,فوزي
رسائل ومقامات أندلسٌة
روائع الفكر العربً العالمً  :مصر تارٌخ و
خدوسً ،رابح
حضارة
روضة المحاسن وعمدةالمحاسن  :دٌوان أبً
بكر ٌحً بن محمد المعروؾ ب"الجزار
السرقسطً"وفصول من كتابه بادرة العصر
السرقسطً ،أبو عبد هللا
وفائدة المصر
درابسة ،محمود
رؤى نقدٌة  :دراسات فً القدٌم و الحدٌث

810/00157/1
810/00232/1

5
10

810/00403/1

5

810/00014/1
810/00164/1

5
8

810/00438/1

5

810/00141/1
810/00198/1
810/00070/1

10
8
1

810/00379/1

10

810/00202/1
810/00154/1

16
8

دراسات اجتماعٌة فً األدب األٌوبً والمملوكً الرقب ،شفٌق
خلٌفة ,أحمد
دراسات أدبٌة ونقدٌة
دراسات تطبٌقٌة فً التعلٌمٌة ،الترجمة ،الدبلجة،
عساسلة ،فوزٌة
اللهجات ،الحداثة ،الرواٌة ،والشعر
الٌافً ,عبد الكرٌم
دراسات فنٌة فً األدب العربً
بوفالقة ،سعد
دراسات فً أدب المؽرب العربً
بركات ،محمد
دراسات فً األدب
نبوي ،عبد العزٌز
دراسات فً األدب الجاهلً
خلٌلٌ ،اسٌن
دراسات فً األدب العباسً
الشعراوي ،ناهد
دراسات فً األدب العربً  :مع النصوص
العٌسوي ،بشٌر
دراسات فً األدب العربً المعاصر
دراسات فً الحجاج  :قراءة لنصوص مختارة
الحسنً ،سامٌة
من األدب العربً القدٌم
بادٌس ,نور الهدى
دراسات فً الخطاب
دراسات فً النقد اإلجتماعً العربً الحدٌث :
عباس ،محمد
جهود التأسٌس
كمال ،زكً
دراسات فً النقد األدبً
دراسات فً النقد األدبً عند العرب  :من
هنً ،عبد القادر
الجاهلٌة حتى نهاٌة العصر األموي
موافً ،عثمان
دراسات فً النقد العربً
شبلً ،عبد العاطى
دراسات فً فنون األدب الحدٌث
دراسات نقدٌة
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رؤى نقدٌة فً دراسات أدبٌة
روئ نقدٌة معاصرة
رؤٌة معاصرة فً التحقٌق و النقد

سلٌمان ،سلٌمان
التالوي ,محمد
مرهون ،إبتسام

810/00103/1
810/00153/1
810/00152/1

8
3
11

رٌاح اإلنشطار  :قضاٌا و معارك أدبٌة و نقدٌة
زحام الخطابات  :مدخل تصنٌفً ألشكال
الخطابات الواصفة
سوسٌولجٌا النقد العربً القدٌم  :دراسة العالقة
بٌن الناقد و المجتمع
سوق عكاظ ومواسم الحج
شعرٌة الترجمة  :الملحمة الٌونانٌة فً األدب
العربً
شعرٌة المشهد فً اإلبداع األدبً
صدمة الحداثة و سلطة الموروث الدٌنً
صدمة الحداثة و سلطة الموروث الشعري
صورة الجاهلٌة  :الجاهلٌة بٌن التصور األدبً
والحقٌقة التارٌخٌة
صورة المرأة فً األدب األندلسً  :فً عصر
الطوائؾ والمرابطٌن
طالئع المقارنة األدب العربً الحدٌث
طوق الحمامة وٌلٌه وصول األمانً بأصول
التهانً
عباس محمود العقاد  :األدب و النقد
عباس محمود العقاد  :األدب و النقد
عباس محمود العقاد  :األدب و النقد
عبد هللا الؽذامً والممارسة النقدٌة والثقافٌة
على السفود  :نظرات فً دٌوان العقاد
علً جواد الطاهر  :الناقد المقالً
عندما تتكلم الذات  :السٌرة الذاتٌة فً األدب
العربً الحدٌث
فتنة النص  :بحوث ودراسات نصٌة
فصول فً األدب األندلسً  :فً القرنٌن الثانً
والثالث للهجرة
فصول فً النقد األدبً الجزائري الحدٌث
فصول من الفكر العربً فً القدٌم والحدٌث
فضاء النص  :المخٌال و المنوال
فضاءات فً األدب العربً القدٌم
فلسفة الجمال فً النقد األدبً  :مصطفى ناصؾ
نمودجا -الؽة
فن السٌرة
فنون األدب  :دراسة تطبٌقٌة للشعر فً عصوره
المختلفة والمقال والقصة القصٌرة

قندٌل ،صبري

810/00174/1

8

العشً ,عبد هللا

810/00247/1

5

سلوم ،داود
حمور ،عرفان

810/00119/1
810/00374/1

2
4

الشرقاوي ،عبد الكبٌر
مونسً ،حبٌب
أدونٌس
أدونٌس

810/00292/1
810/00279/1
810/00387/1
810/00388/1

3
19
3
3

زروق ،محمد

810/00463/1

4

أبو حسٌن ،محمد
بهً ،عصام

810/00071/1
810/00367/1

2
1

السٌوطً ،أبً الفضل
العقاد ،عباس
العقاد ،عباس
العقاد ،عباس
السماهٌجً ،حسٌن
الرافعً ،مصطفى
عدنان ،سعٌد

810/00375/1
810/00348/1
810/00349/1
810/00350/1
810/00162/1
810/00277/1
810/00424/1

5
2
2
2
4
3
5

الباردي ،محمد
عبد اللطٌؾ ،محمد

810/00079/1
810/00182/1

9
5

علً األوسً ،حكمة
مصاٌؾ ,محمد
خفاجً ،محمد
آل ٌونس ،هانً
الصفار ،إبتسام

810/00068/1
810/00163/1
810/00187/1
810/00439/1
810/00041/1

3
1
14
8
14

رمضان ،كرٌب
عباس ،إحسان

810/00241/1
810/00423/1

18
1

شلبً ,عبد العاطً

810/00007/1

12

عامر ،سامً

810/00329/1

1

810/00409/1
810/00048/1
810/00312/1

3
3
3

فنٌة القراءة اإلباحٌة بٌن الشعر و األقصوصة
فوضى اإلبدال فً النقد العربً المعاصر  :بحث
بوقرورة ،عمر
فً الواقع واآلفاق
أبو شوارب ،محمد
فً أدب صدر اإلسالم و العصر األموي
الحمٌري ،عبد الواسع
فً آفاق الكالم و تكلم النص
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فً األدب اإلسالمً المعاصر  :دراسة وتطبٌق
فً األدب األندلسً
فً األدب األندلسً  :بحوث فً نقد الخطاب
اإلبداعً
فً األدب الجاهلً  :دراسات ونصوص
فً األدب الجزائري الحدٌث  :النهضة األدبٌة
الحدٌثة فً الجزائر مؤثراتها -،بداٌتها -مراحلها
فً األدب الجزائري الحدٌث  :تارٌخا ..و أنواعا،
و قضاٌا ..و أعالمه
فً األدب الحدٌث و نقدة  :عرض وتوثٌق و
تطبٌق
فً األدب العباسً
فً األدب العباسً  :الرؤٌة والفن
فً األدب العباسً و األندلسً  :دراسات و
نصوص
فً األدب العربً الحدٌث
فً األدب العربً الحدٌث بالجزائر  :الفنون
األدبٌة فً آثار اإلمام عبد الحمٌد بن بادٌس
فً األدب القدٌم
فً األدب المصري
فً الطرٌق إلى النص
فً النقد األدبً
فً النقد األدبً "وما إلٌه"
فً النقد األدبً  :جدلٌات ومرجعٌات

برٌؽش ،محمد
عٌسى ,فوزي

810/00258/1
810/00066/1

3
4

نجا ,أشرؾ
سلٌمان ،سالم

810/00251/1
810/00043/1

3
9

بن سمٌنة ،محمد

810/00352/1

10

بن قٌنة ،عمر

810/00205/1

35

الخطٌب ،عماد
أمٌن ،فوزي
اسماعٌل ،عز الدٌن

810/00260/1
810/00063/1
810/00436/1

3
5
8

سلٌمان ،سالم
القط ،عبد القادر

810/00222/1
810/00076/1

5
4

بن سمٌنة ،محمد
الشعراوي ،ناهد
نصار ,حسٌن
الحمٌري ،عبد الواسع
عٌسى ،محمود
محمود الربٌعً
بكارٌ ،وسؾ

810/00351/1
810/00322/1
810/00029/1
810/00345/1
810/00230/1
810/00094/1
810/00405/1

10
6
6
5
6
5
4

فً النقد التطبٌقً  :قراءة فً أدب توفٌق الحكٌم
فً النقد التطبٌقً والمقارن
فً تارٌخ األدب العربً الحدٌث
فً تدوق النص األدبً
فً تشكل الخطاب النقدي
فً خصوصٌة و حرة األدب العربً العوامل و
المظاهر
فً سفر الكلمات  :شموع فلسطٌنٌة ودراسات
أخرى
فً مفاهٌم النقد و حركة الثقافة العربٌة  :دراسة
و حوارات

عٌد ،رجاء
هالل ,ؼنٌمً
ربٌع ،محمد شحاته
الكسوانً ,مصطفى
الرباعً ،عبد القادر

810/00166/1
810/00134/1
810/00172/1
810/00266/1
810/00346/1

3
5
3
3
6

بدوي ،صالح

810/00354/1

3

مصباح ،منٌرة

810/00189/1

11

العٌدٌ ,منى

810/00114/1

11

قدٌم ال ٌموت! و جدٌد ال ٌعٌش!  :آراء نقدٌة
صرٌحة فً الحداثة و الشعر و المجتمع
قراءات فً علم اجتماع األدب
قراءات فً نقد القص والقصٌد
قراءة النص األدبً  :مدخل و منطلقات

عز الدٌنٌ ،وسؾ
باقادر ،أبوبكر
موسى ،إبراهٌم
الشمالً ,نضال

810/00287/1
810/00384/1
810/00440/1
810/00259/1

8
2
8
3

قراءة النص النقدي القدٌم  :معجم ودراسة داللٌة كبابة ،وحٌد
قراءة النص و سؤال الثقافة  :إستبداد الثقافة
ٌوسؾ ،عبدالفتاح
ووعً القارئ بتحوالت المعنى

810/00444/1

2

810/00201/1

43
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قراءة الوعً األدبً
قراءة فً األدب اإلسالمً واألموي
قراءة فً األدب العربً الحدٌث
قضاٌا أدبٌة ومذاهب نقدٌة
قضاٌا اإلبداع الفنً  :دراسات تحلٌلٌة فً النقد
العربً القدٌم
قضاٌا العصر فً أدب أبً العالء المعري
قضاٌا العصر فً أدب أبً العالء المعري
قضاٌا المصطلح فً النقد اإلسالمً الحدٌث :
الدكتور نجٌب الكٌالنً نموذجا
قضاٌا النقد العربً  :قدٌمها وحدٌثها
قطوؾ أدبٌة من ثمار العربٌة
قطوؾ من ثمار االدب اإلسالمً
كتاب تارٌخ الوزراء و الكتاب و الشعراء فً
االندلس
كتاب خاص فً األدب العربً الحدٌث
كتابات فً النقد
كتب وشخصٌات
لؽة األدب والشعر فً كتابات المرأة العربٌة
لؽة الجسد فً األدب ٌ :وسؾ ادرٌس نمودجا
لؽة النقد األدبً الحدٌث
لؽة النقد العربً القدٌم بٌن المعاٌرٌة و الوصفٌة
 :حتى نهاٌة القرن السابع الهجري
ما بٌن النقد و األدب
ما وراء النص  :دراسات فً النقد المعرفً
المعاصر
مجالس األدب فً قصورالخلفاء العباسٌٌن
محاضرات فً األدب العباسً
محمود دروٌش  :المختلؾ الحقٌقً دراسات و
شهادات
محمود دروٌش  :مختارات شعرٌة و نثرٌة
مداخل فً قراءة التراث العربً
مدخل إلى األدب العربً الحدٌث فً المهجر
اإلسبانً
مدخل إلى تحلٌل النص األدبً
مدخل إلى نصوص الشرق القدٌم
مدخل إلً سوسٌولوجٌا األدب العربً

مسرح عبد القادر علولة بٌن النص و الخشبة
مشروع أدونٌس الفكري و اإلبداعً  :رؤٌة
معرفٌة
مشكاة المفاهٌم  :النقد المعرفً والمثاقفة
مشكالت الحداثةفً النقد العربً
مشوار كتب الرحلة ( :قدٌما و حدٌثا)
مصادر األدب األندلسً

أبو شوارب ،محمد
الموافً ،عبد العزٌز
السٌد ،محمد
الشٌخ ,حمدي

810/00341/1
810/00056/1
810/00334/1
810/00131/1

4
8
9
3

أبوشوارب ،مصطفى
زٌدان ،عبد القادر
زٌدان ،عبد القادر

810/00113/1
810/00190/1
810/00191/1

18
25
13

أمهاوش ،محمد
ؼطاشة ,داود
الخوٌسكً ,زٌن كامل
الخطٌب ،علً

810/00407/1
810/00129/1
810/00213/1
810/00327/1

4
3
6
1

بن خاقان ،ابً نصر
الخلٌل ،سحر

810/00360/1
810/00429/1

10
7

عبد الحلٌم ،عبد اللطٌؾ
العجلونً ،إبراهٌم
ٌعقوب ,لوسً
سعٌد ،محمود
بوخالفة ،فتحً

810/00136/1
810/00380/1
810/00024/1
810/00087/1
810/00408/1

7
8
10
3
5

رشٌد ،عبد السالم
أبو لبن ،زٌاد

810/00123/1
810/00177/1

6
4

سعد هللا ،محمد
البشٌرقط ،مصطفى
مزعاش ،مراد

810/00017/1
810/00062/1
810/00421/1

30
5
1

مصطفى عبد الرازق
ٌعقوب ،أوس
راضً ،عبد الحكٌم

810/00194/1
810/00286/1
810/00393/1

3
3
6

ٌوسؾ خلٌفة ،أحمد
أبوشرٌفة ،عبد القادر
السواح ،فراس
أبو شقرا ،محً الدٌن

810/00075/1
810/00245/1
810/00050/1
810/00019/1

7
4
2
3

Cong.810/00020/
1

2

810/00196/1
810/00170/1
810/00226/1
810/00398/1
810/00324/1

3
8
6
2
2

وحدة البحث حول الثقافة
و االتصال و اللؽات و
األداب و الفنون
مرزاق ،عبدالقادر
مفتاح ،محمد
سعٌد ،سمٌر
النساج ،سٌد
ٌوسؾ خلٌفة ،أحمد
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مصادر األدب و النقد
مصطلح النقدفً تراث محمد مندور -1907( :
)1965
معارك العقاد األدبٌة
معالجة النص فً كتب الموازنات التراثٌة  :منهج
وتطبٌق
معالم النقد األدبً
معرفٌة النص
مفارقة التباٌن فً النقد و اإلبداع  :شعراء
الدٌوان -نجٌب محفوظ" نموذجٌن"
مفهوم التارٌخ األدبً  :مجاالت التوسٌع و أفاق
التجدٌد
مقاربات فً نظرٌة األدب و نظرٌة اللؽة
مقاربة سٌمائٌة فً قراءة الشعر و الرواٌة
مقاالت فً األدب و النقد
مقدمات فً تارٌخ أدبنا القدٌم  :نصوص شعرٌة
ونثرٌة
مقدمة منهجٌة لدراسة تارٌخ األدب العربً
مالمح الحٌاة العباسٌة  :من خالل كتاب الحٌوان
للجاحظ

خلٌفة ٌوسؾ ,أحمد

810/00396/1

4

سالوي ،رشٌد
العقاد ،عامر

810/00098/1
810/00361/1

28
2

أبو الرضا ،سعد
الصاوي ،مصطفى
ؼالً ،وائل

810/00391/1
810/00138/1
810/00366/1

1
4
1

عوٌن ,أحمد

810/00112/1

12

الطالب ،حسن
خلٌل ،إبراهٌم
مزدور ،أحسن
قصاب ،ولٌد

810/00040/1
810/00001/1
810/00318/1
810/00288/1

7
9
6
3

ٌوسؾ خلٌؾ ،مً
العطار ،سلٌمان

810/00034/1
810/00300/1

3
2

المجالً ,عبد السالم

810/00061/1

13

مالمح النقد العربً فً القدٌم
مالمح حداثٌة فً التراث النقدي العربً
من أدب األطفال فً الجزائر و العالم العربً

عبد الحمٌد ،عبد الرحمن
بنً عامر ،أمٌن
بن سالمة ،الربعً

810/00117/1
810/00142/1
810/00273/1

5
4
30

ماضً ،شكري

810/00140/1

4

قنوش ،محمد

810/00414/1

5

الؽٌث ,نسٌمة
ضٌؾ ،شوقً

810/00298/1
810/00328/1

2
2

ٌقطٌن ,سعٌد
قصاب ،ولٌد

810/00235/1
810/00268/1

16
3

810/00214/1
Cong.810/00010/
1

3
6

810/00005/1

9

موافً ،عثمان
الشعراوي ،ناهد
عبدالمنعم ،خفاجً

810/00004/1
810/00188/1
810/00185/1

7
18
5

وؼلٌسًٌ ,وسؾ
قصاب ،ولٌد

810/00108/1
810/00143/1

11
4

من إشكالٌة النقد العربً الجدٌد  :البنٌوٌة-النقد
األسطوري-مورفولوجٌا السرد-ما بعد البنٌوٌة
من األخذ األدبً إلى التداخل النصً لدى العرب
 :دراسة فً المصطلح والقضٌة
من المبدع  ...إلى النص  :دراسات فً األدب و
النقد
من المشرق و المؽرب  :بحوث فً األدب
من النص إلى النص المترابط  :مدخل إلى
جمالٌات اإلبداع التفاعلً
من صٌد الخاطر فً النقد األدبً
من قضاٌا التراث العربً  :دراسة نصٌة نقدٌة
تحلٌلٌة مقارنة النقد والناقد
من قضاٌا التلقً و التأوٌل

عامر ,فتحً
كلٌة اآلداب و العلوم
اإلنسانٌة بالرباط

من قضاٌا الشعر و النثر فً النقد العربً الحدٌث موافً ،عثمان
من قضاٌا الشعر والنثر فً النقد العربً القدٌم
من مصادر التراث العربً
مناهج البحث فً األدب و النقد
مناهج النقد األدبً  :مفاهٌمها وأسسها ،تارٌخها
وروادها ،وتطبٌقاتها العربٌة
مناهج النقد األدبً الحدٌث  :رؤٌة إسالمٌة
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مناهج النقد األدبً بالمؽرب خالل القرن الثامن
للهجرة
مناهج النقد األدبً عند العرب
منهج النقد األدبً عند العرب
موت النبً الزائؾ جبران خلٌل جبران  :جمع
بصٌػ المفرد
نشأة الكتابة الفنٌة فً األدب العربً
نصوص من األدب األموي
نظرات متقدمة فً األدب العربً
نظرٌة اإلبداع فً النقد العربً القدٌم
نظرٌة التلقً  :أصول وتطبٌقات

الؽازي ،عالل
ٌاؼً ،هاشم
ثوٌنً ,حمٌد

810/00449/1
810/00109/1
810/00107/1

3
1
11

دٌب ،جورج
نصار ,حسٌن
عطوان ,حسٌن
الدؼلً ،محمد
هنً ،عبد القادر
صالح ،بشرى موسى

810/00363/1
810/00023/1
810/00052/1
810/00175/1
810/00207/1
810/00169/1

6
9
17
4
13
4

نفاضة الجراب  :تأمالت فً األدب و السٌاسة
نقد النقد ٌ :وسؾ بكار ناقدا
نقد النقد وتنظٌر النقد العربً المعاصر

حمادي ،عبد هللا
الرقب ،أحمد
الدعمومً ،محمد

810/00242/1
810/00105/1
810/00264/1

10
6
3

810/00161/1

6

هنٌدي ،نزار

810/00193/1

4

مزعاش ،مراد

810/00422/1
Cong.810/00009/
1

2

نقوش مأربٌة  :دراسات فً اإلبداع و النقد األدبً المقالح ,عبد العزٌز
هكذا تكلم جبران  :دراسة فً األدب الجبرانً
ورقات عن األدب الجزائري فً ظل الحركة
اإلصالحٌة 1931/1954
وقائع الندوة التكرٌمٌة للمبدع الشاعر العربً
الكبٌر عبد الرزاق عبد الواحد

الخوري ،نزٌه
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العنوان
Les gens dans mon pays
An introduction to arab poetics
Classical poems by arab women :
a bilingual anthology
Je suis algerien : Chants récits d'un
moudjagid
Abù dolama : poéte bouffon de
cour des premiers califes
abbassides
L'Algérie belle et rebelle : De
jugurtha à nouvembre
Mahmoud darwish : diaries

الشفرة
المإلؾ
811/00234/1 Abdel Sabour, Salah
811/00688/1 Adonis

عدد
النسخ
2
3

811/00811/1 al_Udhari, abdullah

3

811/00698/1 Baitar, Abdelhamid

1

Beb Cheneb,
811/00426/1 Mohammed

20

811/00424/1 Bessaih, Boualem
811/00813/1 Darwish, Mahmoud

4
6

811/00801/1
811/00699/1
811/00425/1
811/00802/1

4
4
4
2

811/00315/1
811/00206/1

10
2

Djamel, Nouara
Feraoun, Mouloud
Hadj Ali, Bachir
Ramdane, Tariq

Enfin alger rit : recueil de poésie
Les poémes de si mohand
oeuvre poétique
Quelques lettres du coeur
التلقً والسٌاقات الثقافٌة  :بحث فً تؤوٌل
إبراهٌم ،عبد هللا
الظاهرة األدبٌة
إبراهٌم ،نوال
اللٌل فً الشعر الجاهلً
المتوقع و الالمتوقع فً شعر المتنبً  :مقاربة
نصٌة فً ضوء نظرٌة التلقً و التؤوٌل
الشعر الهزلً العباسً  :حتى نهاٌة القرن
الثالث الهجري
دٌوان اإلمام علً  :من الشعر المنسوب
لإلمام علً
دٌوان اإلمام علً
دٌوان الصٌب والجهام والماضً والكهام
دٌوان ابن الرومً
دٌوان ابن الرومً
دٌوان ابن الرومً
دٌوان ابن الفارض
دٌوان إبن المعتز
دٌوان مجنون لٌلى  :قٌس بن الملوح
دٌوان قٌس بن الملوح  :مجنون لٌلى
شرح دٌوان إبراهٌم بن المهدي
دٌوان عروة بن الورد
دٌوان عروة بن الورد  :أمٌر الصعالٌك
شرح المٌة إبن الوردي
دٌوان بشار بن برد
دٌوان بشار بن برد
دٌوان بشار بن برد
دٌوان سالمة بن جندل
دٌوان ابن حمدٌس

إبراهٌم ،نوال

811/00295/1

6

إبراهٌم ،ولٌد

811/00517/1

2

إبن أبً طالب ،علً
إبن أبً طالب ،علً
ابن الخطٌب ،لسان الدٌن
إبن الرومً
إبن الرومً
إبن الرومً
ابن الفارض ،عمر
ابن المعتز ،عبد هللا
إبن الملوح ,قٌس
إبن الملوح ،قٌس
إبن المهدي ،إبراهٌم
إبن الورد ،عروة
إبن الورد ،عروة
ابن الوردي ،سراج الدٌن
إبن برد ،بشار
إبن برد ،بشار
إبن برد ،بشار
إبن جندل ،سالمة
ابن حمدٌس ،عبد الجبار

811/00417/1
811/00782/1
811/00906/1
811/00767/1
811/00768/1
811/00769/1
811/00657/1
811/00664/1
811/00776/1
811/00722/1
811/00682/1
811/00667/1
811/00726/1
811/00117/1
811/00783/1
811/00784/1
811/00785/1
811/00786/1
811/00670/1

2
2
1
5
4
4
3
2
5
4
3
2
4
6
1
1
1
3
2
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دٌوان ابن خفاجة
دٌوان ابن خفاجة
دٌوان ابن زٌدون
دٌوان ابن زٌدون

ابن خفاجة
إبن خفاجة
إبن زٌدون ،أحمد بن عبد هللا بن
أحمد
إبن زٌدون ،أحمد بن عبد هللا بن
أحمد

دٌوان محمد بن سلمان المستؽانمً الندرومً إبن سلٌمان ،محمد
إبن عامر ،إسماعٌل
البدٌع فً وصؾ الربٌع
إبن عربً ،محمد
دٌوان ابن عربً
إبن عربً ،محمد
دٌوان ابن عربً
ابن كلثوم ،عمرو
دٌوان عمرو بن كلثوم
الحركة الشعرٌة فً فلسطٌن المحتلة  :بٌن
عامً 1948م1975 -.م - .دراسة نقدٌة
الحوار األدبً حول الشعر  :قضاٌاه
الموضوعٌة و دالالته الفكرٌة  ،و اثاره الفنٌة
من بداٌة القرن العشرٌن إلى قٌام الحرب
العالمٌة الثانٌة
دٌوان المتنبً
شرح دٌوان أبً العتاهٌة
لزوم ما ال ٌلزم
لزوم ما ال ٌلزم
شعراء الظل  :فً العصر العباسً األول
شرح دٌوان أبً تمام
دٌوان أبً تمام
دٌوان أبً تمام
أؼراض الشعر و خصائصه فً التفسٌر
جمالٌات النص الشعري  :قراءة فً أمالً
القالً
إٌقاع الشعر العربً  :تطوره و تجدٌده منهج
تعلٌمً مبسط
أبو على القالى ومنهجه فً رواٌة الشعر
وتفسٌره

811/00660/1
811/00649/1

1
2

811/00647/1

5

811/00766/1

7

811/00794/1
811/00457/1
811/00753/1
811/00771/1
811/00732/1

10
5
3
6
4

أبو إصبع ،صالح

811/00367/1

3

أبو االنوار ،محمد
أبو الطٌب المتنبً ،أحمد
أبو العتاهٌة
أبو العالء المعري ،أحمد
أبو العالء المعري ،أحمد
أبو المجد ،أحمد
أبو تمام
أبو تمام
أبو تمام
أبو شرٌعة ،زٌاد

811/00081/1
811/00770/1
811/00720/1
811/00764/1
811/00765/1
811/00390/1
811/00678/1
811/00755/1
811/00756/1
811/00228/1

10
3
4
8
9
3
3
10
10
31

أبو شوارب ،محمد

811/00118/1

8

أبو شوارب ،محمد

811/00164/1

17

أبو شوارب ،محمد

811/00570/1

7

811/00033/1
811/00551/1

1
4

811/00746/1

10

811/00757/1
811/00071/1

3
10

811/00545/1
811/00249/1
811/00891/1
811/00231/1

3
3
5
2

عز الدٌن المناصرة ؼابة األلوان واألصوات أبو لبن ،زٌاد
أبو مراد ،فتحً
الرمز الفنً فً شعر محمود دروٌش
أبو نواس ،الحسن بن هانئ
الحكمً
دٌوان أبً نواس
أبو نواس ،الحسن بن هانئ
الحكمً
دٌوان أبً نواس
أبو هٌؾ ،عبد هللا
قناع المتنبً  :فً الشعر العربً الحدٌث
الحداثة فً الشعر السعودي  :قصٌدة سعد
أبو هٌؾ ،عبد هللا
الحمٌدٌن نمودجا
أبورحاب ،حسان
الؽزل عند العرب
أبوزالل ،عصام الدٌن
الشعر العربً  :قضاٌا و نصوص
أبوعواد ,إبراهٌم
مدخل إلى علم إجتماع القصٌدة
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فضاء المتخٌل ورإٌا النقد  :قراءات فً شعر
عبد هللا رضوان و نقده
النزعة الدرامٌة  :فً دٌوان بلند الحٌدري
"حوار عبر األبعاد الثالثة"
دٌوان شوقً
دٌوان شوقً
المنهج األسطوري فً تفسٌر الشعر الجاهلً
 :دراسة نقدٌة
الحداثة الشعرٌة  :األصول و التجلٌات
شعرٌة القصٌدة الثورٌة  :فً اللهب المقدس
إشراقات األبد  :شعر
اهدأ ،هاملت تنشق جنون أوفٌلٌا
زمن الشعر
تارٌخ ٌتمزق فً جسد امرأة  :قصٌدة
بؤصوات متقددة
قضاٌا النقد األدبً عند حازم القرطاجنً
شعر الصعالٌك الجاهلٌٌن فً الدراسات
األدبٌة والنقدٌة القدٌمة والحدٌثة
شعرٌة االستهالل عند أبً نواس  :دراسة فً
بنٌة التناسب النصً
دٌوان الحسن البونعمانً

أبولٌن ،زٌاد

811/00028/1

2

إحطوب ،إسماعٌل
أحمد شوقً
أحمد شوقً

811/00820/1
811/00059/1
811/00060/1

5
3
3

أحمد ،عبد الفتاح
أحمد ،محمد

811/00015/1
811/00543/1

1
4

أحمد ،نوا رة
أخالقً ،كمال
أدونٌس
أدونٌس

811/00154/1
811/00415/1
811/00049/1
811/00533/1

5
3
4
2

أدونٌس
أدٌوان ،محمد

811/00887/1
811/00043/1

5
6

اسماعٌل ،بشار

811/00841/1

4

إسماعٌل ،حسن
أفا ،الحسٌن

811/00585/1
811/00365/1

6
3

811/00140/1
811/00817/1
811/00644/1
811/00718/1

5
2
3
3

811/00680/1

3

811/00888/1

8

811/00636/1
811/00779/1
811/00250/1
811/00037/1
811/00733/1
811/00729/1

3
3
3
4
3
4

811/00217/1

5

811/00397/1
811/00727/1
811/00759/1
811/00760/1
811/00761/1
811/00762/1
811/00269/1

3
10
1
1
1
1
14

قلب كافورٌات المتنبً  :من المدٌح الى الهجاء أفندي ،عبد الرحمن
األحمر ،فٌصل
المعلقات التسع  :شعر
االخطل
شرح دٌوان االخطل
األخطل
دٌوان األخطل
شرح دٌوانً لٌلى األخٌلٌة وتوبة بن الحمٌر
األخٌلٌة ،لٌلى
وقصة حبهما
مآخذ األزدي على شرح ابن جنً لدٌوان
األزدي ،احمد بن معقل
المتنبً
سإاالت أبً حاتم السجستانً لألصمعً
األصمعً ،عبد الملك
ورده علٌه فحولة الشعراء
األعشى ،مٌمون بن قٌس
دٌوان األعشى الكبٌر  :مٌمون بن قٌس
األمدي ،الحسن
الموازنة بٌن أبً تمام و البحتري
األنباري ،أبو محمد
دٌوان المفضلٌات
األندلسً ،إبن سهل
دٌوان ابن سهل األندلسً
األندلسً ،إبن هانً
دٌوان ابن هانً األندلسً
الجوالت  :من شعر مالك بن المرحل األندلسً األندلسً ،مالك
دٌوان األنصاري  :األعمال الكاملة للشاعر
األنصاري ،محمد
الكبٌر
البارقً ،سراقة
دٌوان سراقة البارقً
البارودي ،محمود سامً
مختارات البارودي
البارودي ،محمود سامً
مختارات البارودي
البارودي ،محمود سامً
مختارات البارودي
البارودي ،محمود سامً
مختارات البارودي
البازعً ,سعد
أبواب القصٌدة  :قراءات باتجاه الشعر
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المعارضات فً الشعر األندلسً  :دراسة
نقدٌة موزانة
دٌوان الحماسة ألبً عبادة البحتري  :لختاره
من أشعار العرب معارضا به حماسة أبً تمام
دٌوان الحماسة
تجلٌات انلٌل  :الشخصٌات األسطورٌة
والتارٌخٌة فً الشعر المسرحً
نظرٌة النص فً قراءة الشعر  :الدالالت
الفنٌة و النفسٌة
شعر النازحٌن من األندلس إلى مصر والشام
فً القرن السابع الهجري  :بٌن التؤثر والتؤثٌر
شرح دٌوان المتنبى
دٌوان بوعبد هللا البوعبدلً 1371 ( :ه/
1952م )
أنساق التماثل فً الشعر العربً المعاصر :
الداللً ،الصوتً
شرح دٌوان إبن الفارض
مصطلحات النقد العربً لدي الشعراء
الجاهلٌٌن و اإلسالمٌٌن  :قضاٌا و نمادج و
نصوص
دٌوان البوصٌري  :شرؾ الدٌن أبً عبد هللا
محمد بن سعٌد 696 -608
عن الموت و الثورة
شرح القصائد الثالث  :المزٌد على المعلقات
السبع األعشى  -النابؽة  -عبٌد
تداعٌات رحلة المعارضة
تحوالت الموقؾ و األداة
مدخل الى فن المعارضة
القصٌدة العباسٌة  :قضاٌا و اتجاهات

البجاريٌ ،ونس

811/00359/1

3

البحتري ،أبو عبادة
البحتري ،أبو عبادة

811/00787/1
811/00788/1

3
4

البدرانً ،محمد

811/00889/1

10

البدري ،إبراهٌم

811/00095/1

5

البدوي ،آمنة
البرقوقى ،عبد الرحمن

811/00383/1
811/00861/1

3
2

البطوي ،أبوعبد هللا البوعبدلً

811/00793/1

10

البعول ،إبراهٌم
البورٌنً ،بدر الدٌن

811/00849/1
811/00039/1

3
6

البوشٌخً ،الشاهد

811/00061/1

22

البوصٌري
البٌاتً ،عبد الوهاب

811/00724/1
811/00866/1

4
1

التبرٌزي ،الخطٌب
التطاوي ,عبد هللا
التطاوي ,عبد هللا
التطاوي ,عبد هللا
التطاوي ,عبد هللا

811/00136/1
811/00121/1
811/00122/1
811/00123/1
811/00281/1

5
6
12
15
4

النظرٌة و التجربة عند أعالم الشعر العباسً التطاوي ,عبد هللا
دراسات نصٌة سٌنٌة البحتري  :البعد النفسً
التطاوي ،عبد هللا
والمعارضة
مداخل و مشكالت حول القصٌدة العربٌة
التطاوي ،عبد هللا
القدٌمة
التطاوي ،عبد هللا
الشاعر مإرخا
التطاوي ،عبد هللا
الشاعر مفكرا
التطاوي ،عبد هللا
التراث و المعارضة عند شوقً
التطاوي ،عبد هللا
الشعر و الفلسفة

811/00710/1

2

811/00496/1

2

811/00559/1
811/00620/1
811/00621/1
811/00626/1
811/00716/1

3
2
2
2
2

التطاوي ،عبدهللا

811/00492/1

2

811/00869/1
811/00454/1

5
5

811/00826/1

2

بٌن التارٌخ و الشعر فً خالفة بنً العباس
البنى الثابتة والمتؽٌرة لشعر الؽزل فً صدر
التمٌمً ،شاكر
اإلسالم والعصر األموي
الثعالبً ،أبو منصور
زاد سفر الملوك
شعرٌة الفقد  :جدل الحٌاة والموت فً شعر
الجبر ،خالد
الخنساء
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موقؾ ابن رشٌق القٌروانً من الحداثة
الشعرٌة
الحنٌن و الؽربة فً الشعر العربً  :الحنٌن
إلى األوطان
الخطاب الشعري عند محمود دروٌش
المفارقة فً شعر عدي بن زٌد  :الموقؾ و
األداه
المعارضات فً الشعر األندلسً
فن الرقوش فً الشعر األندلسً  :العصر
الؽرناطً نمودجا
المعلقات السبع

الجبر ،خالد

811/00839/1

3

الجبوريٌ ،حٌى وهٌب
الجزار ،محمد

811/00512/1
811/00506/1

9
2

الجلٌل ،حسنً
الجمل ،إٌمان

811/00098/1
811/00083/1

16
10

الجمل ،إٌمان
الجندي ،علً

811/00151/1
811/00576/1

4
5

811/00577/1

4

811/00578/1

4

811/00579/1

4

811/00580/1
811/00847/1

4
5

811/00219/1
811/00530/1

5
5

811/00534/1
811/00711/1

2
2

811/00472/1
811/00005/1

3
10

811/00222/1

19

811/00325/1

7

المفضلٌات  :من المفضلٌة 1إلى المفضلٌة 23الجندي ،علً
المفضلٌات  :من المفضلٌة  24إلى
الجندي ،علً
المفضلٌة50
المفضلٌات  :من المفضلٌة 51إلى
الجندي ،علً
المفضلٌة98
المفضلٌات  :من المفضلٌة 99إلى
الجندي ،علً
المفضلٌة130
الجنوبً ،أسماء
سٌر الشعر الذاتٌة  :فً األدب العربً
جمالٌات الشعر العربً  :دراسة فً فلسفة
الجهاد ،هالل
الجمال فً الوعً الشعري الجاهلً
الجوابرة ،فاطمة
موسوعة الشعر العربً  :المعلقات العشر
الشعر فً بؽداد  :حتى نهاٌة القرن الثالث
الجواري ،أحمد
الهجري
الجوهري ،رجاء السٌد
فن الرجز فً العصر العباسً
الشاعر و التراث  :دراسة فً عالقة الشاعر
الجٌار ،مدحت
العربً بالتراث
الحدٌثً ،بهجت
دراسات نقدٌة فً الشعر العربً
نصوص من الشعر الجاهلً و اإلسالمً و
الحدٌثً ،بهجت
األموي  :دراسة و تحلٌل
حدٌثة و النواعٌرفً الشعر العربً  :مع
الحدٌثً ،بهجت
تراجم لشعراء حدٌثة المعاصرٌن
ظاهرة المحافظة فً الشعر الجاهلً  :رإٌة
تنظٌرٌة تطبٌقٌة على ضوء النقد األدبً
فاعلٌة التعبٌر القرآنً  :فً الشعر المحدث
العباسً:دراسة نصٌة
الخطاب الشعري فً أدب الزاوٌة الناصرٌة :
خالل القرنٌن  11و 12للهجرة 17 /و18
للمٌالد
الشعر اإلجتماعً فً بالد الشام  :فً القرن
الرابع الهجري
دٌوان األعمال الخالدة
شعر الجاهلٌة و شعراإها
شرح دٌوان الحالج
التواصل بالتراث  :فً شعر عز الدٌن
المناصرة

الحدٌدى ،عبد اللطٌؾ

811/00288/1

6

الحذٌفً ,عبدهللا

811/00308/1

27

الحراق ،محمد

811/00835/1

5

الحرٌرات ،حنان
الحسن ،خالد
الحسٌن ,قصً
الحصنً ،عبد القادر

811/00242/1
811/00604/1
811/00285/1
811/00894/1

7
4
10
5

الحضور ،صادق

811/00252/1

7
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الحطاب ،جواد

إكلٌل موسٌقى على جثة بٌانو
أنسنة الشوراع فً الشعر السعودي المعاصر
الحمدان ،هٌفاء
 :مقاربة سٌمٌائٌة
الحمدانً ،أبو فراس
دٌوان أبً فراس
الحمدانً ،أبو فراس
دٌوان أبً فراس الحمدانً

811/00051/1

9

811/00171/1
811/00772/1
811/00778/1

4
10
9

811/00480/1
811/00631/1

16
5

موسوعة الثورة الجزائرٌة فً الشعر العربً الحوار ،نوال

811/00853/1

1

موسوعة الثورة الجزائرٌة فً الشعر العربً الحوار ،نوال

811/00854/1

موسوعة الثورة الجزائرٌة فً الشعر العربً الحوار ،نوال

811/00855/1

1

موسوعة الثورة الجزائرٌة فً الشعر العربً الحوار ،نوال

811/00856/1

1

موسوعة الثورة الجزائرٌة فً الشعر العربً الحوار ،نوال
النظرٌات النقدٌة الحدٌثة مناهج الحداثة  :لعبة
الحٌانً ،محمود خلٌؾ خضٌر
المٌكانو
النظرٌات النقدٌة الحدٌثة مناهج ما بعد
الحٌانً ،محمود خلٌؾ خضٌر
الحداثة  :قارئ الفنجان
النظرٌات النقدٌة الحدٌثة مناهج مابعد الحداثة
الحٌانً ،محمود خلٌؾ خضٌر
 :لعبة النرد
أجمل قصائد نزار قبانً  :رسائل ؼزلٌة،
الخالدي ،نوال
قصائد حب ،قصائد سٌاسٌة
الخباز ،محمد
صورة اآلخر فً شعر المتنبً  :نقد ثقافً
الخزاعً ،دعبل بن علً
دٌوان دعبل بن علً الخزاعً
الصورة الفنٌة أسطورٌا  :دراسة فً نقد و
الخطٌب ,عماد
تحلٌل الشعر الجاهلً
الخطٌب ،ابراهٌم
قاب دم و انتظار  :شعر
الخطٌب ،علً
الشعر الجاهلً بٌن الرواٌة و التدوٌن
الخطٌب ،علً
فن الوصؾ فً الشعر الجاهلً
الخطٌب ،مصطفى
فلسطٌن فً عٌون الخلٌجٌٌن
الخالٌلة ،محمد
بنائٌة اللؽة الشعرٌة عند الهذلٌٌن

811/00857/1

1

811/00926/1

6

811/00927/1

6

811/00928/1

6

811/00560/1
811/00329/1
811/00725/1

4
3
7

811/00016/1
811/00055/1
811/00286/1
811/00289/1
811/00868/1
811/00336/1

4
5
10
6
8
4

811/00834/1
811/00538/1
811/00116/1

2
5
5

شعرٌة الخطاب فً التراث النقدي والبالؼً
موسوعة الشعر النبطً الشعبً

صورة المكان فً شعر عزالدٌن المناصرة
الجنون بالشعر
شعرٌة السٌرة الذهنٌة  :محاولة تؤصٌل
الصورة الفنٌة فً الشعر األندلسً  :شعر
األعمى التطٌلً ( ت  525ه) أنمزدجا
قراءة النص الشعري الجاهلً  :فً ضوء
نضرٌة التؤوٌل
أروع ما قٌل فً الحب و الؽزل
روائع نزار قبانً  :فً الحب و السٌاسة
جواهر الشعر العربً  :موسوعة شعرٌة
لجمٌع المناسبات

الحمٌري ،عبد الواسع
الحنٌطً ،صالح

الخوالدة ،زاٌد
الخٌاط ،جالل
الداهً ،محمد

الدخٌل ،محمد

811/00276/1

6

الدرابسة ،عاطؾ
الدراوٌش ،عبد الفتاح
الدراوٌش ،عبد الفتاح

811/00145/1
811/00089/1
811/00152/1

5
3
6

الدراوٌش ،عبد الفتاح

811/00268/1

4
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الدراوٌش ،عبد الفتاح
الدراوٌش ،عبد الفتاح

811/00355/1
811/00380/1

3
4

روائع الحب و الؽزل  :فً الشعر العربً
نزار قبانً  :حٌاته وشعره
الحجاج فً الشعر العربً القدٌم  :من
الجاهلٌة إلى القرن الثانً للهجرة:بنٌته
وأسالٌبه
فً عالم المتنبً
الخٌل فً الشعر الجاهلً  :دراسة فً ضوء
المٌثولوجٌا و النقد الحدٌث
التناص فً شعر أبً العالء المعري
الثنائٌات الضدٌة  :دراسات فً الشعر العربً
القدٌم

الدرٌدي ,سامٌة
الدسوقً ،عبد العزٌز

811/00318/1
811/00623/1

18
5

الدؼٌشً ،حمود
الدهون ،إبراهٌم

811/00284/1
811/00838/1

4
4

الدٌوب ،سمر

811/00331/1

3

صورة اآلخر فً الشعر العربً  :من العصر
األموي حتى نهاٌة العصر العباسً
الحطٌئة فً معٌار النقد  :قدٌما وحدٌثا
المعنى الشعري و جمالٌات التلقً  :فً
الرباعً ،ربى
التراث النقدي و البالؼً
الصور الفنٌة فً النقد الشعري  :دراسة فً
الرباعً ،عبد القادر
النظرٌة و التطبٌق

811/00330/1
811/00029/1

11
5

811/00405/1

4

811/00366/1

3

الرباعً ،عبد القادر

811/00391/1

3

الرباعً ،عبد القادر
الربٌحات ،عمر

811/00877/1
811/00229/1

8
9

الربٌعً ،عبد الرزاق
الرقب ،شفٌق
الزبٌديٌ ،وسؾ
الزبٌديٌ ،وسؾ
الزبٌديٌ ،وسؾ
الزبٌديٌ ،وسؾ
الزبٌديٌ ،وسؾ
الزبٌديٌ ،وسؾ

811/00883/1
811/00193/1
811/00525/1
811/00526/1
811/00527/1
811/00528/1
811/00529/1
811/00531/1

5
8
2
2
3
3
2
2

811/00791/1
811/00502/1

1
4

811/00107/1

5

الذوٌخ ،سعد
الراوي ،بان

جمالٌات المعنى الشعري  :التشكٌل والتؤوٌل
الصورة الفنٌة فً شعر زهٌر بن أبً سلمى :
الرإٌا والتشكٌل
األثر التوارثً فً شعر محمود دروٌش
تحوالت الخطاب النصً  :مقاربات فً
المشهد اإلبداعً العمانً
شعراء شامٌون  :فً العصر األٌوبً
شاعرة العراق نازك المالئكة
ملك الشعراء أحمد مطر
المتنبً و أجمل قصائده
أجمل قصائد الشاعر الجواهري
بدر شاكر السٌاب حٌاته و أجمل قصائده
مظفر النواب أجمل قصائده

موسوعة روائع الشعر العربً  :حافظ إبراهٌم الزبٌديٌ ،وسؾ
الزرزمونً ،إبراهٌم
الصورة الفنٌة فً شعر علً الجارم
دٌوان علً مصباح الزروٌلً  :المتوفً سنة
الزروٌلً ،علً مصباح
(1130ه)
حٌدر محمود قراءات فً تجربته الشعرٌة
الزعبً ,زٌاد
ألؾ بٌنها وشارك فٌها
أسلوبٌات القصٌدة المعاصرة  :دراسة فً
حركة الشعر فً األردن وفلسطٌن من -1950
الزؼبً ،أحمد
 2000م
شجاعة العقل  :دراسة فً الفكر الشعري
الزهرانً ،حاتم بن عبد هللا
والنسٌج اللؽوي عند المتنبً
اللون و دالالته فً الشعر  :الشعر األردنً
الزواهرة ،ظاهر
نمودجا
الزواوي ،خالد
تطور الصورة  ...فً الشعر الجاهلً
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5

811/00157/1
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شرح المعلقات السبع
الشواهد الواضحة النهج  :على القصٌدة
المبشرة بافرج
فً مجلس أبً الطٌب المتنبً
همسات و صرخات

الزوزنً ،الحسٌن

811/00592/1

10

الزٌات ،عبد هللا
السامرائً ،إبراهٌم
السائحً ،محمد

811/00200/1
811/00296/1
811/00446/1

2
3
4

الشعرٌة العربٌة  :دراسة فً التطور الفنً
للقصٌدة العربٌة حتى العصر العباسً

السد ،نور الدٌن

811/00265/1

10

الشعرٌة العربٌة  :دراسة فً التطور الفنً
للقصٌدة العربٌة حتى العصر العباسً

السد ،نور الدٌن

811/00266/1

9

السد ،نور الدٌن
السعدنً ,مصطفى

811/00509/1
811/00328/1

10
3

السعدي ،عٌسى
السعدي ،عٌسى

811/00327/1
811/00333/1

3
3

السعدي ،مصطفى

811/00568/1

7

السعٌد ،محمد
السعٌد ،محمد
السفاال ،عبد الجواد
السكٌت ،ابو ٌوسؾ
السلمانً ،عبد هللا
السلمً ،خفاؾ
السلٌمان ،مصطفى
السوٌدي ،فاطمة
السٌد ,شفٌع
السٌوفً ،مصطفى
الشابً ,أبوالقاسم
الشابً ،أبو القاسم
الشابً ،أبو القاسم
الشابً ،أبو القاسم
الشادلً ،صالح
الشافعً ،محمد
الشافعً ،محمد بن إدرٌس
الشافعً ،محمد بن إدرٌس
الشافعً ،محمد بن إدرٌس
الشافعً ،محمد بن إدرٌس
الشاوش ،بسمة
الشرادقة ،نسرٌن
الشرع ،علً
الشرٌؾ الرضً ،محمد
الشرٌؾ الرضً ،محمد
الشرٌؾ الرضً ،محمد

811/00170/1
811/00335/1
811/00190/1
811/00637/1
811/00207/1
811/00677/1
811/00414/1
811/00495/1
811/00305/1
811/00807/1
811/00648/1
811/00723/1
811/00773/1
811/00862/1
811/00605/1
811/00669/1
811/00040/1
811/00418/1
811/00780/1
811/00781/1
811/00149/1
811/00910/1
811/00832/1
811/00662/1
811/00663/1
811/00751/1

13
3
2
2
7
4
3
2
4
4
2
4
4
1
4
3
10
4
4
2
3
2
4
2
2
4

الشعرٌة العربٌة  :دراسة فً التطور الفنً
للقصٌدة العربٌة حتى العصر العباسً
فً التناص الشعري
إضاءات جمالٌات الشعر العربً  :على مر
العصور شعارء الواحدة أبٌات و بصمات
الؽزل  -الحكم  -الرثاء
أبو الطٌب المتنبً  :شاعر الحكمة
التؽرٌب فً الشعر العربً المعاصر  :بٌن
التجرٌب و المؽامرة قراءة فً النص
الشعر فً عهد المرابطٌن و الموحدٌن
باألندلس
دٌوان ابن اللبانة الدانً  :مجموع شعره
الشعر الدالئً
شعر عروة ابن الورد العبسً
السحر و الشعر
شرح دٌوان خفاؾ بن ندبة السلمً
ما الذي ٌرى المرء حٌن ٌرى  :شعر
اإلؼتراب فً الشعر األموي
قراءة الشعر وبناء الداللة
األدب الضاحك
دٌوان ابً القاسم الشابً  :الشعر
دٌوان أبً القاسم الشابً
دٌوان أبً القاسم الشابً و رسائله
الخٌال الشعري عند العرب
أكاذٌب الرجال
دٌوان الشافعً
دٌوان اإلمام الشافعً
دٌوان اإلمام الشافعً
دٌوان اإلمام الشافعً
دٌوان اإلمام الشافعً
اإلٌقاع فً شعر األعشى
االؼتراب فً شعر أمجد ناصر
الفكر البرومٌثً والشعر العربً الحدٌث
دٌوان الشرٌؾ الرضً
دٌوان الشرٌؾ الرضً
دٌوان الشرٌؾ الرضً
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الشرٌؾ الرضً ،محمد
الشعراوي ،ناهد
الشمري ،محمد
الشناوي ،علً

811/00752/1
811/00179/1
811/00322/1
811/00259/1

4
16
3
9

دٌوان الشرٌؾ الرضً
عناصر اإلبداع الفنً فً شعر عنترة
الشعر النبطً  :قصائد مختارة
دراسات فً الشعر األندلسً
القصٌدة األندلسٌة فً كتاب أعالم مالقة :
دراسة فنٌة
الصورة الشعرٌة عند االعمى التطٌلً

الشناوي ،علً
الشناوي ،علً الؽرٌب

811/00280/1
811/00473/1

5
4

شعر الرثاء فً العصر الجاهلً  :دراسة فنٌة الشوري ،مصطفى
شعر الرثاء فً صدر اإلسالم  :دراسة
الشوري ،مصطفى
موضوعٌة فنٌة
الشوري ،مصطفى
الشعر الجاهلً  :تفسٌر أسطوري ٍ
الشٌبانً ،محمد حمزة
البنٌات الدالة فً شعر شوقً بؽدادي
جدلٌة التراث و التجدٌد فً شعر شوقً
الشٌخ ،حمدي
الؽنائً
جدلٌة الرومانسٌة و الواقعٌة فً الشعر
الشٌخ ،حمدي
المعاصر
الصائػ ,عبد اإلله
الزمن عند الشعراء العرب  :قبل اإلسالم
الخطاب اإلبداعً الجاهلً والصورة الفنٌة :
الصائػ ,عبد اإلله
القدامة وتحلٌل النص
الخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنٌة :
الصائػ ,عبد اإلله
الحداثة وتحلٌل النص
الشعر الحر فً العراق  :مند نشؤته حتى عام
الصائػٌ ،وسؾ
 - 1958دراسة نقدٌة
فً نقد الشعر العربً المعاصر  :دراسة
الصباغ ,رمضان
جمالٌة
التشكٌل البصري فً الشعر العربً الحدٌث :
الصفرانً ،محمد
1950-2004

811/00486/1

4

811/00493/1
811/00548/1
811/00915/1

1
4
2

811/00108/1

25

811/00127/1
811/00215/1

7
7

811/00309/1

16

811/00310/1

14

811/00158/1

6

811/00002/1

6

811/00406/1

3

مراٌا نرسٌس  :األنماط النوعٌة والتشكٌالت
النباتٌة لقصٌدة السرد الحدٌثة
دٌوان ابً الشمقمق
شعر الخوارج  :دراسة أسلوبٌة
بٌئات نقد الشعر عند العرب  :من الجاهلٌة
إلى العصر الحدٌث
دٌوان المفضلٌات
كتاب المراثً  :دراسة نقدٌة لقصائد الشاعر
محمود الشلبً الرثائٌة

الصكر ،حاتم
الصمد ،واضح
الصمٌدعً ،جاسم

811/00595/1
811/00655/1
811/00385/1

2
3
3

الصٌفً ,اسماعٌل
الضبً ،أبو العباس

811/00017/1
811/00038/1

5
4

الضمور ،عماد

811/00114/1

5

شعر صقر بن سلطان القاسمً  :دراسة نقدٌة الطائً ،عبد هللا
المكان فً الشعر األندلسً  :من عصر
المرابطٌن حتى نهاٌة الحكم العربً ( -484
الطربولً ،محمد
) 897

811/00399/1

3

811/00109/1

5

الطرٌسً ،أحمد
الطعان ،سلٌمان
العاشور ،شاكر

811/00482/1
811/00423/1
811/00871/1

12
3
5

النص الشعري بٌن الرإٌة البٌانٌة والرإٌا
اإلشارٌة  :دراسة نظرٌة وتطبٌقٌة
عناصر التقلٌد الشفوي فً الشعر الجاهلً
شعر عوؾ بن األحوص
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العاشور ،شاكر
العاشور ،شاكر
العالم ،إسماعٌل
العالم ،إسماعٌل

811/00872/1
811/00874/1
811/00188/1
811/00474/1

5
5
3
6

شعر أبً شراعة القٌسً
شعر جعٌفران الموسوس (ت 248 .هـ).
دراسة نقدٌة فً الشعر األموي
ظواهر فنٌة فً الشعر األموي
الشعر السٌاسً األندلسً  :فً عصر ملوك
الطوائؾ
أثر القرآن الكرٌم فً الشعر العربً  :درلسة
فً الشعر األندلسً مند الفتح و حتى سقوط
الخالفة 224 - 92
الصورة البدوٌة فً الشعر العباسً
شعرٌة الحدث النثري
الفلوجة فً الشعر المعاصر

العانً ,محمد

811/00011/1

8

العانً ,محمد
العانً ،عبد الرزاق
العباس ،محمد
العبٌدي ،بهجت

811/00142/1
811/00419/1
811/00270/1
811/00101/1

8
3
6
13

العبٌدي ،عمار

811/00099/1

25

العجٌلً ،كمال

811/00858/1

2

العجٌمً ،محمد
العراقً ،فائز
العربً ،عمٌش

811/00555/1
811/00536/1
811/00831/1

1
5
13

العزام ،جبر

811/00438/1

3

العسل ،عصام

811/00573/1

3

دراسات فً تارٌخ الشعر العباسً و نصوصه العطار ،رمضان
العطوي ،مسعد
تؤمالت فً الشعر المعاصر
العكبري ،أبو البقاء
قافٌة الهمزة -قافٌة الدال
العكبري ،أبو البقاء
تتمة قافٌة الدال -قافٌة الكاؾ
العكبري ،أبو البقاء
قافٌة الالم -قافٌة المٌم

811/00258/1
811/00890/1
811/00741/1
811/00742/1
811/00743/1

8
3
3
3

العكبري ،أبو البقاء
العكٌلً ،عهود
العالق ،جعفر
العالق ،علً

811/00744/1
811/00339/1
811/00003/1
811/00537/1

3
3
2
4

العالق ،علً

811/00629/1

7

الخٌال الشعري  :فً القصائد العشر الطوال
البنى األسلوبٌة  :دراسة فً الشعر العربً
الحدٌث
الخطاب الوصفً فً األدب العربً القدٌم :
الشعر الجاهلً نموذجا
القصٌدة الحرة  :محمد الماؼوط نموذجا
محمود دروٌش  :خٌمة الشعر الفلسطٌنً
النقد االدبً الحدٌث عند المرأة  :نقد الشعر
الخطاب النقدي عند أدونٌس  :قراءة الشعر
أنموذجا

تتمة قافٌة المٌم -قافٌة الٌاء  -الفهارس العامة
الصورة الشعرٌة عند ذي الرمة
الشعر و التلقً  :دراسة نقدٌة
فً حداثة النص الشعري  :دراسة نقدٌة
الداللة المرئٌة  :قراءات فً شعرٌة القصٌدة
الحدٌثة
دٌوان العارؾ باهلل  :أحمد بن مصطفى
العالوي ؛ ومعه ،القول المعتمد ومشروعٌة
الذكر باألسم المفرد ؛ والنور الضاوي فً
الحكم ومناجاة الشٌخ العالوي ؛ والقول
المقبول فٌما تتوصل إلٌه العقول
الحب عند العرب  :دراسة فً الشعر العربً
القدٌم
الحب عند العرب  :دراسة فً الشعر العربً
القدٌم

العالوي ،أحمد

811/00653/1

8

العماري ،فضل

811/00892/1

3

العماري ،فضل

811/00893/1

3
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الشعر الجاهلً  :دراسة فً تؤوٌالته النفسٌة
والفنٌة

العنبكً ،سعٌد

811/00340/1

3

دٌوان الجزائر  : 1984-1954شعر الثورة

العٌسى ،سلٌمان

811/00451/1

4

النزعة اإلنسانٌة  :فً شعر الرابطة القلمٌة
روائع الشعر و جواهر األدب  :لؽتنا الجمٌلة
فً الحكم و تراث العرب فً النصائح و
المواعظ و المثل
تشرٌح النص  :مقاربات تشرٌحٌة لنصوص
شعرٌة معاصرة
تؤنٌث القصٌدة والقارئ المختلؾ

العٌسى ،فصل

811/00150/1

9

العٌسى ،هالل

811/00484/1

4

الؽذامً ,عبد هللا
الؽذامً ,عبد هللا

811/00034/1
811/00275/1

8
3

الؽرفً ،حسن

811/00343/1

3

الؽزالً ،عبد القادر

811/00126/1

4

811/00205/1
811/00792/1

25
10

الؽٌث ،نسٌمة

811/00507/1

6

الفاضلً ،محمد
الفاضلً ،محمد

811/00441/1
811/00614/1

7
6

الفحام ،عبد الجواد
الفرٌح ،سهام
الفٌاض ،تماضر
الفٌتوري ،أحمد

811/00090/1
811/00272/1
811/00410/1
811/00814/1

4
10
3
1

الفٌفً ،عبد هللا

811/00204/1

8

الفٌفً ،عبد هللا
القاسمً ،محمد

811/00842/1
811/00914/1

10
2

القاعود ،حلمً

811/00120/1

17

الورد والهالوك  :شعراء السبعٌنٌات فً مصر القاعود ،حلمً
القرشً ،ابً زٌد
جمهرة أشعار العرب
الموضوعة اإلستعارٌة فً شعر السٌاب :
القرعان ,فاٌز
اللٌل نموذجا
الصورة وتماسك النص  :دراسة فً عر عبٌد
القرعان ,فاٌز
بن األبرص

811/00344/1
811/00513/1

5
3

811/00917/1

2

811/00925/1

5

القصٌري ،فٌصل

811/00461/1

4

811/00460/1

6

حركٌة اإلٌقاع فً الشعر العربً المعاصر
الصورة الشعرٌة و أسئلة الدات  :قراءة فً
شعرحسن نجمً

تحوالت النص الشعري  :بٌن الناقد و الشاعر الؽضٌبً ،عبد هللا
الؽوث ،أبو مدٌن
دٌوان العارؾ باهلل أبً مدٌن الؽوث
الحركة البٌنٌة فً البائٌة الكبرى لذي الرمة
شرح المعلقات السبع  :لإلمام عبد هللا الحسن
بن أحمد الزوزنً
وردة للؽرٌب
تجلٌات الحداثة  :فً شعر الدكتور فوزي
عٌسى
المرأة العربٌة و اإلبداع الشعري
شعراء الردة  :أخبارهم وأشعارهم
نهر اللٌثً
ألقاب الشعراء  :بحث فً الجدور النضرٌة
لشعر العرب و نقدهم
مفاتٌح القصٌدة الجاهلٌة  :نحو رإٌة نقدٌة
جدٌدة عبر المكتشفات الحدٌثة فً اآلثار
والمٌثولوجٌا
التكرارات الصوتٌة فً لؽة الشعر
شعراء و قضاٌا  :قراءة فً الشعر العربً
الحدٌث

بنٌة القصٌدة فً شعر عز الدٌن المناصرة

اإلتجاه الوجدانً فً الشعر العربً المعاصر القط ،عبد القادر
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لؽة الخطاب الشعري عند جمٌل بثٌنة :
دراسة أسلوبٌة بنائٌة
المتؽٌر األدبً فً شروح سقط الزند ألبً
العالء المعري
دٌوان ابن رشٌق القٌروانً
الممتع فً صنعة الشعر
ارتحاالت الشعر فً الزمان و المكان
السرد القصصً فً الشعر الجاهلً
مختارات من الشعر العربً القدٌم
طقس النزٌؾ األخٌر
شرح دٌوان طهمان بن عمرو الكالبً  :من
شعراء اللصوص
بدر شاكر السٌاب  :دراسة أسلوبٌة لشعره
الشعرٌة و الشاعرٌة
الشكل و الخطاب  :مدخل لتحلٌل ظاهراتً
الشاعران حٌدر محمود و نزار قبانً :
دراسة نقدٌة
الخطاب الشعري فً السبعٌنات  :دراسة
آلٌات تحلٌل الخطاب
بناء قصٌدة اإلبٌجراما فً الشعر الحدٌث
فً العالقة بٌن الشعر المطلق و اإلعجاز
القرآنً
لٌلة احتراق القمر

القعود ،فاضل

811/00881/1

5

القلفاط ،هشام
القٌروانً ،إبن رشٌق
القٌروانً ،عبد الكرٌم
الكبٌسً ،طراد
الكرٌطً ،حاكم
الكسوانً ,مصطفى
الكسوانً ،موسى

811/00223/1
811/00774/1
811/00245/1
811/00189/1
811/00880/1
811/00353/1
811/00056/3

25
2
5
8
5
3
6

الكالبً ،طهمان بن عمرو
الكٌالنً ,إٌمان
اللبدي ،أٌمن

811/00679/1
811/00103/1
811/00273/1

4
6
11

الماكري ،محمد

811/00715/1

1

المجالً ،محمد

811/00155/1

4

المراؼً ,أحمد
المراؼً ,أحمد

811/00302/1
811/00867/1

10
14

المرزوقً ،أبو ٌعرب
المروانً ،راسم

811/00550/1
811/00044/1

4
2

المرٌنً ،نجاة
المسرور ،مبارك

811/00930/1
811/00338/1

3
3

811/00886/1
811/00174/1

5
3

811/00292/1
811/00452/1

3
8

811/00042/1
811/00012/1
811/00646/1
811/00684/1
811/00671/1
811/00672/1

5
2
10
3
2
2

811/00797/1

3

811/00332/1

14

811/00203/1
811/00058/1

5
54

الشعر المؽربً فً عصر المنصور السعدي
روائع الؽزل الخلٌجً
جمرة الشعر فً موقد الحزن  :قراءات نقدٌة
المشاٌخً ،خلٌل
فً شعر عبد األمٌر خلٌل مراد
المشرؾ ،أحمد
أصحاب الواحدة  :فً العصر الجاهلً

ؼزوات الرسول  :بٌن شعراء الشعوب
اإلسالمٌة دراسة فً األدب اإلسالمً المقارن المصري ،حسٌن
المصري ،حسٌن
كربالء بٌن شعراء الشعوب اإلسالمٌة
دراسات فً األدب االسالمً واألموي :
المطلبً ،عبد الجبار
الشعراء نقادا
المعتوق ،محمد
اللؽة العلٌا  :دراسات نقدٌة فً لؽة الشعر
المعري ,أبو العالء
شرح دٌوان ابً العالء المعري
المعري ،أبو العالء
سقط الزند
المعري ،ابً عالء
دٌوان لزوم ما ال ٌلزم
المعري ،ابً عالء
دٌوان لزوم ما ال ٌلزم
األطراس األسطورٌة فً الشعر العربً
المعموري ،ناجح
الحدٌث
شعر السجون  :فً األدب العربً الحدٌث و
المعوش ،سالم
المعاصر
الشاعر العربً الكبٌر عز الدٌن المناصرة :
المناصرة ،عباس
أرشٌؾ أخضر
المناصرة ،عز الدٌن
حٌزٌة عاشقة من رذاذ الواحات
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علم الشعرٌات  :قراءة مونتاجٌة فً أدبٌة
األدب
جمرة النص الشعري  :مقاربات فً الشعر و
الشعراء،و الحداثة و الفاعلٌة
األعمال الشعرٌة
امرإ القٌس الكندي  :شاعر العربٌة األول
(سٌرة ومختارات)
األعمال الكاملة عبد الرحٌم محمود

المناصرة ،عز الدٌن

811/00191/1

4

المناصرة ،عز الدٌن
المناصرة ،عز الدٌن

811/00462/1
811/00547/1

7
2

المناصرة ،عز الدٌن
المناصرة ،محمد

811/00823/1
811/00041/1

4
5

811/00476/1

3

811/00879/1
811/00658/1
811/00094/1
811/00283/1
811/00523/1
811/00073/1

5
2
5
16
6
4

811/00398/1
811/00611/1

3
3

811/00878/1

4

811/00014/1

3

811/00361/1
811/00050/1

5
4

811/00511/1
811/00198/1

4
20

811/00069/1

25

811/00176/1
811/00837/1

7
4

811/00542/1
811/00777/1
811/00148/1

5
3
7

811/00632/1
811/00556/1

6
5

811/00345/1

6

811/00085/1

7

فً إنشائٌة الشعر العربً  :مقاربات وقراءات المناعً ،مبروك
تطور الشعر العمانً المعاصر فً النصؾ
المهري ،محمد
الثانً للقرن العشرٌن
المهلهل
دٌوان المهلهل
الموافً ،محمد
قضاٌا و شعراء  :من العصر الجاهلً
الموافً ،محمد
حركة التجدٌد فً الشعر العباسً
الموافً ،محمد
شعر الفكرة  :فً العصر العباسً
الموسى ،خلٌل
جمالٌات الشعرٌة
النبوءة فً الشعر العربً الحدٌث  :خلٌل
المٌر ،طالل
حاوي وبدر شاكر السٌاب
المٌساوي ،علً
الوجه اآلخر  :عطر اللؽة
الذات الرائٌة فً شعر الزهد  :دٌوان أبً
النخٌلً ،آمال
العتاهٌة نموذجا
شعر بنً كنانة فً الجاهلٌة و صدر اإلسالم :
النعانعة ،إبراهٌم
جمعاو تحقٌقا و دراسة
الشعر الجاهلً  :منطلقاته الفكرٌة ..وآفاقه
النعٌمً ،أحمد
اإلبداعٌة
النواب ،حسن
أمن ٌجٌب البالد إدا دعته
األعمال الشعرٌة الكاملة  :الشاعر العربً
النواب ،مظفر
المناضل
النوتً ،أحمد
الصحراء فً الشعر الجاهلً
مصطلح الشعر فً تراث العقاد األدبً :
الهاشمً ،عبد الحفٌظ
()1964 -1889
الشعر اللٌبً فً القرن العشرٌن  :قصائد
الهرامة ,عبد الحمٌد
مختارة لمئة شاعر
الهروط ،عبد الحلٌم
موشحات لسان الدٌن بن الخطٌب
الشعر على الشعر  :بحث فً الشعرٌة
العربٌة من منظور شعر الشعراء على
الهمامً ،الطاهر
شعرهم إلى القرن  5هـ 11 ،.م
الهمدانً ،بدٌع الزمان
دٌوان بدٌع الزمان الهمدانً
الواد ،حسٌن
جمالٌة األنا فً شعر األعشى الكبٌر
المتنبً و التجربة الجمالٌة عند العرب  :تلقً
الواد ،حسٌن
القدماء لشعره
آلوجً ،عبد الرحمن
اإلٌقاع فً الشعر العربً
شرح الشعر عند العرب  :من األصول إلى
الودرنً ,أحمد
القرن 14ه20/م -دراسة سانكرونٌة
الشعر العربً  :سوسٌولوجٌة النص و
الوراقً ،السعٌد
منهجٌة الرإٌة
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لؽة الشعر العربً الحدٌث  :مقوماتها الفنٌة و
الورقً ،السعٌد
طاقاتها اإلبداعٌة

811/00433/1

13

العرؾ الطٌب فً شرح دٌوان ابً الطٌب

الٌازجً ،ناصٌؾ

811/00639/1

8

العرؾ الطٌب فً شرح دٌوان ابً الطٌب

الٌازجً ،ناصٌؾ

811/00640/1

8

استحٌاء التراث فً الشعراألندلسً عصر
الطوائؾ و المرابطٌن 539 - 400 :
تطور الصورة الفنٌة فً الشعر العربً
الحدٌث  :دراسة
شرح دٌوان وضاح الٌمن
الشعر الجاهلً  :دراسات و نصوص
شاعر البالؼة أبً الطٌب المتنبً  :حٌاته
روائع من شعره
دراسات فً الشعر الجاهلً
دراسات فً الشعر الجاهلً  :دراسات
ونصوص
فً شعر صدر اإلسالم والعصر األموي

الٌاسٌن ،ابراهٌم

811/00078/1

6

الٌافً ،نعٌم
الٌمن ،وضاح
أمٌن  ،فوزي

811/00378/1
811/00681/1
811/00287/1

3
4
4

أمٌن ،سامر
أمٌن ،فوزي

811/00185/1
811/00084/1

5
7

أمٌن ،فوزي
أمٌن ،فوزي

811/00227/1
811/00407/1

8
3

811/00468/1

2

811/00320/1
811/00471/1
811/00607/1
811/00066/1

3
16
4
1

811/00068/1

58

بدر ،شاكرالسٌاب

811/00184/1

5

بدوي ،عبده

811/00467/1

2

بدوي ،عبده

811/00490/1

2

بدوي ،عبده

811/00491/1

5

811/00590/1

2

811/00062/1

5

811/00261/1

1

811/00262/1
811/00591/1

7
10

811/00524/1

1

السٌاق والنص الشعري  :من البنٌة إلى القراءة آٌت أوشان ،علً
لؽة العٌون قراءة خطاب العٌن فً الشعر
بادي ،علً
العربً القدٌم  :دراسة أسلوبٌة
باشا ،أحمد
أوهام شعراء العرب فً المعانً
بالعربً ،جمال
الكتابة بالذات
باوٌه ،محمد الصالح
أؼنٌات نضالٌة  :شعر
الشعر فً ظل الدولة الحفصٌة  :دراسة
بحري ،السعٌد
تارٌخٌة فنٌة
األعمال الشعرٌة الكاملة  :بدرشاكر السٌاب
الشعراء السود و خصائصهم فً الشعر
العربً
دراسات فً النص الشعري العصر العباسً
دراسات فً النص الشعري  :عصر صدر
اإلسالم و بنً أمٌة

دراسات فً النص الشعري  :العصر الحدٌث بدوي ،عبده
قصائد مختارة من روائع الؽزل  :فً جمال
بركات ،محمد
الحبٌبة
قصائد مختارة من روائع الؽزل فً األدب
بركات ،محمد
العربً
قصائد مختارة من روائع الؽزل عند :
بركات ،محمد
الشعراء المؽاربة
بري ،حواس
شعر مفدي زكرٌا  :دراسة و تقوٌم
أعمال بوعالم بساٌح -1 :أشعار الهوى و
الوؼى لمحمد بلخٌر  -2عبد هللا بن كرٌو
بساٌح ،بوعالم
شاعر األؼواط والصحراء
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الحداثة الشعرٌة و فاعلٌة الكتاب  :دراسات
فً تجربة نادر هدى قواسمة الشعرٌة
مالم أقله لك

بعلً ،حفناوي
بلعالٌة ،زهرة

811/00466/1
811/00616/1

تجلٌات مشروع البعث و اإلنكسار فً الشعر
العربً المعاصر  :دراسة تطبٌقٌة :البعث
بلعلى ،آمنة
واالنكسار فً الشعر العربً المعاصر

3
6

811/00628/1

5

811/00153/1

5

811/00358/1
811/00908/1
811/00676/1
811/00736/1
811/00731/1
811/00734/1

3
5
3
3
4
4

811/00162/1
811/00748/1

6
8

811/00844/1

6

دٌوان الحارث بن حلزة و عمرو بن كلثوم
رٌاح العودة  :شعر

بن حلزة ،الحارث
بن حمودة ،محمود

811/00758/1
811/00599/1

3
10

القصٌدة الحدٌثة  :فً النقد العربً المعاصر

بن خلٌفة ،مشري

811/00561/1

3

الحداثة فً الشعر العربً  :أدونٌس نمودجا
شرح دٌوان كعب بن زهٌر  :صنعة اإلمام
أبً سعٌد الحسن بن الحسٌن بن عبد هللا
السكري
خصائص اإلٌقاع فً الموشحات العربٌة
ؼنائٌة أخر التٌه
الشعر األندلسً فً ظل الدولة العامرٌة  :درا
سة موضوعٌة و فنٌة
دٌوان كعب بن مالك األنصاري
دٌوان الحطٌئة
دٌوان الحطٌئة
دٌوان الشٌخ الشبوكً
األرواح الشاؼرة
السمات األسلوبٌة فً الخطاب الشعري
دٌوان البحتري
دٌوان البحتري
دٌوان البحتري
دٌوان الولٌد بن ٌزٌد

بن زرقة ،سعٌد

811/00427/1

16

بن زهٌر ،كعب
بن زٌد ،عبد الحمٌد
بن عبٌدٌ ،اسٌن

811/00683/1
811/00337/1
811/00615/1

3
3
6

بن لخضر ،فورار
بن مالك األنصاري ،كعب
بن مالك ،الحطٌئة
بن مالك ،الحطٌئة
بن هدوقة ،عبد الحمٌد
بن هدوقة ،عبد الحمٌد
بن ٌحً ،محمد
بن ٌحٌى ،البحتري
بن ٌحٌى ،البحتري
بن ٌحٌى ،البحتري
بن ٌزٌد ،الولٌد

811/00067/1
811/00735/1
811/00721/1
811/00745/1
811/00436/1
811/00498/1
811/00705/1
811/00719/1
811/00749/1
811/00750/1
811/00730/1

20
3
7
3
9
4
6
3
8
8
2

المختارات الشعرٌة  :و أجهزة تلقٌها عند
العرب من خالل المضلٌات و حماسة أبً تمام بلملٌح ،إدرٌس
القراءة التفاعلٌة  :دراسات لنصوص شعرٌة
بلملٌح ،إدرٌس
حدٌثة
بلوط ،نسرٌن
مهربة كلماتً إلٌك
بن أبً ربٌعة ،عمر
شرح دٌوان عمر بن ربٌعة
بن األحنؾ ،العباس
دٌوان العباس بن األحنؾ
بن الجهم ،علً
دٌوان علً بن الجهم
بن الخطاب الفهري ،ضرار
دٌوان ضرار بن الخطاب الفهري
الشعرٌة العربٌة  :تتقدمه مقالة حول خطاب
بن الشٌخ ،جمال
نقدي
بن الصلت ،األخطل
دٌوان األخطل
مقدمة كتاب الدر الفرٌد وبٌت القصٌد لمحمد
بن أٌدمر ،محمد
بن أٌدمر (ت سنة  710هـ)
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الصوفٌة فً الشعر المؽربً المعاصر :
المفاهٌم و التجلٌات
الحق فً الشعر
التقلٌدٌة  :بنٌاته و إبداالتها
الشعر المعاصر
الرومانسٌة العربٌة
مساءلة الحداثة
جدلٌة القٌم فً الشعر الجاهلً  :رإٌة نقدٌة
معاصرة دراسة

بنعمارة ،محمد
بنٌس ،محمد
بنٌس ،محمد
بنٌس ،محمد
بنٌس ،محمد
بنٌس ،محمد

811/00508/1
811/00192/1
811/00326/1
811/00341/1
811/00401/1
811/00402/1

2
8
3
3
3
3

بوبعٌو ،بوجمعة

811/00172/1

7

توظٌؾ التراث فً الشعر الجزائري الحدٌث بوبعٌو ،بوجمعة

811/00574/1

6

النص الشعري بٌن التؤصٌل والتحلٌل :
دراسة فً الشعر العربً الحدٌث والمعاصر
صورة الزعٌم فً الخطاب الشعري
الجزائري الحدٌث  :األمٌر عبد القادر
الجزائري"نمودجا"

بوبعٌو ،بوجمعة

811/00696/1

1

بوبعٌو ،بوجمعة

811/00697/1

3

حضور الرإٌا وإختفاء المتن  :دراسة فً
عالقة األسطورة بالشعر العربً المعاصر

بوبعٌو ،بوجمعة

811/00816/1

2

أٌتام سومر فً شعرٌة حسب الشٌخ جعفر

بوحمالة ،بنعٌسى

811/00703/1

3

أٌتام سومر فً شعرٌة حسب الشٌخ جعفر

بوحمالة ،بنعٌسى

811/00704/1

3

شعرٌة القراءة والتؤوٌل فً الرواٌة الحدٌثة
شعر عز الدٌن المناصرة  :بنٌاته إبداالته و
بعده الرعوي -دراسة نقدٌة-
الظالل المكسورة  :شعر
مائة شاعرة وشاعرة عربٌة
اإلؼتراب فً الشعر العربً الرومانسً :
مقاربة موضوعاتٌة للخطابات الشعرٌة إلٌلٌا
أبو ماضً و إبراهٌم ناجً و أبً القاسم
الشابً
الوجٌز فً شرح المعلقات العشر
صوت الجزائر
روسٌكادا عروس البحر
العالقات الداللٌة فً شعر مفدي زكرٌا
فً سٌمٌاء الشعر العربً القدٌم ودراسات
أخرى  :دراسة
الشعر النسوي األندلسً  :أؼراضه و
خصائصه الفنٌة
شعر الصحابة  :دراسة موضوعٌة فنٌة
الؽربة و الحنٌن فً الشعر الجزائري الحدٌث
1962 - 1945 :
دراسات فً الشعر الجزائري المعاصر :
الشعر و السٌاق المتؽٌر الحضاري
جوزات سفر

بوخالفة ،فتحً

811/00387/1

3

بودوٌك ،محمد
بودٌبة ،إدرٌس
بوذٌبة ،إدرٌس

811/00147/1
811/00216/1
811/00810/1

8
5
1

بورطان ,محمد الهادي
بوزواوي ,محمد
بوزٌدي ،محمد
بوعكاز ،عبد الفتاح
بوعلً ،عبد الناصر

811/00790/1
811/00902/1
811/00445/1
811/00541/1
811/00898/1

4
10
4
3
10

بوفالقة ،سعد

811/00226/1

4

بوفالقة ،سعد
بوفالقة ،سعد

811/00240/1
811/00806/1

17
5

بوقرورة ،عمر

811/00239/1

17

بوقرورة،عمر
بوكلوة ،عاشور

811/00549/1
811/00798/1

4
1
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أصول الشعرٌة العربٌة  :نظرٌة حازم
القرطاجنً فً تؤصٌل الخطاب الشعري
الشعر و التؤوٌل  :قراءة فً شعر أدونٌس
مماطلة المعنى فً شعر المتنبً  :أنماطها
ومداها

بومزبر ،الطاهر
بومسهولً ،عبد العزٌز

811/00516/1
811/00141/1

3
5

بومنجل ،عبد الملك

811/00851/1

8

التجربة الوجدانٌة فً شعر محمد األخضر
عبد القادر السائحً  :دراسة تحلٌلٌة فنٌة من
خالل دواوٌنه الشعرٌة التسعة
مقدمة تحقٌق كتاب نقد الشعر  :لقدامة بن
جعفر الكاتب البؽدادي
مظاهر المجتمع و مالمح التجدٌد من خالل
الشعر فً العصر العباسً األول ( - 132
) 232
التوازن فً عملٌة إبداع النص الشعري

بوناب ،عبد الحق

811/00848/1

2

بونٌبار ،سٌجر أدرٌانوس

811/00008/1

3

بٌطام ،مصطفى
بٌومً ،أبو زٌد

811/00243/1
811/00299/1

10
5

آلٌات الشعرٌة الحداثٌة عند أدونٌس  :دراسة
فً المنطلقات و الصول و المفاهٌم
ذاكرة السنٌن  ( :تٌتً ن اٌالن )
جمالٌات المكان فً الشعر العباسً
طه حسٌن فً الشعر الجاهلً

تاورٌرٌت ،بشٌر
ترشٌن ،صالح
تركً زعٌتر ،حمادة
تلٌمة ،عبد المنعم

811/00180/1
811/00565/1
811/00137/1
811/00111/1

5
1
4
9

شعر بدر شاكر السٌاب  :دراسة فنٌة وفكرٌة توفٌق ،حسن

811/00373/1

3

الشعر اإلجتماعً  :األسرة فً الشعر العربً ثوٌنً ,حمٌد
جبران ،جبران
المواكب
اإلبداع والرإى فً تجربة زٌاد ذبٌان
جبور ،زهٌر
الفلسفٌة والشعرٌة  :دراسة
جدوانة ،حسٌن
دراسات فً النقد األدبً القدٌم
جرار ،صالح
قراءات فً الشعر األندلسً
جرٌر ،بن عطٌة
دٌوان جرٌر
جعفر ،محمد راضً
اإلؼتراب فً الشعر العراقً

811/00178/1
811/00634/1

23
3

811/00895/1
811/00845/1
811/00221/1
811/00728/1
811/00465/1

3
4
13
3
4

811/00717/1

2

811/00319/1

3

811/00651/1
811/00824/1

5
4

دٌوان شعر حاتم بن عبد هللا الطائً و أخباره جمال ،عادل
مالمح فً األدب المقاوم  :فلسطٌن أنمودجا-
جمعة ،حسٌن
دراسة
تناصٌة األنساق فً الشعر العربً الحدٌث
الحٌاة والموت فً الشعر الجاهلً

جودات ،محمد
جٌاووك ،مصطفى

التجربة الشعرٌة الصوفٌة عند محً الدٌن بن
حاكمً ،لخضر
عربً  :من خالل دٌوانه ترجمان األشواق
حجازي ،محمد
ظاهرة الؽموض فً الشعر الحدٌث

811/00921/1
811/00246/1

6
1

حجازي ،محمد

811/00271/1

3

811/00313/1

5

األطالل فً الشعر العربً  :دراسة جمالٌة
الخطاب األخر  :مقاربة ألبجدٌة الشاعر ناقدا-
حداد ،علً
دراسة
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دٌوان الحارث بن حلزة ٌ :لٌه شعر بكر و
أخبار حرب البسوس
التصوؾ فً الشعر العربً  :نشؤته وتطوره
حتى آخر القرن الثالث الهجري
ظواهر أدبٌة فً الشعر العربً القدٌم و
المعاصر
شعر الطبٌعة فً األدبٌن الفاطمً و األٌوبً :
القرن السادس نمودجا

حرب ،طالل

811/00036/1

4

حسان ،عبد الحكٌم

811/00518/1

4

حسب هللا ،بهاء

811/00070/1

11

حسب هللا ،بهاء

811/00133/1

7

حسن ،نجوى

811/00873/1

5

حشالؾ ،عثمان
حفٌز ،ندٌة

811/00687/1
811/00901/1

5
13

حمادي ،عبد هللا
حمادي ،عبد هللا
حمدي ،أحمد
حمدي ،منصور

811/00013/1
811/00394/1
811/00815/1
811/00830/1

6
4
1
4

النقد الضمنً  :دراسة فً المناهج و المعاٌٌر حمودة ،حنان
الزمكانٌة و بنٌة الشعر المعاصر  :أحمد عبد
حمودة ،حنان
المعطً نمودجا
حمودة ،مصطفى
أمجادنا تتكلم  :و قصائد اخرى
نقد الشعر  :مقاربة ألولٌات النقد الجزائري
خذري ،علً
الحدٌث
خرفً ،صالح
أطلس المعجزات
خرفً ،صالح
أنت لٌالى
أبو القاسم خمار  :بٌن الثورة الشعر و شعر
خرفً ،محمد
الثورة
خضر ،محمد
شعرٌة النصوص  :مقاربات جمالٌة

811/00027/1

2

811/00183/1
811/00194/1

19
4

811/00238/1
811/00864/1
811/00865/1

39
1
2

811/00905/1
811/00552/1

1
3

النقد التطبٌقً عند المرزوقً  :شاعر الحماسة خضٌر ،عبد الهادي

811/00396/1

3

دٌوان شٌخ شعراء العربٌة أبً الطٌب المتنبً خفاجً ،عبد المنعم
خفاجً ،محمد
مدارس الشعر الحدٌث
خلؾ ،خضر
أرسم أسئلتً لسواري وأمضً
خلؾ ،كامل
اإلتجاه السٌمٌولوجً و نقد الشعر
خلٌؾ ،مً
أبعاد اإللتزام  :فً القصٌدة األموٌة
مٌمٌة المتنبً  :مجاالت اإلبداع وطبٌعة
خلٌؾ ،مً
المعالجة
خلٌؾ ،مً ٌوسؾ
الشعر النسائً فً أدبنا القدٌم
خلٌؾ ،مً ٌوسؾ
الموقؾ النفسً عند شعراء المعلقات
خلٌؾٌ ،وسؾ
مواقؾ بٌن الشعر والنقد
خلٌؾٌ ،وسؾ
فً الشعر العباسً  :نحو منهج جدٌد

811/00650/1
811/00079/1
811/00833/1
811/00007/1
811/00294/1

2
6
2
5
2

811/00633/1
811/00488/1
811/00625/1
811/00485/1
811/00709/1

1
2
2
6
2

شعراء الجزائر  :دٌوان محمد العٌد علً خلٌفة خلٌفة ،محمد العٌد
خلٌل ،إبراهٌم
مدخل لدراسة الشعر العربً الحدٌث
خمار ،ابو القاسم
أوراق

811/00450/1
811/00212/1
811/00619/1

5
16
2

فً ظالل اإلبداع مع الشاعرة سعاد الصباح
الرمز و الداللة فً شعر المؽرب العربً
المعاصر ( :فترة اإلستقالل)
االنزٌاح فً الشعر العربً المعاصر
الشعرٌة العربٌة بٌن اإلتباع و اإلبتداع :
دراسة نقدٌة
أندلسٌات
األعمال الشعرٌة ؼٌر الكاملة
نصوص فً الشعر الجاهلً
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األعمال الشعرٌة الكاملة محمد بلقاسم خمار

خمار ،محمد

811/00350/1

1

األعمال الشعرٌة الكاملة محمد بلقاسم خمار
دٌوان محمد بلقاسم خمار  :شعر
دٌوان محمد بلقاسم خمار  :شعر
ظالل وأصداء
سلطة النص  :فً البرزخ و السكٌن للشاعر
عبد هللا حمادي
الجود و البخل فً األدب العربً
طرائؾ الشعر و الشعراء
طرائؾ الشعر و الشعراء
طرائؾ الشعر و الشعراء
مصادر ثقافة أبً العالء المعري
ال ٌصل الكالم بل ٌسٌر
رواد التجدٌد فً الشعر العربً الحدٌث
دٌوان الشعر الشعبً عن الثورة التحرٌرٌة :
فً الوالٌة التارٌخٌة األولى بالعربٌة و
األمازٌؽٌة
الشعر المؽربً  :من الفتح اإلسالمً إلى
نهاٌة اإلمارات اإلؼلٌبٌة و الستمٌة و
اإلدرٌسٌة (  230 - 30ه )
تشكٌل المعنى الشعري
مفاهٌم فً الشعرٌة  :دراسات فً النقد
العربً القدٌم
الرإى و األدوات عند شعراء القرن الثانً
الهجري

خمار ،محمد
خمار ،محمد
خمار ،محمد
خمار ،محمد

811/00351/1
811/00448/1
811/00449/1
811/00863/1

1
4
4
1

خمري ،حسٌن
خمٌسً ،عمار
خمٌسً ،عمار
خمٌسً ،عمار
خمٌسً ،عمار
خناري ،علً
داؼر ،شربل
داود ،أنس

811/00035/1
811/00382/1
811/00689/1
811/00690/1
811/00691/1
811/00635/1
811/00900/1
811/00630/1

3
3
3
3
3
2
5
2

دحو ,العربً

811/00897/1

10

دحو ،العربً
درابسة ،محمود

811/00244/1
811/00342/1

10
3

درابسة ،محمود

811/00348/1

10

دراوشة ,صالح الدٌن

811/00420/1

12

الموضوع الشعري  :دراسات تحلٌلٌة فً
الرإٌة والتشكٌلعند أمل دنقل ،محمد ابراهٌم
ابوسنة،محمدعفٌفً مطر ،فاروق شوشة،
محمد مهران السٌد ،احمد سوٌلم
متعة تدوق الشعر  :دراسات فً النص
الشعري وقضاٌاه
هٌللة فً قرص الشمس  :مجموعة شعرٌة
كزهر اللوز أو أبعد
محمود دروٌش  :األعمال األولى
محمود دروٌش  :األعمال األولى
محمود دروٌش  :األعمال األولى
أحد عشر كوكبا
الحنٌن فً الشعر الندلسً  :القرن السابع
الهجري
دراسة تارٌخٌة فنٌة مقارنة  :القسم األول
الدٌوان  :القسم الثانً
مقام التحول  :هوامش حفرٌة على المتن
األندونٌسً
دٌوان األعشى

دربالة ،فاروق

811/00022/1

6

دروٌش ،أحمد

811/00505/1

2

دروٌش ،سعٌدة
دروٌش ،محمود
دروٌش ،محمود
دروٌش ،محمود
دروٌش ،محمود
دروٌش ،محمود

811/00918/1
811/00054/1
811/00428/1
811/00429/1
811/00430/1
811/00706/1

5
2
2
2
2
3

دقالً ،محمد
دقة ،محمد
دقة ،محمد

811/00168/1
811/00739/1
811/00740/1

9
4
4

دلبانً ،أحمد
دٌوان األعشى

811/00211/1
811/00659/1

3
2
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دٌوان الخنساء
دٌوان الراعً النمٌري
ذو الرمة ،ؼٌالن بن عقبة
العدوي
ربابعة ,موسى

811/00654/1
811/00668/1

2
2

دٌوان الخنساء
دٌوان الراعً النمٌري
دٌوان شعر ذي الرمة  :وهو ؼٌالن بن عقبة
العدوي
قراءات أسلوبٌة فً الشعر الجاهلً
تشكٌل الخطاب الشعري  :دراسات فً الشعر
الجاهلً
ثروة عمري
إتجاهات نقد الشعر فً األندلس  :فً عصر
بنً األحمر ""897-635
رثاء النفس  :فً الشعر األندلسً
الشعر الجاهلً  :السٌاق و المالمح أهم
القضاٌا أبرز األعالم
األعمال الشعرٌة
البنى الشعرٌة  :دراسة تطبٌقٌة فً الشعر
العربً
المدٌنة فً الشعر العربً  :الجزائر نمودجا
() 1962 - 1925

811/00754/1
811/00317/1

10
6

ربابعة ,موسى
رحمانً ،قدور

811/00413/1
811/00617/1

3
4

رحٌم ،مقداد
رحٌم ،مقداد

811/00020/1
811/00278/1

3
3

رزق ,صالح
رشٌد ،هارون

811/00291/1
811/00411/1

5
2

رضوان ،عبد هللا

811/00267/1

20

رمانً ،إبراهٌم

811/00247/1

2

الحٌاة اإلقتصادٌة و أثرها فً الشعر األموي
عشرة آالؾ لمحة بصر
فجر الجزائر  :دٌوان أناشٌد وطنٌة
دالئلٌات الشعر
شعر الوأواء الدمشقً  :دراسة فنٌة
شعر اإلستصراخ فً األندلس
اللهب المقدس
إلٌاذة الجزائر
بناء القصٌدة المولدٌة فً المؽرب اإلسالمً :
عهد اإلمارات المستقلة (لحفصٌة ،الزٌانٌة،
المرٌنٌة ،النصرٌة)
دٌوانا عروة بن الورد والسموأل
رإى نقدٌة إلبداعات شعرٌة
التمرد و الؽربة فً الشعر الجاهلً
قصائد و شعراء أشعار و تجلٌات

رواقة ،إنعام
رٌاض ،دالٌا
رٌحٌ ،وسؾ
رٌفاتٌر ،ماٌكل
زاهر ،جمال
زرقان ،عزوز
زكرٌاء ،مفدي
زكرٌاء ،مفدي

811/00597/1
811/00046/1
811/00241/1
811/00129/1
811/00138/1
811/00352/1
811/00439/1
811/00859/1

4
10
9
5
4
3
8
1

زالقً ،محمد
زٌد العبسً ،عروة
زٌدان ،سلٌمان
زٌدان ،عبد القادر
زٌدان ،عبد اللطٌؾ

811/00913/1
811/00747/1
811/00843/1
811/00130/1
811/00077/1

11
4
5
13
3

وصؾ الجنة فً القرآن الكرٌم  :و أثره فً
الشعر اإلسالمً حتى نهاٌة العصر األموي

زٌنى ،شادٌة

811/00293/1

3

تجلٌات الحداثة الشعرٌة  :فً دٌوان "البرزخ
والسكٌن" للشاعر عبد هللا حمادي
اإلٌقاع فى شعر الحداثة  :دراسة تطبٌقٌة على
دواوٌن فاروق شوشة-ابراهٌم أبوسنة-حسن
طلب-رفعت سالم
جموح العاطفة فً قصائد الحب
دوان شعري  :من ذكرٌات الربٌع

ساعد ،سامٌة

811/00821/1

3

سالمان ،محمد
سحري ،محمد
سحري ،محمد

811/00432/1
811/00421/1
811/00686/1

5
13
1

دٌوان الشٌخ أحمد سحنون  :الدٌوان األول

سحنون ،أحمد

811/00804/1

4
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سحنون ،أحمد

دٌوان الشٌخ أحمد سحنون  :الدٌوان الثانً
اإلٌقاع فً شعر نزار قبانً  :من خالل دٌوان
سحٌمً ،سمٌر
"قصائد"
سعد هللا ،أبو القاسم
الزمن األخضر  :دٌوان سعد هللا
موسوعة روائع الشعر العربً أحمد رامً
دٌوان األحوص األنصاري
الثورة الجزائرٌة فً الشعر السوري
الثورة الجزائرٌة فً الشعر السوري
من تجارب الشعر والشعراء فً الجاهلٌة
واإلسالم
الشعر وصناعته
عٌار الشعر  :لمحمد بن أحمد بن طباطبا
العلوى المتوفً سنة 422ه
الحكمة فً شعر المتنبً
المعلقات بٌن خالؾ النص وتسلسل األبٌات
الجذور و األنساغ  :دارسات نقدٌة فً جدٌد
القصٌدة العربٌة المعاصرة
فً الشعر الجاهلً  :دراسات و نصوص
فً الشعر اإلسالمً و األموي  :دراسات و
نصوص
ترسل الشعراء فً األندلس
مختارات من الشعر العربً القدٌم
المحاكاة فً الشعر الجاهلً بٌن التقلٌد و
اإلبداع
الحركة النقدٌة حول تجربة  :أمل دنقل
الشعرٌة
فن الشعر  :الماهٌة والؽنائٌة
النص و تفاعل المتلقً فً الخطاب األددبً
عند المعري  :دراسة
قضٌة الشعر الجاهلً فً كتاب ابن سالم
أم أوفى .....تتجدد رؼم اللٌل الطوٌل
بالؼة النقد و علم الشعر  :فً التراث النقدي
الموشحات األندلسٌة  :المصطلح و الوزن و
التؤثٌر
أثر القرآن فً الشعر العربً الحدٌث
نزار قبانً  :رئٌس جمهورٌة الشعراء
نزار قبانً ومشكالت اإلبداع الفنً
نزار قبانً  :الشعر السٌاسً وقصائد خارجة
على القانون
سٌمٌائٌة الخطاب الشعري  :فً دٌوان (مقام
البوح) للشاعر عبد هللا العشً
فً معرفة الخطاب الشعري  :داللة الزمان و
بالؼة الجهة
األصول الفنٌة للشعر الجاهلً

811/00805/1

4

811/00911/1
811/00447/1

2
4

سعد ،محمد
سعدي ،ضناوي
سعدي ،عثمان
سعدي ،عثمان

811/00300/1
811/00737/1
811/00371/1
811/00372/1

2
4
1
1

سعفان ،كامل
سالم ،محمد

811/00453/1
811/00274/1

5
11

سالم ،محمد
سالمةٌ ،سري

811/00540/1
811/00225/1

3
4

سلوم ،داود

811/00369/1

3

سلٌمان ،خالد
سلٌمان ،سالم

811/00224/1
811/00159/1

3
7

سلٌمان ،سالم
سلٌمان ،سالم
سلٌمان ،سحر

811/00181/1
811/00277/1
811/00884/1

7
8
5

سلٌمان ،سلٌمان

811/00214/1

14

سلٌمان ،محمد
سمحان ،محمد

811/00161/1
811/00875/1

15
6

سمٌر ،حمٌد
شاكر ،محمود
شتات،إسماعٌل إبراهٌم

811/00314/1
811/00627/1
811/00809/1

3
10
1

شتوان ،بوجمعة

811/00312/1

8

شدٌفاتٌ ،ونس
شراد ،شلتاغ
شرؾ ،عبد العزٌز
شرؾ ،عبد العزٌز

811/00279/1
811/00128/1
811/00321/1
811/00714/1

5
2
1
1

شرؾ ،عبد العزٌز

811/00796/1

1

شقرون ,شادٌة

811/00307/1

13

شكري ،إسماعٌل
شلبً ،سعد

811/00384/1
811/00065/1

3
9
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مقدمة القصٌدة عند أبً تمام و المتنبً
شرح دٌوان الخنساء
شرح دٌوان ابن زٌدون
شرح دٌوان ابً نواس الحسن بن هانً
وردة العشاق
ضٌاء الدٌن وشعراء المعارك النقدٌة :
أبوتمام والبحتري والمتنبً
اإلشتؽال الجمالً للمعنى األخالقً  :دراسة
فً شعرٌة المدائح النبوٌة
فً حضرة موالي الشعر
الشوقٌات(الصحٌحة)  :السٌاسة و التارٌخ و
اإلجتماع
الشوقٌات(الصحٌحة)
الشوقٌات(الصحٌحة)  :المراثً
الشوقٌات(الصحٌحة)
دٌوان أحمد شوقً
دٌوان أحمد شوقً
الشوقٌات  :شعر المرحوم أحمد شوقً

شلبً ،سعد
شمس الدٌن ،إبراهٌم
شمس الدٌن ،إبراهٌم
شمس الدٌن ،إبراهٌم
شناعة ،طلعت

811/00519/1
811/00638/1
811/00641/1
811/00642/1
811/00048/1

1
10
10
10
8

شهوان ،وفاء

811/00386/1

3

شهٌد ،عبد الفتاح
شوشة ،فاروق

811/00870/1
811/00057/1

8
6

شوقً ،أحمد
شوقً ،أحمد
شوقً ،أحمد
شوقً ،أحمد
شوقً ،أحمد
شوقً ،أحمد
شوقً ،أحمد

811/00600/1
811/00601/1
811/00602/1
811/00603/1
811/00665/1
811/00666/1
811/00674/1

1
1
1
1
2
2
2

الشوقٌات  :شعر أمٌر الشعراء أحمد شوقً

شوقً ،أحمد

811/00692/1

15

الشوقٌات  :شعر أمٌر الشعراء أحمد شوقً

شوقً ،أحمد

811/00693/1

15

الشوقٌات  :شعر أمٌر الشعراء أحمد شوقً

شوقً ،أحمد

811/00694/1

15

الشوقٌات  :شعر أمٌر الشعراء أحمد شوقً
الشوقٌات
نظرٌة األدب األرسطٌة العربٌة  :مشكالت
أساسٌة
التفضٌل الجمالً فً الشعر الحدٌث  :شعر
المهجر بؤمرٌكا
دٌوان الرافعً
دٌوان االنصاري
الصورة الشعرٌة فً النقد العربً الحدٌث
الشعر و الدٌن  :فاعلٌة الرمز الدٌنً المقدس
فً الشعر العربً
الشاهد الشعري فً النقد و البالؼة  :قضاٌا و
ظواهر و نمادج
دٌوان قبل أثناء بعد
شعر سابق بن عبد هللا البربري  :جمع و
تحقٌق و دراسة
شعر طرٌح بن إسماعٌل الثقفى  :دراسة
وجمع وتحقٌق
حدٌث الرمل
عبد العزٌز شرؾ  :ونبع الحب
كوكبة من شعراء العصر
الؽربة و الحنٌن فً الشعر األندلسً
شرح دٌوان علً محمود طه

شوقً ،أحمد
شوقً ،أحمد

811/00695/1
811/00789/1

15
2

شولر ،جرٌجور

811/00026/1

10

شٌخة ،محمد األمٌن
صادق الرافعً ،مصطفى
صادق ،اٌمن
صالح ،بشرى

811/00922/1
811/00775/1
811/00656/1
811/00582/1

7
5
4
3

صالح ،كامل

811/00544/1

4

صالحً ،عبد الرزاق
صبح ،محمود

811/00392/1
811/00652/1

3
3

ضٌؾ ،بدر

811/00469/1

7

ضٌؾ ،بدر
ضٌؾ ،رمل
ضٌؾ ،شوقً
طبانة ،بدوي
طحطح ،فاطمة
طه ,علً محمود

811/00567/1
811/00606/1
811/00504/1
811/00588/1
811/00416/1
811/00645/1

4
6
6
2
3
7

83

Sample output to test PDF Combine only

o test PDF Combine only
84

فوق المعنى
فً مرآة الشعر الجاهلً  :دراسة فنٌة تحلٌلٌة
مقارنة
أسس النقد األدبً فً عٌار الشعر
إتجاهات النقاد العرب فً قراءة النص
الشعري الحدٌث
اتجاهات النقاد العرب  :فً قراءة النص
الشعري الحدٌث
تارٌخ النقد األدبً عند العرب  :نقد الشعر من
القرن الثانً حتى القرن الثامن الهجري
فن الشعر
اتجاهات الشعر العربً المعاصر
عمر بن أبً ربٌعة فً الخطاب النقدي
العربً الحدٌث
الشعر واللؽة
دٌوان عبد الواحد بن نصر المخزومً :
الببؽاء
النفس فً الشعر الجاهلً
شعراء ما بعد الدٌوان
شعراء ما بعد الدٌوان
حدٌث الشعر
شعراء ما بعد الدٌوان
فً إٌقاع شعرنا العربً و بٌئته
شعراء و تجارب  :نحو منهج تكاملً فً النقد
التطبٌقً

طٌبى ،محمد

811/00608/1

6

عامر ،فتحً
عامر ،فخر الدٌن

811/00248/1
811/00004/1

5
2

عبابنة ،سامً

811/00024/1

5

عبابنة ،سامً

811/00354/1

3

عباس ،إحسان
عباس ،إحسان
عباس ،إحسان

811/00018/1
811/00135/1
811/00255/1

17
3
4

عباس ،شادان
عبد البدٌع ،لطفً

811/00115/1
811/00481/1

13
8

عبد الجابر ,سعود
عبد الجلٌل ،حسنً
عبد الحلٌم ،عبد اللطٌؾ
عبد الحلٌم ،عبد اللطٌؾ
عبد الحلٌم ،عبد اللطٌؾ
عبد الحلٌم ،عبد اللطٌؾ
عبد الحمٌد ،محمد

811/00393/1
811/00196/1
811/00113/1
811/00124/1
811/00134/1
811/00598/1
811/00553/1

3
4
9
6
2
4
7

عبد الداٌم ،صابر

811/00497/1

2

811/00006/1
811/00263/1

5
6

مناهج نقد الشعر  :فً األدب العربً الحدٌث عبد الرحمن ,محمد
عبد الرحمن ،عفٌؾ
الشعر الجاهلً  :حصاد قرن
الصورة الفنٌة فً قصٌدة المدح بٌن ابن سناء
الملك و البهاء زهٌر  :تحلٌل ونقد و موازنة
متاهة النقد العربً المعاصر
نزار قبانً  :شعره بٌن مواطن اإلبداع و
أسرار الجمال
الشعر العربً القدٌم  :دراسة نقدٌة تحلٌلٌة
لظاهرة اإلؼتراب

عبد الرحٌم ،عالء
عبد الرحٌم ،وائل

811/00119/1
811/00032/1

5
2

عبد العزٌز ،مجدى

811/00177/1

3

عبد الفتاح ,كامٌلٌا

811/00074/1

13

بواعث اإلؼتراب و جموح التكوٌن  :دراسة
نقدٌة تحلٌلٌة فً شعر ٌوسؾ حسن العارؾ

عبد الفتاح ,كامٌلٌا

األصولٌة و الحداثة فً شعر حسن محمد
حسن الزهرانً  :دراسة تحلٌلٌة نقدٌة
اشكالٌة الوجود اإلنسانً  :دراسة نقدٌة
تطبٌقٌة فً الشعر الواقعً و الحداثً

811/00076/1

18

عبد الفتاح ,كامٌلٌا

811/00087/1

4

عبد الفتاح ,كامٌلٌا

811/00093/1

8
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رثائٌات الفارس المؽٌب و أثرها فً
المقومات الفنٌة للنص الشعري  :دراسة نقدٌة
تحلٌلٌة فً شعر أ .د  /صالح سعٌد الزهرانً عبد الفتاح ,كامٌلٌا
القصٌدة العربٌة المعاصرة  :دراسة تحلٌلٌة
عبد الفتاح ,كامٌلٌا
فً البنٌةالفكرٌة و الفنٌة

811/00100/1

4

811/00220/1

8

811/00403/1

6

811/00232/1
811/00713/1
811/00139/1
811/00047/1
811/00478/1

3
3
4
7
5

811/00253/1

3

811/00499/1
811/00700/1

6
6

حركة الشعر فً ظالل المإثرات اإلسالمٌة
شعرٌة الجذور  :قراءات فً شعر عز الدٌن
المناصرة
المذهب البدٌعً فً الشعر و النقد
السٌرة الذاتٌة الشعرٌة  :قراءة فً التجربة
السٌرٌة لشعراء الحداثة العربٌة
لذة القراءة  :حساسٌة النص الشعري
المؽامرة الجمالٌة للنص الشعري

عبدهللا ،التطاوي

811/00463/1

2

عبٌد هللا ،محمد
عبٌد ،رجاء

811/00256/1
811/00515/1

4
5

عبٌد ،محمد
عبٌد ،محمد
عبٌد ،محمد

811/00131/1
811/00167/1
811/00182/1

11
5
29

القصٌدة العربٌة الحدٌثة  :حساسٌة اإلنبثاقة
الشعرٌة األولى جٌل الرواد و الستٌنات
هكذا أعبث برمل الكالم  :هذه قصائدي
مراٌا التخٌل الشعري

عبٌد ،محمد
عبٌد ،محمد
عبٌد ،محمد

لؽة الحرب فً شعر الحماسة  :دراسة داللٌة عبد القادر ،عبد اللطٌؾ
أدب األطفال المنظوم ( :شعر األطفال:
عبد الكافً ,إسماعٌل
اتجاهاته ونقده)
عبد اللطٌؾ ،محمد حماسة
اإلبداع الموازي  :التحلٌل النصً للشعر
عبد هللا الضمور ،نزار
الزهد فً الشعر العباسً
عبد هللا ،نجاة
مناجم األرق
عبد المطلب ،محمد
قراءة ثانٌة فً شعر إمرئ القٌس
القصٌدة الهجائٌة عند ابن عنٌن - 549 :
عبد الهادي ،عبد الحفٌظ
 630ه الموقؾ و األدات
دوائر التناص  :معارضات البارودي للمتنبً
عبد الواحد ،عمر
 :دراسة فً التفاعل النصً
عبد الوهاب ،سعاد
الشعر العربً الحدٌث  :البنٌة والرإٌة

رإٌا الحداثة الشعرٌة  :نحو قصٌدة عربٌة
جدٌدة  :قراءة فً األنموذج األردنً
تؤوٌل النص الشعري
إضاءة النص  :قراءات فً الشعر العربً
الحدٌث
شعر المرأة فً العصر العباسً  :دراسة
تارٌخٌة تحلٌلٌة فنٌة
األعمال الشعرٌة الكاملة
األعمال الشعرٌة الكاملة
دروس فً النقد األدبً القدٌم  :أشكاله و
صوره و مناهجه
الشعرٌة و الثقافة  :مفهوم الوؼً الكتابً
ومالمحه فً الشعر العربً القدٌم

811/00346/1
811/00364/1
811/00388/1

9
3
3

عبٌد ،محمد
عبٌد ،محمد

811/00571/1
811/00701/1

2
5

عثمان ،إعتدال

811/00581/1

4

عثمان ،عبد الفتاح
عدوان ،ممدوح
عدوان ،ممدوح

811/00282/1
811/00442/1
811/00443/1

6
1
1

عروة ,عمر

811/00799/1

6

عزالدٌن ،حسن

811/00479/1

5
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جرٌر شاعر النقائض األموٌة و النزعة الدٌنٌة عزام ،خالد
عسران ،محمود
اإلٌقاع فً الشعر العربً  :شوقً نموذجا
عصفور ،جابر
مفهوم الشعر  :دراسة فً التراث النقدي
رإى العالم عن تؤسٌس الحداثة العربٌة فً
عصفور ،جابر
الشعر
دٌوان الشعر العربً الجدٌد  :بالد المؽرب
العربً لٌبٌا الجزائر المؽرب تونس مورٌتانٌا عضٌمة ،محمد
الشعر و الشعراء فً بلدان الشام فً العصر
عطوان ،حسٌن
االموي
أفعال الكالم فً الشعر الجاهلً  :دراسة فً
عكاب ،دالٌا أحمد
نصوص الحوادث

811/00298/1
811/00456/1
811/00431/1

8
4
1

811/00575/1

5

811/00175/1

3

811/00434/1

2

811/00929/1

2

علً الهمدانً ،أحمد

811/00301/1

7

علً ،أحمد

811/00836/1

3

علً ،سلمى

811/00082/1

8

علً ،سلمى سلمان
علً ،شاكر
علً ،هصٌص

811/00464/1
811/00566/1
811/00435/1

3
3
3

علٌماتٌ ،وسؾ
عمارة ،إخالص

811/00106/1
811/00064/1

33
4

عمارة ،إخالص

811/00586/1

6

نفوس عزٌزة  :قراءة نقدٌة فً المٌة العرب
األعمال الشعرٌة 2007-1969 :
الشعر العباسً وأبرز اتجاهاته وأعالمه :
دروس
تؤوٌل الشعر و فلسفته عند الصوفٌة

عمارة ،إخالص
عمر ،أزراج

811/00685/1
811/00808//1

10
1

عمر ،عروة
عودة ،أمٌن

811/00362/1
811/00197/1

40
15

قراءة النص الشعري  :الحدٌث و المعاصر
حكاٌات الحٌوان فً شعر شوقً

عوٌن ,أحمد
عوٌن ,أحمد

811/00125/1
811/00368/1

7
3

الطبٌعة الرومانسٌة فً الشعر العربً الحدٌث عوٌن ،أحمد
الحوارات التنوٌرٌة  :قراءة فً شعر الفرق
عوٌن ،أحمد
اإلسالمٌة  :عصر بنً أمٌة
عٌد ،رجاء
التراث النقدي  :نصوص و دراسة

811/00563/1

5

811/00569/1
811/00503/1

4
5

لؽة الشعر  :قراءة فً الشعر العربً الحدٌث عٌد ،رجاء
عٌد ،رجاء
القول الشعري  :منظورات معاصرة
عٌدٌ ،وسؾ
الشعر األندلسً و صدى النكبات
عٌدٌ ،وسؾ
دٌوان الفروسٌة
عٌسى ,فوزي
شعراء معاصرون

811/00520/1
811/00624/1
811/00622/1
811/00661/1
811/00092/1

6
2
13
2
12

دٌوان الهمدانً  :شعر أحمد علً الهمدانً
مفهوم الشعر عند الشعراء  :من بشار إلى
أبً العالء
المرأة فً الشعر األندلسً  :عصر الطوائؾ
( من سنة  484 - 400هجري )
القٌم الخلقٌة فً الشعر األندلسً  :عصر
الطوائؾ و المرابطٌن
الترؼٌب و الترهٌب فً شعر اإلسالم
وجه الخطٌئة  :مراٌا االتهام و البراءة
النسق الثقافً  :قراءة ثقافٌة فً أنساق الشعر
العربً الحدٌث
الشعر و هموم اإلنسان المعاصر
زهرات من رٌاض المهجر  :مختارات
ودراسة
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الشعر العربً فً صقلٌة  :فً القرن الخامس
الهجري
فً الشعر العباسً
الشعر األندلسً  :فً عصر الموحدٌن
النص الشعري و آلٌات القراءة
الهجاء فً األدب األندلسً

عٌسى ,فوزي
عٌسى ,فوزي
عٌسى ,فوزي
عٌسى ,فوزي
عٌسى ,فوزي

811/00132/1
811/00156/1
811/00199/1
811/00210/1
811/00230/1

4
13
15
15
7

الشمعة عند شعراء العصر العباسً الثانً
المراة فً شعر الخوارج

عٌسى ،أحمد
عٌسى ،أحمد

811/00510/1
811/00589/1

10
3

تجلٌات الشعرٌة  :قراءة فً الشعر المعاصر
لؽة الشعر عند الجواهري
مراٌا المعنى الشعري  :أشكال األداء فً
الشعرٌة العربٌة :من قصٌدة العمود إلى
القصٌدة التفاعلٌة

عٌسى ،فوزي
ؼالب ،ناصر

811/00596/1
811/00412/1

1
3

ؼركان ،رحمن

811/00818/1

6

ؼزال ،عدنان محمد
ؼطاشة ,داود
فتح الباب ،حسن
فخر الدٌن ،جودت

811/00882/1
811/00377/1
811/00370/1
811/00708/1

8
15
1
8

فخر الدٌن ،حودت

811/00019/1

10

فرحاتٌ ،وسؾ شكري
فلوس ،األخضر
فإاد ،عماد
فوؼالً ،بادٌس
فوؼالً ،جمال

811/00763/1
811/00610/1
811/00812/1
811/00102/1
811/00876/1

12
6
1
28
10

فٌتور ،عمران
فٌدوح ،عبد القادر
فٌدوح ،عبد القادر

811/00290/1
811/00165/1
811/00375/1

12
6
3

فٌطس ،عبد القادر
قارؾ ،عٌسى

811/00904/1
811/00919/1

10
6

قاسم ,حسٌن
قاسم ،حمٌد

811/00023/1
811/00045/1

8
2

811/00489/1
811/00360/1

2
6

811/00187/1

5

811/00260/1

1

أبو تمام الطائً  :مصادر دراسته ومراجعها
باقات من الشعر العربً القدٌم
ثورة الجزائر فً إبداع شعراء مصر
اإلٌقاع و الزمان  :كتابات فً نقد الشعر
شكل القصٌدة العربٌة فً النقد العربً  :حتى
القرن الثامن الهجري
دٌوان الصعالٌك  :الشنفرى -عروة بن الورد-
تؤبط شرا -السلٌك بن السلكة
األنهار األخرى
رعاة ظالل حارسو عزالت أٌضا
الزمان و المكان  :فً الشعر الجاهلً
كتاب األلم
شعر الؽزل عند امرئ القٌس  :دراسة فً
األدب الجاهلً
اإلتجاه النفسً فً نقد الشعر العربً
إراءة التؤوٌل ومدارج معنى الشعر
التشكٌل الفنً للشعر الملحون الجزائري :
مهاد نظري و دراسة تطبٌقٌة
مهب الجسم...مهب الرٌح  :شعر
األصول التراثٌة فً نقد الشعر العربً
المعاصر فً مصر  :دراسة فً اصالة
التراث النقدي عند العرب
وهذا صحٌح أٌضا

اإلتجاه األسلوبً البنٌوي فً نقد الشعر العربً قاسم ،عدنان
قاسم ،مقداد
البنٌة اإلٌقاعٌة فً شعر الجواهري
التجربة الشعرٌة و اإلبداع اللؽوي :
اإلستخدام الفنً للطاقات الصوتٌة و الحسٌة
قبانً ،عبد الباري
والعقلٌة
األعمال الشعرٌة و السٌاسٌة  :المجموعة
قبانً ،نزار
الكاملة 1
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نزار قبانً قصائد صنعت مجدي و قصائد
تعرضت لمقص الرقٌب
نهر الؽواٌات
التجربة الشعرٌة  :عند ابن المقرب مضمونها
و بناإها الفنً
عاشقات الوقت
شرح المعلقات العشر
دٌوان الشهٌد الربٌع بوشامة
هذي..الجزائر  :تارٌخ...وثورة شعر
إبن عمار األندلسً  :دراسات أندلسٌة :
دراسات تارٌخٌة روائٌة لقضاٌا سٌاسٌة و
أدبٌة و قراءة معاصرة متؤنٌة
علم الشعر العربً  :فً العصر الذهبً
بالؼة المكان  :قراءة فً مكانٌة النص
الشعري
التجربة اإلبداعٌة بٌن اإلرضاء و األلم فً
الشعر
محاوالت للتجدٌد فً إٌقاع الشعر
التؤوٌل و خطاب الرمز  :قراءة فً الخطاب
الشعري الصوفً العربً المعاصر
صورة المرأة فً شعر الصعالٌك اللصوص :
حتى نهاٌة العصر األموي
الشعر الجاهلً  :فً كتب المختارات الشعرٌة
دراسة فً الشكل والمضمون
الرمز والقناع فً الشعر العربً الحدٌث :
السٌاب ونازك والبٌاتً
فً لؽة القصٌدة الصوفٌة
من جمالٌات إٌقاع الشعر العربً
المقدس الدٌنً فً الشعر العربً المعاصر :
من النكبة إلى النكسة
ابو العالء المعري أو متاهات القول
بنٌة األرجوزة و جمالٌة تلقٌها عند العرب
البنى السردٌة فً شعر الصعالٌك
فجر الندى
الرمز فً الشعر العربً
شعراء األمكنة و أشعارهم
شموس الحرٌة  :مختارات شعرٌة سودانٌة
عن الثورة الجزائرٌة
الموازنة بٌن الشعراء
جمالٌات الشعر العربً المعاصر
مراٌا اإلستشراق األلمانً المعاصر  :و
الشعر العربً القدٌم
الجمال الصوتً لإلٌقاع الشعري  :تائٌة
الشنفرى أنموذجا
شعر ابن قٌس الرقٌات بٌن السٌاسة والؽزل :
تحقٌق ودراسة

قبانً ،نزار
قذٌفة ،عبد الكرٌم

811/00707/1
811/00613/1

4
6

قلقٌلة ،عبده
قماز ،نواري
قمٌحة ،مفٌدة
قنان ،جمال
قٌصر ،مصطفى

811/00539/1
811/00609/1
811/00186/1
811/00437/1
811/00896/1

9
7
3
13
5

قٌصر ،مصطفى
كانثا رٌنو ،فٌنسنثً

811/00903/1
811/00080/1

5
10

كحلوش ,فتٌحة

811/00311/1

9

كرٌت ،نادٌة
كشك ،أحمد

811/00009/1
811/00470/1

6
6

كعوان ،محمد

811/00803/1

10

كفافً ،منذر

811/00091/1

3

كفافً ،منذر

811/00097/1

17

كندي ،محمد
كندي ،محمد
كنوان ،عبد الرحٌم

811/00233/1
811/00409/1
811/00501/1

25
6
3

كنون ،أحمد
كٌلٌطو ،عبد الفتاح

811/00356/1
811/00673/1

3
2

لعرج ،المهدي
لفتة ،ضٌاء
لوحٌشً ،ناصر
لوحٌشً ،ناصر
مارون ،جورج

811/00357/1
811/00324/1
811/00612/1
811/00907/1
811/00587/1

3
3
6
2
2

مؤمون ،رانٌا
مبارك ،زكً
مجاهد ،مجاهد

811/00852/1
811/00110/1
811/00522/1

1
14
2

مجموعة من الإلفٌن

811/00209/1

5

مجٌد ،هارون

811/00819/1

17

محمد ،إبراهٌم

811/00477/1

2
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محمد ،جلٌل
محمد ،جلٌل
محمد ،عبد الفتاح

811/00166/1
811/00828/1
811/00594/1

19
2
3

الخوؾ فً الشعر العربً  :قبل اإلسالم
قراءات نصٌة فً الشعر الجاهلً
الجواهر فً المرأة والحب والؽزل
التجرٌب و الحداثة  :دراسات فً التجربة
الشعرٌة
األسلوبٌة الشعرٌة  :قراءة فً شعر محمود
حسن إسماعٌل
فً نقد الشعر
الشعر و الشعراء
الصورة الفنٌة فً مختارات البارودي :
مالمحها و تطورها
أمل دنقل بٌن البكاء و الكعكة و البسوس :
نمادج من الشعر السٌاسً
الؽزل فً شعر بشار بن برد  :دراسة أسلوبٌة
دٌوان بشار بن برد
دراسة فً لؽة الشعر عند إٌلٌا أبو ماضً

محمد ،عبد المطلب

811/00218/1

8

محمد ،عشتار
محمود الربٌعً
محمود ،الشٌخ

811/00558/1
811/00001/1
811/00195/1

8
2
7

محمود ،جمعة

811/00455/1

5

محمود ،عبد الباسط

811/00254/1

4

محمود ،عبد الباسط
محمود ،عبد الباسط

811/00514/1
811/00521/1

5
5

محً الدٌن ،سامر

811/00363/1

3

مراشدة ،علً

811/00104/1

27

مراشدة ،علً

811/00264/1

10

مرتاض ،عبد المالك

811/00374/1

3

مرتاض ،عبد الملك

811/00297/1

11

مرتاض ،محمد

811/00237/1

9

مزدور ،أحسن
مسلك ،محمد

811/00564/1
811/00408/1

6
3

شعر العمٌان  :الواقع،الخٌال،المعانً و
الصور الفنٌة حتى القرن الثانً عشر المٌالدي مصاوره ،نادر

811/00379/1

3

811/00458/1

6

811/00712/1
811/00173/1
811/00075/1
811/00846/1
811/00422/1

2
5
23
5
4

811/00395/1
811/00444/1
811/00562/1

3
7
5

811/00208/1

3

روائع من قصائد شاعر المنفى أحمد مطر
فً الشعر الحدٌث  :محمود سامً البارودي
دراسة فنٌة
بنٌة القصٌدة الجاهلٌة  :دراسة تطبٌقٌة فً
شعر النابؽة الذبٌانً
شعرٌة القصٌدة قصٌدة القراءة  :تحلٌل
مركب لقصٌدة أشجان ٌمانٌة
قضاٌا الشعرٌات  :متابعة وتحلٌل ألهم قضاٌا
الشعر المعاصرة
التجربة الصوفٌة عند شعراء المؽرب العربً
 :فً الخمسٌة الهجرٌة الثانٌة
الثورة الجزائرٌة فً الشعر المصري
المعاصر
ثالثٌة أمكنة التؽٌٌب  :من أدب السجون

فً النص األدبً  :دراسات أسلوبٌة إحصائٌة مصلوح ،سعد
حازم القرطاجنً ونظرٌة المحاكاة والتخٌل
مصلوح ،سعد عبد العزٌز
فً الشعر
مطر ,احمد
أحمد مطر  :األعمال الشعرٌة الكاملة
مطر ،أحمد
أحمد مطر  :األعمال الشعرٌة
مطر ،أحمد
األعمال الشعرٌة أحمد مطر
مطشر ،رعد
الؽرقى ٌجمعون المرجان
الزمان و المكان فً شعر أبً الطٌب المتنبً مطلك ،حٌدر
معاش ،أحمد
التراوٌح و أؼانً الخٌام
معاش ،أحمد
دواوٌن الزمن الحزٌن
المقدس و المدنس بٌن الشعر و الخالفة :
معٌطة ،أحمد
الولٌد بن ٌزٌد نمودجا
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التماسك النصً لالستخدام اللؽوي فً شعر
الخنساء
تحلٌل الخطاب الشعري  :استراتٌجة التناص
األبعاد الفكرٌة والفنٌة فً القصائد السبع
المعلقات
المقدمة الطللٌة عند النقاد المحدثٌن  :دراسة
تحلٌلٌة
أٌتها الحمقاء
قراءة اآلخر  :القصٌدة العربٌة و النظرٌات
األجنبٌة
منزالت الرإٌا  :الشاعر العربً المعاصر
وعالمه
شعرٌة المكان  :قراءة فً شعر مانع سعٌد
العتٌبة
التراث والشعر  :دراسة نصٌة فً تجلٌات
البطل الشعبً

مفتاح ،إبراهٌم

811/00885/1

8

مفتاح ،محمد

811/00583/1

18

مفقوده ،صالح

811/00440/1

1

مقدادي ،محمود
مكارٌا ،عبد القادر

811/00030/1
811/00618/1

25
4

ملحم ،إبراهٌم

811/00086/1

11

ملحم ،إبراهٌم

811/00827/1

5

ملحم ،إبراهٌم

811/00912/1

2

ملحم ،إبراهٌم

811/00916/1

2

811/00924/1

5

811/00088/1
811/00546/1
811/00920/1

5
2
5

811/00840/1

2

811/00163/1

4

811/00860/1

1

811/00306/1

21

811/00105/1
811/00822/1
811/00404/1
811/00702/1
811/00347/1

23
5
9
6
3

811/00235/1

30

811/00236/1

50

811/00923/1

6

811/00063/1

5

الذات واآلخر  :قراءة فً شعر طرفة بن العبد ملكاوي ،نضال ٌوسؾ محمد
بنٌة اإلٌقاع فً الشعر العربً المعاصر :
ملوك ،صبٌرة
قراءة فً شعر صالح عبد الصبور
مناصرة ،عز الدٌن
األعمال الشعرٌة
مناصري ،وفاء
الشعر والتمثٌل  :أحمد مطر أنموذجا
حفرٌات األنساق األبستمولوجٌة فً شعر أبً
مناؾ ،عالء
الطٌب المتنبً
التحدٌث فً النص الشعري  :دراسة نقدٌة فً
مناؾ ،عالء هاشم
شعر بدر شاكر السٌاب
دٌوان محمد العٌد محمد على خلٌفة

منشورات وزارة التربٌة الوطنٌة

الخطاب الموازي للقصٌدة العربٌة المعاصرة منصر ,نبٌل
أدونٌس و بنٌة القصٌدة القصٌرة  :دراسة فً
منصور ،آمال
أؼانً مهٌار الدمقشً
منصور ،آمال
استراتٌجٌة التؤوٌل عند أدونٌس
منصور ،حمدي
قراءة فً الشعر الجاهلً
منصور ،حمدي
دراسات فً الشعر الجاهلً و اإلسالمً
منصور ،محمود
شعر ٌحٌى بن هذٌل األندلسً
شعر الؽزوات  :أٌام الرسول صلى هللا علٌه
مهداوي ،محمد
و سلم أؼراضه و خصائصه الفنٌة
جمالٌات المقدم فً الشعر العربً القدٌم :
مقاربة تحلٌلٌة :همزٌة حسان فً فتج مكة و
بردة كعب بن زهٌر فً مدح الرسول
مهداوي ،محمد
أنمودجٌن
مصطلحات الحرب وأدواتها عند العرب من
مهداوي ،محمد
خالل الشعر القدٌم
فً التذوق األدبً  :النص الشعري تحلٌل
موافً ،عثمان
وتقوٌم

90

Sample output to test PDF Combine only

o test PDF Combine only
91

التٌارات األجنبٌة فً الشعر العربً  :منذ
العصر العباسً حتى نهاٌة القرن الثالث
الهجري
الشعر العربً الحدٌث 1970 - 1800 :
تطور أشكال و موضوعاته بتؤثٌر األدب
الؽربً
توترات اإلبداع الشعري
فلسفة المكان فً الشعر العربً
تحلٌل الشعر
طاسٌلٌا  :شعر
صهٌل األصابع
مقام النون
شرح دٌوان جرٌر
اروع ما قٌل من الرباعٌات
أنسنة الشعر  :مدخل إلى حداثة أخرى :
فوزي كرٌم نموذجا
الشعر العباسً  :قضاٌا و ظواهر
الشعر الحدٌث فً المؽرب العربً
الشعر الحدٌث فً المؽرب العربً
شعر ابن شرؾ القٌروانً اإلبن
قصٌدة المدٌح فً األندلس  :قضاٌاه
الموضوعٌة و الفنٌة عصر الطوائؾ
تشبهنً الفوضى  :شعر
دٌوان عبٌد هللا بن قٌس الرقٌات
من دٌوان الشعر العربً  :لطالب األقسام
ؼٌر المتخصصة فً اللؽة العربٌة
روائع من قصائد شاعر المرأة و السٌاسة :
أسرار حٌاته الؽرامٌة و السٌاسٌة
نزار قبانً  :و قصائد كانت ممنوعة
طٌؾ البحتري  :فً ضوء النقد الحدٌث
النص الشعري ومشكالت التفسٌر
الحركةالشعرٌة فً لٌبٌا فً العصر الحدٌث :
الحركة الشعرٌة :لٌبٌا بداٌاتها  -اتجاهاتها -
قضاٌاها  -أشكالها  -أعالمها
الحركةالشعرٌة فً لٌبٌا فً العصر الحدٌث :
بداٌتها  -اتجاهاتها  -قضاٌاها  -أشكالها -
أعالمها
الحزن فً شعر  :بدر شاكر السٌاب
تشكل الموقؾ النقدي عند أدونٌس و نزار
قبانً  :قراءة فً آلٌات بناء الموقؾ النقدي و
األدبً عند الشاعر العربً المعاصر
المضامٌن اإلنسانٌة والتشكٌالت اللؽوٌة فً
شعر ناذر هدى
نقاد النص الشعري
استشفاؾ الشعر
أصوات النص الشعري

موافً ،عثمان

811/00535/1

4

مورٌه ،س.
مونسً ،حبٌب
مونسً ،حبٌب
مٌشال ؼوفار ،جان
مٌهوبً ،عزالدٌن
ناجً ،حسن
ناجً ،حسن
ناصر الدٌن ،مهدي
ناصٌؾ ،إمٌل

811/00251/1
811/00381/1
811/00800/1
811/00389/1
811/00675/1
811/00052/1
811/00053/1
811/00643/1
811/00593/1

4
27
8
3
2
6
6
3
2

ناظم ،حسن
نافع ،عبد الفتاح
ناوريٌ ،وسؾ
ناوريٌ ،وسؾ
نجا ,أشرؾ

811/00554/1
811/00213/1
811/00323/1
811/00334/1
811/00072/1

4
21
13
13
7

نجا ,أشرؾ
نجاح ،حدة
نجم ،محمد

811/00500/1
811/00909/1
811/00738/1

10
2
4

نخبة من األساتذة

811/00931/1

4

نزار ،قبانً
نصر هللا ،نضال
نصر هللا ،هانً
نصر ،عاطؾ

811/00316/1
811/00143/1
811/00031/1
811/00025/1

3
4
13
5

نصر ،قرٌرة

811/00201/1

2

نصر ،قرٌرة
نعمان ،خلؾ

811/00202/1
811/00400/1

2
3

نهر ,هادي

811/00112/1

32

نهر ،هادي
نوفلٌ ،وسؾ
نوفلٌ ،وسؾ
نوفلٌ ،وسؾ

811/00850/1
811/00021/1
811/00169/1
811/00487/1

2
11
2
2
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إتجاهات الشعر العربً فً القرن الثانً
الهجري
مظاهر التجدٌد فً الشعر األندلسً قبل
سقوط قرطبة
الخطاب الدٌنً فً الشعر العباسً  :إلى نهاٌة
القرن الرابع الهجري
القصٌدة السٌر ذاتٌة  :بنٌة النص وتشكٌل
الخطاب
الصورة الفنٌة فً الخطاب الشعري
الجزائري  :دراسة نقدٌة
الشعر والشعراء المجهولون فً القرن التاسع
عشر
جمالٌات القصٌدة المعاصرة
التناص المعرفً  :فً شعر عز الدٌن
المناصرة
الشعرٌات و السردٌات  :قراءة اصطالحٌة
فً الحدود و المفاهٌم
الواقع الشعري والموقؾ النقدي  :من
الجاهلٌة إلى نهاٌة القرن الثالث الهجري
البنٌة و الداللة فً شعر أدونٌس
دٌوان القدس  :من أجمل ما قٌل من أشعار
فً مدٌنة القدس الشرٌؾ
الحوار النقدي حول الشاعر
صورة النار فً الشعر المعاصر  :مصادرها
دالالتها مالمحها الفنٌة
المواقؾ اإلنسانٌة فً الشعر الجاهلً :
اإللتزام  ،و اإلؼتراب ،و التمرد
عالم المرأة فً الشعر الجاهلً
المرأة عند شعراء صدر اإلسالم  :الوجه و
الوجه اآلخر
الشعر العربً أٌام الممالٌك ومن عاصرهم
من ذوي السلطان

هدارة ،محمد

811/00257/1

10

هنً ،عبد القادر

811/00584/1

5

هٌاجنة ,محمود

811/00304/1

27

هٌاس ،خلٌل

811/00376/1

3

هٌمة ,عبد الحمٌد

811/00303//1

4

وادي ،طه
وادي ،طه

811/00475/1
811/00483/1

6
11

وعد هللا ،لٌدٌا

811/00146/1

7

وؼسٌلًٌ ،وسؾ

811/00459/1

3

وٌس ،عمار
ٌحٌاوي ،راوٌة

811/00825/1
811/00899/1

18
10

ٌعقوب ،أوس
ٌوسؾ ،أحمد

811/00349/1
811/00010/1

3
6

ٌوسؾ ،جمال

811/00144/1

2

ٌوسؾ ،حسن
ٌوسؾ ،حسنً

811/00096/1
811/00160/1

7
5

ٌوسؾ ،حسنً

811/00572/1

4

ٌوسؾ ،خالد

811/00532/1

2
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العنوان
رجال فً معتقل /500ب شمال حٌفا 6
Le théâtre : Texte, dramaturgie,
histoire
أسالٌب رسم الشخصٌة المسرحٌة  :قرأة فً
مسرحٌة " مصرع كلٌوباترا" لشوقً
األدب المسرحً العربً  :العودة للجذور فً
الفنون المسرحٌة
األعمال المسرحٌة
البحث عن النص فً المسرح العربً
التجرٌب فً النقد والدراما
التشكٌل الدرامً فً مسرح شوقً وعالقته
بشعره الغنائً
الجزائر الثائرة  :مسرحٌة ثائرة
الجهود النسوٌة المسرحٌة
الحانة الشاحبة العٌن تنتظر الطفل العجوز
الغاضبٌ .ازمن الكلمة الكذب الكلمة الخوف
الخطاب المسرحً فً العالم العربً :
( )1990-2006إشكالٌات و قضاٌا
الظواهر التركٌبٌة فً مسرح شوقً
الكالسٌكٌة و األصول الفنٌة للدراما
المحب و المحبوب  :مدونة عشق دٌك الجن -
مسرح
المحقور  :مسرحٌة مستوحاة من التراث
الشعبً الجزائري
المسرح األمازٌغً
المسرح الجزائري و الثورة التحرٌرٌة :
دراسة تارٌخٌة فنٌة
المسرح الشعري بعد شوقً
المسرح فً الجزائر
أٌوب مسرحٌة فً أربعة فصول
بناء المفارقة فً المسرحٌة الشعرٌة
بوابات النور -شعاع األصٌل و المسرحٌات
الغنائٌة األربع
بئر الكاهنة  :مسرحٌة فً  3فصول و 5
مناظر
حٌرة النص المسرحً  :بٌن الترجمة و
اإلقتباس و اإلعداد و التألٌف
دعاء الحمام  :مسرحٌة من خمسة مشاهد
رؤٌتً أهم إتجاهات اإلخراج المسرحً :
المصري فً الستٌنٌات
زٌتونة المنتهى  :مجموعة مسرحٌات
سلٌمان الحلبى

الشفرة
812/00012/1

عدد
النسخ
5

812/00039/1

4

زٌد ،عبد المطلب

812/00015/1

6

وهبه ،فؤاد
نواصرة ،جمال
الجٌار ،مدحت
بن زٌدان ،عبد
الرحمن

812/00001/1
812/00002/1
812/00019/1

5
7
6

812/00021/1

3

الكساسبة ،رضا
بن عمر ،باعزٌز

812/00014/1
812/00020/1

15
1

شما ،عبداللطٌف

812/00010/1

2

حافظ ،السٌد

812/00011/1

4

حمادي ،وطفاء
عثمان ،أسامة
مندور ،محمد

812/00032/1
812/00009/1
812/00017/1

5
5
6

الربٌع ،آمنة

812/00024/1

7

الجٌالنً ,حسان
حمداوي ،جمٌل

812/00043/1
812/00006/1

5
5

أحسن ،ثلٌالنً
الموافً ،محمد
لمباركٌة ،صالح
نعٌمة ،مٌخائٌل
شوقً ،سعٌد

812/00005/1
812/00016/1
812/00004/1
812/00028/1
812/00029/1

1
7
19
4
5

بلقاضً ،عبد القادر

812/00038/1

1

واضح ،محمد

812/00040/1

1

سالم ،أبوالحسن
ونٌسً ،زهور

812/00003/1
812/00025/1

4
4

صادق ،منى
ثلٌالنً ،أحسن
فرج ،ألفرٌد

812/00008/1
812/00034/1
812/00041/1

5
1
1

المؤلف
حافظ ،السٌد
Couprie, Alain
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سؤالً من كتب مسرحٌات ٌعقوب صنوع؟

مصٌلحً ،محسن

812/00031/1

6

شعاع األصٌل و المسرحٌات الغنائٌة األربع

بلقاضً ،عبد القادر

812/00037/1

1

صورة المرأة فً مسرج توفٌق الحكٌم
غواٌة المتخٌل المسرحً  :مقاربات لشعرٌة
النص والعرض والنقد
فلسفة التارٌخ فً الدراما التارٌخٌة

الحدٌدى ،عبد اللطٌف

812/00018/1

6

علً ،عواد
هارف ,حسٌن

812/00030/1
812/00036/1

4
6

812/00026/1

2

812/00013/1

7

812/00007/1
812/00042/1

4
8

812/00027/1
812/00022/1

2
1

812/00035/1
812/00023/1
812/00033/1

3
7
4

فً الدراما اللغة و الوظٌفة  :نصوص و قضاٌا أبو الرضا ،سعد
فً المسرح  :فً العرض المسرحً...فً
معال محمد ،ندٌم
النص المسرحً...قضاٌا نقدٌة
قراءات فً النص المسرحً السوري  :دراسة جان ،جون
زباش ،سمٌة
قراءة المسرح
قمبٌز ؛ مصرع كلٌوباترا ؛ عنترة ؛ مجنون
شوقً ،أحمد
لٌلى
عدد من المؤلفٌن
مختارات من المسرح الجزائري الجدٌد
مستوٌات األداء الدرامً  :عند رواد شعر
لعكاٌشً،عزٌز
التفعٌلة
سالم ،أبوالحسن
مقدمة فً نظرٌة المسرح الشعري
حمدى ,مروة
مكتبة الزمن
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عدد
النسخ
1
3
1

الشفرة
المإلف
العنوان
813/00306/1
زٌدان ،جرجً
رمضان 17
813/00276/1 Al-Hakim, Tawfik
Diary of a country prosecutor
813/00273/1 Maspero, Gaston
Les contes populaires de l'égypte ancienne
The quest for identities : the development of the
813/00159/1 Hafez, Sabry
modern arabic short story
813/00116/1
بورٌجً ،خالدة
أب للمحبة كلها  :قصص
813/00150/1
عٌسى ،سماء
أبواب أغلقتها الرٌح  :نصوص
813/00226/1
بٌطار ،هٌفاء
أبواب موارٌة  :رواٌة
813/00111/1
أبو لبن ،زٌاد
أبً والشٌخ
اتجاهات القصة القصٌرةفً األردن من خالل الملحق الثقافً
813/00293/1
أبوسالم ،اٌناس
األسبوعً لجرٌدة الرأي فً التسعٌنات  :دراسة نقدٌة
813/00341/1
الجرمانً ،آراء
اتجاهات النقد السٌمٌائً للرواٌة العربٌة
813/00045/1
فضل ،صالح
أسالٌب السرد فً الرواٌة العربٌة
813/00269/1
العنانً ،رشٌد
استنطاق النص  :مقاالت فً السرد العربً

4
5
8
4

قصوري ,إدرٌس
ضٌف هللا ،عبد القادر
الزبٌدي ،أحمد
جبرا ،جبرا
الشرٌم ،عدنان

813/00131/1
813/00297/1
813/00154/1
813/00158/1
813/00039/1

30
9
3
6
16

حداد ،نبٌل
خلٌل جبران ،خلٌل

813/00021/1
813/00146/1

4
3

مهٌدات ،نهال
بعلً ،حفناوي
ابن رمضان ،فرج
كاٌد ،أحمد

813/00040/1
813/00084/1
813/00170/1
813/00109/1

28
4
3
5

معٌكل ،أسماء
بن ستٌتً ،سعدٌة
بشنون ،سلٌمان
الجابري ،شكٌب
الغزوٌ ،وسف

813/00313/1
813/00344/1
813/00322/1
813/00148/1
813/00019/1

5
10
5
3
2

جالٌلٌة ،سعٌدة
محفوظ ،نجٌب
ٌاغً ،عبد الرحمن
رضوان ،عبد هللا
رضوان ،عبد هللا

813/00291/1
813/00191/1
813/00046/1
813/00137/1
813/00086/1

10
2
4
3
15

عاشور ،عمر
الكردي ،عبد الرحٌم
فرٌحات ،مرٌم

813/00281/1
813/00012/1
813/00050/1

9
1
19

أسلوبٌة الرواٌة  :مقاربة أسلوبٌة لرواٌة(زقاق المدق) لنجٌب محفوظ
أضواء على جسر العبث
إعدام فراشة  :قصص
أقنعة الحقٌقة وأقنعة الخٌال
األب فً الرواٌة العربٌة المعاصرة
اإلبداع ووحدة اإلنطباع  :قراءات ونصوص فً القصة المسرحٌة
العربٌة القصٌرة
األجنحة المتكسرة
األخر فً الرواٌة النسوٌة العربٌة  :فً خطاب المؤة والجسد والثقافة
األدب األمرٌكً فً الرواٌة الجزائرٌة باللغة الفرنسٌة
األدب العربً القدٌم و نظرٌة االجناس  :القصص
األرملة  :رواٌة
األصالة و التغرٌب فً الرواٌة العربٌة  :رواٌات حٌدر حٌدر نموذجا
دراسة تطبٌقٌة
اإلطار المفاهٌمً للفضاء الروائً
األطالل المهجورة
األعمال الروائٌة شكٌب الجابري
األعمال القصصٌة الكاملة
اإلٌدٌولوجً و الفنً  :مقاربة بنٌوٌة فً رواٌتً "الٌتٌم" و "الفرٌق"
لعبد هللا العروي
الباقً من الزمن ساعة
البحث فً إٌقاع جدٌد فً الرواٌة العربٌة
البنى السردٌة  :دراسة تطبقٌة فً القصة القصٌرة
البنى السردٌة '' : ''2نقد الرواٌة
البنٌة السردٌة عند الطٌب صالح  :البنٌة الزمنٌة و المكانٌة فً (موسم
الهجرة إلى الشمال)
البنٌة السردٌة للقصة القصٌرة
التجلٌات الملحمٌة فً رواٌة األجٌال العربٌة  :دراسة نقدٌة

95

2
10
3
3
6

Sample output to test PDF Combine only

o test PDF Combine only
96

التطور الفنً لإلتجاه الواقعً فً الرواٌة العربٌة السورٌة  :دراسة
نقدٌة
التغرٌبة
التقعٌر  :كٌف ٌقرأ النص الروائً ذاته
التقنٌة الروائٌة والتؤوٌل المعرفً  :دراسات فً القصة والرواٌة  :أدب
الروائً علً خٌون
التمثال المهشم
التناص التراثً  :الرواٌة الجزائرٌة أنمودجا
التنوٌر الروائً  :استراتٌجٌة العالمة  :فضاء التؤوٌل
التوظٌف الفنً للشعر فً القصة العربٌة القدٌمة
الجرٌمة
الحب تحت المطر
الحب فوق هضبة الهرم
الحبٌب العائد
الحكاٌة و التؤوٌل  :دراسات فً السرد العربً
الحوت والصٌاد
الخبر فً السرد العربً  :الثوابث و المتغٌرات
الخبز الحافً  :سٌرة ذاتٌة روائٌة
الخطاب السردي فً الرواٌة العربٌة
الذات فً مواجهة العالم  :تجلٌات اإلغتراب فً القصة القصٌرة فً
الجزٌرة العربٌة
الرأس السابع  :مجموعة قصصٌة
الربٌع العاصف  :مع دراسة نقدٌة
الرواٌة  :مقوماتها ونشؤتها فً األدب العربً الحدٌث
الرواٌة السٌاسٌة
الرواٌة العربٌة  :المتخٌل و بنٌته الفنٌة
الرواٌة العربٌة الجدٌدة واشكالٌة اللغة
الرواٌة العربٌة الشاهدة
الرواٌة العربٌة المعاصرة واألخر  :دراسات أدبٌة ومقارنة
الرواٌة العربٌة فً فلسطٌن واألردن فً القرن العشرٌن  :مع
ببلٌوخرافٌا
الرواٌة المغاربٌة  :تشكل النص السردي فً ضوء البعد اإلٌدٌولوجً
الرواٌة فً إفرٌقٌا
الرواٌة و التارٌخ  :سلطان الحكاٌة و حكاٌة السلطان
الرواٌة والتارٌخ  :بحث فً مستوٌات الخطاب فً الرواٌة التارٌخٌة
العربٌة
الرواٌة والتراث السردي
الزلزال  :رواٌة
الزمن  :فً الرواٌة العربٌة
السراب
السرد الروائً وتجربة المعنى
السرد العربً  :مفاهٌم وتجلٌات
السرد العربً القدٌم  :األنواع والوظائف والبنٌات
السرد النسائً العربً  :مقاربة فً المفهوم و الخطاب
السرد والظاهرة الدرامٌة  :دراسة فً التجلٌات الدرامٌة للسردالعربً
القدٌم
السردٌات فً األدب العربً المعاصر
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الفٌصل ،سمر روحً
قرٌش ،روزلٌن لٌلى
سرحان ،حسن

813/00047/1
813/00134/1
813/00290/1

2
34
2

السامرائً ،ماجد
بشنون ،سلٌمان
سالم ،سعٌد
عبٌد ،محمد صابر
بٌومً ،أبو زٌد
محفوظ ،نجٌب
محفوظ ،نجٌب
محفوظ ،نجٌب
عبد العزٌز ،مجدى
كٌلٌطو ,عبد الفتاح
بوعلو ،محمد
جبار ،سعٌد
شكري ،محمد
الشرٌم ،عدنان

813/00318/1
813/00184/1
813/00138/1
813/00316/1
813/00020/1
813/00201/1
813/00193/1
813/00187/1
813/00208/1
813/00071/1
813/00263/1
813/00075/1
813/00097/1
813/00309/1

5
5
3
8
5
2
2
2
6
8
3
2
5
8

الزهرانً ،أمٌرة
القطامٌن ،عبد المهدي
الكٌالنً ،نجٌب
قسومة ،الصادق
وادي ،طه
العٌدٌ ،منى
الحسٌب ،عبد المجٌد
محفوظ ،عصام
كاظم ،نجم

813/00018/1
813/00110/1
813/00229/1
813/00022/1
813/00173/1
813/00262/1
813/00294/1
813/00042/1
813/00024/1

9
6
3
6
6
5
10
12

الماضً ،شكري

813/00025/1

4

عباس ،إبراهٌم
كوٌتزي ,ج  .م
أقلمون ،عبد السالم

813/00035/1
813/00177/1
813/00176/1

2
10
3

الشمالً ,نضال
ٌقطٌن ,سعٌد
وطار ،الطاهر
القصراوي ،مها
محفوظ ،نجٌب
بنكراد ،سعٌد
ٌقطٌن ,سعٌد
صحراوي ,إبراهٌم
كرام ,زهور

813/00032/1
813/00027/1
813/00325/1
813/00030/1
813/00240/1
813/00059/1
813/00338/1
813/00057/1
813/00077/1

7
6
1
14
2
3
2
5
4

بن تمٌم ،علً
مرتاض ،محمد

813/00067/1
813/00320/1

7
10
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السردٌة العربٌة الحدٌثة  :تفكٌك الخطاب اإلستعماري وإعادة تفسٌر
النشؤة
السكرٌة
السمان والخرٌف
السٌرة فً المشرق
السٌمٌائٌات السردٌة
الشاعر
الشحاد
الصراع الحضاري فً الرواٌة الفرانكفونٌة المغاربٌة
الصورة السردٌة فً الرواٌة والقصة والسٌنما  :قراءة فً التجلٌات
النصٌة
الصورة فً القصة بحث فً األركان و العالقات  :قصص مجدي
جعفر أنمودجا
الطباشٌر
الطرٌق
العائش فً الحقٌقة
العبرات
العرب والغرب  :فً الرواٌة العربٌة
العواصف
العواصف
الغرب فً الرواٌة العربٌة  :قندٌل أم هاشم نمودجا
الغرباء  :رواٌة
ألف و عام من الحنٌن  :رواٌة
ألف و عام من الحنٌن  :رواٌة
الفضاء ولغة السرد  :فً رواٌات عبد الرحمن منٌف
الفواعل السردٌة  :دراسة فً الرواٌة اإلسالمٌة المعاصرة
الفوضى الممكنة دراسات فً السرد العربً
القاهرة الجدٌدة
القاهرة أو زمن البداٌات
القرن األول بعد بٌاترٌس
القرن األول بعد بٌاترٌس  :رواٌة
القصة العربٌة ...عصر اإلبداع  :دراسة للسرد القصصً فً القرن
الرابع الهجري
القصة القصٌرة  :دراسة نصٌة لتطور الشكل الفنً
القصة القصٌرة الفلسطٌنٌة  :مٌالدها وتطورها 1990-1924
القصة القصٌرة جدا  :رإى وجمالٌات
القصة القصٌرة فً األدب الجزائري المعاصر
القصة دٌوان العرب  :قضاٌا ونمادج
القصص وحكاٌات الطفولة  :دراسة علمٌة وتحلٌلة ونقدٌة
القطارات  :رواٌة
الكابوس وقصص أخرى
الكرنك
الكالم والخبر  :مقدمة للسرد العربً
اللسان المبلوع  :دراسة فً رواٌات نجٌب محفوظ
اللص و الكالب
اللغة الشعرٌة وتجلٌاتها فً الرواٌة العربٌة 2000-1970 :
اللٌل الطوٌل
المؤزق المحٌر  :سلسلة قصص
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إبراهٌم ،عبد هللا
محفوظ ،نجٌب
محفوظ ،نجٌب
قرٌش ،روزلٌن لٌلى
بن مالك ،رشٌد
المنفلوطً ،مصطفى
محفوظ ،نجٌب
حاجم ،إسماعٌل

813/00105/1
813/00209/1
813/00214/1
813/00133/1
813/00063/1
813/00160/1
813/00238/1
813/00085/1

9
2
2
34
13
1
2
5

ماجدولٌن ،شرف الدٌن

813/00069/1

4

عبد الخالق ،نادر
ملهاق ،فضٌلة
محفوظ ،نجٌب
محفوظ ،نجٌب
المنفلوطً ،مصطفى
علٌان ،حسن
خلٌل جبران ،جبران
خلٌل جبران ،جبران
نور الدٌن ،صدوق
خدوسً ،رابح
بوجدرة ،رشٌد
بوجدرة ،رشٌد
إبراهٌم ،صالح
البنا ،بان
العالم ،عبد الرحٌم
محفوظ ،نجٌب
الرحبً ،سٌف
معلوف ،أمٌن
معلوف ،أمٌن

813/00002/1
813/00274/1
813/00196/1
813/00189/1
813/00162/1
813/00029/1
813/00127/1
813/00147/1
813/00048/1
813/00253/1
813/00095/1
813/00178/1
813/00052/1
813/00062/1
813/00065/1
813/00211/1
813/00315/1
813/00219/1
813/00093/1

9
5
2
2
1
7
1
3
4
10
5
5
6
23
3
2
5
4
1

الموافً ،ناصر
صالح ،رزق
فاعورٌ ،اسٌن
المناصرة ،حسٌن
عباس ،ابراهٌم
وادي ،طه
عبد الكافً ,إسماعٌل
الجندي ،عبد العزٌز
الكٌالنً ،نجٌب
محفوظ ،نجٌب
ٌقطٌن ,سعٌد
ابو لبن ،زٌاد
محفوظ ،نجٌب
ٌعقوب ،ناصر
الملوحً ،مظهر
بشٌر ،سعدونً

813/00008/1
813/00267/1
813/00015/1
813/00314/1
813/00332/1
813/00005/1
813/00016/1
813/00157/1
813/00231/1
813/00199/1
813/00061/1
813/00128/1
813/00213/1
813/00051/1
813/00181/1
813/00284/1

7
1
4
8
1
6
2
3
3
2
11
6
2
4
1
1

Sample output to test PDF Combine only

o test PDF Combine only
98

المتخٌل الروائً  :سلطة المرجع وانفتاح الرإٌا :دراسة فً تجربة
إبراهٌم نصر هللا الروائٌة
المتخٌل فً الرواٌة الجزائرٌة  :من المتماثل إلى المختلف
المجنون
المحافل  :رواٌة
المحبة سر هللا المكنون
المراٌا
المرث
المصطلح السردي فً النقد األدبً العربً الحدٌث
المغامرة الجمالٌة للنص الروائً
المقموع والمسكوت عنه فً السرد العربً
المكان فً الرواٌة العربٌة  :الصورة والداللة
المكان فً القصة القصٌرة الجزائرٌة الثورٌة  :دراسات بنٌوٌة لنفوس
ثائرة
المكان وداللته فً رواٌة "مدن الملح" لعبد الرحمن منٌف
الممكن من المستحٌل
المنامات فً الموروث الحكائً العربً  :دراسة فً النص الثقافً
والبنٌة السردٌة
المواقف النقدٌة قراءة فً نقد القصة القصٌرة  :قراءة فً نقد القصة
القصٌرة
الموت ٌؤخد مقاماتنا
الموضوع و السرد  :مقاربة بنٌوٌة تكوٌنٌة فً األدب القصصً دراسة
ألدب مهدي عٌسى الصقر فنٌة و موضاعاتٌة
النبً ؛ رمل وزبد ؛ األرواح المتمردة ؛ األجنحة المتكسرة
النزعة اإلنسانٌة  :فً الرواٌة العربٌة وبنات جنسها
النزوع األسطوري فً الرواٌة العربٌة المعاصرة
النسوة المحاربات  :نساء األمازون
النظرات
النظرات
النظرات
النوارس تحتمً تحت الغٌوم الصٌفٌة  :رواٌة
الهداٌا الصامتة  :قصة
ألوان  :قصص مترجمة
الوغد  :رواٌة
ألٌات إنتاج النص الروائً نحو تصور سٌمٌائً
أمام العرش
إمرأة بال مالمح  :رواٌة
إنشائٌة الخطاب فً الرواٌة العربٌة الحدٌثة
انفتاح النص الروائً  :النص والسٌاق
إٌقاع الزمن فً  :الرواٌة العربٌة المعاصرة
باب القنطرة  :رواٌة
بخط الٌد  :شظاٌا من ذاكرة الزمن المغربً
بداٌة و نهاٌة
بناء الحكاٌة والشخصٌة فً الخطاب النسائً العربً
بنٌة الخبر
بٌت سًء السمعة
بٌدرو و كاترٌنا األوراسٌة
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عبٌد ،محمد
بلعلى ،آمنة
خلٌل جبران ،خلٌل
قدور رافع ،نور الدٌن
نصر الدٌن ،اسماعٌل
محفوظ ،نجٌب
بوجدرة ،رشٌد
الخفاجً ،أحمد
عبٌد ،محمد
ثامر ،فاضل
زاٌد ،عبد الصمد

813/00319/1
813/00049/1
813/00145/1
813/00330/1
813/00342/1
813/00197/1
813/00203/1
813/00301/1
813/00140/1
813/00074/1
813/00043/1

8
3
3
1
6
2
8
2
3
6
3

عبود ،أورٌدة
ولعة ،صالح
السحٌمً ،عبد الجبار

813/00078/1
813/00327/1
813/00264/1

6
2
3

الناصر ،دعد

813/00072/1

5

الوائلً ،كرٌم
بٌضون ،عباس

813/00136/1
813/00094/1

3
6

كاصد ،سلمان
خلٌل جبران ،جبران
مزٌد ،بهاء الدٌن
الصالح ،نضال
حراتوقة ،سمٌر
المنفلوطً ،مصطفى
المنفلوطً ،مصطفى
المنفلوطً ،مصطفى
جٌاللً ،خالص
رافع نورالدٌن الجزائري،
قدور
السمرة ،محمود
الصوابنً ،خٌر الدٌن
محفوظ ،عبد اللطٌف
محفوظ ،نجٌب
بركانً ،كمال
الباردي ،محمد
ٌقطٌن ,سعٌد
النعٌمً ،أحمد
عبٌر ،نجٌة
السحٌمً ،عبد الجبار
محفوظ ،نجٌب
معتصم ،محمد
عبد الواحد ،عمر
محفوظ ،نجٌب
سحري ،محمد

813/00292/1
813/00257/1
813/00037/1
813/00279/1
813/00115/1
813/00163/1
813/00164/1
813/00165/1
813/00261/1

4
2
10
5
6
1
1
1
1

813/00329/1
813/00098/1
813/00152/1
813/00060/1
813/00190/1
813/00334/1
813/00265/1
813/00053/1
813/00036/1
813/00254/1
813/00343/1
813/00243/1
813/00041/1
813/00224/1
813/00239/1
813/00124/1

1
1
3
5
2
6
3
4
6
4
1
2
3
6
2
19
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محفوظ ،نجٌب
الشمالً ,نضال
محفوظ ،نجٌب
ٌقطٌن ,سعٌد

بٌن القصرٌن
تجربة زٌاد قاسم الروائٌة
تحت المظلة
تحلٌل الخطاب الروائً  :الزمن -السرد -التبئٌر
تحلٌل الخطاب السردي  :معالجة تفكٌكٌة سٌمٌائٌة مركبة لرواٌة (زقاق
مرتاض ,عبد الملك
المدق)
تداخل األجناس األدبٌة فً الرواٌة العربٌة  :الرواٌة الدرامٌة أنمودجا
تروٌض الحكاٌة  :بصدد قراءة التراث السردي
تطور فن القصة القصٌرة فً مصر
تفسٌر السلوك اإلنسانً فً رواٌات" نجٌب محفوظ "
تفكٌك الشفرة السردٌة  :دراسة تحلٌل الخطاب
تفنست  :رواٌة
تقنٌات السرد بٌن الرواٌة والسٌنما  :دراسة فً السردٌات المقارنة
لرواٌة عمارة ٌعقوبٌان والفٌلم
تقنٌات الفن القصصً عبرالراوي والحاكً
تلقً البنوٌة فً النقد العربً  :نقد السردٌات نموذجا
تلك العتمة الباهرة
تلك المحبة
تماثٌل المرمر  :قصص
تمثٌالت المثقف فً السرد العربً الحدٌث  :الرواٌة اللٌبٌة أنمودجا
دراسة فً النقد الثقافً
تمرد األنثى فً رواٌة المرأة العربٌة و ببلٌوغرافٌا الرواٌة النسوٌة
العربٌة ) 1885-2004 ( :
توظٌف التراث فً رواٌات نجٌب محفوظ
ثرثرة فوق النٌل
جدلٌة الحب و الموت فً قصة البوغً
جمالٌات القصة القصٌرة  :قراءات نقدٌة
جمالٌات القصة القصٌرة المعاصرة
جمالٌة الصحراءفً الرواٌة العربٌة  :إبراهٌم الكونً انمودجا
جمل بال كلمات  :رواٌة
جٌوبولوتٌكا النص األدبً  :تضارٌس الفضاء الروائً نموذجا
حامض -حلو مكابدات فكر معذب  :رواٌة
حب حتى إشعار آخر وقصص أخرى
حدائق النور
حدٌث الصباح و المساء
حركة السرد الروائً ومناخاته  :فً استراتٌجٌات التشكٌل
حضرة المحترم
حكاٌات طبٌب  :قصص
حكاٌة بال بداٌة و ال نهاٌة
حلوى الماء  :قصص
حمامة أوالمبٌا
خان الخلٌلً
خزانة الحكاٌات  :اإلبداع السردي و المسامرة النقدٌة
خصائص الخطاب األدبً فً رواٌة الصراع العربً -الصهٌونً :
دراسة تحلٌلٌة
خطاب النهضة والتقدم فً الرواٌة العربٌة المعاصرة
خفاٌا ساطعة  :بٌن ما نرٌده ...وما الإرادة لنا فٌه
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813/00195/1
813/00080/1
813/00235/1
813/00056/1

2
4
2
13

813/00132/1

8

علقم ،صبحة
ماجدولٌن ،شرف الدٌن
النساج ،سٌد حامد
مسباعً ،محمد
السعدون ،نبهان
حمادي ،عبد هللا

813/00038/1
813/00218/1
813/00270/1
813/00087/1
813/00299/1
813/00321/1

10
5
1
13
5
5

بن مسعود ،وافٌة
دروٌش ،أحمد
عبد الرحٌم ،وائل
بن جلون ،الطاهر
السائح ،الحبٌب
بلعربً ،جمال

813/00310/1
813/00007/1
813/00073/1
813/00205/1
813/00232/1
813/00251/1

5
6
8
3
4
4

أملودة ،محمود

813/00142/1

ابو نظال ،نزٌه
سلٌمان ،سعٌد
محفوظ ،نجٌب
بوصالح ،نسٌمة
القواسمة ,محمد
مجاهد ،مجاهد
الذهلً ،ولٌد
معراجً ،عمر
مبروك ،مراد
ماتً ،جمال
عمارة ،إلهامً
معلوف ،أمٌن
محفوظ ،نجٌب
الرٌاحً ،كمال
محفوظ ،نجٌب
الكٌالنً ،نجٌب
محفوظ ،نجٌب
عباس ،إنتصار
كوري ،راشٌل
محفوظ ،نجٌب
سعٌد الغانمً

813/00089/1
813/00175/1
813/00237/1
813/00088/1
813/00003/1
813/00009/1
813/00289/1
813/00335/1
813/00169/1
813/00248/1
813/00250/1
813/00103/1
813/00188/1
813/00068/1
813/00198/1
813/00227/1
813/00216/1
813/00090/1
813/00180/1
813/00245/1
813/00135/1

2
6
2
61
4
2
4
5
6
6
2
6
2
4
2
2
2
7
4
2
4

شرشار ،عبدالقادر
إبراهٌم ،رزان
نجدي ،ندٌم

813/00172/1
813/00031/1
813/00100/1

4
4
6
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خمارة القط األسود
دراسات فً السرد الحدٌث والمعاصر
دراسات فً القصة العربٌة الحدٌثة  :أصولها-اتجاهاتها -أعالمها
دراسات فً القصة والرواٌة اللٌبٌة
دراسات فً فن القص
دراسة فً رواٌات نجٌب محفوظ الذهنٌة  :اللص والكالب ،الطرٌق،
الشحاذ
دعاء الكروان
دلٌلة...األزرق
دم برتقالً  :مجموعة قصصٌة
دنٌا هللا
دولة اسمها األمل
ذاكرة الجسد
ذكرٌات لم تكتمل
رادوبٌس
رأٌت بارٌس
رأٌت فٌما ٌرى النائم
رحلة بالداسار
رحٌل اآلباء وحٌرة األبناء
رواٌة فً سبٌل التاج
روائع من مإلفات المنفلوطً  :من كتاب النظرات
رٌح الجنوب
زقاق المدق
ساعة حب ساعة حرب  :رواٌة
سر الصبر  :رواٌة
سرد الحسد وغواٌة اللغة قراءة فً حركٌة السرد األنثوي وتجربة
المعنى
سرداب العار  :رواٌة
سطوة المكان وشعرٌة القص  :فً رواٌة ذاكرة الجسد :دراسة فً
تقنٌات السرد
سمرقند
سٌكولوجٌة اإلبداع الفنً فً القصة القصٌرة  :العملٌة اإلبداعٌة فً
القصة القصٌرة
سٌمٌائٌات التظهٌر
سٌمٌائٌة السرد  :بحث فً الوجود السٌمٌائً المتجانس
شجرة السندٌان  :مجموعة قصصٌة
شخصٌة األخر فً الرواٌة فً األردن
شعرٌة الخطاب السردي  :سردٌة الخبر
شعرٌة الرواٌة العربٌة  :بحث فً اشكال تؤصٌل الرواٌة العربٌة
ودالالتها
شعرٌة السرد فً الرواٌة العربٌة المعاصرة

محفوظ ،نجٌب
عوٌن ,أحمد
سالم ،محمد
مصطفً ،مصطفً
ابو دٌاب ،خلٌل

813/00242/1
813/00058/1
813/00006/1
813/00034/1
813/00010/1

2
9
9
3
3

التواتً ،مصطفى
حسٌن ،طه
بوكرٌش ،رابح
البكري ،صفٌة
محفوظ ،نجٌب
غزال ،طالل
مستغانمً ،أحالم
ٌارد ،نازك
محفوظ ،نجٌب
شبلول ،أحمد
محفوظ ،نجٌب
معلوف ،أمٌن
سحري ،محمد
المنفلوطً ،مصطفى
أمٌن ،سامر
بن هدوقة ،عبد الحمٌد
محفوظ ،نجٌب
األحمر ،فٌصل
غاردر ،جوستٌن

813/00305/1
813/00308/1
813/00277/1
813/00114/1
813/00215/1
813/00207/1
813/00204/1
813/00106/1
813/00212/1
813/00108/1
813/00192/1
813/00221/1
813/00123/1
813/00167/1
813/00312/1
813/00307/1
813/00241/1
813/00283/1
813/00107/1

1
1
5
5
2
2
6
2
2
10
2
4
20
1
7
1
2
7
7

بن الساٌح ،األخضر
عساس ،كرٌمة

813/00286/1
813/00326/1

2
5

بن الساٌح ،األخضر
معلوف ،أمٌن

813/00298/1
813/00223/1

2
4

عبد الحمٌد ،شاكر
محفوظ ،عبد اللطٌف
الداهً ،محمد
نصر الدٌن ،وهاب
البطانٌة ،جودي
عمٌش ،عبد القادر

813/00266/1
813/00339/1
813/00064/1
813/00112/1
813/00054/1
813/00278/1

5
4
7
5
5
9

الزمرلً ،فوزي
شعث ،أحمد

813/00044/1
813/00055/1

5
4

شعرٌة الفضاء  :المتخٌل والهوٌة فً الرواٌة العربٌة -دراسة نقدٌة-
شعرٌة المحكً  :دراسات فً المتخٌل السردي العربً
شهر العسل
صاحبة الرداء األخضر  :ثورة الحاكم و الشعب
صباح الورد
صخرة طانٌوس

نجمً ،حسن
النعٌمً ،فٌصل غازي
محفوظ ،نجٌب
أحمد ،حسٌن علً
محفوظ ،نجٌب
معلوف ،أمٌن

813/00070/1
813/00287/1
813/00185/1
813/00258/1
813/00186/1
813/00220/1

4
4
2
1
2
6
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صورة الفرنسً و الفرنسٌة فً الرواٌة المغربٌة
ضحاٌا الغدر و طوفان الغضب
ظل من ورق  :مجموعة قصصٌة
عبث األقدار
عبد الرحمن منٌف  :الرإٌة و األداة
عرائس المروج
عصر الحب
على الشاطئ األخر  :قصص
عودة المواطن صالح  :رواٌة
غسان كنفانً جمالٌات السرد فً الخطاب الروائً
غواٌة الرواٌة  :دراسة فً الرواٌة العربٌة
فضاءات السرد ومدارات التخٌٌل  :الحرب والقضٌة و الهوٌة فً
الرواٌة العربٌة
فكر وفن وذكرٌات
فن القص فً النثر األندلسً
فن القصة عند محمد عبد الحلٌم عبد هللا
فن كتابة القصة
فوضى الحواس
فً التلقً االدبً :نحو تصور جدٌد للقراءة
فً الرواٌة العربٌة  :عصر التجمٌع
فً النظرٌة السردٌة  :رواٌة الحً الالتٌنً  -مقاربة جدٌدة-
فً مٌادٌن الحرٌة سقط باشا الزمن الردئ
فً نظرٌة الوصف الروائً
قدٌس األهالً  :رواٌة
قرءات نقدٌة فً القصة المعاصرة
قرأة الرواٌة  :نمادج من نجٌب محفوظ
قصر الشوق
قصص األطفال وفن رواٌتها
قصص على مدار قرن  :تداعٌات التراجٌدٌا و مكابدات السرد :
مقاالت ورإى نقدٌة
قضاٌا الرواٌة العربٌة الجدٌدة  :الوجوه والحدود
قضاٌا الرواٌة العربٌة فً نهاٌة القرن العشرٌن
قلب اللٌل
قهوة البرلمان  :الخوف سلطان ٌحكم العلم
كاتب غٌر عمومً  :قصص
كازٌنو فج الرٌح  :رواٌة
كان ما كان
كتاب األسرار  :رواٌة
كراف الخطاٌا  :رواٌة
كل هذا الثمن لماذا؟
كلمات مائٌة
ال ..ال لن أظل جارٌة
لسان آدم
لٌالً األنس فً شارع أبً نإاس  :رواٌة
لٌالً السهاد  :رواٌة
لٌالً ألف لٌلة
لٌل القطار  :رواٌة
لٌل وقضبان
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حنون ،عبد المجٌد
سحري ،محمد
بن ٌونس ،شهرزاد
محفوظ ،نجٌب
ولعة ،صالح
خلٌل جبران ،خلٌل
محفوظ ،نجٌب
ونٌسً،زهور
العالم ،لقمان
زعرب ،صبحٌة
ٌوسف ،شوقً

813/00317/1
813/00125/1
813/00300/1
813/00210/1
813/00143/1
813/00144/1
813/00200/1
813/00275/1
813/00337/1
813/00066/1
813/00026/1

10
19
7
2
13
3
2
1
2
13
4

سوٌدان ،سامً
ٌعقوب ،لوسى
الشناوي ،علً
نوفلٌ ،وسف
قندٌل ،فإاد
مستغانمً ،أحالم
سرحان ،حسن
خورشٌد ،فاروق
جٌران ،عبد الرحٌم
الدمرداش الجعلً ،جالل
القسنطٌنً ،نجوي
قدور رافع ،نور الدٌن
أنس الوجود ،ثناء
الربٌعً ،محمود
محفوظ ،نجٌب
خلف ،أمل

813/00076/1
813/00122/1
813/00011/1
813/00004/1
813/00001/1
813/00101/1
813/00303/1
813/00260/1
813/00149/1
813/00104/1
813/00268/1
813/00331/1
813/00130/1
813/00023/1
813/00206/1
813/00017/1

3
2
9
6
22
6
2
1
3
8
2
1
1
2
2
5

الخلٌلً ،علً
ٌقطٌن ,سعٌد
عبد الغنً ،مصطفى
محفوظ ،نجٌب
منسً ,محمود
مغٌش ،عبد الحمٌد
الكٌالنً ،مصطفى
نعٌمة ،مٌخائٌل
سعدي ،إبراهٌم
لحٌلح ،عبد هللا عٌسى
منسً ,محمود
العلً ،محمد
منسً ,محمود
كٌلٌطو ,عبد الفتاح
الخطٌب ،برهان
الكٌالنً ،نجٌب
محفوظ ،نجٌب
بوشارب ،رابح
الكٌالنً ،نجٌب

813/00311/1
813/00336/1
813/00179/1
813/00194/1
813/00285/1
813/00252/1
813/00155/1
813/00118/1
813/00282/1
813/00345/1
813/00272/1
813/00120/1
813/00271/1
813/00151/1
813/00156/1
813/00230/1
813/00244/1
813/00328/1
813/00228/1

6
5
10
2
4
6
3
3
1
4
4
3
4
3
3
2
2
5
1
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المنفلوطً ،مصطفى
بشنون ،سلٌمان
خوجة ،شكري
خوجة ،شكري
أبوعواد ،إبراهٌم
العلوي ،نور الدٌن
مالتسان ،هاٌنرٌش فون
سحري ،محمد
كاظم ،نجم
الوائلً ،كرٌم
األعراج ،واسٌنً
عامر ،مخلوف
بوسكٌن ،تقً الدٌن
نخبة من النقاد وأساتذة
الجامعات
فرغلً ،إبراهٌم

813/00161/1
813/00324/1
813/00280/1
813/00153/1
813/00121/1
813/00233/1
813/00304/1
813/00119/1
813/00028/1
813/00139/1
813/00092/1
813/00013/1
813/00168/1

1
5
1
4
10
3
1
20
16
3
5
5
1

ماجدولٌن
مآزق المزالق
مامون (مشروع حلم)
مامون  :مشروع حلم -رواٌة
محاولة لفهم لغة البحر
مخالت السراب
مدخنو الحشٌش فً الجزائر
مذكرات من سنوات الجحٌم
مشكلة الحوار فً الرواٌة العربٌة
مصادر نقد القصة القصٌرة و الرواٌة فً العراق
مصرع أحالم مرٌم الودٌعة  :رواٌة
مظاهر التجدٌد فً القصة القصٌرة بالجزائر
معادالت الحلم  :رواٌة

813/00302/1
813/00340/1

10
6

العوفً ،نجٌب
واكد ،ماٌا
حمٌدة ،عطوي
محفوظ ،نجٌب

مقاربة الواقع فً القصة القصٌرة المغربٌة  :من التؤسٌس الى الجنٌس
مقفلة بداعً السفر  :رواٌة
مقلة  :رواٌة
ملحمة الحرافٌش
من اإلبداع الروائً إلى نقد النقد  :ظاهرة الشعر الحدٌث للدكتور أحمد
المعداوي (المجاطً) -رواٌة اللص والكالب لنجٌب محفوظ (من
حمداوي ،جمٌل
مقررات البكالورٌا )

813/00014/1
813/00091/1
813/00259/1
813/00202/1

7
13
1
2

813/00129/1

8

من اإلحتمال إلى الضرورة  :دراسات فً السرد الروائً و القصصً
منازل الحكاٌة  :دراسات فً الرواٌة العربٌة
موانىء المشرق  :رواٌة
مٌرامار

خلٌل ،إبراهٌم
الرواشدة ،سامح
معلوف ،أمٌن
محفوظ ،نجٌب

813/00141/1
813/00079/1
813/00222/1
813/00236/1

3
9
5
2

نجٌب محفوظ  :تكنٌك الشخصٌات الرئٌسٌة و الثانوٌة فً رواٌاته
نجٌب محفوظ  :رواٌة مجهولة و تجربة فرٌدة
نجٌب محفوظ  :من الرواٌة التارٌخٌة إلى الرواٌة الفلسفٌة

القٌسً ،عودة
عٌد ،حسٌن
خلٌفة ،عبد هللا

813/00083/1
813/00174/1
813/00082/1

4
2
3

نجٌب محفوظ  :نمادج الشخصٌات المكررة و دالالتها فً رواٌاته
نجٌب محفوظ الرإٌة و الموقف
نجٌب محفوظ والقصة القصٌرة
نداء المجهول ؛ سلوى فً مهب الرٌح ؛ إحسان هلل ؛ كل عام وأنتم
بخٌر
نساء المنكر  :رواٌة
نساء على اجنحة الحلم
نشؤة النقد الروائً فً األدب العربً الحدٌث
نشٌد البحر
نقد الرواٌة  :من وجهة نظر الدراسات اللغوٌة الحدٌثة
نقد الرواٌة النسائٌة فً تونس
هاجر قبل اإلحتالل هاجر بعد اإلحتالل

القٌسً ،عودة
أبوالعدسٌ ،وسف
ٌارد ،إٌفلٌن فرٌد

813/00081/1
813/00183/1
813/00255/1

11
4
2

تٌمور ،محمود
المقرن ،سمر
المرنٌسً ،فاطمة
شلش ,علً
خلٌفة ،عبد هللا
إبراهٌم ،نبٌلة
طرشونة ،محمود
الجبوري ،أمل

813/00256/1
813/00102/1
813/00182/1
813/00033/1
813/00234/1
813/00171/1
813/00288/1
813/00099/1

2
7
4
2
4
2
10
7

هذا الجانب من مكان صاخب  :الجوهر المتكرر فً الرواٌة العربٌة

كاظم ،نجم

813/00295/1

5

مغامرة التجنٌس الروائً  :سإال الجنس والنوع
مغامرة فً مدٌنة الموتى  :رواٌة للفتٌان
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هستٌرٌا الرجل الذي تكلم فً فراغ  :قصص
هكذا تكلم زرادشت  :كتاب كتب للجمٌع ولم ٌكتب ألحد
همس الجنون
هنا لحظة التنوٌر و قراءات أخرى فً القصة القصٌرة  :حنا ممٌنة-
فخري قعوار -جمال ناجً -خالد محادٌن -شوقً بغدادي -سحر ملص-
جورج سالم
هوى
وادي األسرار  :رواٌة
وادي الظالم  :رواٌة
وثالثهما الحب
وراق ٌبٌع كتب النجوم
وردة كنعان  :جذور الجذور رواٌة تارٌخٌة
وطن من زجاج  :رواٌة
وكؤنه مازال هناك  :مجموعة قصصٌة
وهج السرد  :مقاربات فً الخطاب السردي السعودي

103

إٌزة ،عبد الحمٌد
نٌتشه ،فرٌدرٌك
محفوظ ،نجٌب

813/00247/1
813/00126/1
813/00217/1

6
7
2

حداد ،نبٌل
بٌطار ،هٌفاء
مرتاض ،محمد
مرتاض ،عبد الملك
عبد العزٌز ،مجدى
أدونٌس
اللبدي ،عبد العزٌز
صالحٌ ،اسمٌنة
الخواجا ،عمر
المناصرة ،حسٌن

813/00296/1
813/00225/1
813/00323/1
813/00249/1
813/00246/1
813/00096/1
813/00117/1
813/00333/1
813/00113/1
813/00166/1

5
3
4
5
3
6
7
4
8
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المؤلف
الحرٌري ،أبو محمد
الحرٌري ،أبو محمد

الشفرة
814/00029/1
814/00030/1

عدد
النسخ
1
1

شرف ،عبد العزٌز

814/00007/1

1

814/00008/1
814/00013/1
814/00009/1
814/00012/1
814/00015/1
814/00003/1

4
2
11
8
3
6

814/00004/1

8

814/00006/1
814/00019/1
814/00014/1
814/00026/1

10
1
2
4

814/00027/1

7

حدث مواطن  ..قال  : ...خواطر منفٌة
حوار وقرار
دعوة للحٌاة
فن المقالة والخاطرة  :فً أدب عبد المجٌد لطفً
فن المقامة فً األدب العربً الجزائري
قضاٌا و مواقف
كتاب المساكٌن
مجمع البحرٌن
محاضرات فً اللغة والفكر والتارٌخ
محطات و مقاالت
محنة التأوٌل زخم المرجع وفتنة الوقع : ..قراءة فً
أودٌسا الصحراء "تلك المحبة"

الطراولً ،خالد
أسعد ،وفاء
راغب ،محمد
بابان ،ستار
بن قٌنة ،عمر
القط ،عبد القادر
الرافعً ،مصطفى
الٌازجً ،ناصٌف
المدنً ،أحمد
السعدي ،إبراهٌم

814/00010/1
814/00020/1
814/00024/1
814/00025/1
814/00011/1
814/00022/1
814/00016/1
814/00031/1
814/00028/1
814/00001/1

1
3
4
2
3
10
2
1
1
8

بوٌجرة ،محمد

814/00023/1

10

معالم المقال األدبً و الصحفً
معركة المفاهٌم
مقالة فً ااألدب اإلسالمً  :المصطلح و المفهوم
ملحمة غزة  :بأقالم جزائرٌة

علً ,عبد الرحمن
شرٌط ،عبد هللا
بن خوٌة ،رابح
بوكرٌش ،رابح

814/00021/1
814/00018/1
814/00017/1
814/00005/1

4
5
6
5

من حصاد السنٌن  :أبحاث ساخنة فً قضاٌا معاصرة
من وحً البصائر

أبو العثم ،فهد
الحسنً ,محمد

814/00002/1
814/00032/1

5
4

العنوان
آثار أدبٌة
آثار أدبٌة
أدب المقالة من المعاصرة إلى األصالة  - :دراسة و
نمادج

أصوات الصمت  :مقاالت فً القصة والرواٌة القطرٌة آل سعد ،نورة
الرافعً ،مصطفى
السحاب األحمر
الهدروسً ،نور
السرد فً مقامات السرقسطً
كٌلٌطو ,عبد الفتاح
الغائب  :دراسة فً مقامة للحرٌري
أدونٌس
المحٌط األسود
كٌلٌطو ,عبد الفتاح
المقامات  :السرد واألنساق الثقافٌة
السرقسطً ،أبً
الطاهر
المقامات اللزومٌة
المقامات و التلقً  :بحث فً أنماط التلقً لمقامات
نادر ,كاظم
الهمدانً فً النقد العربً الحدٌث
جبران ،جبران
النبً
المنفلوطً ،مصطفى
النظرات
كٌلة ،سالمة
الهزٌمة والطبقات المهزومة
السرقسطً ،أبو
الطاهر
تحقٌق فً المقامات اللزومٌة
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العنوان
اإلتصال الخطابً وفن اإلقناع
األداء الخطابً بٌن الشاعر والكاتب
الخطاب والنص  :المفهوم ،العالقة ،السطلة
الخطابة
الخطابة  :أصولها  -تارٌخها فً أزهر عصورها عند
العرب
الخطابة اإلسالمٌة  :أصولها  -تعرٌفها  -عناصرها مع
نمادج من خطب الرسول صلى هللا علٌه و سلم و
الخلفاء
الخطابة عند العرب
الخطب المنبرٌة  :به اثنتان وخمسون خطبة جمعٌةمنها
خطبتا العٌدٌن و خطبتا اإلستسقاء والكسوف
تطور األداء الخطابً بٌن عصر صدر اإلسالم وبنً
أمٌة
دائرة الحوار و مزالق العنف  :كشف أسالٌب اإلعنات
و المغالطة مساهمة فً تخلٌق الخطاب
دراسات أدبٌة فً الخطب و األمثال الجاهلٌة
فً بالغة الخطاب اإلقناعً  :مدخل نظري و تطبٌقً
لدراسة الخطابة العربً  -الخطابة فً القرن األول
نمودجا
من شرفة ابن رشد

المؤلف
شعبان ،كرٌمة
خلٌف ،مً ٌوسف
الحمٌري ،عبد
الواسع
أرسطو

الشفرة
815/00013/1
815/00009/1

عدد
النسخ
5
2

815/00007/1
815/00005/1

3
5

أبو زهرة ،محمد

815/00012/1

4

شلبً ,عبد العاطً
منٌر ،رامً

815/00003/1
815/00002/1

4
2

جابر ,أبو بكر

815/00011/1

4

خلٌف ،مً

815/00008/1

2

العمري ،محمد
سلٌمان ،سلٌمان

815/00006/1
815/00001/1

3
5

محمد العمري
كٌلٌطو ،عبد الفتاح

815/00004/1
815/00010/1

8
10
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الشفرة

عدد
النسخ

توات ،الطاهر

816/00003/1

29

توات ،الطاهر
الدهري ،آمنة

816/00004/1
816/00005/1

29
1

جبران خلٌل ،جبران
المعري ،عالء
الرافعً ،مصطفى
صادق الرافعً،
مصطفى
رٌكلة ،راٌنر مارٌا
جبران ،جبران

816/00011/1
816/00010/1
816/00007/1

4
1
2

816/00009/1
816/00001/1
816/00008/1

2
11
1

طوق الٌاسمٌن رسائل فً الشوق والصبابة والحنٌن األعرج ،واسٌنً
المخادمً ,عبد القادر
من أدب الرسائل إلى ولدي  :المجموعة األولى
المخادمً ,عبد القادر
من أدب الرسائل إلى ولدي  :المجموعة الثانٌة
العلوي ،هادي
من رسائل األدباء

816/00006/1
816/00012/1
816/00013/1
816/00002/1

4
13
4
3

العنوان
أدب الرسائل فً المغرب العربً فً القرنٌن السابع
والثامن الهجرٌٌن
أدب الرسائل فً المغرب العربً فً القرنٌن السابع
والثامن الهجرٌٌن
الترسل األدبً بالمغرب  :النص والخطاب
المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خلٌل جبران
الرسائل
رسالة الغفران
رسائل األحزان  :فً فلسفة الجمال و الحب
رسائل األحزان فً فلسفة الجمال والحب السحاب
االحمر اوراق الورد
رسائل إلى شاعر ناشئ روائً ناشئ
رسائل جبران

المؤلف
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العنوان
البخالء للجاحظ
البدائع و الطرائف
البدائع والطرائف  :مع مقدمة عامة ودراسة
تحلٌلٌة
البرصان والعرجان والعمٌان والحوالن
السابق
الفكاهة فً األدب  :أصولها و أنواعها
الملف السري للنكتة العربٌة
بالغة النادرة
كتاب نوادر ابن األعرابً

المؤلف
شامًٌ ،حٌى
جبران ،جبران خلٌل

الشفرة
817/00005/1
817/00004/1

عدد
النسخ
5
1

خلٌل جبران ،خلٌل
الجاحظ ،أبو عثمان
جبران ،جبران خلٌل
الحوفً ،أحمد
الدامونً ،حسٌن
مشبال ،محمد
األعرابً ،أبو عبد هللا محمد
بن زٌاد

817/00003/1
817/00009/1
817/00006/1
817/00002/1
817/00007/1
817/00001/1

6
1
1
1
4
8

817/00008/1

4
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الشفرة

عدد
النسخ

818/00009/1

3

818/00004/1
818/00013/1

3
3

818/00007/1

1

818/00012/1

1

الحبق والعتبات  :لقطات وجوه و قراءات

الشركً ,محمد

818/00008/1

4

الذاكرة ...والكلمات كتابات فً أدب السٌرة
المقالب الجوهرٌة فً ما سبق األٌام الهمجٌة :
سٌرة لٌست روائٌة
بالغة الخطاب الحكائً  :استراتٌجٌات الحجاج
فً كلٌلة ودمنة
جامع روائع الحكم و النصائح و المواعظ فً
األدب و التارٌخ  :و ما تمثل به العرب و العجم
عن ألسن الطٌر و الحٌونات
جعبة الحاوي
حكاٌات جدتً المعاصرة  - :ألطفال ما بعد
الثورة-
سجٌن الشرف  :خواطر
سمر البادٌة ضرب المكانس  :من ٌومٌات معلم
فً البادٌة
مشاكل

عباس ،عباس عبد الحلٌم

818/00014/1

3

محمود ،عبد المطلب

818/00018/1

5

اوالطوف ،أحمد

818/00015/1

11

العٌسى ،هالل
النمر ،محمد

818/00001/1
818/00016/1

5
3

نسٌم ،سحر
زٌقم ،عبد الوحٌد

818/00010/1
818/00003/1

1
1

عنانً ،عمر
حقً ,عبد الوهاب

818/00002/1
818/00017/1

5
7

818/00011/1
818/00006/1

3
4

818/00005/1

4

المؤلف

العنوان
The garden of Joys : an anthology of
Oriental anecdotes, fables and
Cattan, Henry
proverbs
أحلى الحكاٌات من كتاب أخبار الحمقى و
إبن الجوزى
المغفلٌن
حسن ،حسٌن
األحالم المهاجرة
أبو بكر الخوارزمً،
محمد
األمثال
األمثال العربٌة القدٌمة  :دراسة أسلوبٌة سردٌة
داود ،أمانً
حضارٌة

من أحادٌث أبً علً الحمالوي  :مجموعة حكاٌا الشوٌط ،عبد العزٌز
العروي ،عبد هللا
ٌومٌات1973-1967
ٌومٌات : 1981-1974المسٌرة
العروي ،عبد هللا
الخضراء:ماقبلها و ما بعدها
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الشفرة

عدد
النسخ

819/00020/1

4

العنوان
أدب المقاومة الوطنٌة فً الجزائر  : 1962 -1830رصد لصور
المقاومة فً النثر الفنً
أدب المقاومة الوطنٌة فً الجزائر  : 1962-1830رصد لصور
المقاومة فً النثر الفنً

المؤلف
مرتاض ،عبد
المالك
مرتاض ،عبد
المالك

819/00019/1

4

أسرار صغٌرة  :سرد
األنواع النثرٌة فً األدب العربً المعاصر  :أجٌال و مالمح
األنواع النثرٌة فً األدب العربً المعاصر  :أجٌال ومالمح
القضاٌا النقدٌة فً النثر الصوفً حتى القرن السابع هجري
النثر العربً أٌام الممالٌك ومن عاصرهم من ذوي السلطان

الحضرمً ،محمد 819/00029/1
819/00017/1
البحراوي ،سٌد
819/00016/1
البحراوي ،سٌد
819/00007/1
ٌونس ,وضحن
819/00010/1
ٌوسف ،خالد

5
3
3
3
5

النثر الفنً عند لسان الدٌن ابن الخطٌب
النثر الفنً فً عصر الموحدٌن و إرتباطه بواقعهم الحضاري
النزعة المثالٌة فً نهج البالغة  :موضوعا و أسلوبا
النص النثري عند النقاد والبالغٌٌن العرب القدماء  :جمالٌاته وظٌفته
قضاٌاه

الهروط ،حسٌنً
الكساسبة ،رضا
عروات ،أحمد
قط ،مصطفى
البشٌر

819/00004/1
819/00003/1
819/00026/1

3
20
5

819/00015/1

30

الواقعٌة فً نثر محمد األخضر عبد القادر السائحً
باقات من النثر العربً الحدٌث  :دراسات تطبٌقٌة
دراسات أدبٌة نقدٌة فً الفنون النثرٌة
دٌوان ابً القاسم الشابً  :النثر
صور من النثر الفنً فً العصر العباسً  :القسم األول
صورة من النثر الفنً  :فى عصرى صدر اإلسالم و بنً أمٌة

بوناب ،عبد الحق 819/00031/1
819/00012/1
الفار ،مصطفى
819/00021/1
الفار ،مصطفى
819/00025/1
أكبا ،إمٌل
819/00024/1
منصور ،محمد
819/00023/1
منصور ،محمد
شلبً ,عبد
819/00006/1
العاطً
شلبً ,عبد
819/00013/1
العاطً
حسٌن ،عبد
819/00008/1
الرزاق

5
8
6
2
2
2

4

جبران ,محمد

819/00002/1

24

جبران ,محمد

819/00001/1

22

عبد العال ،محمد

819/00014/1

10

مرتاض ،محمد
الساعدي ،حاتم
شاكر ،تهانً
الخلٌل ،سحر
قط ،مصطفى
البشٌر

819/00027/1
819/00005/1
819/00009/1
819/00028/1

14
10
10
12

819/00022/1

7

نخبة من األساتذة

819/00032/1

4

فن النثر الحدٌث  :تحلٌل مقاالت و قصص قصٌرة
فن النثر الحدٌث  :تحلٌل مقاالت وقصص قصٌرة
فن النثر المتجدد
فنون النثر األدبً  :فً اثار لسان الدٌن ابن الخطٌب "المضامٌن و
الخصائص األسلوبٌة"
فنون النثر األدبً فً اثار لسان الدٌن ابن الخطٌب ( :المضامٌن و
الخصائص األسلوبٌة)
فً النثر العربً  :قضاٌا و فنون و نصوص
قراءة جدٌدة للنثر العربً القدٌم  :من العصر الجاهلً إلى نهاٌة
العصر األموي
محاضرات فً النثر الفنً
محمود دروٌش ناثرا
مختارات من النثر العربً
مفهوم النثر الفنً و أجناسه فً النقد العربً القدٌم
من فنون النثر العربً
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الحوسنً ،عبد
الحً
الدسوقً ،عمر
لدٌة ،عزٌز

نثر المرأة من الجاهلٌة إلى نهاٌة العصر األموي
نشأة النثر الحدٌث وتطوره
نظرٌة الحجاج  :تطبٌق على نثر ابن زٌدون

110
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عدد
النسخ

2

العنوان
Lecture de l'identité narrative : Max Frisch,
Ingeborg Bachmann, Marlen Haushofer, W.
830/00001/1 Battiston, Régine G. Sebald / Régine Battison
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الشفرة

المؤلف
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العنوان
الهروب إلى هللا
بريخت مابعد
الحداثة

المؤلف
تسفايغ ،شتيفان
رايت،
إليزابيت

الشفرة

عدد
النسخ

832/00002/1

1

832/00001/1

6
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عدد
النسخ
1
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113

الشفرة
833/00001/1

المؤلف
 هينريش,بل

العنوان
ولم يقل كلمة
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عدد
النسخ

Sample output to test PDF Combine only

الشفرة

المؤلف

العنوان

1

839/00002/1 Stangerup, Henrik L'idée du bleu : joachim patinir

2

839/00001/1

114

 سلمى،الجرلوف
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عدد
النسخ

الشفرة

4

840/00012/1

4
2
3
3

840/00020/1
840/00005/1
840/00003/1
840/00007/1

30
3
2

840/00002/1
840/00023/1
840/00025/1

1

840/00009/1

4
8
4
4

840/00011/1
840/00004/1
840/00014/1
840/00018/1

2
1
4

840/00008/1
840/00022/1
840/00026/1

2

840/00032/1

3
1

840/00030/1
840/00027/1

9
4
4
4

840/00028/1
840/00019/1
840/00010/1
840/00013/1

6
4
5
14

840/00031/1
840/00021/1
840/00015/1
840/00024/1

13
4
4
4
2

840/00006/1
840/00029/1
840/00016/1
840/00017/1
840/00001/1
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المؤلف

العنوان
Anthologie de la littérature
Viart, Dominique
contemporaine française : romans et
Beaumarchais La folle journée ou Le
De Beaumarchais, Jean- Pierre
mariage de Figaro
Winter, Geneviève
Cent (100) fiches sur les mouvements
Novarime, Albine
Ces écrivains qui ont fait la france
Roussin, Nathalie
Comment faire une dissertation
Convergences critiques : introduction à
Rezzoug, simone
la lecture du littéraire
Viart, Dominique
Ecrire le présent
Lynas, Mark
High tide
Histoire de la litterature francaise au
Adam, Antoine
xviie siecle : l'époque de Pascal,
La fiche de lecture littéraire : méthode
Charbonnier, Marie-Anne
et corrigés
Sand, George
La littérature
Glinoer, Anthony
La littérature frénétique
Maurice, Jean
La mort Le roi Artu
L'Anarchisme de droite dans la
Richard, François
littérature contemporaine
Groupe d'auteur
Le conte philosophique voltairien
Smadja, Isabelle
Le seigneur des anneaux ou la tentation
Le statut et la fonction du personnage
Ouhibi Ghassoul, Bahia
féminin dans la littérature d'expression
Le texte mixte : de la littérature
M'henni, Mansour
tunisienne de langue française
Malraux, Andre
Les conquérants
Les sensations orientales et le
Chaouachi, Slaheddine
merveilleux dans l'oeuvre de théophile
Viala, Alain
Lettre à rousseau sur l'intérêt littéraire
Tatin-Gourier, Jean-Jacques
Lire les Lumières
Viard, Bruno
Lire les romantiques français
Micromégas : Le monde comme il va :
Voltaire
Jeannot et Colin
Ndagano, Jean-Marie
Paulo Coelho : le courage d'être heureux
Stalloni, Yves
Précis de littérature française
Lacoste, Francis
Roman et récit bref
Spécificités rhétoriques du discours
Msellati-Karaiem, Héla
humoristique
Alain
Stendhal et autres textes
Ruy Blas, Hermani
Victor hugo, le drame de la parole
Magnan, André
Voltaire : Candide ou l'optimisme
 ميشيل،جارتي
النقد األدبي الفرنسي في القرن العشرين
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عدد
النسخ

الشفرة

3

841/00021/1

Larousse

3

841/00024/1

5

841/00019/1

Apollinaire, Guillaume Alcools
Aspects linguistiques du texte
Banks, David
poétique

المؤلف

العنوان
100 Poèmes classiques et
contemporains : Anthologie de la
poésie française

Chateaubriand et l'homme aux
songes : l'initiation à la poésie dans
les mémoires d'outre tombe
Dans l'aventure du langage
Etienne et sliman

2
2
3

841/00006/1
841/00005/1
841/00015/1

Cavallin, Jean
Clancier, Georges
Ferrah. Abdelaziz

3

841/00027/1

La Fontaine, Jean de

1
1

841/00013/1
841/00007/1

Souilahedib, Abla
Lesage, Claire

3
3
4

841/00020/1
841/00029/1
841/00012/1

Larousse
Alighieri, Dante
Lemaitr, Henri

4
4

841/00010/1
841/00009/1

Collot, Michel
Dessons, Gérard

2
3
3

841/00017/1
841/00023/1
841/00022/1

Aguettant, Louis
Baudelaire, Charles
Ovide

3

841/00028/1

Baudelaire, Charles

4
4

841/00011/1
841/00026/1

Savinel, Christine
Verlaine, Paul

Fables
Hymne a l'amour : Recueil de
poemes
Jean de la fontaine : fables
La chanson de Roland : extraits :
chanson de geste
La divine comédie
La poésie depuis baudelaire
La poésie moderne et la structure
d'horizon
Le poème
Lecture des méditations poétiques
de lamartine
Les Fleurs du mal
Les Métamorphoses
Petits poèmes en prose : (le spleen
de Paris): Poésie
Poèmes d'Emily Dickinson, au
rythme du manque
Poèmes saturniens : poésie

4

841/00016/1

Zink, Michel

Poésie et conversion au Moyen âge
Poésie française contemporaine
apollinaire : alcools
Poésies diverses : poésie

9
4

841/00002/1
841/00025/1

Marzouki, Samir
Rimbaud, Arthur

4

841/00018/1

Hadda-Wolting, Karen Poetes de l'amour

12

841/00003/1
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scène capitale" de Jean Jouve

o test PDF Combine only
117

2

841/00008/1

4

841/00014/1

9

841/00004/1

3

841/00001/1

Sample output to test PDF Combine only

Darcos, Xavier

Une anthologie historique de la
poésie français

Verlaine, première manière :
Poemes saturiens, fêtes galantes
Bernadet, Arnaud
ramances sans paroles (1866-1874)
Yoga : poemes pour l'eveil et
Lowitz, Leza
l'epanouisement
-1976  أعمال شعرية: هذا الحظ و هذه النار
 جون بول،ميشال
1996
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عدد
النسخ
6
3
3
3
3
3

الشفرة
842/00014/1
842/00012/1
842/00038/1
842/00031/1
842/00043/1
842/00046/1

المؤلف
Molière
Racine, Jean
Racine, Jean
Sophocle
Racine, Jean
Racine, Jean

Amphitryon
Andromaque
Andromaque : tragédie
Antigone : tragédie
Bérénice : tragédie
Britannicus : tragédie

3
13
3
3
3
6

842/00035/1
842/00002/1
842/00037/1
842/00030/1
842/00036/1
842/00029/1

Rostand, Edmond
El gharbi, Salah
Molière
Molière
Hugo, Victor
Corneille, Pierre

Cyrano de Bergerac
De la pratique methodique du texte theatral
Dom Juan ou Le festin de pierre
George Dandin ou le mari confondu
Hernani
Horace

6
7
3
6
3

842/00051/1
842/00033/1
842/00042/1
842/00032/1
842/00020/1

Il ne faut jurer de rien
Iphigénie : tragédie
La Double inconstance : comédie
La fausse suivante
La guerre de troie n'aura pas lieu

3

842/00048/1

De Musset, Alfred
Racine, Jean
Marivaux
Marivaux
Giraudoux, Jean
Courteline,
Georges

4

842/00008/1

9

842/00003/1

4
3
3
4
4
4
4

842/00007/1
842/00021/1
842/00022/1
842/00034/1
842/00039/1
842/00047/1
842/00026/1

7
7
3

842/00045/1
842/00025/1
842/00011/1

La paix chez soi et autres pieces
La tragédie française : passions tragiques et
Forestier, Georges règles classiques
Rahmouni,
Langage et dramaturgie de la derive dans le
Mohamed
dernier giraudoux
Rahmouni,
Language et draturgie de la derive dans le dernier
Mohamed
giraudoux
Molière
L'Avare
Beaumarchais
Le Barbier de séville ou la précaution inutile
Corneille, Pierre
Le Cid
Corneille, Pierre
Le cid
Marivaux
Le Jeu de l'amour et du hasard
Molière
Le Médecin malgré lui
Le médecin volant ,L'amour médecin ;Le Sicilien
Molière
ou L'amour peintre
Molière
Le Misanthrope ou l'Atrabilaire amoureux
Molière
Le tartuffe : ou l'imposteur

3
3
4

842/00004/1
842/00015/1
842/00044/1

Fekhfakh, Amel
Labiche, Eugène
Molière

Le traitement du mythe dans le théâtre baroque
Le Voyage de monsieur perrichon
L'école des femmes : comédie

6
6

842/00016/1
842/00028/1

De Musset, Alfred Les Caprices de marianne
Marivaux
Les Fausses confidences
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3
9
6
3
3

842/00040/1
842/00006/1
842/00027/1
842/00019/1
842/00024/1

Molière
Hugo, Victor
Molière
Marivaux
Corneille, Pierre

6
3

842/00017/1
842/00018/1

De Musset, Alfred Lorenzaccio
Molière
Monsieur de pourceaugnac

6

842/00023/1

De Musset, Alfred On ne badine pas avec l'amour

3
1
3
3

842/00050/1
842/00001/1
842/00013/1
842/00041/1

Feydeau, Georges
Racine, Jean
Renard, Jules
Hugo, Victor

4
4

842/00010/1
842/00049/1

Par la fenêtre et autres pièces
Phédre : tragedie
Poil de carotte
Préface de Cromwell : drame romantique
Rencontre ... rencontres : sketches à lire, à dire, à
Bouter, Patrick de. jouer
Labiche, Eugène
Un chapeau de paille d'Italie : comédie

3
1

842/00005/1
842/00009/1

Dumas, Alexandre Vingt ans aprés
 آسيا،جبار
 مناظر10 فصول و4  رواية في: احمرار الفجر
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Les fourberies de Scapin : comédie
Les misérables
Les Précieuses ridicules
L'île des esclaves
L'illusion comique
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عدد
النسخ

الشفرة

المؤلف

العنوان

4

843/00015/1

Husson, claudie

Alain fournier et la naissance du récit

6

843/00164/1

Carroll, Lewis

Alice au pays des merveilles

5

843/00187/1

Leblanc, Maurice

An Arsène Lupin omnibus

3

843/00090/1

Tolstoi, léon

Anna karénine

3

843/00091/1

Tolstoi, léon

Anna karénine

1

843/00069/1

Oussedik, Tahar

Apologues

2

843/00020/1

Fouladvind, Hamid

Aragan, cet amour infini des mots

3

843/00110/1

Stendhal

Armance

3

843/00190/1

Verne, Jules

Around the world In eighty days

3

843/00075/1

Tademy, Lalita

Au bord de la rivière Cane

3

843/00104/1

Verne, Jules

4

843/00076/1

Mahjoub-Garbouj, Ghazia

Autour de la lune
Balzac et Maupassant : oeuvres
romanesques

3

843/00107/1

Maupassant

Bel-ami

3

843/00178/1

Maupassant, Guy de

Boule de Suif : et autres nouvelles

3

843/00120/1

Flaubert, Gustave

843/00065/1

Brunel, Pierre

Bouvard et pécuchet
Butor l'emploi du temps : le texte et le
labyrinthe

5

843/00031/1

Le Ménahéze, Sophie

Candide : Volitaire

2

843/00127/1

Mahrane, Said

3

843/00118/1

Verne, Jules

1

843/00033/1

Coluche

C'était en 58 ou en 59 : Récit
Cinq semaines en ballon : Voyage de
découvertes en afrique par trois anglais
Clauche le best of : Avec des pensées
inédites

3

843/00153/1

Hugo, Victor

Claude Gueux

3

843/00167/1

Mérimée, Prosper

Colomba
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3

843/00183/1

Proust, marcel

Combray : Du côté de chez Swann:
roman

30

843/00003/1

Dib, Mohammed

Comme un bruit d'abeilles : Roman

3

843/00168/1

Grimm, Jacob

3

843/00054/1

Saxel, Bernard

Contes
Contes d'automne : illustrations de jean
le guen

3

843/00096/1

Dostoievski

Crime et chatiment

843/00097/1

Dostoievski

Crime et chatiment

3

843/00080/1

London, Jack

8

843/00049/1

Berryl, Rose

3

843/00079/1

Verne, Jules

4

843/00129/1

Oussedik, Tahar

4

843/00055/1

Weyl, Jacqueline

Croc-Blanc
Damenndyn et la rébélation :
damenndyn 2
De la terre à la lune : Trajet direct en 97
heures 20 minutes
Des heroines algeriennes dans l'histoire
: Récit
Des saisons et des monstres :
illustration de anne girard

3

843/00115/1

Verne, Jules

4

843/00023/1

Umberto, eco

Deux ans de vacances
Dire presque la meme chose :
Expériences de traduction

5

843/00024/1

Rojat, paul - henry

Dom juan : Moliére

1

843/00019/1

Oudina, Salah

Douleur ... exquise !

8

843/00063/1

Albert, Laurence

Durer jusque là

1

843/00132/1

Moulessehoul, Mohammed El kahira : cellule de la mort- roman-

4

843/00048/1

Khodja, Chukri

El-euldj,captif des baresques : Roman

4

843/00016/1

Blandiniéres, Monique

Eric ou l'emprise du mal : roman

4

843/00145/1

Hamsun, Knut

2

843/00013/1

Adam, Jean-Michel

Faim
Genres de récits : narrativité et
généricité des textes

4

843/00143/1

Smadja, Isabelle

6

843/00163/1

Maupassant, Guy de

Harry Potter, les raisons d'un succès
Hautot père et fils et autres récits
réalistes

3

843/00169/1

Perrault, Charles

Histoires ou Contes du temps passé
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4

843/00014/1

Perréve, Paul

Il pleut bergere : roman

5

843/00147/1

Reuter, Yves

4

843/00078/1

Beistegui, Miguel de

Introduction à l'analyse du roman
Jouissance de Proust : pour une
esthétique de la métaphore

6

843/00191/1

Verne, Jules

12

843/00125/1

Mahfoudh, Ahmed

Journey to the centre of the earth
La crise du sujet : dans le roman
maghrébin de langue française

1

843/00002/1

Tchar, sami

La fête des masques

5

843/00011/1

Skif, hamid

La géographie du danger

3

843/00094/1

Tolstoi, léon

La geurre et la paix

3

843/00092/1

Tolstoi, léon

La guerre et la paix

3

843/00093/1

Tolstoi, léon

La guerre et la paix

3

843/00095/1

Tolstoi, léon

La guerre et la paix

4

843/00070/1

Rozan, Maria

La hyéne

3

843/00057/1

Maricourt, Paul

La légion blanche : oubli

3

843/00117/1

Sand, George

La mare au diable

1

843/00077/1

Benzine, Abdelhamid

6

843/00151/1

Gautier, Théophile

La Montagne et la plaine
La Morte amoureuse et autres contes
fantastiques

30

843/00008/1

Dib, Mohammed

La nuit sauvage

7

843/00158/1

Maupassant, Guy de

La Parure et autres nouvelles

4

843/00161/1

Balzac, Honoré de

La Peau de chagrin : roman

4

843/00061/1

Baba, Luc

La petite école sainte rouge

1

843/00034/1

Cuenot, Héléne

4

843/00171/1

La porte verte
La princesse de Montpensier : nouvelle
La Fayette, Marie-Madeleine historique et d'apprentissage

4

843/00165/1

Dumas, Alexandre

3

843/00112/1

Gide, André
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La reine Margot
La symphonie pastorale : Suivi du
paludes
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4

843/00068/1

Feraoun, Mouloud

La terre et le sang

3

843/00154/1

Mérimée, Prosper

La Vénus d'ille

30

843/00004/1

Dib, Mohammed

Laezza

8

843/00017/1

Reuter, Yves

L'analyse du récit

3

843/00152/1

De Troyes, Chrétien

Lancelot ou le Chevalier de la charrette

3

843/00159/1

London, Jack

L'Appel de la forêt

30

843/00007/1

Dib, Mohammed

5

843/00028/1

Péraud, alexauder

L'arbre à dires
Le cabinet des autiques : Houoré de
balzac

3

843/00100/1

Doyle, arthur conan

Le chien des baskerville

3

843/00160/1

Balzac, Honoré de

Le Colonel Chabert : roman

3

843/00116/1

France, anatole

Le crime de sylvestre bonnaro

3

843/00106/1

Hugo, Victor

4

843/00185/1

Hugo, Victor

Le dernier jour d'un condamne
Le dernier jour d'un condamné : Claude
Gueux

5

843/00027/1

Auge, Marie

Le docteur pascal : Emil Zola

4

843/00162/1

Alain-Fournier, Henri

Le Grand Meaulnes

7

843/00170/1

Maupassant, Guy de

Le Horla et autres contes fantastiques

2

843/00067/1

Bussac, Françoise.G

Le jardinier de metlaoui

3

843/00109/1

France, anatole

Le livre de mon ami

1

843/00036/1

Bourboune, Mourad

Le mont des genets : Roman

5

843/00026/1

Michel, Christian

Le pére qriot : Houoré de balzac

4

843/00060/1

Krapivine, Vladislav

5

843/00056/1

Maurice, Jean Pierre

Le poste sur le champ des ancres
Le printemps de lucien : quand les
retraités flambent

4

843/00141/1

Barguillet, Françoise

Le Roman au XVIIIe siècle

3

843/00174/1

Deron, Daphné

Le roman de Renart

Sample output to test PDF Combine only
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4

843/00135/1

Raimond, Michel

Le roman depuis la Révolution

4

843/00134/1

Blanckeman, Bruno

Le roman depuis la Révolution française

10

843/00071/1

Dhifaoui, Arbi

Le roman épistolaire et son péritexte

4

843/00140/1

Coulet, Henri

Le roman jusqu'à la Révolution

4

843/00148/1

Reuter, Yves

Le roman policier

5

843/00030/1

De la Hosseioye, Catheune

2

843/00021/1

Aguettant, Louis

Le rouge et le noir : Stendlnal
Lecture de la légende des siécles de
victor Hugo

9

843/00064/1

Garbouj, Ghazia

Lecture de la vénus d'ille, colomba

4

843/00172/1

Virgile

4

843/00166/1

La Bruyère

3

843/00177/1

Rousseau, Jean-Jacques

L'énéide : épopée
Les Caractères ou les moeurs de ce
siècle
Les confessions, livre i a iv : récit
autobiographique

10

843/00149/1

Abid, Ali

Les enfants du désert : roman

4

843/00052/1

Sand, George

Les femmes

5

843/00081/1

Joyce, James

4

843/00146/1

Ménard, Philippe

Les gens de Dublin
Les lais de marie de france : Contes
d'amour et d'aventuresvdu moyen age

3

843/00086/1

Hugo, Victor

Les misérables : Cosette

3

843/00085/1

Hugo, Victor

Les misérables : Fantine

3

843/00089/1

Hugo, Victor

3

843/00088/1

Hugo, Victor

Les misérables : Jean valiean
Les misérables : L'idylle rue plumet et
l'épopée rue saint-denis

3

843/00087/1

Hugo, Victor

Les misérables : Marius

5

843/00025/1

Clerc, Thomas

Les mots : jean - paul sartre

4

843/00130/1

Oussedik, Tahar

Les poulains de librte

4

843/00010/1

Robinson, kim

Les quarantes signes de la pluie

4

843/00126/1

Bouayed, Kamal A

Les Sans_Destin

Sample output to test PDF Combine only

124

o test PDF Combine only
125

4

843/00045/1

Lorin, Patrick

Les seigneurs de la terreur

3

843/00083/1

Dumas, Alexandre

Les trois mousquetaires

3

843/00084/1

Dumas, Alexandre

4

843/00124/1

Azzoug-talbi, Sadia

Les trois mousquetaires
L'etrange histoire du djebel naga :
Roman

5

843/00029/1

Planeille, franck

L'étranger : Albert Camus

9

843/00051/1

Jacques, Claudine

L'homme lézard

3

843/00098/1

Dostoievski

L'idiot

3

843/00099/1

Dostoievski

L'idiot

4

843/00113/1

Gide, André

L'immoraliste

30

843/00006/1

Dib, Mohammed

L'infante maure

1

843/00066/1

Voltaire

L'ingénu

6

843/00156/1

Voltaire

L'Ingénu

4

843/00133/1

Rubino, Gianfranco

Lire Didier Daeninckx

4

843/00137/1

Lantelme, Michel

3

843/00012/1

Madoeuf, Anna

Lire Jean Rouaud
Lire les villes : Panoramas du monde
urbain contemporain

4

843/00136/1

Boyer-Weinmann, Martine

Lire Milan Kundera

4

843/00139/1

Blanckeman, Bruno

Lire Patrick Modiano

9

843/00062/1

Gaurin, Olivier

L'or du silence

3

843/00108/1

Flaubert, Gustave

Madame bovary

3

843/00176/1

Flaubert, Gustave

Madame Bovary

4

843/00035/1

Khodja, Chukri

3

843/00173/1

Mérimée, Prosper

Mamoun : l'ébauche d'un idéa- roman
Mateo Falcone et autres nouvelles :
nouvelle

1

843/00022/1

Braccini, Frédéric

4

843/00128/1

Oussedik, Tahar
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Mon nouveau nez
Mouvement insurrectionnel de 1871 :
Récit
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3

843/00114/1

Zola, émile

Nana

5

843/00038/1

Mati, Djamel

On dirait le sud : Roman

4

843/00142/1

Darcos, Xavier

Ovide et la mort

3

843/00182/1

Rabelais, François

3

843/00050/1

Douglas, Virginie

Pantagruel Gargantua : extraits : récits
Perspectives contemporaires du roman
pour la jeunesse

5

843/00072/1

Ceccatty, René

Pétrole

4

843/00175/1

Maupassant, Guy de

Pierre et Jean : roman

3

843/00101/1

Tourgueniev

2

843/00053/1

Demongeot, Béatrice

Premier amour
Quand pleurent les jacarandas :
témoignage

3

843/00105/1

Hugo, Victor

4

843/00058/1

De ubeda, René

4

843/00131/1

Kaddache, Mahfoud

3

843/00122/1

Proust, marcel

3

843/00121/1

Proust, marcel

Recits De Feu
Remembrance of things past : Cities of
the plain ,the captive the sweet cheat
gone-time regained
Remembrance of things past : Swann's
way,within a budding grove -the
guermantes way

3

843/00082/1

Dumas, Alexandre

Robin hood : Le prince des voleurs

3

843/00119/1

Dumas, Alexandre

Robin houd : Le proscrit

2

843/00059/1

Jay, Salim

Sagesse du milieu du monde

10

843/00150/1

Greffon, Leila

Sarcasme

2

843/00018/1

Collani, Mania

Seuils et rites littérature et culture

30

843/00005/1

Dib, Mohammed

Si diable veut : Roman

4

843/00032/1

Oussedik, Tahar

Si smail : récit

30

843/00009/1

Dib, Mohammed

Simorgh

3

843/00041/1

Edward, Al-kharrat

Stones of bobello
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Quatrevingt-treize
Que la terre te soit légére : la source du
diable
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3

843/00184/1

Mérimée, Prosper

Tamango : nouvelle

3

843/00111/1

France, anatole

Thais

3

843/00123/2

Hugo, Victor

The hunchback of notre dame : level 3

3

843/00179/1

Zola, émile

Thérèse Raquin : Roman

2

843/00192/1

Verne, Jules

Twenty thousand leagues under the sea

4

843/00189/1

Verne, Jules

Twenty thousand leagues under the sea

2

843/00188/1

Dumas, Alexandre

4

843/00180/1

Proust, marcel

Twenty years after
Un amour de Swann : Du côté de chez
Swann: roman

3

843/00157/1

Flaubert, Gustave

Un coeur simple

3

843/00037/1

Nazih, Abderrahmane

4

843/00186/1

Maupassant, Guy de

Un honorable enfant du putain
Un réveillon, contes et nouvelles de
Normandie : contes et nouvelles

3

843/00155/1

Stendhal

Vanina vanini

3

843/00103/1

Verne, Jules

Vingt mille lieues sous les mers

9

843/00074/1

Clairmont, Audrey

Voleurs d'enfance

3

843/00102/1

Verne, Jules

3

843/00181/1

De Troyes, Chrétien

Voyage au centre de la terre
Yvain ou le chevalier au lion : roman
arthurien

4

843/00138/1

Mitterand, Henri

Zola, tel qu'en lui-même

2

843/00073/1

 أناتول،فرانس

اآللهة عطشى

4

843/00043/1

 فيكتور،هيجو

البؤساء

7

843/00001/1

 لوران،فليدر

الرواية الفرنسية المعاصرة

4

843/00046/1

 ألبير،كامي

الغريب

2

843/00044/1

 أندريه،جيد

الالأخالقي

4

843/00040/1

 محمد،ديب

الليلة المتوحشة

2

843/00039/1

 رومان،روالن

أنطوانيت
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صحراء الحب

مورياك ،فرانسوا

843/00042/1

4

عودة الى خطاب الحكاية

جينيت ،جيرار

843/00047/1

8

قسم البرابرة

صنصال ،بوعالم

843/00193/1

نجمة :رواية

كاتب ،ياسين

843/00194/1

4

ياسمينة وقصص أخرى

ايبهارد ،ايزابيل

843/00144/1

15

128
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عدد
النسخ

الشفرة

المؤلف

العنوان

4

844/00005/1

Jaccard, Roland

5

844/00008/1

Bouchekor, Fadel D'ariane vers Altaïr

3

844/00007/1

Montaigne

Essais : 30 extraits et 6 essais

4

844/00002/1

Preiss, Alex

La dissertation littéraire

4

844/00004/1

Bollack, Jean

La mort d'Antigone : La tragédie de Créon

5

844/00006/1

Glaudes, Pierre

L'essai

4

844/00003/1

Lanly, André

Montaigne : Les essais

6

844/00001/1
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 جاك،رانسيير

129

Cioran et compagnie

سياسة األدب
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عدد
النسخ
2

الشفرة
847/00001/1
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المؤلف

العنوان

Geismar, Sylvie Histoires vécues par des chauffeurs de taxi

130
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عدد
النسخ
4
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الشفرة
870/00001/1

131

المؤلف

العنوان

Zehnacker, Hubert Littérature latine
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العنوان
الموت والعذراء  :مسرحية في ثالثة
فصول

المؤلف
دورفمان ،أرييل

الشفرة
872/00001/1

132

عدد
النسخ
7
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العنوان
رحلة في جماليات رواية امريكا الالتينية :
دراسة
مئة عام من العزلة

الشفرة

المؤلف
حمود ،ماجدة
ماركيز ،غابرييل
غارسيا

133

عدد
النسخ

873/00001/1

7

873/00002/1

11

Sample output to test PDF Combine only
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عدد
النسخ
13
3
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الشفرة
880/00002/1
880/00001/1

134

المؤلف

العنوان

Gauldhill, Simon Greek tragedy
 أشرف,نجا
النقد اليوناني القديم
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المؤلف

عدد
النسخ

الشفرة

العنوان
اإللياذة  :تحرير الشاعر صموئيل
بطلر

عبود ،حنا

883/00001/1

3

األوديسة

عبود ،حنا

883/00002/1

3

الرواية اليونانية القديمة

وهبة ،محمد

883/00003/1

3

135
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عدد
النسخ
2

الشفرة
893/00001/1

136

المؤلف
Mehdi,
Ahmed

العنوان
Recueil de contes kabyles
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اﻵداب اﻵﻓﺮوأﺳﯿﻮﻳﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ

العنوان
Recueil de contes kabyles

المؤلف
Mehdi,
Ahmed

الشفرة
893/00001/1

137

عدد
النسخ
2
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العنوان
الحب القاتل  :دراسة أدبٌة نسوٌة فً قصص الحب
التوراتٌة

المؤلف

الشفرة

عدد
النسخ

بال ،مٌكً

892/00006/1

5

كالزمن ،جوزف

892/00005/1

6

الهدٌب ،فائزة

892/00001/1

3

صورة العرب فً القصة العبرٌة القصٌرة

الشامً ،رشاد
علٌان ،سٌد
سلٌمان

892/00002/1

3

892/00003/1

2

فً النفاق اإلسرائٌلً  :قراءة فً المشهد و الخطاب

العٌدٌ ,منى

892/00004/1

5

الفكاهة الٌهودٌة
القصص التوراتٌة فً الشعر العبري الحدٌث :
بٌالٌك ،تشرنخوفسكً ،كرٌنبرك
تفكٌك الصهٌونٌة فً األدب اإلسرائٌلً

138
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اﻵداب اﻵﻓﺮوآﺳﯿﻮﻳﺔ

العنوان
الحب القاتل  :دراسة أدبٌة نسوٌة فً قصص الحب
التوراتٌة
الفكاهة الٌهودٌة
القصص التوراتٌة فً الشعر العبري الحدٌث :
بٌالٌك ،تشرنخوفسكً ،كرٌنبرك
تفكٌك الصهٌونٌة فً األدب اإلسرائٌلً
صورة العرب فً القصة العبرٌة القصٌرة
فً النفاق اإلسرائٌلً  :قراءة فً المشهد و الخطاب

المؤلف

الشفرة

عدد
النسخ

بال ،مٌكً

892/00006/1

5

كالزمن ،جوزف

892/00005/1

6

الهدٌب ،فائزة
الشامً ،رشاد
علٌان ،سٌد
سلٌمان

892/00001/1
892/00002/1

3
3

892/00003/1

2

العٌدٌ ,منى

892/00004/1

5

139
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 اﻟﺴﯿﺒﯿﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ,  اﻷوراﻟﯿﺔ, اﻵداب اﻷﻟﺘﯿﺔ

عدد
النسخ

2

الشفرة

المؤلف

العنوان
Le traité de mécanique : les vies
incroyables et joviales des ingénieux
894/00001/1 Anar, C,Ihsan Oktay d'antan : roman

140
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اﻷدب اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ

العنوان
Antologia de la literatura espanola

الشفرة
المؤلف
860/00002/1 Juan, Marin

860/00003/1 Franco, Jean Le commentaire dirigé
األندلس بين الحلم و الحقيقة  :أنطولوجيا من الشعر
حمادي ،عبد هللا 860/00001/1
اإلسباني األندلسي المعاصر

141

عدد
النسخ
1
1
62
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اﻷدب اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ

عدد
النسخ

2

الشفرة

المؤلف

العنوان

Lecture de l'identité narrative : Max Frisch,
Ingeborg Bachmann, Marlen Haushofer, W.
830/00001/1 Battiston, Régine G. Sebald / Régine Battison

142
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اﻷدب اﻹﻧﺠﻠﯿﺰي و اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ

عدد
النسخ
16

الشفرة
المؤلف
820/00024/1 Al-Musawi, Muhsin

12

820/00036/1 Arab, S.A.

9

820/00037/1 Arab, S.A.

6
3
3
8
3
5
8
3

820/00009/1
820/00014/1
820/00006/1
820/00029/1
820/00021/1
820/00020/1
820/00011/1
820/00031/1
820/00022/1

8
2

820/00025/1 Darton, F J Harvey
820/00015/1 Defoe, Daniel

العنوان
Anglo-orient : eaterners in textual camps
Bridging the Gap : Language culture and
literature : L.M.D. Compatible
A companion to bridjing the gap : teacher's
manual and self-study book : L.M.D.
Compatible
Landmarks in british literature : a british
literature survey
The complete novels of jane austen
Selected writings on art and literature
Charles Lamb and his contemporaries
The Bronte sisters
The golden age of myth & legend
The complete illustrated lewis carroll
Essays and reflections
The selected works of Joseph Conrad
Children's books in England : five centuries of
social life
Moll flanders

8

820/00030/1 Dolin, Kieran

A critical introduction to law and literature

8

820/00028/1 Gosse, Edmund

8

820/00033/1 Hughes, Derek

4

820/00017/1 Jamoussi, Zouheir

A history of eighteenth-century litterature
Culture and sacrifice : ritual death in literature
and opera
La Liberte dans l'oeuvre de defoe : entre la
réalité et la fiction

Attia, Anouar
Austen, Jane
Baudelaire, Charles
Blunden, Edmund
Bronté, Anne
Bulfinch, Thomas
Carroll, Lewis
Child, Harold
Conrad, Joseph

8
13

820/00035/1 Kate, McLoughlin
820/00007/1 Kermode, Frank

8
8
8

820/00026/1 Larson, Kerry
820/00032/1 Lewis, C. S.
820/00034/1 Lobban, J. H.

3

820/00019/1 O'day, rosemary

3

820/00008/1

5
4

820/00005/1
820/00010/1

2

820/00027/1

Authoring war : the literary representation of
war from the Iliad to Iraq
Shakespeare's language
Imagining equality in nineteenth-century
American literature
An experiment in criticism
Journal of a voyage to Lisbon

Mayhew : London labour &the london poor
The collected tales and poems of Edgar Allan
Poe, Edgar allan
Poe.
From puritanism to postmodernism : a history
Ruland, richard
of American literature
Scott, Robert
The Voyage of the Discovery
Explorations in world literature : Readings to
Shaffer-Koros, Carole M enhance academic skills

143
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3

820/00018/1 Shakespeare, William

6
3
6

820/00023/1 Shakespeare, William
820/00016/1 Synge, J.M.
820/00013/1 Woolf, virginia

5

820/00012/1 Zoubir, Abdelhamid

8

820/00003/1

10

820/00038/1

5

820/00002/1

2
16

820/00004/1
820/00001/1

William shakespeare : Great comedies and
tragedies
The complete works of William Shakespeare
The complete works of J. M. Synge
Selected works of virginia woolf
Samples and analyses of United States
literature

 بيل، النظرية والتطبيق في آداب المستعمرات القديمة أشروفت: الرد بالكتابة
-1800(  خصائصه وجمالياته: النقد األدبي الزنجي األمريكي
 خميسي,بوغرارة
)1995
 الخصوصية في آداب وفنون: الحداثة واألدب العالمي
 خوسيه،كارلوس
امريكا الالتنينية
 مقتطفات مترجمة من الشعر: من روائع األدب اإلنكليزي
 فاروق،مجدالوي
والنثر
 بيتر،هاي
موجز تاريخ األدب األمريكي
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اﻷدب اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ

عدد
النسخ
4

الشفرة

المؤلف

850/00001/1

145

العنوان

Rigoni, Mario andrea Cioran dans mes souvenirs
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اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ

عدد
النسخ

الشفرة

3

810/00399/1

العنوان
Arabic literature : postmodern
Neuwirth, Angelika perspectives

14

810/00357/1

Tamim, abu l'arab

3

3

2

المؤلؾ

Centre de
recherche en
Cong.810/00018/ anthropologie
Corporéité et marginalité dans le
1
sociale et culturelle roman algérien contemporain
Bouguerra,
810/00401/1 Mohamed Ridha
BanethCong.810/00015/ Nouailhetas,
1
Emilienne

4

810/00402/1

Khalis, Salah

15

810/00394/1

Choualeb, djamel

2

810/00471/1

Bendjelid, Faouzia

4

810/00404/1

Messaâdi, Sakina

5

810/00338/1

3
10

2

4

8

Classes des savants de l'ifriqiya

Ghebalou, Yamile
Centre de
recherche en
Anthropologie
Cong.810/00021/ Sociale et
1
Culturelle
810/00358/1

Bekkat, Amina

Cong.810/00007/
1
Chadli, El Mostafa

810/00442/1

Cong.810/00017/
1

Ostle, Robin
مؤسسة جائزة عبد
العزٌز سعود البابطٌن
لإلبداع الشعري

146

Histoire de la littérature du Maghreb
: littérature francophone

La critique le critique
La vie litteraire a seville au 11 siecle
Le problème de l'identité dans
l'oeuvre de mouloud mammri
Le roman algérien contemporain en
débat
Les romanciéres coloniales et la
femme colonisée : contribution a
une étude de la littérature coloniale
en Algérie
Litterature algérienne
contemporaine et actualité des
symboles culturels

Rachid Boudjedra et la productivité
du texte
regards sur les littératures d'afrique
Représentation de la femme dans
l'imaginaire populaire et dans le
patrimoine oral marocain
Writing the self : autobiographical
writing in modern arabic literature
أبحاث دورة أبً تمام واحتفالٌة مؤسسة جائزة
عبد العزٌز سعود البابطٌن لإلبداع الشعري
2014  أكتوبر23-21 بٌوبٌلها الفضً مراكش
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أبحاث مؤتمر التراث األندلسً  :الشخصٌة و
األثر
ابن المقفع وكتابه كلٌلة دمنة  :دراسة تحلٌلٌة
ابن عربً فً أفق ما بعد الحداثة
أبوتمام بٌن ناقدٌه قدٌما وحدٌثا  :دراسة نقدٌة
لمواقؾ الخصوم واألنصار
اتجاهات النقد العربً وقضاٌاه فً القرن الرابع
الهجري ومدى تأثرها بالقرآن
أثر فتح مكة فً أدب صدر اإلسالم
إحسان عباس  :دراسات فً الثقافة و النقد
إحسان عباس  :ناقد بال ضفاؾ

أحمد مكً ،الطاهر
حفٌز ،ندٌة
المصباحً ,محمد

Cong.810/00023/
1
810/00149/1
810/00272/1

4
5
3

المحارب ،عبد هللا

810/00227/1

2

حلٌس ،الطاهر
نواصرة ،راضً
عباس ،عباس
السعافٌن ،ابراهٌم

810/00208/1
810/00262/1
810/00432/1
810/00197/1

5
4
4
3

إحسان عباس أوراق مبعثرة  :بحوث و دراسات
فً الثقافة و التارٌخ و األدب و النقد األدبً
أخبار النساء  :فً األدب العربً
آداب الشرق القدٌم و تالحق الحضارات
أدب الخلفاء الراشدٌن

عباس ،عباس
بن خمٌسً ،عمار
شحالن ،أحمد
قمٌحة ،جابر

810/00200/1
810/00284/1
810/00065/1
810/00224/1

8
3
9
5

أدب الدول المتتابعة  :الزنكٌة واألٌوبٌة والممالٌك أبوزٌد ،سامً

810/00412/1

2

بخٌتً ،عٌسى
الحوفً ،أحمد
حسن ،حسٌن

810/00446/1
810/00051/1
810/00319/1

10
3
7

فوزي ،أمٌن

810/00325/1

4

أدب الفقهاء  :حتى نهاٌة القرن الثالث الهجري
أدب المؽرب العربً قدٌما

عزت ,فارس
بن قٌنة ،عمر
كشاجم ،محمود بن
الحسٌن
معبدي ،محمد
الفاخوري ,حنا
الرقٌق ،حافظ

810/00203/1
810/00144/1

4
10

810/00397/1
810/00333/1
810/00212/1
810/00347/1

8
1
4
3

أدبٌة النص  :محاولة لتأسٌس منهج نقدي عربً

رزق ,صالح

810/00165/1

2

آراء فً دفتر األدب والفن  :البحث عن الهوٌة
أزمة اإلنسان فً األدب المعاصر
أزمة الحضارة العربٌة فً ادب عبد الرحمن
منٌؾ
أزمة النقد  :بحث فً شروط الوعً ومقدمات
المعرفة
أسالٌب الحكً عند إبراهٌم الكونً

حسٌنٌ ،سري
البشتاويٌ ،حٌى

810/00217/1
810/00340/1

4
3

إبراهٌم ،صالح

810/00376/1

3

العجان ،عبد الؽنً
علوي ،نسٌمة

810/00464/1
810/00461/1

4
4

810/00294/1

7

810/00243/1

10

أدب الرحلة الجزائري الحدٌث  :مكونات السرد
أدب السٌاسة فً العصر األموي
أدب العرب عصر الجاهلٌة
أدب العصر المملوكً األول  :مالمح المجتمع
المصري

أدب الندٌم
أدب النساء فً الجاهلٌة و اإلسالم
أدب النهضة الحدٌثة
أدبٌة النادرة  :دراسة فً بخالء الجاحظ

إستراتٌجٌات القراءة  :التأصٌل و اإلجراء النقدي قطوس ،بسام
إستراتٌجٌة القتال فً سٌرة بنً هالل  :نصوص
قرٌش ،روزلٌن لٌلى
مختارة مع شرح دراسة و تعلٌق
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أسرار الكتابة اإلبداعٌة  :عبد الرحمن الربٌعً
والنص المتعدد
أسس النقد األدبً عند العرب
أشكال التخٌل من فتات األدب و النقد
إشكالٌة الحداثة  :قراءة فً نقد القرن الرابع
الهجري
أصوات تراثٌة  :تجارب و مقاربات نقدٌة
أصوات من األدب الجزائري الحدٌث
أصول الخطاب النقدي الؽربً والعربً :
دراسةتأوٌلٌة تفكٌكٌة
أصول النقد األدبً
إطاللة على التراث األدبً
أطٌاؾ النص  :دراسة فً النقد اإلسالمً
المعاصر
أعمال الملتقى المؽاربً األول حول أدب
األطفال ٌ :ومً  13-12ماي 2004
أعندكم نبأ؟ استدعاء األندلس  :األدب الفلسطٌنً
الحدٌث
آفاق ا ألدب  :إفرٌقٌا فٌما وراء الصحراء
آفاق األدب فً العصر األموي
اإلتجاه النقدي عند إبن عربً
اإلتجاهات الفلسفٌة فً النقد األدبً عند العرب
فً العصر العباسً
األدب اإلسالمً  :قضاٌاه المفاهٌمٌة والنقدٌة
األدب اإلندلسً
األدب الجاهلً
األدب الجاهلً
األدب الجاهلً  :قضاٌا و فنون و نصوص
األدب الجاهلً  :نصوص و دراسة
األدب الجزائري القدٌم  :دراسة فً الجذور
األدب الجزائري المعاصر  :الجائزة المؽاربٌة
للثقافة
األدب الجزائري باللسان الفرنسً  :نشأته
وتطوره وقضاٌاه
األدب الحدٌث
األدب الحدٌث بٌن عدالة الموضوعٌة وجناٌة
التطرؾ
األدب الرقمً  :أسئلة ثقافٌة و تأمالت مفاهٌمٌة
األدب السٌاسً فً صدر اإلسالم  :نظرة اَدبٌة
تأرٌخٌة فاحصة
األدب الصوفً فً المؽرب واألندلس فً عهد
الموحدٌن
األدب العربً  :العصر اإلسالمً و األموي
األدب العربً  :الموسوعة الثقافٌة العامة
األدب العربً  :فً العصر ٌن المملوكً
والعثمانً
األدب العربً الحدٌث  :الرؤٌة و التشكٌل

عبٌد ،محمد
أحمد بدوي ،أحمد
فضل ،صالح

810/00204/1
810/00139/1
810/00353/1

38
12
6

أبو شوارب ،محمد
عباس ،عباس
حمادي ،عبد هللا

810/00120/1
810/00116/1
810/00081/1

13
9
14

لصحؾ ،حٌاة
أبو كرٌشة ,مصطفً
مرزوق ،عماد

810/00467/1
810/00137/1
810/00206/1

2
9
9

سعد هللا ,سالم
المركز الجامعً سوق
أهراس

810/00016/1
Cong.810/00026/
1

38
1

الجعٌدي ،محمد
الوالً ,المبروك
مرهون ،إبتسام
سالم ،زكً

810/00173/1
810/00027/1
810/00057/1
810/00135/1

4
1
8
4

عدنان ،سعٌد
محجوب ,عباس
أبوزٌد ،سامً
أبوزٌد ،سامً
مناع ,صالح
ٌوسؾ ،حسنً
خفاجً ،محمد
مرتاض ،عبد الملك

810/00425/1
810/00046/1
810/00339/1
810/00381/1
810/00044/1
810/00331/1
810/00320/1
810/00313/1

5
9
4
6
8
4
4
19

الجابرى ،محمد

810/00246/1

5

منور ,أحمد
الفاخوري ,حنا

810/00468/1
810/00033/1

10
3

قمٌحة ،جابر

810/00301/1

2

كرام ,زهور

810/00083/1

5

الؽفار ,عبد الرسول

810/00053/1

8

الكتانً ،نور الهدى
علً ،عبد الرحمن
الشعار ،فواز

810/00283/1
810/00049/1
810/00295/1

3
5
1

الحسٌن ,قصً
محمد ،حسٌن

810/00073/1
810/00074/1

10
5
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األدب العربً الحدٌث  :الرؤٌة والتشكٌل ( تراجم
مصرٌة و عربٌة مختارة )
األدب العربً الحدٌث  :الشعر
األدب العربً العصر اإلسالمً و األموي
األدب العربً القدٌم
األدب العربً فً األندلس
األدب العربً فً المؽرب األقصى
األدب العربً وتارٌخه فً العصر العباسً
األدب العربً وتارٌخه فً العصرٌن األموي
والعباسً
األدب القدٌم
األدب الكبٌر و األدب الصؽٌر البن المقفع
األدب المؽربً  :اشكالٌات وتجلٌات (دراسات
مهداة لإلستاذ عباس الجراري)
األدب المؽربً واألندلسً  :بٌن التأسٌس
والتأصٌل والتجدٌد
األدب المولد
األدب الهادؾ  :فً قصص و رواٌات ؼالب
حمزة أبو الفرح
األدب بٌن اإلمتناع و اإللتزام
األدب عند العرب  :مقاربة وسائطٌة

محمد ،حسٌن
بروكلمان ،كارل
علً ,عبد الرحمن
الفاخوري ,حنا
عتٌق ،عبد العزٌز
القباح ,محمد
حامد ،محمود

810/00302/1
810/00077/1
810/00311/1
810/00209/1
810/00067/1
810/00028/1
810/00426/1

1
5
5
4
13
4
5

خفاجً ،محمد
الفاخوري ,حنا
إبن المقفع

810/00179/1
810/00032/1
810/00010/1

1
4
4

الظرٌؾ ،محمد

810/00088/1

3

بن سالمة ،الربعً
الفاخوري ,حنا

810/00270/1
810/00210/1

31
4

الشٌخ ,ؼرٌد
الؽشتول ،الحسن
العادل ,خضر

810/00012/1
810/00009/1
810/00013/1

2
4
6

الفاخوري ,حنا
خفاجً ،محمد
زؼلول سالم ،محمد
سالم ،محمد
سالم ،محمد
سالم ،محمد
سالم ،محمد
سالم ،محمد
سالم ،محمد
سالم ،محمد
الزهٌري ،محمود

810/00211/1
810/00304/1
810/00111/1
810/00293/1
810/00306/1
810/00355/1
810/00307/1
810/00308/1
810/00309/1
810/00310/1
810/00274/1

4
2
5
5
2
5
2
2
2
2
3

810/00219/1

3

810/00059/1

11

810/00055/1

4

810/00011/1
810/00178/1
810/00317/1
810/00084/1

7
8
4
5

810/00413/1

2

810/00281/1

3

األدب فً األندلس و المؽرب -أدب اإلنحطاط
األدب فً التراث الصوفً
األدب فً العصر األٌوبً
األدب فً العصر األٌوبً
األدب فً العصر األٌوبً
األدب فً العصر الفاطمً  :الكتابة و الكتاب
األدب فً العصر المملوكً
األدب فً العصر المملوكً
األدب فً العصر المملوكً
األدب فً العصر المملوكً  :دولة الشراكسة
األدب فً ظل بنً بوٌه
األدب فً عصر العباسٌٌن  :من بداٌة القرن
زؼلول سالم ،محمد
الرابع إلى نهاٌته
األدب فً عصر العباسٌٌن  :منذ قٌام الدولة حتى
زؼلول سالم ،محمد
نهاٌة القرن الثالث
األدب فً موكب الحضارة االسالمٌة  :كتاب النثر الشكعة ,مصطفى
األدب و الؽرابة  :دراسات بنٌوٌة فً األدب
كٌلٌطو ,عبد الفتاح
العربً
ٌقطٌن ,سعٌد
األدب و المؤسسة  :نحو ممارسة أدبٌة جدٌدة
حجازي ،سمٌر
األدب والمجتمع المعاصر فً مصر
اسماعٌل ،عز الدٌن
األدب وفنونه  :دراسة ونقد
األدبٌة فً النقد العربً القدٌم  :من القرن
بٌكٌس ،أحمد
الخامس حتى القرن الثامن للهجرة
اإلستشراق األلمانً المعاصر  :و النقد العربً
درابسة ،محمد
القدٌم
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اإلستشراق الفرنسً واألدب العربً
األسرة فً األدب العربً
األسس الجمالٌة فً النقد العربً  :عروض
وتفسٌر ومقارنة
األصول
األعمال ؼٌر الكاملة لجمال فوؼالً  :مجلد
الدراسات
األعمال ؼٌر الكاملة لجمال فوؼالً  :مجلد
القصص
األعمال ؼٌر الكاملة لجمال فوؼالً  :مجلد
المقاالت -الجزء األول
األعمال ؼٌر الكاملة لجمال فوؼالً  :مجلد
المقاالت -الجزء الثالث
األعمال ؼٌر الكاملة لجمال فوؼالً  :مجلد
المقاالت .الجزء الثانً
األعمال ؼٌر الكاملة لجمال فوؼالً  :مجلد
النصوص -الجزء األول
األعمال ؼٌر الكاملة لجمال فوؼالً  :مجلد
النصوص -الجزء الثالث
األعمال ؼٌر الكاملة لجمال فوؼالً  :مجلد
النصوص -الجزء الثانً
اآلفاق اإلنسانٌة فً اآلداب والفكر
البحث البالؼً و النقدي عند ابن رشٌق
القٌروانً  :فً كتابه العمدة
البروج الرمزٌة  :دراسة فً رموز السٌاب
الشخصٌة و الخاصة
البالؼة والتواصل فً العلوم اإلنسانٌة  :الدورة
الرابعة للندوة العلمٌة الدولٌة جامعة شعٌب
الدكالً كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة بالجدٌدة -2
 3رجب  1436هـ 22 -أبرٌل  2015م.
البالؼة والنقد  :المصطلح والنشأة والتجدٌد
التجربة اإلبداعٌة فً ضوء النقد الحدٌث :
دراسات وقضاٌا
التحلٌل األدبً  :أسسه و تطبٌقاته التربوٌة
التذوق األدبً  :طبٌعته -نظرٌاته -مقوماته-
معاٌٌره -قٌاسه
التذوق األدبً والنقدي عند الخلٌفة األموي"عبد
الملك بن مروان"
التراث اللؽوي الشفاهً  :هوٌة و تواصل
التربٌة الجمالٌة واإلبداع األدبً  :مقاربة
دٌداكتٌكٌة
التفسٌر اإلعالمً لألدب العربً

دروٌش ،أحمد
حجازي  ،محمد

810/00030/1
810/00020/1

6
7

إسماعٌل ،عزالدٌن
أدونٌس

810/00234/1
810/00385/1

4
2

فوؼالً ،جمال

810/00453/1

5

فوؼالً ،جمال

810/00454/1

5

فوؼالً ،جمال

810/00455/1

5

فوؼالً ،جمال

810/00457/1

5

فوؼالً ،جمال

810/00456/1

5

فوؼالً ،جمال

810/00458/1

5

فوؼالً ،جمال

810/00460/1

5

فوؼالً ،جمال
النعٌمً ،أحمد

810/00459/1
810/00186/1

5
2

الصٌقل ،محمد

810/00125/1

2

نصر هللا ،هانً

810/00148/1

14

دحانً ،عبد الهادي بن
محمد
الكواز ،محمد

Cong.810/00025/
1
810/00126/1

5
5

عبد الداٌم ،صابر
ناٌل ،أحمد

810/00155/1
810/00336/1

1
7

عبد الباري ،ماهر

810/00086/1

9

810/00431/1
Cong.810/00008/
1

8
5

810/00465/1
810/00400/1

10
4

810/00006/1
Cong.810/00004/
1

3

سلٌمان ،سلٌمان
شاذلً ،المصطفى
ضباغ ،عادل
خفاجً ،محمد

التفسٌر العلمً لألدب  :نحو نظرٌة عربٌة جدٌدة راؼب ،نبٌل
التفسٌر و التأوٌل فً العلم

ٌفوت ،سالم
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التفكٌر السٌمٌائً فً اللؽة واألدب  :دراسة فً
تراث أبً حٌان التوحٌدي
التفكٌر النقدي و تحوالت الثقافة  :تشكل الرؤٌة
فً ظل حوار الثقافات

دبة ،الطٌب

810/00434/1

8

ملحم ،إبراهٌم

810/00115/1

30

810/00265/1

3

810/00285/1

9

810/00278/1
810/00359/1

9
10

810/00383/1
810/00364/1

4
9

810/00031/1
810/00335/1
810/00257/1
810/00305/1

17
3
7
4

810/00064/1
810/00420/1

7
2

810/00250/1

35

810/00255/1

4

810/00395/1

3

810/00118/1
Cong.810/00024/
1

4
1

صابر ,نجوى
النوتً ،زكرٌا
الجندي ,انعام
الجندي ،أنعام

810/00122/1
810/00323/1
810/00021/1
810/00022/1

12
4
2
2

مودن ،عبد الرحٌم

810/00291/1

3

حلٌفً ،شعٌب

810/00183/1

5

مؤدن ،عبد الرحٌم
عٌسى ،فوزي
ملحم ،إبراهٌم

810/00275/1
810/00330/1
810/00430/1

7
2
8

التلقً و اإلبداع  :قراءات فً النقد العربً القدٌم درابسة ،محمود
التناص فً الخطاب النقدي والبالؼً  :دراسة
بقشً ،عبد القادر
نظرٌة وتطبٌقٌة
الجزائر فً أدبٌات الرحلة واألسر  :خالل العهد
أحمٌده ،عمٌراوي
العثمانً ( مذكرات تٌدنا أنمودجا)
الجواري ،أحمد
الحب العذري نشأته و تطوره
الحب بٌن إبن حزم األندلسً و إبن داود
إسماعٌل ،محمود
األصفهانً  :هل اقتبس األول من الثانً
تٌمور ،أحمد
الحب عند العرب
الحواراألدبً بٌن المشرق واألندلس  :المتنبً و
مٌدان ،أٌمن
المعري..نمودجٌن
خفاجً ،محمد
الحٌاة األدبٌة بعد ظهور اإلسالم
خفاجً ،محمد
الحٌاة األدبٌة فً العصر العباسً
شعالن ،البنوي
الحٌاة األدبٌة فً عصر النبوة والخالفة
الحٌاة األدبٌة فً عصر صدر اإلسالم  :تارٌخ و
حسب هللا ،بهاء
تدوق
ابو ٌحً ،أحمد
الحٌة فً التراث العربً
الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاض  :بحث
وؼلٌسًٌ ,وسؾ
فً المنهج و إشكالٌاته
الخطاب النقدي وقراءة التراث نحو قراءة تكاملٌة ملحم ،إبراهٌم
الخطٌئة والتفكٌر من البنٌوٌة إلى التشرٌحٌة
( : )Deconstructionقراءة نقدٌة لنمودج
الؽدامً ،عبد هللا محمد
إنسانً معاصر
الدرس النقدي القدٌم  :بٌن النظرٌة و المصطلح
الذاكرة الشعبٌة الجزائرٌة و اإلبداع
الذوق األدبً و تطوره عند النقاد العرب حتى
نهاٌة القرن الخامس الهجري
الذئب فً األدب القدٌم
الرائد فً األدب العربً
الرائد فً األدب العربً
الرحلة المؽربٌة فً القرن التاسع عشر :
مستوٌات السرد
الرحلة فً األدب العربً  :التجنس ،آلٌات
الكتابة ،خطاب المتخٌل.
الرحلة فً األدب المؽربً  :النص  -النوع -
السٌاق
الرسالة االدبٌة فً النثر األندلسً
الرقمٌة وتحوالت الكتابة  :النظرٌة والتطبٌق

خالص ،ولٌد
جامعة مولود معمري
تٌزي وزو
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الرواٌة الجزائرٌة المعاصرة2011-1990 ،
وقائع سردٌة وشهادات تخٌٌلٌة  :وقائع الملتقى
الوطنً المنظم من طرؾ وحدة البحث حول
الثقافة واالتصال واللؽات واآلداب والفنون،
ٌومً  21و 22نوفمبر 2011
الرواٌة الجزائرٌة المكتوبة بالفرنسٌة  :دراسة
سوسٌونقدٌة

مركز البحث فً
األنثروبولوجٌا
اإلجتماعٌة و الثقافٌة

Cong.810/00019/
1

2

810/00445/1

10

الرواٌة الحدٌثة  :كتابة اآلخر و الهناك
الرواٌة -المسرح
الرؤٌة والحدث اإلبداعً فً األدب الحدٌث
الزمخشري ناقدا  :دراسة فً شواهد الكشاؾ
الشعرٌة على األسالٌب التركٌبٌة
السخرٌة فً أدب الجاحظ
السخرٌة فً األدب العربً
السراج قراءات فً كتب مختارة
السٌرة الذاتٌة النسائٌة فً األدب العربً
المعاصر  :دراسة فً نمادج مختارة
السٌرة الذاتٌة فً األدب العربً الحدٌث  :رؤٌة
نقدٌة

Cong.810/00014/
1
810/00377/1
810/00415/1

3
1
2

الخالدي ،سماء
حسٌن ،عبد الحلٌم
طه ,نعمان
حمدانٌ ،وسؾ

810/00168/1
810/00221/1
810/00220/1
810/00365/1

7
2
2
8

التمٌمً ,امال

810/00080/1

7

محمد ،شعبان

الشعر الشفاهً بالمؽرب  :مقاربات و نصوص

شاذلً ،المصطفى

810/00078/1
Cong.810/00006/
1

7
3

الشكل و الصورة فً الرحلة الجزائرٌة الحدٌثة
الصور الفنٌة معٌارا نقدٌا  :مفهوم الصورة
الدهنٌة اإلبداعٌة العربٌة قدٌما و حدٌثا وفق
مستوٌات النقد التطبٌقً فً تحلٌل النص
الضفة األخرى  :دراسات فً الثقافة و األدب و
النقد

بن قٌنة ،عمر

810/00362/1

3

الصائػ ,عبد اإلله

810/00106/1

4

محمود ،حسنً
مركز البحث فً
األنثربولوجٌا اإلجتماعٌة
و الثقافٌة

810/00261/1

3

الطقوس و الشعائر االحتفالٌة فً النص
المسرحً الجزائري
العرب والؽرب  :تجلٌات الرؤٌة فً األدب،
دراسات
العصر العباسً
العصر العباسً الثانً
العقاد  :دراسة ادبٌة

جبور ،أم الخٌر
مركز البحث فً
األنثربولوجٌا اإلجتماعٌة
و الثقافٌة
ونٌسً ،زهور
مناؾ ،عالء

مجموعة من الباحثٌن
أبوالٌل ،أمٌن
أبو لٌل ,أمٌن
السمرة ،محمود

العالقة مع الؽرب من منظور الدراسات اإلنسانٌة جامعة الٌرموك
الراشدي ،عامر
العنوان واالستهالل فً مواقؾ النفري
مؤسسة ٌمانً الثقافٌة
الخٌرٌة
العواصم الثقافٌة العربٌة و حركة الشعر
علوش ،جمٌل
الفصول فً الكتابة األدبٌة
قزٌحة ,رٌاض
الفكاهة فً األدب األندلسى
فرج ،مجدي
القراءة النصٌة  :فً األدب و الفن
ونٌسً ،زهور
القصة القصٌرة -مقاالت
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Cong.810/00022/
1
Cong.810/00016/
1
810/00239/1
810/00060/1
810/00356/1
Cong.810/00011/
1
810/00411/1
Cong.810/00005/
1
810/00124/1
810/00218/1
810/00180/1
810/00378/1

2
8
7
7
13
19
2
9
4
2
7
1
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القلم و المٌزان  :دراسات فً األدب و النقد و
لؽة العرب

الكتابة النسوٌة  :التلقً ،الخطاب ،و التمثالت
الكتابة على الكتابة  :قراءات فً فكر الناقد
ٌوسؾ بكار
الكتابة والتناسخ  :مفهوم المؤلؾ فً الثقافة
العربٌة
اللؽة واإلبداع األدبً
المتخٌل السردي
المثقاؾ فً االنقد األدبً  :تحلٌل و تعلٌل و تدلٌل
و تأصٌل
المجاز فً التراث النقدي
المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خلٌل جبران :
نصوص خارج المجموعة

السعودي ،أحمد
المركز الوطنً للبحث
فً األنثروبولوجٌا
اإلجتماعٌة و الثقافٌة

810/00441/1

8

Cong.810/00013/
1

3

بكارٌ ،وسؾ

810/00417/1

5

كلٌلٌطو ،عبد الفتاح
العبد ،محمد
إبراهٌم ،عبد هللا

810/00303/1
810/00389/1
810/00369/1

14
3
4

القٌسً ،عودة هللا
بورحٌس ،المدنً

810/00097/1
810/00428/1

16
8

خلٌل جبران ،جبران

810/00372/1

4

خلٌل جبران ،جبران

810/00370/1

4

810/00371/1
810/00315/1

4
18

810/00296/1
810/00236/1

5
10

Cong.810/00001/
1
810/00047/1
810/00025/1

3
4
7

810/00469/1

5

810/00450/1
810/00199/1
810/00382/1

1
2
6

810/00344/1

4

810/00342/1
810/00184/1

5
7

810/00223/1

3

810/00452/1
810/00410/1

2
3

810/00314/1
810/00092/1

3
10

المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خلٌل حبران
المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خلٌل حبران
خلٌل جبران ،جبران
المعربة عن اإلنجلٌزٌة
حنون ،عبد المجٌد
المدرسة التارٌخٌة فً النقد العربً الحدٌث
المستطرؾ فً األدب العربً  :أقسى ما قٌل فً
العٌسى ،هالل
ذم النساء للنساء و ذم الرجال للنساء
دراقً ،زبٌر
المستقصً فً األدب اإلسالمً
المؽرب فً ضمٌر أدبائه  :وحدة البحث فً
األدب المؽربً القدٌم بكلٌة اآلداب منوبة ٌومً
كلٌة اآلداب والفنون
13و  14نوفمبر .1988
عبود ،شلتاغ
المالمح العامة لنظرٌة األدب اإلسالمً
الصدٌق ،حسٌن
المناظرة فً األدب العربً اإلسالمً
الحٌانً ،محمود خلٌؾ
المناهج النقدٌة والنص األدبً  :القبعة والساحر خضٌر
النساء كٌد وؼدر  :عجائب وؼرائب ما قٌل فً
العٌسى ,هالل
النساء
المناصرة ،حسٌن
النسوٌة فً الثقافة و اإلبداع
العبد الرحمن ،سعاد
النص األدبً  :التشكٌل والتأوٌل
النص األدبً بٌن إشكالٌة االحادٌة و الرؤٌة
عبد الحمٌد ،محمد
التكاملٌة
النص االدبً فً العصر الحدٌث بٌن الحداثة و
علً ،عبد الرحمن
التقلٌد
الجٌار ،مدحت
النص األدبً من منظور اجتماعً
النص المترابط و مستقبل الثقافة العربٌة  :نحو
ٌقطٌن ,سعٌد
كتابة عربٌة رقمٌة
النص فً ضٌافة الرؤٌا  :دراسة فً قصٌدة النثر
ؼركان ،رحمن
العربٌة
بوطٌب ،جمال
النص والمدار  :سردٌة الشعر وشعرٌة السرد
النصوص الجاهلٌة  :مظاهر الحضارة
الرفوع ،خلٌل
اإلقتصادٌة و اإلجتماعٌة العربٌة
العقار ،عبد الرسول
النقد األدبً  :بٌن النظرٌة و التطبٌق
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النقد األدبً  :دراسات نقدٌة و أدبٌة حول اعجاز
القرأن
النقد األدبً  :دراسات نقدٌة وأدبٌة حول إعجاز
القرآن
النقد األدبً  :دراسة نقدٌة وأدبٌة حول إعجاز
القرآن
النقد األدبً الحدٌث  :أصوله وإتجاهاته

محمد ،صالح الدٌن

810/00160/1

6

محمد ،صالح الدٌن

810/00158/1

6

محمد ،صالح الدٌن
زكً ,كمال

810/00159/1
810/00151/1

6
2

خلٌل ،إبراهٌم
عبد الجابر ,سعود
سالم ،محمد

810/00150/1
810/00229/1
810/00146/1

25
3
5

سالم ،محمد
علً ،عبد الرحمن
خضر ،محمد
حسن ,لحاج

810/00147/1
810/00104/1
810/00099/1
810/00128/1

5
14
4
1

مرتاض ،محمد

810/00448/1

10

حٌلوت ،نجوى
أبوعلً ,بركات

810/00091/1
810/00132/1

31
3

رحمانً ,أحمد

810/00215/1

1

810/00096/1
810/00133/1

25
2

النقد الثقافً  :قراءة فً األنساق الثقافٌة العربٌة
النقد الثقافً المقارنفً الخطاب األردنً
الفلسطٌنً  :ذاكرة المستقبل وافاق العالمٌة
النقد الجزائري المعاصر  :من الالنسونٌة إلى
األلسنة
النقد العربً التطبٌقً  :بٌن القدٌم والحدٌث
النقد الفنً
النقد المنهجً عند العرب  :منهج البحث فً
األدب واللؽة

الؽذاسً ,عبد هللا

810/00171/1

1

بعلً ،حفناوي

810/00110/1

27

وؼلٌسًٌ ,وسؾ
أبو كرٌشة ,مصطفً
راؼب ،نبٌل

810/00233/1
810/00093/1
810/00095/1

4
9
6

مندور ،محمد

810/00130/1

14

النقد فً أحضان الجامعات  :دراسة توصٌفٌة

العطوي ،مسعد

810/00416/1

النقذ اإلسالمً المعاصر بٌن النظرٌة و التطبٌق
أنسنة النص  :مسارات معرفٌة معاصرة
أنماط تلقً السرد فً التراث النقدي  :دراسة فً
أدب الجاحظ
أوروبا فً مرآة المرحلة  :صورة اآلخر فً
الرحلة المؽربٌة المعاصرة
بحوث أندلسٌة
بحوث فً األدب العربً الحدٌث
بحوث و دراسات فً األدب و الحضارة

رحمانً ,أحمد
سعد هللا ،محمد

810/00216/1
810/00181/1

1
21

العلمً ،عبد الواحد

810/00433/1

8

العلوي ,سعٌد
السعٌد ،محمد
هدارة ،محمد
منصور ,لطفً

810/00290/1
810/00072/1
810/00437/1
810/00008/1

3
8
5
7

النقد األدبً الحدٌث  :من المحاكات إلى التفكٌك
النقد األدبً القدٌم  :أصوله وتطوره
النقد األدبً المعاصر  :البنٌوٌة و ما بعدها
النقد األدبً المعاصر  :فً النصؾ الثانً من
القرن العشرٌن النقد الجدٌد -الواقعٌة
النقد األدبً بٌن الحداثة والتقلٌد
النقد األدبً عند العرب  :الخطوات األولى
النقد األدبً فً اَثار أعالمه
النقد األدبً فً المؽرب العربً بٌن القدٌم
والحدٌث
النقد األدبً و مصطلحه  :عند إبن األعرابً :
جمع و توثٌق و دراسة
النقد األدبً وأدب النقد

النقد اإلسالمً المعاصر بٌن النظرٌة و التطبٌق
النقد التطبٌقً الجمالً و اللؽوي فً القرن الرابع
رحمانً  ،أحمد
الهجري
عفٌفً ,محمد
النقد التطبٌقً والموازنات

154

o test PDF Combine only
155

بٌن إبن المقفع و الفونتٌن  :مدخل إلى دراسة
مقارنة

عابدٌن ،فاطمة

810/00195/1

5

تارٌخ آداب العرب

صادق الرافعً ,مصطفى

810/00035/1

6

تارٌخ آداب العرب

صادق الرافعً ,مصطفى

810/00036/1

6

تارٌخ آداب العرب
تارٌخ األدب األندلس  :عصر سٌادة قرطبة
تارٌخ األدب األندلسً
تارٌخ األدب األندلسً  :عصر الطوائؾ
والمرابطٌن
تارٌخ األدب الجزائري
تارٌخ األدب الجزائري

صادق الرافعً ,مصطفى
عباس ،إحسان
السٌوفً ,مصطفى

810/00037/1
810/00244/1
810/00069/1

4
1
8

عباس ،إحسان
الطمار ،محمد
الطمار ،محمد

810/00090/1
810/00015/1
810/00271/1

4
1
4

الزٌات ،حسن
السٌوفً ,مصطفى
محمد ،عادل
السٌوفً ,مصطفى
علً ،عبد الرحمن
السٌوفً ,مصطفى
السٌوفً ,مصطفى
بالنشٌا ،أنخل جنثالث
عتٌق ،عبد العزٌز

810/00039/1
810/00237/1
810/00276/1
810/00026/1
810/00042/1
810/00058/1
810/00054/1
810/00297/1
810/00167/1

10
5
3
5
7
5
5
1
12

إبراهٌم ،طه

810/00225/1

19

زؼلول سالم ،محمد

810/00121/1

9

زؼلول سالم ،محمد

810/00228/1

10

الفاضل ،أحمد
أدونٌس

810/00238/1
810/00386/1

10
3

نصر هللا ،هانً

810/00451/1

2

القواسمة ,محمد

810/00176/1

5

القواسمة ،محمد
سعدون ،محمد

810/00343/1
810/00466/1

4
6

الصفار ،إبتسام
المرٌنً ،نجاة
حبٌلة ،الشرٌؾ
مرتاض ،محمد

810/00240/1
810/00282/1
810/00406/1
810/00443/1

24
3
4
10

عزام ،محمد

810/00254/1

3

تارٌخ األدب العربً  :للمدارس الثانوٌة و العلٌا
تارٌخ األدب العربً الحدٌث
تارٌخ األدب العربً القدٌم
تارٌخ األدب فً العصر الجاهلً
تارٌخ األدب فً العصر الجاهلً
تارٌخ األدب فً العصر العباسً
تارٌخ األدب فً صدر اإلسالم
تارٌخ الفكر األندلسً
تارٌخ النقد األدبً عند العرب
تارٌخ النقد األدبً عند العرب  :من العصر
الجاهلً الً القرن الرابع الهجري
تارٌخ النقد األدبً و البالؼة  :حتى آخر القرن
الرابع الهجري
تارٌخ النقد األدبً والبالؼة  :من القرن الخامس
إلى العاشر الهجري
تارٌخ وعصور األدب العربً  :نصوص مختارة
مع التحلٌل
تأصٌل األصول
تجلٌات البروج الرمزٌة فً األعمال المسرحٌة
والروائٌة والشعر الحدٌث
تجلٌات التجربة  :أبحاث وقراءات فً األدب
والفن
تجلٌات التجربة  :أبحاث وقراءات فً األدب
والنقد
تجلٌات النص من زواٌا نقدٌة
تحفة الوزراء  :المنسوب للثعالبً أبً منصور
عبد الملك بن محمد بن اسماعٌل
تحقٌق النصوص التراثٌة  :التصور و الواقع
تحلٌل الخطاب األدبً
تحلٌل الخطاب األدبً
تحلٌل الخطاب األدبً علً ضوء المناهج النقدٌة
الحداثٌة  :دراسة فً نقد النقد
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تحلٌل الخطاب األدبً وقضاٌا النص  :دراسة
تحلٌل الخطاب الصوفً  :فً ضوء المناهج
النقدٌة المعاصرة
تحلٌل النص األدبً  :بٌن النظرٌة والتطبٌق
تحلٌل النصوص األدبٌة  :قراءات نقدٌة فً
السرد و الشعر

شرشار ,عبد القادر

810/00248/1

3

بلعلى ،آمنة
المصري ،محمد

810/00252/1
810/00337/1

5
8

إبراهٌم ،عبد هللا

تحوالت الخطاب النقدي العربً المعاصر
تحوالت النقد األدبً المعاصر بالمؽرب

جامعة الٌرموك
ٌقطٌن ,سعٌد

810/00018/1
Cong.810/00012/
1
810/00267/1

25
16
3

تداخل األنواع األدبٌة  :مؤتمر النقد الثانً عشر
 22-24تموز  2008م

قسم اللؽة العربٌة وآدابهاCong.810/00002/ -
1
جامعة الٌرموك

26

تداخل األنواع األدبٌة  :مؤتمر النقد الدولً الثانً قسم اللؽة العربٌة وآدابهاCong.810/00003/ -
1
جامعة الٌرموك
عشر  24-22تموز 2008
تراثنا النقدي  :دراسة فً الوساطة للقاضً
810/00127/1
فضل ،السٌد
الجرجانً
تساؤالت أمام" الحداثة و الواقعٌة " فً النقد
810/00156/1
دكروب ،محمد
العربً الحدٌث.
تطور النقد و التفكٌر األدبً الحدٌث  :فً الربع
810/00145/1
مرزوق ،حلمً
األول من القرن العشرٌن
تعالقات النص وانفراط الهوٌة  :قراءة فً النص
810/00332/1
هاشمً ،ؼزالن
األدبً العربً
تقابالت النص وبالؼة الخطاب  :نحو تأوٌل
810/00470/1
بازي ،محمد
تقابلً
810/00419/1
العطوي ،عبد هللا
تلقً المعلقات  :دراسة فً اإلستقبال التعاقبً
810/00045/1
المزروعً ،فاطمة
تمثٌالت األخر فً أدب قبل اإلسالم
810/00192/1
طالب ،وضحاء
جبران خلٌل جبران  :بإٌجاز
جدلٌة اإلفراد والتركٌب فً النقد العربً القدٌم

26
7
8
5
1
4
4
2
5

عبد المطلب ،محمد

810/00392/1

6

جمالٌات التعبٌر و المحتوى فً الرسالة الصوفٌة عودة ،أمٌن
جمالٌات النقد الثقافً  :نحو رؤٌة للألنساق
المرازٌق ،أحمد
الثقافٌة فً الشعر األندلسً
هنداوي ،عبد الحمٌد
جواهر األدب فً كنوز كالم العرب
حداثة النص األدبً المستند إلى التراث العربً :
دراسة لفنٌات الموروث النثري و جمالٌات
السرد المعاصر فً أدب جمال الؽٌظانً (
متولً ،مروة
)1962- 2005
حسن ،حسٌن
حضارة العرب فً العصر العباسً
التمٌمً ،فاضل
حفٌد أوروك  :قراءات فً أدب زٌد الشهٌد
خدوسً ،رابح
حٌزٌة مع قصائد و قصص اخرى
خصائص الخطاب الشعري  :فً دٌوان أبً
كراكبً ،محمد
فراس الحمدانً دراسة صوتٌة و تركٌبٌة
خطاب الحجاج و التداولٌة  :دراسة فً نتاج ابن
حشانً ،عباس
بادٌس األدبً

810/00427/1

8

810/00263/1
810/00373/1

3
4

810/00082/1
810/00321/1
810/00435/1
810/00368/1

3
2
5
20

810/00256/1

4

810/00418/1

5
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خطاب ربات الخدور  :مقاربة فً القول النسائً
كرام ,زهور
العربً والمؽربً
عبد الشافً ،مصطفى
د .شوقً ضٌؾ و األدب العربً

810/00253/1
810/00038/1

5
8

810/00289/1
810/00089/1

3
8

810/00447/1
810/00003/1
810/00390/1
810/00002/1
810/00326/1
810/00280/1
810/00085/1
810/00299/1

15
6
1
8
6
3
8
2

810/00269/1
810/00249/1

13
8

810/00462/1
810/00102/1

1
10

810/00231/1
810/00101/1
810/00316/1

4
13
6

عبد الحلٌم ،عبد اللطٌؾ

810/00100/1

7

دراسات نقدٌة  :و نصوص من النقد العربً القدٌم موافً ،عثمان
معالٌفً ،منذر
دراسات نقدٌة فً األدب اإلسالمً
دراسة فً النقد العربً الحدٌث  :األسلوبٌة
السد ،نور الدٌن
واألسلوب
دراسة فً النقد العربً الحدٌث  :تحلٌل الخطاب
السد ،نور الدٌن
الشعري و السردي
البنكً ,محمد
درٌدا عربٌا  :قراءة التفكٌك فً الفكر النقدي
دفاتر عباسٌة فً الشعر والنثر والحضارة
عٌدٌ ،وسؾ
واألعالم وتحلٌل النصوص وفق رؤٌة جدٌدة
دلٌل الناقد األدبً  :إضاءة ألكثر من سبعٌن تٌارا
البازعً ,سعد
ومصطلحا نقدٌا معاصرا
على ،عزٌزة
ذاكرة الٌنابٌع  :حوارات فً الثقافة و األدب
عٌسى ,فوزي
رسائل ومقامات أندلسٌة
روائع الفكر العربً العالمً  :مصر تارٌخ و
خدوسً ،رابح
حضارة
روضة المحاسن وعمدةالمحاسن  :دٌوان أبً
بكر ٌحً بن محمد المعروؾ ب"الجزار
السرقسطً"وفصول من كتابه بادرة العصر
السرقسطً ،أبو عبد هللا
وفائدة المصر
درابسة ،محمود
رؤى نقدٌة  :دراسات فً القدٌم و الحدٌث

810/00157/1
810/00232/1

5
10

810/00403/1

5

810/00014/1
810/00164/1

5
8

810/00438/1

5

810/00141/1
810/00198/1
810/00070/1

10
8
1

810/00379/1

10

810/00202/1
810/00154/1

16
8

دراسات اجتماعٌة فً األدب األٌوبً والمملوكً الرقب ،شفٌق
خلٌفة ,أحمد
دراسات أدبٌة ونقدٌة
دراسات تطبٌقٌة فً التعلٌمٌة ،الترجمة ،الدبلجة،
عساسلة ،فوزٌة
اللهجات ،الحداثة ،الرواٌة ،والشعر
الٌافً ,عبد الكرٌم
دراسات فنٌة فً األدب العربً
بوفالقة ،سعد
دراسات فً أدب المؽرب العربً
بركات ،محمد
دراسات فً األدب
نبوي ،عبد العزٌز
دراسات فً األدب الجاهلً
خلٌلٌ ،اسٌن
دراسات فً األدب العباسً
الشعراوي ،ناهد
دراسات فً األدب العربً  :مع النصوص
العٌسوي ،بشٌر
دراسات فً األدب العربً المعاصر
دراسات فً الحجاج  :قراءة لنصوص مختارة
الحسنً ،سامٌة
من األدب العربً القدٌم
بادٌس ,نور الهدى
دراسات فً الخطاب
دراسات فً النقد اإلجتماعً العربً الحدٌث :
عباس ،محمد
جهود التأسٌس
كمال ،زكً
دراسات فً النقد األدبً
دراسات فً النقد األدبً عند العرب  :من
هنً ،عبد القادر
الجاهلٌة حتى نهاٌة العصر األموي
موافً ،عثمان
دراسات فً النقد العربً
شبلً ،عبد العاطى
دراسات فً فنون األدب الحدٌث
دراسات نقدٌة

157

o test PDF Combine only
158

رؤى نقدٌة فً دراسات أدبٌة
روئ نقدٌة معاصرة
رؤٌة معاصرة فً التحقٌق و النقد

سلٌمان ،سلٌمان
التالوي ,محمد
مرهون ،إبتسام

810/00103/1
810/00153/1
810/00152/1

8
3
11

رٌاح اإلنشطار  :قضاٌا و معارك أدبٌة و نقدٌة
زحام الخطابات  :مدخل تصنٌفً ألشكال
الخطابات الواصفة
سوسٌولجٌا النقد العربً القدٌم  :دراسة العالقة
بٌن الناقد و المجتمع
سوق عكاظ ومواسم الحج
شعرٌة الترجمة  :الملحمة الٌونانٌة فً األدب
العربً
شعرٌة المشهد فً اإلبداع األدبً
صدمة الحداثة و سلطة الموروث الدٌنً
صدمة الحداثة و سلطة الموروث الشعري
صورة الجاهلٌة  :الجاهلٌة بٌن التصور األدبً
والحقٌقة التارٌخٌة
صورة المرأة فً األدب األندلسً  :فً عصر
الطوائؾ والمرابطٌن
طالئع المقارنة األدب العربً الحدٌث
طوق الحمامة وٌلٌه وصول األمانً بأصول
التهانً
عباس محمود العقاد  :األدب و النقد
عباس محمود العقاد  :األدب و النقد
عباس محمود العقاد  :األدب و النقد
عبد هللا الؽذامً والممارسة النقدٌة والثقافٌة
على السفود  :نظرات فً دٌوان العقاد
علً جواد الطاهر  :الناقد المقالً
عندما تتكلم الذات  :السٌرة الذاتٌة فً األدب
العربً الحدٌث
فتنة النص  :بحوث ودراسات نصٌة
فصول فً األدب األندلسً  :فً القرنٌن الثانً
والثالث للهجرة
فصول فً النقد األدبً الجزائري الحدٌث
فصول من الفكر العربً فً القدٌم والحدٌث
فضاء النص  :المخٌال و المنوال
فضاءات فً األدب العربً القدٌم
فلسفة الجمال فً النقد األدبً  :مصطفى ناصؾ
نمودجا -الؽة
فن السٌرة
فنون األدب  :دراسة تطبٌقٌة للشعر فً عصوره
المختلفة والمقال والقصة القصٌرة

قندٌل ،صبري

810/00174/1

8

العشً ,عبد هللا

810/00247/1

5

سلوم ،داود
حمور ،عرفان

810/00119/1
810/00374/1

2
4

الشرقاوي ،عبد الكبٌر
مونسً ،حبٌب
أدونٌس
أدونٌس

810/00292/1
810/00279/1
810/00387/1
810/00388/1

3
19
3
3

زروق ،محمد

810/00463/1

4

أبو حسٌن ،محمد
بهً ،عصام

810/00071/1
810/00367/1

2
1

السٌوطً ،أبً الفضل
العقاد ،عباس
العقاد ،عباس
العقاد ،عباس
السماهٌجً ،حسٌن
الرافعً ،مصطفى
عدنان ،سعٌد

810/00375/1
810/00348/1
810/00349/1
810/00350/1
810/00162/1
810/00277/1
810/00424/1

5
2
2
2
4
3
5

الباردي ،محمد
عبد اللطٌؾ ،محمد

810/00079/1
810/00182/1

9
5

علً األوسً ،حكمة
مصاٌؾ ,محمد
خفاجً ،محمد
آل ٌونس ،هانً
الصفار ،إبتسام

810/00068/1
810/00163/1
810/00187/1
810/00439/1
810/00041/1

3
1
14
8
14

رمضان ،كرٌب
عباس ،إحسان

810/00241/1
810/00423/1

18
1

شلبً ,عبد العاطً

810/00007/1

12

عامر ،سامً

810/00329/1

1

810/00409/1
810/00048/1
810/00312/1

3
3
3

فنٌة القراءة اإلباحٌة بٌن الشعر و األقصوصة
فوضى اإلبدال فً النقد العربً المعاصر  :بحث
بوقرورة ،عمر
فً الواقع واآلفاق
أبو شوارب ،محمد
فً أدب صدر اإلسالم و العصر األموي
الحمٌري ،عبد الواسع
فً آفاق الكالم و تكلم النص
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فً األدب اإلسالمً المعاصر  :دراسة وتطبٌق
فً األدب األندلسً
فً األدب األندلسً  :بحوث فً نقد الخطاب
اإلبداعً
فً األدب الجاهلً  :دراسات ونصوص
فً األدب الجزائري الحدٌث  :النهضة األدبٌة
الحدٌثة فً الجزائر مؤثراتها -،بداٌتها -مراحلها
فً األدب الجزائري الحدٌث  :تارٌخا ..و أنواعا،
و قضاٌا ..و أعالمه
فً األدب الحدٌث و نقدة  :عرض وتوثٌق و
تطبٌق
فً األدب العباسً
فً األدب العباسً  :الرؤٌة والفن
فً األدب العباسً و األندلسً  :دراسات و
نصوص
فً األدب العربً الحدٌث
فً األدب العربً الحدٌث بالجزائر  :الفنون
األدبٌة فً آثار اإلمام عبد الحمٌد بن بادٌس
فً األدب القدٌم
فً األدب المصري
فً الطرٌق إلى النص
فً النقد األدبً
فً النقد األدبً "وما إلٌه"
فً النقد األدبً  :جدلٌات ومرجعٌات

برٌؽش ،محمد
عٌسى ,فوزي

810/00258/1
810/00066/1

3
4

نجا ,أشرؾ
سلٌمان ،سالم

810/00251/1
810/00043/1

3
9

بن سمٌنة ،محمد

810/00352/1

10

بن قٌنة ،عمر

810/00205/1

35

الخطٌب ،عماد
أمٌن ،فوزي
اسماعٌل ،عز الدٌن

810/00260/1
810/00063/1
810/00436/1

3
5
8

سلٌمان ،سالم
القط ،عبد القادر

810/00222/1
810/00076/1

5
4

بن سمٌنة ،محمد
الشعراوي ،ناهد
نصار ,حسٌن
الحمٌري ،عبد الواسع
عٌسى ،محمود
محمود الربٌعً
بكارٌ ،وسؾ

810/00351/1
810/00322/1
810/00029/1
810/00345/1
810/00230/1
810/00094/1
810/00405/1

10
6
6
5
6
5
4

فً النقد التطبٌقً  :قراءة فً أدب توفٌق الحكٌم
فً النقد التطبٌقً والمقارن
فً تارٌخ األدب العربً الحدٌث
فً تدوق النص األدبً
فً تشكل الخطاب النقدي
فً خصوصٌة و حرة األدب العربً العوامل و
المظاهر
فً سفر الكلمات  :شموع فلسطٌنٌة ودراسات
أخرى
فً مفاهٌم النقد و حركة الثقافة العربٌة  :دراسة
و حوارات

عٌد ،رجاء
هالل ,ؼنٌمً
ربٌع ،محمد شحاته
الكسوانً ,مصطفى
الرباعً ،عبد القادر

810/00166/1
810/00134/1
810/00172/1
810/00266/1
810/00346/1

3
5
3
3
6

بدوي ،صالح

810/00354/1

3

مصباح ،منٌرة

810/00189/1

11

العٌدٌ ,منى

810/00114/1

11

قدٌم ال ٌموت! و جدٌد ال ٌعٌش!  :آراء نقدٌة
صرٌحة فً الحداثة و الشعر و المجتمع
قراءات فً علم اجتماع األدب
قراءات فً نقد القص والقصٌد
قراءة النص األدبً  :مدخل و منطلقات

عز الدٌنٌ ،وسؾ
باقادر ،أبوبكر
موسى ،إبراهٌم
الشمالً ,نضال

810/00287/1
810/00384/1
810/00440/1
810/00259/1

8
2
8
3

قراءة النص النقدي القدٌم  :معجم ودراسة داللٌة كبابة ،وحٌد
قراءة النص و سؤال الثقافة  :إستبداد الثقافة
ٌوسؾ ،عبدالفتاح
ووعً القارئ بتحوالت المعنى

810/00444/1

2

810/00201/1

43
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قراءة الوعً األدبً
قراءة فً األدب اإلسالمً واألموي
قراءة فً األدب العربً الحدٌث
قضاٌا أدبٌة ومذاهب نقدٌة
قضاٌا اإلبداع الفنً  :دراسات تحلٌلٌة فً النقد
العربً القدٌم
قضاٌا العصر فً أدب أبً العالء المعري
قضاٌا العصر فً أدب أبً العالء المعري
قضاٌا المصطلح فً النقد اإلسالمً الحدٌث :
الدكتور نجٌب الكٌالنً نموذجا
قضاٌا النقد العربً  :قدٌمها وحدٌثها
قطوؾ أدبٌة من ثمار العربٌة
قطوؾ من ثمار االدب اإلسالمً
كتاب تارٌخ الوزراء و الكتاب و الشعراء فً
االندلس
كتاب خاص فً األدب العربً الحدٌث
كتابات فً النقد
كتب وشخصٌات
لؽة األدب والشعر فً كتابات المرأة العربٌة
لؽة الجسد فً األدب ٌ :وسؾ ادرٌس نمودجا
لؽة النقد األدبً الحدٌث
لؽة النقد العربً القدٌم بٌن المعاٌرٌة و الوصفٌة
 :حتى نهاٌة القرن السابع الهجري
ما بٌن النقد و األدب
ما وراء النص  :دراسات فً النقد المعرفً
المعاصر
مجالس األدب فً قصورالخلفاء العباسٌٌن
محاضرات فً األدب العباسً
محمود دروٌش  :المختلؾ الحقٌقً دراسات و
شهادات
محمود دروٌش  :مختارات شعرٌة و نثرٌة
مداخل فً قراءة التراث العربً
مدخل إلى األدب العربً الحدٌث فً المهجر
اإلسبانً
مدخل إلى تحلٌل النص األدبً
مدخل إلى نصوص الشرق القدٌم
مدخل إلً سوسٌولوجٌا األدب العربً

مسرح عبد القادر علولة بٌن النص و الخشبة
مشروع أدونٌس الفكري و اإلبداعً  :رؤٌة
معرفٌة
مشكاة المفاهٌم  :النقد المعرفً والمثاقفة
مشكالت الحداثةفً النقد العربً
مشوار كتب الرحلة ( :قدٌما و حدٌثا)
مصادر األدب األندلسً

أبو شوارب ،محمد
الموافً ،عبد العزٌز
السٌد ،محمد
الشٌخ ,حمدي

810/00341/1
810/00056/1
810/00334/1
810/00131/1

4
8
9
3

أبوشوارب ،مصطفى
زٌدان ،عبد القادر
زٌدان ،عبد القادر

810/00113/1
810/00190/1
810/00191/1

18
25
13

أمهاوش ،محمد
ؼطاشة ,داود
الخوٌسكً ,زٌن كامل
الخطٌب ،علً

810/00407/1
810/00129/1
810/00213/1
810/00327/1

4
3
6
1

بن خاقان ،ابً نصر
الخلٌل ،سحر

810/00360/1
810/00429/1

10
7

عبد الحلٌم ،عبد اللطٌؾ
العجلونً ،إبراهٌم
ٌعقوب ,لوسً
سعٌد ،محمود
بوخالفة ،فتحً

810/00136/1
810/00380/1
810/00024/1
810/00087/1
810/00408/1

7
8
10
3
5

رشٌد ،عبد السالم
أبو لبن ،زٌاد

810/00123/1
810/00177/1

6
4

سعد هللا ،محمد
البشٌرقط ،مصطفى
مزعاش ،مراد

810/00017/1
810/00062/1
810/00421/1

30
5
1

مصطفى عبد الرازق
ٌعقوب ،أوس
راضً ،عبد الحكٌم

810/00194/1
810/00286/1
810/00393/1

3
3
6

ٌوسؾ خلٌفة ،أحمد
أبوشرٌفة ،عبد القادر
السواح ،فراس
أبو شقرا ،محً الدٌن

810/00075/1
810/00245/1
810/00050/1
810/00019/1

7
4
2
3

Cong.810/00020/
1

2

810/00196/1
810/00170/1
810/00226/1
810/00398/1
810/00324/1

3
8
6
2
2

وحدة البحث حول الثقافة
و االتصال و اللؽات و
األداب و الفنون
مرزاق ،عبدالقادر
مفتاح ،محمد
سعٌد ،سمٌر
النساج ،سٌد
ٌوسؾ خلٌفة ،أحمد
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مصادر األدب و النقد
مصطلح النقدفً تراث محمد مندور -1907( :
)1965
معارك العقاد األدبٌة
معالجة النص فً كتب الموازنات التراثٌة  :منهج
وتطبٌق
معالم النقد األدبً
معرفٌة النص
مفارقة التباٌن فً النقد و اإلبداع  :شعراء
الدٌوان -نجٌب محفوظ" نموذجٌن"
مفهوم التارٌخ األدبً  :مجاالت التوسٌع و أفاق
التجدٌد
مقاربات فً نظرٌة األدب و نظرٌة اللؽة
مقاربة سٌمائٌة فً قراءة الشعر و الرواٌة
مقاالت فً األدب و النقد
مقدمات فً تارٌخ أدبنا القدٌم  :نصوص شعرٌة
ونثرٌة
مقدمة منهجٌة لدراسة تارٌخ األدب العربً
مالمح الحٌاة العباسٌة  :من خالل كتاب الحٌوان
للجاحظ

خلٌفة ٌوسؾ ,أحمد

810/00396/1

4

سالوي ،رشٌد
العقاد ،عامر

810/00098/1
810/00361/1

28
2

أبو الرضا ،سعد
الصاوي ،مصطفى
ؼالً ،وائل

810/00391/1
810/00138/1
810/00366/1

1
4
1

عوٌن ,أحمد

810/00112/1

12

الطالب ،حسن
خلٌل ،إبراهٌم
مزدور ،أحسن
قصاب ،ولٌد

810/00040/1
810/00001/1
810/00318/1
810/00288/1

7
9
6
3

ٌوسؾ خلٌؾ ،مً
العطار ،سلٌمان

810/00034/1
810/00300/1

3
2

المجالً ,عبد السالم

810/00061/1

13

مالمح النقد العربً فً القدٌم
مالمح حداثٌة فً التراث النقدي العربً
من أدب األطفال فً الجزائر و العالم العربً

عبد الحمٌد ،عبد الرحمن
بنً عامر ،أمٌن
بن سالمة ،الربعً

810/00117/1
810/00142/1
810/00273/1

5
4
30

ماضً ،شكري

810/00140/1

4

قنوش ،محمد

810/00414/1

5

الؽٌث ,نسٌمة
ضٌؾ ،شوقً

810/00298/1
810/00328/1

2
2

ٌقطٌن ,سعٌد
قصاب ،ولٌد

810/00235/1
810/00268/1

16
3

810/00214/1
Cong.810/00010/
1

3
6

810/00005/1

9

موافً ،عثمان
الشعراوي ،ناهد
عبدالمنعم ،خفاجً

810/00004/1
810/00188/1
810/00185/1

7
18
5

وؼلٌسًٌ ,وسؾ
قصاب ،ولٌد

810/00108/1
810/00143/1

11
4

من إشكالٌة النقد العربً الجدٌد  :البنٌوٌة-النقد
األسطوري-مورفولوجٌا السرد-ما بعد البنٌوٌة
من األخذ األدبً إلى التداخل النصً لدى العرب
 :دراسة فً المصطلح والقضٌة
من المبدع  ...إلى النص  :دراسات فً األدب و
النقد
من المشرق و المؽرب  :بحوث فً األدب
من النص إلى النص المترابط  :مدخل إلى
جمالٌات اإلبداع التفاعلً
من صٌد الخاطر فً النقد األدبً
من قضاٌا التراث العربً  :دراسة نصٌة نقدٌة
تحلٌلٌة مقارنة النقد والناقد
من قضاٌا التلقً و التأوٌل

عامر ,فتحً
كلٌة اآلداب و العلوم
اإلنسانٌة بالرباط

من قضاٌا الشعر و النثر فً النقد العربً الحدٌث موافً ،عثمان
من قضاٌا الشعر والنثر فً النقد العربً القدٌم
من مصادر التراث العربً
مناهج البحث فً األدب و النقد
مناهج النقد األدبً  :مفاهٌمها وأسسها ،تارٌخها
وروادها ،وتطبٌقاتها العربٌة
مناهج النقد األدبً الحدٌث  :رؤٌة إسالمٌة
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مناهج النقد األدبً بالمؽرب خالل القرن الثامن
للهجرة
مناهج النقد األدبً عند العرب
منهج النقد األدبً عند العرب
موت النبً الزائؾ جبران خلٌل جبران  :جمع
بصٌػ المفرد
نشأة الكتابة الفنٌة فً األدب العربً
نصوص من األدب األموي
نظرات متقدمة فً األدب العربً
نظرٌة اإلبداع فً النقد العربً القدٌم
نظرٌة التلقً  :أصول وتطبٌقات

الؽازي ،عالل
ٌاؼً ،هاشم
ثوٌنً ,حمٌد

810/00449/1
810/00109/1
810/00107/1

3
1
11

دٌب ،جورج
نصار ,حسٌن
عطوان ,حسٌن
الدؼلً ،محمد
هنً ،عبد القادر
صالح ،بشرى موسى

810/00363/1
810/00023/1
810/00052/1
810/00175/1
810/00207/1
810/00169/1

6
9
17
4
13
4

نفاضة الجراب  :تأمالت فً األدب و السٌاسة
نقد النقد ٌ :وسؾ بكار ناقدا
نقد النقد وتنظٌر النقد العربً المعاصر

حمادي ،عبد هللا
الرقب ،أحمد
الدعمومً ،محمد

810/00242/1
810/00105/1
810/00264/1

10
6
3

810/00161/1

6

هنٌدي ،نزار

810/00193/1

4

مزعاش ،مراد

810/00422/1
Cong.810/00009/
1

2

نقوش مأربٌة  :دراسات فً اإلبداع و النقد األدبً المقالح ,عبد العزٌز
هكذا تكلم جبران  :دراسة فً األدب الجبرانً
ورقات عن األدب الجزائري فً ظل الحركة
اإلصالحٌة 1931/1954
وقائع الندوة التكرٌمٌة للمبدع الشاعر العربً
الكبٌر عبد الرزاق عبد الواحد

الخوري ،نزٌه
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اﻷدب اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ

عدد
النسخ

الشفرة

4

840/00012/1

Viart, Dominique

4

840/00020/1

De Beaumarchais, Jean- Pierre

2
3

840/00005/1
840/00003/1

Winter, Geneviève
Novarime, Albine

3

840/00007/1

Roussin, Nathalie

المؤلف

30
3
2

840/00002/1
840/00023/1
840/00025/1

Rezzoug, simone
Viart, Dominique
Lynas, Mark

1

840/00009/1

Adam, Antoine

4
8
4
4

840/00011/1
840/00004/1
840/00014/1
840/00018/1

Charbonnier, Marie-Anne
Sand, George
Glinoer, Anthony
Maurice, Jean

2
1

840/00008/1
840/00022/1

Richard, François
Groupe d'auteur

4

840/00026/1

Smadja, Isabelle

2

840/00032/1

Ouhibi Ghassoul, Bahia

3
1

840/00030/1
840/00027/1

M'henni, Mansour
Malraux, Andre

9

840/00028/1

Chaouachi, Slaheddine

4
4
4

840/00019/1
840/00010/1
840/00013/1

Viala, Alain
Tatin-Gourier, Jean-Jacques
Viard, Bruno

6

840/00031/1

Voltaire

163

العنوان
Anthologie de la littérature
contemporaine française : romans et
récits depuis 1980
Beaumarchais La folle journée ou Le
mariage de Figaro
Cent (100) fiches sur les mouvements
littéraires
Ces écrivains qui ont fait la france
Comment faire une dissertation
explicative
Convergences critiques : introduction à
la lecture du littéraire
Ecrire le présent
High tide
Histoire de la litterature francaise au
xviie siecle : l'époque de Pascal,
L'apogée du siècle
La fiche de lecture littéraire : méthode
et corrigés
La littérature
La littérature frénétique
La mort Le roi Artu
L'Anarchisme de droite dans la
littérature contemporaine
Le conte philosophique voltairien
Le seigneur des anneaux ou la tentation
du mal
Le statut et la fonction du personnage
féminin dans la littérature d'expression
française
Le texte mixte : de la littérature
tunisienne de langue française
Les conquérants
Les sensations orientales et le
merveilleux dans l'oeuvre de théophile
Gautier
Lettre à rousseau sur l'intérêt littéraire
Lire les Lumières
Lire les romantiques français
Micromégas : Le monde comme il va :
Jeannot et Colin
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4
5
14

840/00021/1
840/00015/1
840/00024/1

13
4
4
4
2

840/00006/1
840/00029/1
840/00016/1
840/00017/1
840/00001/1

Ndagano, Jean-Marie
Stalloni, Yves
Lacoste, Francis

Paulo Coelho : le courage d'être heureux
Précis de littérature française
Roman et récit bref
Spécificités rhétoriques du discours
Msellati-Karaiem, Héla
humoristique
Alain
Stendhal et autres textes
Ruy Blas, Hermani
Victor hugo, le drame de la parole
Magnan, André
Voltaire : Candide ou l'optimisme
 ميشيل،جارتي
النقد األدبي الفرنسي في القرن العشرين
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اﻷدب اﻟﻼﺗﯿﻨﻲ

عدد
النسخ
4

الشفرة
870/00001/1

165

المؤلف

العنوان

Zehnacker, Hubert Littérature latine
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اﻷدب اﻟﯿﻮﻧﺎﻧﻲ اﻟﻜﻼﺳﯿﻜﻲ

العنوان

المؤلف

Gauldhill, Simon Greek tragedy
نجا ,أشرف
النقد اليوناني القديم

عدد
النسخ

الشفرة
880/00002/1
880/00001/1

166

13
3
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عدد
النسخ
13
3

Sample output to test PDF Combine only

الشفرة
880/00002/1
880/00001/1

167

المؤلف

العنوان

Gauldhill, Simon Greek tragedy
 أشرف,نجا
النقد اليوناني القديم
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المؤلف

عدد
النسخ

الشفرة

العنوان
اإللياذة  :تحرير الشاعر صموئيل
بطلر

عبود ،حنا

883/00001/1

3

األوديسة

عبود ،حنا

883/00002/1

3

الرواية اليونانية القديمة

وهبة ،محمد

883/00003/1

3

168
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اﻷھﺎﺟﻲ و اﻟﻨﻮادر و اﻟﻔﻜﺎھﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ

عدد
النسخ
2

الشفرة
847/00001/1

المؤلف

العنوان

Geismar, Sylvie Histoires vécues par des chauffeurs de taxi
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اﻷھﺎﺟﻲ و اﻟﻨﻮادر و اﻟﻔﻜﺎھﺎت

العنوان
البخالء للجاحظ
البدائع و الطرائف
البدائع والطرائف  :مع مقدمة عامة ودراسة
تحلٌلٌة
البرصان والعرجان والعمٌان والحوالن
السابق
الفكاهة فً األدب  :أصولها و أنواعها
الملف السري للنكتة العربٌة
بالغة النادرة
كتاب نوادر ابن األعرابً

المؤلف
شامًٌ ،حٌى
جبران ،جبران خلٌل

الشفرة
817/00005/1
817/00004/1

عدد
النسخ
5
1

خلٌل جبران ،خلٌل
الجاحظ ،أبو عثمان
جبران ،جبران خلٌل
الحوفً ،أحمد
الدامونً ،حسٌن
مشبال ،محمد
األعرابً ،أبو عبد هللا محمد
بن زٌاد

817/00003/1
817/00009/1
817/00006/1
817/00002/1
817/00007/1
817/00001/1

6
1
1
1
4
8

817/00008/1

4

170

o test PDF Combine only
171
اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ و اﻟﻨﺜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ

الشفرة

عدد
النسخ

819/00020/1

4

العنوان
أدب المقاومة الوطنٌة فً الجزائر  : 1962 -1830رصد لصور
المقاومة فً النثر الفنً
أدب المقاومة الوطنٌة فً الجزائر  : 1962-1830رصد لصور
المقاومة فً النثر الفنً

المؤلف
مرتاض ،عبد
المالك
مرتاض ،عبد
المالك

819/00019/1

4

أسرار صغٌرة  :سرد
األنواع النثرٌة فً األدب العربً المعاصر  :أجٌال و مالمح
األنواع النثرٌة فً األدب العربً المعاصر  :أجٌال ومالمح
القضاٌا النقدٌة فً النثر الصوفً حتى القرن السابع هجري
النثر العربً أٌام الممالٌك ومن عاصرهم من ذوي السلطان

الحضرمً ،محمد 819/00029/1
819/00017/1
البحراوي ،سٌد
819/00016/1
البحراوي ،سٌد
819/00007/1
ٌونس ,وضحن
819/00010/1
ٌوسف ،خالد

5
3
3
3
5

النثر الفنً عند لسان الدٌن ابن الخطٌب
النثر الفنً فً عصر الموحدٌن و إرتباطه بواقعهم الحضاري
النزعة المثالٌة فً نهج البالغة  :موضوعا و أسلوبا
النص النثري عند النقاد والبالغٌٌن العرب القدماء  :جمالٌاته وظٌفته
قضاٌاه

الهروط ،حسٌنً
الكساسبة ،رضا
عروات ،أحمد
قط ،مصطفى
البشٌر

819/00004/1
819/00003/1
819/00026/1

3
20
5

819/00015/1

30

الواقعٌة فً نثر محمد األخضر عبد القادر السائحً
باقات من النثر العربً الحدٌث  :دراسات تطبٌقٌة
دراسات أدبٌة نقدٌة فً الفنون النثرٌة
دٌوان ابً القاسم الشابً  :النثر
صور من النثر الفنً فً العصر العباسً  :القسم األول
صورة من النثر الفنً  :فى عصرى صدر اإلسالم و بنً أمٌة

بوناب ،عبد الحق 819/00031/1
819/00012/1
الفار ،مصطفى
819/00021/1
الفار ،مصطفى
819/00025/1
أكبا ،إمٌل
819/00024/1
منصور ،محمد
819/00023/1
منصور ،محمد
شلبً ,عبد
819/00006/1
العاطً
شلبً ,عبد
819/00013/1
العاطً
حسٌن ،عبد
819/00008/1
الرزاق

5
8
6
2
2
2

4

جبران ,محمد

819/00002/1

24

جبران ,محمد

819/00001/1

22

عبد العال ،محمد

819/00014/1

10

مرتاض ،محمد
الساعدي ،حاتم
شاكر ،تهانً
الخلٌل ،سحر
قط ،مصطفى
البشٌر

819/00027/1
819/00005/1
819/00009/1
819/00028/1

14
10
10
12

819/00022/1

7

نخبة من األساتذة

819/00032/1

4

فن النثر الحدٌث  :تحلٌل مقاالت و قصص قصٌرة
فن النثر الحدٌث  :تحلٌل مقاالت وقصص قصٌرة
فن النثر المتجدد
فنون النثر األدبً  :فً اثار لسان الدٌن ابن الخطٌب "المضامٌن و
الخصائص األسلوبٌة"
فنون النثر األدبً فً اثار لسان الدٌن ابن الخطٌب ( :المضامٌن و
الخصائص األسلوبٌة)
فً النثر العربً  :قضاٌا و فنون و نصوص
قراءة جدٌدة للنثر العربً القدٌم  :من العصر الجاهلً إلى نهاٌة
العصر األموي
محاضرات فً النثر الفنً
محمود دروٌش ناثرا
مختارات من النثر العربً
مفهوم النثر الفنً و أجناسه فً النقد العربً القدٌم
من فنون النثر العربً
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الحوسنً ،عبد
الحً
الدسوقً ،عمر
لدٌة ،عزٌز

نثر المرأة من الجاهلٌة إلى نهاٌة العصر األموي
نشأة النثر الحدٌث وتطوره
نظرٌة الحجاج  :تطبٌق على نثر ابن زٌدون

172

819/00018/1
819/00011/1
819/00030/1

3
5
8
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اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت و اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻷدﺑﯿﺔ

العنوان

المؤلف

Boudrot, Pierre L'écrivain éponyme

عدد
النسخ

الشفرة
806/00001/1

173
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اﻟﺨﻄﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

العنوان
اإلتصال الخطابً وفن اإلقناع
األداء الخطابً بٌن الشاعر والكاتب
الخطاب والنص  :المفهوم ،العالقة ،السطلة
الخطابة
الخطابة  :أصولها  -تارٌخها فً أزهر عصورها عند
العرب
الخطابة اإلسالمٌة  :أصولها  -تعرٌفها  -عناصرها مع
نمادج من خطب الرسول صلى هللا علٌه و سلم و
الخلفاء
الخطابة عند العرب
الخطب المنبرٌة  :به اثنتان وخمسون خطبة جمعٌةمنها
خطبتا العٌدٌن و خطبتا اإلستسقاء والكسوف
تطور األداء الخطابً بٌن عصر صدر اإلسالم وبنً
أمٌة
دائرة الحوار و مزالق العنف  :كشف أسالٌب اإلعنات
و المغالطة مساهمة فً تخلٌق الخطاب
دراسات أدبٌة فً الخطب و األمثال الجاهلٌة
فً بالغة الخطاب اإلقناعً  :مدخل نظري و تطبٌقً
لدراسة الخطابة العربً  -الخطابة فً القرن األول
نمودجا
من شرفة ابن رشد

المؤلف
شعبان ،كرٌمة
خلٌف ،مً ٌوسف
الحمٌري ،عبد
الواسع
أرسطو

الشفرة
815/00013/1
815/00009/1

عدد
النسخ
5
2

815/00007/1
815/00005/1

3
5

أبو زهرة ،محمد

815/00012/1

4

شلبً ,عبد العاطً
منٌر ،رامً

815/00003/1
815/00002/1

4
2

جابر ,أبو بكر

815/00011/1

4

خلٌف ،مً

815/00008/1

2

العمري ،محمد
سلٌمان ،سلٌمان

815/00006/1
815/00001/1

3
5

محمد العمري
كٌلٌطو ،عبد الفتاح

815/00004/1
815/00010/1

8
10
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اﻟﺪراﻣﺎ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﻳﺔ

عدد
النسخ

الشفرة

7

822/00018/1

4

822/00030/1

4

822/00016/1

3

822/00015/1

2

822/00024/1

7

822/00022/1

9

822/00007/1

3

822/00025/1

3

822/00009/1

5

822/00010/1

12

822/00003/1

5

822/00019/1

6

822/00020/1

5

822/00023/1

3

822/00011/1

3

822/00028/1

2
16

822/00002/1
822/00004/1

6

822/00012/1

3

822/00029/1

7

822/00008/1

3

822/00026/1

المؤلف
Shakespeare,
William
Shakespeare,
William
Shakespeare,
William
William
Shakespeare
Shakespeare,
William
Shakespeare,
William
Shakespeare,
William
Shakespeare,
William

العنوان
Antony and cleopatra
As you like it
Hamlet
Hamlet
Henry V
Julius Caesar
King lear
King Lear

Dickens, Charles
Stevenson,
robert-louis
Shakespeare,
William
Shakespeare,
William
Shakespeare,
William
Shakespeare,
William

Les temps difficiles

Dickens, Charles
Shakespeare,
William

Olivier Twist

L'ile au trésore
Macbeth
Macbeth
Measure for Measure
Much ado about nothing

Romeo and Juliet
Shakespeare et l'architecture :
nouvelles inventions pour bien bâtir et
Cunin, Muriel
bien jouer
Bradley, A.C
Shakespearean tragedy
the dramatic literature of Nawal EL
El Saadawi, Nawal Saadawi
Shakespeare,
William
The Merchant Of Venice
Hemingway,
Ernest
The old man and the sea
Shakespeare,
William
The taming of the shrew
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822/00021/1
15

822/00014/1

2

822/00027/1

15

822/00006/1

4
1
1
3

822/00013/1
822/00005/1
822/00017/1
822/00001/1

Shakespeare,
William
Darragi, Rafik
Shakespeare,
William
Shakespeare,
William
 ليندا،سيجر
 أحمد،سخسوخ
 وليم،شكسبير
 وليم،شكسبير

176

The winter's tale
Theatrical violence : shakespearean
and other studies
Twelfth night
Twelfth night,or,what you will
القواعد العلمية والفنية لكتابة النصوص الدرامية
السينمائة والتلفزيونية والمسرحية
تجارب شكسبيرية
روميو وجوليت
مكبث
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اﻟﺪراﻣﺎ أو اﻟﻤﺴﺮﺣﯿﺎت اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ

العنوان
الهروب إلى هللا
بريخت مابعد
الحداثة

المؤلف
تسفايغ ،شتيفان
رايت،
إليزابيت

الشفرة

عدد
النسخ

832/00002/1

1

832/00001/1

6
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اﻟﺪراﻣﺎ أو اﻟﻤﺴﺮﺣﯿﺎت اﻹﺳﺒﺎﻧﯿﺔ

العنوان
حديقة
الحب

المؤلف
لوركا ،فيدريكو
غارثيا

الشفرة
862/00001/1

عدد
النسخ
1
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اﻟﺪراﻣﺎ أو اﻟﻤﺴﺮﺣﯿﺎت اﻹﻳﻄﺎﻟﯿﺔ

العنوان
إيزابيال و ثالث سفن و محتال  :بمناسبة
حصول داريوفو على جائزة نوبل 1997

المؤلف

الشفرة

عدد
النسخ

داريوفو

852/00001/1

5

179
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اﻟﺪراﻣﺎ أو اﻟﻤﺴﺮﺣﯿﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

العنوان
رجال فً معتقل /500ب شمال حٌفا 6
Le théâtre : Texte, dramaturgie,
histoire
أسالٌب رسم الشخصٌة المسرحٌة  :قرأة فً
مسرحٌة " مصرع كلٌوباترا" لشوقً
األدب المسرحً العربً  :العودة للجذور فً
الفنون المسرحٌة
األعمال المسرحٌة
البحث عن النص فً المسرح العربً
التجرٌب فً النقد والدراما
التشكٌل الدرامً فً مسرح شوقً وعالقته
بشعره الغنائً
الجزائر الثائرة  :مسرحٌة ثائرة
الجهود النسوٌة المسرحٌة
الحانة الشاحبة العٌن تنتظر الطفل العجوز
الغاضبٌ .ازمن الكلمة الكذب الكلمة الخوف
الخطاب المسرحً فً العالم العربً :
( )1990-2006إشكالٌات و قضاٌا
الظواهر التركٌبٌة فً مسرح شوقً
الكالسٌكٌة و األصول الفنٌة للدراما
المحب و المحبوب  :مدونة عشق دٌك الجن -
مسرح
المحقور  :مسرحٌة مستوحاة من التراث
الشعبً الجزائري
المسرح األمازٌغً
المسرح الجزائري و الثورة التحرٌرٌة :
دراسة تارٌخٌة فنٌة
المسرح الشعري بعد شوقً
المسرح فً الجزائر
أٌوب مسرحٌة فً أربعة فصول
بناء المفارقة فً المسرحٌة الشعرٌة
بوابات النور -شعاع األصٌل و المسرحٌات
الغنائٌة األربع
بئر الكاهنة  :مسرحٌة فً  3فصول و 5
مناظر
حٌرة النص المسرحً  :بٌن الترجمة و
اإلقتباس و اإلعداد و التألٌف
دعاء الحمام  :مسرحٌة من خمسة مشاهد
رؤٌتً أهم إتجاهات اإلخراج المسرحً :
المصري فً الستٌنٌات
زٌتونة المنتهى  :مجموعة مسرحٌات
سلٌمان الحلبى

الشفرة
812/00012/1

عدد
النسخ
5

812/00039/1

4

زٌد ،عبد المطلب

812/00015/1

6

وهبه ،فؤاد
نواصرة ،جمال
الجٌار ،مدحت
بن زٌدان ،عبد
الرحمن

812/00001/1
812/00002/1
812/00019/1

5
7
6

812/00021/1

3

الكساسبة ،رضا
بن عمر ،باعزٌز
شما ،عبداللطٌف

812/00014/1
812/00020/1
812/00010/1

15
1
2

المؤلف
حافظ ،السٌد
Couprie, Alain

حافظ ،السٌد

812/00011/1

4

حمادي ،وطفاء
عثمان ،أسامة
مندور ،محمد

812/00032/1
812/00009/1
812/00017/1

5
5
6

الربٌع ،آمنة

812/00024/1

7

الجٌالنً ,حسان
حمداوي ،جمٌل

812/00043/1
812/00006/1

5
5

أحسن ،ثلٌالنً
الموافً ،محمد
لمباركٌة ،صالح
نعٌمة ،مٌخائٌل
شوقً ،سعٌد

812/00005/1
812/00016/1
812/00004/1
812/00028/1
812/00029/1

1
7
19
4
5

بلقاضً ،عبد القادر

812/00038/1

1

واضح ،محمد

812/00040/1

1

سالم ،أبوالحسن
ونٌسً ،زهور

812/00003/1
812/00025/1

4
4

صادق ،منى
ثلٌالنً ،أحسن
فرج ،ألفرٌد

812/00008/1
812/00034/1
812/00041/1

5
1
1
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سؤالً من كتب مسرحٌات ٌعقوب صنوع؟

مصٌلحً ،محسن

812/00031/1

6

شعاع األصٌل و المسرحٌات الغنائٌة األربع

بلقاضً ،عبد القادر

812/00037/1

1

صورة المرأة فً مسرج توفٌق الحكٌم
غواٌة المتخٌل المسرحً  :مقاربات لشعرٌة
النص والعرض والنقد
فلسفة التارٌخ فً الدراما التارٌخٌة

الحدٌدى ،عبد اللطٌف

812/00018/1

6

علً ،عواد
هارف ,حسٌن

812/00030/1
812/00036/1

4
6

812/00026/1

2

812/00013/1

7

812/00007/1
812/00042/1

4
8

812/00027/1
812/00022/1

2
1

812/00035/1
812/00023/1
812/00033/1

3
7
4

فً الدراما اللغة و الوظٌفة  :نصوص و قضاٌا أبو الرضا ،سعد
فً المسرح  :فً العرض المسرحً...فً
معال محمد ،ندٌم
النص المسرحً...قضاٌا نقدٌة
قراءات فً النص المسرحً السوري  :دراسة جان ،جون
زباش ،سمٌة
قراءة المسرح
قمبٌز ؛ مصرع كلٌوباترا ؛ عنترة ؛ مجنون
شوقً ،أحمد
لٌلى
عدد من المؤلفٌن
مختارات من المسرح الجزائري الجدٌد
مستوٌات األداء الدرامً  :عند رواد شعر
لعكاٌشً،عزٌز
التفعٌلة
سالم ،أبوالحسن
مقدمة فً نظرٌة المسرح الشعري
حمدى ,مروة
مكتبة الزمن
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اﻟﺪراﻣﺎ أو اﻟﻤﺴﺮﺣﯿﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ

عدد
النسخ
6
3
3
3
3
3

الشفرة
842/00014/1
842/00012/1
842/00038/1
842/00031/1
842/00043/1
842/00046/1

المؤلف
Molière
Racine, Jean
Racine, Jean
Sophocle
Racine, Jean
Racine, Jean

Amphitryon
Andromaque
Andromaque : tragédie
Antigone : tragédie
Bérénice : tragédie
Britannicus : tragédie

3
13
3
3
3
6

842/00035/1
842/00002/1
842/00037/1
842/00030/1
842/00036/1
842/00029/1

Rostand, Edmond
El gharbi, Salah
Molière
Molière
Hugo, Victor
Corneille, Pierre

Cyrano de Bergerac
De la pratique methodique du texte theatral
Dom Juan ou Le festin de pierre
George Dandin ou le mari confondu
Hernani
Horace

6
7
3
6
3

842/00051/1
842/00033/1
842/00042/1
842/00032/1
842/00020/1

Il ne faut jurer de rien
Iphigénie : tragédie
La Double inconstance : comédie
La fausse suivante
La guerre de troie n'aura pas lieu

3

842/00048/1

De Musset, Alfred
Racine, Jean
Marivaux
Marivaux
Giraudoux, Jean
Courteline,
Georges

4

842/00008/1

9

842/00003/1

4
3
3
4
4
4
4

842/00007/1
842/00021/1
842/00022/1
842/00034/1
842/00039/1
842/00047/1
842/00026/1

7
7
3

842/00045/1
842/00025/1
842/00011/1

La paix chez soi et autres pieces
La tragédie française : passions tragiques et
Forestier, Georges règles classiques
Rahmouni,
Langage et dramaturgie de la derive dans le
Mohamed
dernier giraudoux
Rahmouni,
Language et draturgie de la derive dans le dernier
Mohamed
giraudoux
Molière
L'Avare
Beaumarchais
Le Barbier de séville ou la précaution inutile
Corneille, Pierre
Le Cid
Corneille, Pierre
Le cid
Marivaux
Le Jeu de l'amour et du hasard
Molière
Le Médecin malgré lui
Le médecin volant ,L'amour médecin ;Le Sicilien
Molière
ou L'amour peintre
Molière
Le Misanthrope ou l'Atrabilaire amoureux
Molière
Le tartuffe : ou l'imposteur

3
3
4

842/00004/1
842/00015/1
842/00044/1

Fekhfakh, Amel
Labiche, Eugène
Molière

Le traitement du mythe dans le théâtre baroque
Le Voyage de monsieur perrichon
L'école des femmes : comédie

6
6

842/00016/1
842/00028/1

De Musset, Alfred Les Caprices de marianne
Marivaux
Les Fausses confidences

العنوان
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3
9
6
3
3

842/00040/1
842/00006/1
842/00027/1
842/00019/1
842/00024/1

Molière
Hugo, Victor
Molière
Marivaux
Corneille, Pierre

6
3

842/00017/1
842/00018/1

De Musset, Alfred Lorenzaccio
Molière
Monsieur de pourceaugnac

6

842/00023/1

De Musset, Alfred On ne badine pas avec l'amour

3
1
3
3

842/00050/1
842/00001/1
842/00013/1
842/00041/1

Feydeau, Georges
Racine, Jean
Renard, Jules
Hugo, Victor

4
4

842/00010/1
842/00049/1

Par la fenêtre et autres pièces
Phédre : tragedie
Poil de carotte
Préface de Cromwell : drame romantique
Rencontre ... rencontres : sketches à lire, à dire, à
Bouter, Patrick de. jouer
Labiche, Eugène
Un chapeau de paille d'Italie : comédie

3
1

842/00005/1
842/00009/1

Dumas, Alexandre Vingt ans aprés
 آسيا،جبار
 مناظر10 فصول و4  رواية في: احمرار الفجر
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Les fourberies de Scapin : comédie
Les misérables
Les Précieuses ridicules
L'île des esclaves
L'illusion comique
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اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻷدﺑﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

الشفرة

عدد
النسخ

توات ،الطاهر

816/00003/1

29

توات ،الطاهر
الدهري ،آمنة

816/00004/1
816/00005/1

29
1

جبران خلٌل ،جبران
المعري ،عالء
الرافعً ،مصطفى
صادق الرافعً،
مصطفى
رٌكلة ،راٌنر مارٌا
جبران ،جبران

816/00011/1
816/00010/1
816/00007/1

4
1
2

816/00009/1
816/00001/1
816/00008/1

2
11
1

طوق الٌاسمٌن رسائل فً الشوق والصبابة والحنٌن األعرج ،واسٌنً
المخادمً ,عبد القادر
من أدب الرسائل إلى ولدي  :المجموعة األولى
المخادمً ,عبد القادر
من أدب الرسائل إلى ولدي  :المجموعة الثانٌة
العلوي ،هادي
من رسائل األدباء

816/00006/1
816/00012/1
816/00013/1
816/00002/1

4
13
4
3

العنوان
أدب الرسائل فً المغرب العربً فً القرنٌن السابع
والثامن الهجرٌٌن
أدب الرسائل فً المغرب العربً فً القرنٌن السابع
والثامن الهجرٌٌن
الترسل األدبً بالمغرب  :النص والخطاب
المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خلٌل جبران
الرسائل
رسالة الغفران
رسائل األحزان  :فً فلسفة الجمال و الحب
رسائل األحزان فً فلسفة الجمال والحب السحاب
االحمر اوراق الورد
رسائل إلى شاعر ناشئ روائً ناشئ
رسائل جبران

المؤلف
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اﻟﺸﻌﺮ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ

المؤلف

العنوان

Adolfo Bécquer, Gustavo Rimas

الشفرة

عدد
النسخ

861/00002/1

1

بابلو نٌرودا  :شاعر الشٌلً األكبر :مقاربة نقدٌة حمادي ،عبد هللا
نٌرودا ،بابلو
بابلو نٌرودا  :قصائد مختارة
بابلو نٌرودا سٌالنبجرا  :األعمال الشعرٌة
نٌرودا ،بابلو
الكاملة

861/00004/1
861/00003/1

5
5

861/00001/1

2

حمادي ،عبد هللا

861/00005/1

10

مدخل إلى الشعر اإلسبانً الحدٌث  :دراسات
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اﻟﺸﻌﺮ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰي

عدد
النسخ
5

الشفرة
المؤلف
821/00022/1 Stevenson, robert-louis

8

821/00020/1 Young, W. T

3
5
3

821/00023/1 Homer
821/00002/1 Murray, Penelope
821/00009/1 Wilde, Oscar

العنوان
A Child's Garden of Verses
An anthology of the poetry of the
age of Shakespeare
Chapman's Homer : The Iliad ; The
Odyssey
Classical literary criticism
Collected poems of Oscar Wilde

3

821/00006/1 Burns, Robert

Collected poems of robert burns

3

821/00011/1 Kipling, Rudyard

Collected poems of Rudyard Kipling

8

8

821/00021/1 Maclean, Catherine Macdonald Dorothy and William Wordsworth
Ethics and enjoyment in late
medieval poetry : love after
821/00018/1 Rosenfeld, Jessica
Aristotle

8

Handbook of familiar quotations :
chiefly from English authors

821/00019/1 I.R.P

How poetry works : the lyf so short,
the craft so longe to lerne chaucer
Romantic poetry
Selected poems
The collected poems of Robert
Burns

5
8
3

821/00003/1 Roberts, Phil
821/00004/1 Fouli, Janet
821/00001/1 Burns, Robert

3

821/00024/1 Burns, Robert

3

821/00014/1 Yeats, W. B.

3

821/00012/1 Wordsworth, William

3

821/00015/1 Lawrence, D. H.

3

821/00016/1 Whitman, Walt

9
3

821/00008/1 Shakespeare, William
821/00013/1 Browning, Robert

3

821/00007/1 Dickinson, Emily

3

821/00005/1 Blake, william

11
5

821/00010/1 Shelley
821/00017/1

The collected poems of W. B. Yeats
The collected poems of William
Wordsworth
The complete poems of D. H.
Lawrence
The complete poems of Walt
Whitman
The poems and sonnets of William
Shakespeare
The poems of Robert Browning
The selected poems of Emily
Dickinson

The selected poems of william blake
The selected poetry and prose of
Shelly
 جاك،كيرواك
كتاب الهايكو
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اﻟﺸﻌﺮ اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ

العنوان
الكوميديا اإللهية

المؤلف
ألفيري ،دانتي

الشفرة
851/00001/1

عدد
النسخ
2

187
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اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺪراﻣﻲ و اﻟﺪراﻣﺎ

العنوان
الموت والعذراء  :مسرحية في ثالثة
فصول

المؤلف
دورفمان ،أرييل

الشفرة
872/00001/1

188

عدد
النسخ
7
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اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ

العنوان
Les gens dans mon pays
An introduction to arab poetics
Classical poems by arab women :
a bilingual anthology
Je suis algerien : Chants récits d'un
moudjagid
Abù dolama : poéte bouffon de
cour des premiers califes
abbassides
L'Algérie belle et rebelle : De
jugurtha à nouvembre
Mahmoud darwish : diaries
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الشفرة
المإلؾ
811/00234/1 Abdel Sabour, Salah
811/00688/1 Adonis

عدد
النسخ
2
3

811/00811/1 al_Udhari, abdullah

3

811/00698/1 Baitar, Abdelhamid

1

Beb Cheneb,
811/00426/1 Mohammed

20

811/00424/1 Bessaih, Boualem
811/00813/1 Darwish, Mahmoud

4
6

811/00801/1
811/00699/1
811/00425/1
811/00802/1

4
4
4
2

811/00315/1
811/00206/1

10
2

Djamel, Nouara
Feraoun, Mouloud
Hadj Ali, Bachir
Ramdane, Tariq

Enfin alger rit : recueil de poésie
Les poémes de si mohand
oeuvre poétique
Quelques lettres du coeur
التلقً والسٌاقات الثقافٌة  :بحث فً تؤوٌل
إبراهٌم ،عبد هللا
الظاهرة األدبٌة
إبراهٌم ،نوال
اللٌل فً الشعر الجاهلً
المتوقع و الالمتوقع فً شعر المتنبً  :مقاربة
نصٌة فً ضوء نظرٌة التلقً و التؤوٌل
الشعر الهزلً العباسً  :حتى نهاٌة القرن
الثالث الهجري
دٌوان اإلمام علً  :من الشعر المنسوب
لإلمام علً
دٌوان اإلمام علً
دٌوان الصٌب والجهام والماضً والكهام
دٌوان ابن الرومً
دٌوان ابن الرومً
دٌوان ابن الرومً
دٌوان ابن الفارض
دٌوان إبن المعتز
دٌوان مجنون لٌلى  :قٌس بن الملوح
دٌوان قٌس بن الملوح  :مجنون لٌلى
شرح دٌوان إبراهٌم بن المهدي
دٌوان عروة بن الورد
دٌوان عروة بن الورد  :أمٌر الصعالٌك
شرح المٌة إبن الوردي
دٌوان بشار بن برد
دٌوان بشار بن برد
دٌوان بشار بن برد
دٌوان سالمة بن جندل
دٌوان ابن حمدٌس

إبراهٌم ،نوال

811/00295/1

6

إبراهٌم ،ولٌد

811/00517/1

2

إبن أبً طالب ،علً
إبن أبً طالب ،علً
ابن الخطٌب ،لسان الدٌن
إبن الرومً
إبن الرومً
إبن الرومً
ابن الفارض ،عمر
ابن المعتز ،عبد هللا
إبن الملوح ,قٌس
إبن الملوح ،قٌس
إبن المهدي ،إبراهٌم
إبن الورد ،عروة
إبن الورد ،عروة
ابن الوردي ،سراج الدٌن
إبن برد ،بشار
إبن برد ،بشار
إبن برد ،بشار
إبن جندل ،سالمة
ابن حمدٌس ،عبد الجبار

811/00417/1
811/00782/1
811/00906/1
811/00767/1
811/00768/1
811/00769/1
811/00657/1
811/00664/1
811/00776/1
811/00722/1
811/00682/1
811/00667/1
811/00726/1
811/00117/1
811/00783/1
811/00784/1
811/00785/1
811/00786/1
811/00670/1

2
2
1
5
4
4
3
2
5
4
3
2
4
6
1
1
1
3
2
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دٌوان ابن خفاجة
دٌوان ابن خفاجة
دٌوان ابن زٌدون
دٌوان ابن زٌدون

ابن خفاجة
إبن خفاجة
إبن زٌدون ،أحمد بن عبد هللا بن
أحمد
إبن زٌدون ،أحمد بن عبد هللا بن
أحمد

دٌوان محمد بن سلمان المستؽانمً الندرومً إبن سلٌمان ،محمد
إبن عامر ،إسماعٌل
البدٌع فً وصؾ الربٌع
إبن عربً ،محمد
دٌوان ابن عربً
إبن عربً ،محمد
دٌوان ابن عربً
ابن كلثوم ،عمرو
دٌوان عمرو بن كلثوم
الحركة الشعرٌة فً فلسطٌن المحتلة  :بٌن
عامً 1948م1975 -.م - .دراسة نقدٌة
الحوار األدبً حول الشعر  :قضاٌاه
الموضوعٌة و دالالته الفكرٌة  ،و اثاره الفنٌة
من بداٌة القرن العشرٌن إلى قٌام الحرب
العالمٌة الثانٌة
دٌوان المتنبً
شرح دٌوان أبً العتاهٌة
لزوم ما ال ٌلزم
لزوم ما ال ٌلزم
شعراء الظل  :فً العصر العباسً األول
شرح دٌوان أبً تمام
دٌوان أبً تمام
دٌوان أبً تمام
أؼراض الشعر و خصائصه فً التفسٌر
جمالٌات النص الشعري  :قراءة فً أمالً
القالً
إٌقاع الشعر العربً  :تطوره و تجدٌده منهج
تعلٌمً مبسط
أبو على القالى ومنهجه فً رواٌة الشعر
وتفسٌره

811/00660/1
811/00649/1

1
2

811/00647/1

5

811/00766/1

7

811/00794/1
811/00457/1
811/00753/1
811/00771/1
811/00732/1

10
5
3
6
4

أبو إصبع ،صالح

811/00367/1

3

أبو االنوار ،محمد
أبو الطٌب المتنبً ،أحمد
أبو العتاهٌة
أبو العالء المعري ،أحمد
أبو العالء المعري ،أحمد
أبو المجد ،أحمد
أبو تمام
أبو تمام
أبو تمام
أبو شرٌعة ،زٌاد

811/00081/1
811/00770/1
811/00720/1
811/00764/1
811/00765/1
811/00390/1
811/00678/1
811/00755/1
811/00756/1
811/00228/1

10
3
4
8
9
3
3
10
10
31

أبو شوارب ،محمد

811/00118/1

8

أبو شوارب ،محمد

811/00164/1

17

أبو شوارب ،محمد

811/00570/1

7

811/00033/1
811/00551/1

1
4

811/00746/1

10

811/00757/1
811/00071/1

3
10

811/00545/1
811/00249/1
811/00891/1
811/00231/1

3
3
5
2

عز الدٌن المناصرة ؼابة األلوان واألصوات أبو لبن ،زٌاد
أبو مراد ،فتحً
الرمز الفنً فً شعر محمود دروٌش
أبو نواس ،الحسن بن هانئ
الحكمً
دٌوان أبً نواس
أبو نواس ،الحسن بن هانئ
الحكمً
دٌوان أبً نواس
أبو هٌؾ ،عبد هللا
قناع المتنبً  :فً الشعر العربً الحدٌث
الحداثة فً الشعر السعودي  :قصٌدة سعد
أبو هٌؾ ،عبد هللا
الحمٌدٌن نمودجا
أبورحاب ،حسان
الؽزل عند العرب
أبوزالل ،عصام الدٌن
الشعر العربً  :قضاٌا و نصوص
أبوعواد ,إبراهٌم
مدخل إلى علم إجتماع القصٌدة
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فضاء المتخٌل ورإٌا النقد  :قراءات فً شعر
عبد هللا رضوان و نقده
النزعة الدرامٌة  :فً دٌوان بلند الحٌدري
"حوار عبر األبعاد الثالثة"
دٌوان شوقً
دٌوان شوقً
المنهج األسطوري فً تفسٌر الشعر الجاهلً
 :دراسة نقدٌة
الحداثة الشعرٌة  :األصول و التجلٌات
شعرٌة القصٌدة الثورٌة  :فً اللهب المقدس
إشراقات األبد  :شعر
اهدأ ،هاملت تنشق جنون أوفٌلٌا
زمن الشعر
تارٌخ ٌتمزق فً جسد امرأة  :قصٌدة
بؤصوات متقددة
قضاٌا النقد األدبً عند حازم القرطاجنً
شعر الصعالٌك الجاهلٌٌن فً الدراسات
األدبٌة والنقدٌة القدٌمة والحدٌثة
شعرٌة االستهالل عند أبً نواس  :دراسة فً
بنٌة التناسب النصً
دٌوان الحسن البونعمانً

أبولٌن ،زٌاد

811/00028/1

2

إحطوب ،إسماعٌل
أحمد شوقً
أحمد شوقً

811/00820/1
811/00059/1
811/00060/1

5
3
3

أحمد ،عبد الفتاح
أحمد ،محمد

811/00015/1
811/00543/1

1
4

أحمد ،نوا رة
أخالقً ،كمال
أدونٌس
أدونٌس

811/00154/1
811/00415/1
811/00049/1
811/00533/1

5
3
4
2

أدونٌس
أدٌوان ،محمد

811/00887/1
811/00043/1

5
6

اسماعٌل ،بشار

811/00841/1

4

إسماعٌل ،حسن
أفا ،الحسٌن

811/00585/1
811/00365/1

6
3

811/00140/1
811/00817/1
811/00644/1
811/00718/1

5
2
3
3

811/00680/1

3

811/00888/1

8

811/00636/1
811/00779/1
811/00250/1
811/00037/1
811/00733/1
811/00729/1

3
3
3
4
3
4

811/00217/1

5

811/00397/1
811/00727/1
811/00759/1
811/00760/1
811/00761/1
811/00762/1
811/00269/1

3
10
1
1
1
1
14

قلب كافورٌات المتنبً  :من المدٌح الى الهجاء أفندي ،عبد الرحمن
األحمر ،فٌصل
المعلقات التسع  :شعر
االخطل
شرح دٌوان االخطل
األخطل
دٌوان األخطل
شرح دٌوانً لٌلى األخٌلٌة وتوبة بن الحمٌر
األخٌلٌة ،لٌلى
وقصة حبهما
مآخذ األزدي على شرح ابن جنً لدٌوان
األزدي ،احمد بن معقل
المتنبً
سإاالت أبً حاتم السجستانً لألصمعً
األصمعً ،عبد الملك
ورده علٌه فحولة الشعراء
األعشى ،مٌمون بن قٌس
دٌوان األعشى الكبٌر  :مٌمون بن قٌس
األمدي ،الحسن
الموازنة بٌن أبً تمام و البحتري
األنباري ،أبو محمد
دٌوان المفضلٌات
األندلسً ،إبن سهل
دٌوان ابن سهل األندلسً
األندلسً ،إبن هانً
دٌوان ابن هانً األندلسً
الجوالت  :من شعر مالك بن المرحل األندلسً األندلسً ،مالك
دٌوان األنصاري  :األعمال الكاملة للشاعر
األنصاري ،محمد
الكبٌر
البارقً ،سراقة
دٌوان سراقة البارقً
البارودي ،محمود سامً
مختارات البارودي
البارودي ،محمود سامً
مختارات البارودي
البارودي ،محمود سامً
مختارات البارودي
البارودي ،محمود سامً
مختارات البارودي
البازعً ,سعد
أبواب القصٌدة  :قراءات باتجاه الشعر
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المعارضات فً الشعر األندلسً  :دراسة
نقدٌة موزانة
دٌوان الحماسة ألبً عبادة البحتري  :لختاره
من أشعار العرب معارضا به حماسة أبً تمام
دٌوان الحماسة
تجلٌات انلٌل  :الشخصٌات األسطورٌة
والتارٌخٌة فً الشعر المسرحً
نظرٌة النص فً قراءة الشعر  :الدالالت
الفنٌة و النفسٌة
شعر النازحٌن من األندلس إلى مصر والشام
فً القرن السابع الهجري  :بٌن التؤثر والتؤثٌر
شرح دٌوان المتنبى
دٌوان بوعبد هللا البوعبدلً 1371 ( :ه/
1952م )
أنساق التماثل فً الشعر العربً المعاصر :
الداللً ،الصوتً
شرح دٌوان إبن الفارض
مصطلحات النقد العربً لدي الشعراء
الجاهلٌٌن و اإلسالمٌٌن  :قضاٌا و نمادج و
نصوص
دٌوان البوصٌري  :شرؾ الدٌن أبً عبد هللا
محمد بن سعٌد 696 -608
عن الموت و الثورة
شرح القصائد الثالث  :المزٌد على المعلقات
السبع األعشى  -النابؽة  -عبٌد
تداعٌات رحلة المعارضة
تحوالت الموقؾ و األداة
مدخل الى فن المعارضة
القصٌدة العباسٌة  :قضاٌا و اتجاهات

البجاريٌ ،ونس

811/00359/1

3

البحتري ،أبو عبادة
البحتري ،أبو عبادة

811/00787/1
811/00788/1

3
4

البدرانً ،محمد

811/00889/1

10

البدري ،إبراهٌم

811/00095/1

5

البدوي ،آمنة
البرقوقى ،عبد الرحمن

811/00383/1
811/00861/1

3
2

البطوي ،أبوعبد هللا البوعبدلً

811/00793/1

10

البعول ،إبراهٌم
البورٌنً ،بدر الدٌن

811/00849/1
811/00039/1

3
6

البوشٌخً ،الشاهد

811/00061/1

22

البوصٌري
البٌاتً ،عبد الوهاب

811/00724/1
811/00866/1

4
1

التبرٌزي ،الخطٌب
التطاوي ,عبد هللا
التطاوي ,عبد هللا
التطاوي ,عبد هللا
التطاوي ,عبد هللا

811/00136/1
811/00121/1
811/00122/1
811/00123/1
811/00281/1

5
6
12
15
4

النظرٌة و التجربة عند أعالم الشعر العباسً التطاوي ,عبد هللا
دراسات نصٌة سٌنٌة البحتري  :البعد النفسً
التطاوي ،عبد هللا
والمعارضة
مداخل و مشكالت حول القصٌدة العربٌة
التطاوي ،عبد هللا
القدٌمة
التطاوي ،عبد هللا
الشاعر مإرخا
التطاوي ،عبد هللا
الشاعر مفكرا
التطاوي ،عبد هللا
التراث و المعارضة عند شوقً
التطاوي ،عبد هللا
الشعر و الفلسفة

811/00710/1

2

811/00496/1

2

811/00559/1
811/00620/1
811/00621/1
811/00626/1
811/00716/1

3
2
2
2
2

التطاوي ،عبدهللا

811/00492/1

2

811/00869/1
811/00454/1

5
5

811/00826/1

2

بٌن التارٌخ و الشعر فً خالفة بنً العباس
البنى الثابتة والمتؽٌرة لشعر الؽزل فً صدر
التمٌمً ،شاكر
اإلسالم والعصر األموي
الثعالبً ،أبو منصور
زاد سفر الملوك
شعرٌة الفقد  :جدل الحٌاة والموت فً شعر
الجبر ،خالد
الخنساء
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موقؾ ابن رشٌق القٌروانً من الحداثة
الشعرٌة
الحنٌن و الؽربة فً الشعر العربً  :الحنٌن
إلى األوطان
الخطاب الشعري عند محمود دروٌش
المفارقة فً شعر عدي بن زٌد  :الموقؾ و
األداه
المعارضات فً الشعر األندلسً
فن الرقوش فً الشعر األندلسً  :العصر
الؽرناطً نمودجا
المعلقات السبع

الجبر ،خالد

811/00839/1

3

الجبوريٌ ،حٌى وهٌب
الجزار ،محمد

811/00512/1
811/00506/1

9
2

الجلٌل ،حسنً
الجمل ،إٌمان

811/00098/1
811/00083/1

16
10

الجمل ،إٌمان
الجندي ،علً

811/00151/1
811/00576/1

4
5

811/00577/1

4

811/00578/1

4

811/00579/1

4

811/00580/1
811/00847/1

4
5

811/00219/1
811/00530/1

5
5

811/00534/1
811/00711/1

2
2

811/00472/1
811/00005/1

3
10

811/00222/1

19

811/00325/1

7

المفضلٌات  :من المفضلٌة 1إلى المفضلٌة 23الجندي ،علً
المفضلٌات  :من المفضلٌة  24إلى
الجندي ،علً
المفضلٌة50
المفضلٌات  :من المفضلٌة 51إلى
الجندي ،علً
المفضلٌة98
المفضلٌات  :من المفضلٌة 99إلى
الجندي ،علً
المفضلٌة130
الجنوبً ،أسماء
سٌر الشعر الذاتٌة  :فً األدب العربً
جمالٌات الشعر العربً  :دراسة فً فلسفة
الجهاد ،هالل
الجمال فً الوعً الشعري الجاهلً
الجوابرة ،فاطمة
موسوعة الشعر العربً  :المعلقات العشر
الشعر فً بؽداد  :حتى نهاٌة القرن الثالث
الجواري ،أحمد
الهجري
الجوهري ،رجاء السٌد
فن الرجز فً العصر العباسً
الشاعر و التراث  :دراسة فً عالقة الشاعر
الجٌار ،مدحت
العربً بالتراث
الحدٌثً ،بهجت
دراسات نقدٌة فً الشعر العربً
نصوص من الشعر الجاهلً و اإلسالمً و
الحدٌثً ،بهجت
األموي  :دراسة و تحلٌل
حدٌثة و النواعٌرفً الشعر العربً  :مع
الحدٌثً ،بهجت
تراجم لشعراء حدٌثة المعاصرٌن
ظاهرة المحافظة فً الشعر الجاهلً  :رإٌة
تنظٌرٌة تطبٌقٌة على ضوء النقد األدبً
فاعلٌة التعبٌر القرآنً  :فً الشعر المحدث
العباسً:دراسة نصٌة
الخطاب الشعري فً أدب الزاوٌة الناصرٌة :
خالل القرنٌن  11و 12للهجرة 17 /و18
للمٌالد
الشعر اإلجتماعً فً بالد الشام  :فً القرن
الرابع الهجري
دٌوان األعمال الخالدة
شعر الجاهلٌة و شعراإها
شرح دٌوان الحالج
التواصل بالتراث  :فً شعر عز الدٌن
المناصرة

الحدٌدى ،عبد اللطٌؾ

811/00288/1

6

الحذٌفً ,عبدهللا

811/00308/1

27

الحراق ،محمد

811/00835/1

5

الحرٌرات ،حنان
الحسن ،خالد
الحسٌن ,قصً
الحصنً ،عبد القادر

811/00242/1
811/00604/1
811/00285/1
811/00894/1

7
4
10
5

الحضور ،صادق

811/00252/1

7
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الحطاب ،جواد

إكلٌل موسٌقى على جثة بٌانو
أنسنة الشوراع فً الشعر السعودي المعاصر
الحمدان ،هٌفاء
 :مقاربة سٌمٌائٌة
الحمدانً ،أبو فراس
دٌوان أبً فراس
الحمدانً ،أبو فراس
دٌوان أبً فراس الحمدانً

811/00051/1

9

811/00171/1
811/00772/1
811/00778/1

4
10
9

811/00480/1
811/00631/1

16
5

موسوعة الثورة الجزائرٌة فً الشعر العربً الحوار ،نوال

811/00853/1

1

موسوعة الثورة الجزائرٌة فً الشعر العربً الحوار ،نوال

811/00854/1

موسوعة الثورة الجزائرٌة فً الشعر العربً الحوار ،نوال

811/00855/1

1

موسوعة الثورة الجزائرٌة فً الشعر العربً الحوار ،نوال

811/00856/1

1

موسوعة الثورة الجزائرٌة فً الشعر العربً الحوار ،نوال
النظرٌات النقدٌة الحدٌثة مناهج الحداثة  :لعبة
الحٌانً ،محمود خلٌؾ خضٌر
المٌكانو
النظرٌات النقدٌة الحدٌثة مناهج ما بعد
الحٌانً ،محمود خلٌؾ خضٌر
الحداثة  :قارئ الفنجان
النظرٌات النقدٌة الحدٌثة مناهج مابعد الحداثة
الحٌانً ،محمود خلٌؾ خضٌر
 :لعبة النرد
أجمل قصائد نزار قبانً  :رسائل ؼزلٌة،
الخالدي ،نوال
قصائد حب ،قصائد سٌاسٌة
الخباز ،محمد
صورة اآلخر فً شعر المتنبً  :نقد ثقافً
الخزاعً ،دعبل بن علً
دٌوان دعبل بن علً الخزاعً
الصورة الفنٌة أسطورٌا  :دراسة فً نقد و
الخطٌب ,عماد
تحلٌل الشعر الجاهلً
الخطٌب ،ابراهٌم
قاب دم و انتظار  :شعر
الخطٌب ،علً
الشعر الجاهلً بٌن الرواٌة و التدوٌن
الخطٌب ،علً
فن الوصؾ فً الشعر الجاهلً
الخطٌب ،مصطفى
فلسطٌن فً عٌون الخلٌجٌٌن
الخالٌلة ،محمد
بنائٌة اللؽة الشعرٌة عند الهذلٌٌن

811/00857/1

1

811/00926/1

6

811/00927/1

6

811/00928/1

6

811/00560/1
811/00329/1
811/00725/1

4
3
7

811/00016/1
811/00055/1
811/00286/1
811/00289/1
811/00868/1
811/00336/1

4
5
10
6
8
4

811/00834/1
811/00538/1
811/00116/1

2
5
5

شعرٌة الخطاب فً التراث النقدي والبالؼً
موسوعة الشعر النبطً الشعبً

صورة المكان فً شعر عزالدٌن المناصرة
الجنون بالشعر
شعرٌة السٌرة الذهنٌة  :محاولة تؤصٌل
الصورة الفنٌة فً الشعر األندلسً  :شعر
األعمى التطٌلً ( ت  525ه) أنمزدجا
قراءة النص الشعري الجاهلً  :فً ضوء
نضرٌة التؤوٌل
أروع ما قٌل فً الحب و الؽزل
روائع نزار قبانً  :فً الحب و السٌاسة
جواهر الشعر العربً  :موسوعة شعرٌة
لجمٌع المناسبات

الحمٌري ،عبد الواسع
الحنٌطً ،صالح

الخوالدة ،زاٌد
الخٌاط ،جالل
الداهً ،محمد

الدخٌل ،محمد

811/00276/1

6

الدرابسة ،عاطؾ
الدراوٌش ،عبد الفتاح
الدراوٌش ،عبد الفتاح

811/00145/1
811/00089/1
811/00152/1

5
3
6

الدراوٌش ،عبد الفتاح

811/00268/1

4
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الدراوٌش ،عبد الفتاح
الدراوٌش ،عبد الفتاح

811/00355/1
811/00380/1

3
4

روائع الحب و الؽزل  :فً الشعر العربً
نزار قبانً  :حٌاته وشعره
الحجاج فً الشعر العربً القدٌم  :من
الجاهلٌة إلى القرن الثانً للهجرة:بنٌته
وأسالٌبه
فً عالم المتنبً
الخٌل فً الشعر الجاهلً  :دراسة فً ضوء
المٌثولوجٌا و النقد الحدٌث
التناص فً شعر أبً العالء المعري
الثنائٌات الضدٌة  :دراسات فً الشعر العربً
القدٌم

الدرٌدي ,سامٌة
الدسوقً ،عبد العزٌز

811/00318/1
811/00623/1

18
5

الدؼٌشً ،حمود
الدهون ،إبراهٌم

811/00284/1
811/00838/1

4
4

الدٌوب ،سمر

811/00331/1

3

صورة اآلخر فً الشعر العربً  :من العصر
األموي حتى نهاٌة العصر العباسً
الحطٌئة فً معٌار النقد  :قدٌما وحدٌثا
المعنى الشعري و جمالٌات التلقً  :فً
الرباعً ،ربى
التراث النقدي و البالؼً
الصور الفنٌة فً النقد الشعري  :دراسة فً
الرباعً ،عبد القادر
النظرٌة و التطبٌق

811/00330/1
811/00029/1

11
5

811/00405/1

4

811/00366/1

3

الرباعً ،عبد القادر

811/00391/1

3

الرباعً ،عبد القادر
الربٌحات ،عمر

811/00877/1
811/00229/1

8
9

الربٌعً ،عبد الرزاق
الرقب ،شفٌق
الزبٌديٌ ،وسؾ
الزبٌديٌ ،وسؾ
الزبٌديٌ ،وسؾ
الزبٌديٌ ،وسؾ
الزبٌديٌ ،وسؾ
الزبٌديٌ ،وسؾ

811/00883/1
811/00193/1
811/00525/1
811/00526/1
811/00527/1
811/00528/1
811/00529/1
811/00531/1

5
8
2
2
3
3
2
2

811/00791/1
811/00502/1

1
4

811/00107/1

5

الذوٌخ ،سعد
الراوي ،بان

جمالٌات المعنى الشعري  :التشكٌل والتؤوٌل
الصورة الفنٌة فً شعر زهٌر بن أبً سلمى :
الرإٌا والتشكٌل
األثر التوارثً فً شعر محمود دروٌش
تحوالت الخطاب النصً  :مقاربات فً
المشهد اإلبداعً العمانً
شعراء شامٌون  :فً العصر األٌوبً
شاعرة العراق نازك المالئكة
ملك الشعراء أحمد مطر
المتنبً و أجمل قصائده
أجمل قصائد الشاعر الجواهري
بدر شاكر السٌاب حٌاته و أجمل قصائده
مظفر النواب أجمل قصائده

موسوعة روائع الشعر العربً  :حافظ إبراهٌم الزبٌديٌ ،وسؾ
الزرزمونً ،إبراهٌم
الصورة الفنٌة فً شعر علً الجارم
دٌوان علً مصباح الزروٌلً  :المتوفً سنة
الزروٌلً ،علً مصباح
(1130ه)
حٌدر محمود قراءات فً تجربته الشعرٌة
الزعبً ,زٌاد
ألؾ بٌنها وشارك فٌها
أسلوبٌات القصٌدة المعاصرة  :دراسة فً
حركة الشعر فً األردن وفلسطٌن من -1950
الزؼبً ،أحمد
 2000م
شجاعة العقل  :دراسة فً الفكر الشعري
الزهرانً ،حاتم بن عبد هللا
والنسٌج اللؽوي عند المتنبً
اللون و دالالته فً الشعر  :الشعر األردنً
الزواهرة ،ظاهر
نمودجا
الزواوي ،خالد
تطور الصورة  ...فً الشعر الجاهلً
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811/00829/1

811/00557/1

3

811/00795/1

5

811/00157/1
811/00494/1

14
2
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شرح المعلقات السبع
الشواهد الواضحة النهج  :على القصٌدة
المبشرة بافرج
فً مجلس أبً الطٌب المتنبً
همسات و صرخات

الزوزنً ،الحسٌن

811/00592/1

10

الزٌات ،عبد هللا
السامرائً ،إبراهٌم
السائحً ،محمد

811/00200/1
811/00296/1
811/00446/1

2
3
4

الشعرٌة العربٌة  :دراسة فً التطور الفنً
للقصٌدة العربٌة حتى العصر العباسً

السد ،نور الدٌن

811/00265/1

10

الشعرٌة العربٌة  :دراسة فً التطور الفنً
للقصٌدة العربٌة حتى العصر العباسً

السد ،نور الدٌن

811/00266/1

9

السد ،نور الدٌن
السعدنً ,مصطفى

811/00509/1
811/00328/1

10
3

السعدي ،عٌسى
السعدي ،عٌسى

811/00327/1
811/00333/1

3
3

السعدي ،مصطفى

811/00568/1

7

السعٌد ،محمد
السعٌد ،محمد
السفاال ،عبد الجواد
السكٌت ،ابو ٌوسؾ
السلمانً ،عبد هللا
السلمً ،خفاؾ
السلٌمان ،مصطفى
السوٌدي ،فاطمة
السٌد ,شفٌع
السٌوفً ،مصطفى
الشابً ,أبوالقاسم
الشابً ،أبو القاسم
الشابً ،أبو القاسم
الشابً ،أبو القاسم
الشادلً ،صالح
الشافعً ،محمد
الشافعً ،محمد بن إدرٌس
الشافعً ،محمد بن إدرٌس
الشافعً ،محمد بن إدرٌس
الشافعً ،محمد بن إدرٌس
الشاوش ،بسمة
الشرادقة ،نسرٌن
الشرع ،علً
الشرٌؾ الرضً ،محمد
الشرٌؾ الرضً ،محمد
الشرٌؾ الرضً ،محمد

811/00170/1
811/00335/1
811/00190/1
811/00637/1
811/00207/1
811/00677/1
811/00414/1
811/00495/1
811/00305/1
811/00807/1
811/00648/1
811/00723/1
811/00773/1
811/00862/1
811/00605/1
811/00669/1
811/00040/1
811/00418/1
811/00780/1
811/00781/1
811/00149/1
811/00910/1
811/00832/1
811/00662/1
811/00663/1
811/00751/1

13
3
2
2
7
4
3
2
4
4
2
4
4
1
4
3
10
4
4
2
3
2
4
2
2
4

الشعرٌة العربٌة  :دراسة فً التطور الفنً
للقصٌدة العربٌة حتى العصر العباسً
فً التناص الشعري
إضاءات جمالٌات الشعر العربً  :على مر
العصور شعارء الواحدة أبٌات و بصمات
الؽزل  -الحكم  -الرثاء
أبو الطٌب المتنبً  :شاعر الحكمة
التؽرٌب فً الشعر العربً المعاصر  :بٌن
التجرٌب و المؽامرة قراءة فً النص
الشعر فً عهد المرابطٌن و الموحدٌن
باألندلس
دٌوان ابن اللبانة الدانً  :مجموع شعره
الشعر الدالئً
شعر عروة ابن الورد العبسً
السحر و الشعر
شرح دٌوان خفاؾ بن ندبة السلمً
ما الذي ٌرى المرء حٌن ٌرى  :شعر
اإلؼتراب فً الشعر األموي
قراءة الشعر وبناء الداللة
األدب الضاحك
دٌوان ابً القاسم الشابً  :الشعر
دٌوان أبً القاسم الشابً
دٌوان أبً القاسم الشابً و رسائله
الخٌال الشعري عند العرب
أكاذٌب الرجال
دٌوان الشافعً
دٌوان اإلمام الشافعً
دٌوان اإلمام الشافعً
دٌوان اإلمام الشافعً
دٌوان اإلمام الشافعً
اإلٌقاع فً شعر األعشى
االؼتراب فً شعر أمجد ناصر
الفكر البرومٌثً والشعر العربً الحدٌث
دٌوان الشرٌؾ الرضً
دٌوان الشرٌؾ الرضً
دٌوان الشرٌؾ الرضً
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الشرٌؾ الرضً ،محمد
الشعراوي ،ناهد
الشمري ،محمد
الشناوي ،علً

811/00752/1
811/00179/1
811/00322/1
811/00259/1

4
16
3
9

دٌوان الشرٌؾ الرضً
عناصر اإلبداع الفنً فً شعر عنترة
الشعر النبطً  :قصائد مختارة
دراسات فً الشعر األندلسً
القصٌدة األندلسٌة فً كتاب أعالم مالقة :
دراسة فنٌة
الصورة الشعرٌة عند االعمى التطٌلً

الشناوي ،علً
الشناوي ،علً الؽرٌب

811/00280/1
811/00473/1

5
4

شعر الرثاء فً العصر الجاهلً  :دراسة فنٌة الشوري ،مصطفى
شعر الرثاء فً صدر اإلسالم  :دراسة
الشوري ،مصطفى
موضوعٌة فنٌة
الشوري ،مصطفى
الشعر الجاهلً  :تفسٌر أسطوري ٍ
الشٌبانً ،محمد حمزة
البنٌات الدالة فً شعر شوقً بؽدادي
جدلٌة التراث و التجدٌد فً شعر شوقً
الشٌخ ،حمدي
الؽنائً
جدلٌة الرومانسٌة و الواقعٌة فً الشعر
الشٌخ ،حمدي
المعاصر
الصائػ ,عبد اإلله
الزمن عند الشعراء العرب  :قبل اإلسالم
الخطاب اإلبداعً الجاهلً والصورة الفنٌة :
الصائػ ,عبد اإلله
القدامة وتحلٌل النص
الخطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنٌة :
الصائػ ,عبد اإلله
الحداثة وتحلٌل النص
الشعر الحر فً العراق  :مند نشؤته حتى عام
الصائػٌ ،وسؾ
 - 1958دراسة نقدٌة
فً نقد الشعر العربً المعاصر  :دراسة
الصباغ ,رمضان
جمالٌة
التشكٌل البصري فً الشعر العربً الحدٌث :
الصفرانً ،محمد
1950-2004

811/00486/1

4

811/00493/1
811/00548/1
811/00915/1

1
4
2

811/00108/1

25

811/00127/1
811/00215/1

7
7

811/00309/1

16

811/00310/1

14

811/00158/1

6

811/00002/1

6

811/00406/1

3

مراٌا نرسٌس  :األنماط النوعٌة والتشكٌالت
النباتٌة لقصٌدة السرد الحدٌثة
دٌوان ابً الشمقمق
شعر الخوارج  :دراسة أسلوبٌة
بٌئات نقد الشعر عند العرب  :من الجاهلٌة
إلى العصر الحدٌث
دٌوان المفضلٌات
كتاب المراثً  :دراسة نقدٌة لقصائد الشاعر
محمود الشلبً الرثائٌة

الصكر ،حاتم
الصمد ،واضح
الصمٌدعً ،جاسم

811/00595/1
811/00655/1
811/00385/1

2
3
3

الصٌفً ,اسماعٌل
الضبً ،أبو العباس

811/00017/1
811/00038/1

5
4

الضمور ،عماد

811/00114/1

5

شعر صقر بن سلطان القاسمً  :دراسة نقدٌة الطائً ،عبد هللا
المكان فً الشعر األندلسً  :من عصر
المرابطٌن حتى نهاٌة الحكم العربً ( -484
الطربولً ،محمد
) 897

811/00399/1

3

811/00109/1

5

الطرٌسً ،أحمد
الطعان ،سلٌمان
العاشور ،شاكر

811/00482/1
811/00423/1
811/00871/1

12
3
5

النص الشعري بٌن الرإٌة البٌانٌة والرإٌا
اإلشارٌة  :دراسة نظرٌة وتطبٌقٌة
عناصر التقلٌد الشفوي فً الشعر الجاهلً
شعر عوؾ بن األحوص
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العاشور ،شاكر
العاشور ،شاكر
العالم ،إسماعٌل
العالم ،إسماعٌل

811/00872/1
811/00874/1
811/00188/1
811/00474/1

5
5
3
6

شعر أبً شراعة القٌسً
شعر جعٌفران الموسوس (ت 248 .هـ).
دراسة نقدٌة فً الشعر األموي
ظواهر فنٌة فً الشعر األموي
الشعر السٌاسً األندلسً  :فً عصر ملوك
الطوائؾ
أثر القرآن الكرٌم فً الشعر العربً  :درلسة
فً الشعر األندلسً مند الفتح و حتى سقوط
الخالفة 224 - 92
الصورة البدوٌة فً الشعر العباسً
شعرٌة الحدث النثري
الفلوجة فً الشعر المعاصر

العانً ,محمد

811/00011/1

8

العانً ,محمد
العانً ،عبد الرزاق
العباس ،محمد
العبٌدي ،بهجت

811/00142/1
811/00419/1
811/00270/1
811/00101/1

8
3
6
13

العبٌدي ،عمار

811/00099/1

25

العجٌلً ،كمال

811/00858/1

2

العجٌمً ،محمد
العراقً ،فائز
العربً ،عمٌش

811/00555/1
811/00536/1
811/00831/1

1
5
13

العزام ،جبر

811/00438/1

3

العسل ،عصام

811/00573/1

3

دراسات فً تارٌخ الشعر العباسً و نصوصه العطار ،رمضان
العطوي ،مسعد
تؤمالت فً الشعر المعاصر
العكبري ،أبو البقاء
قافٌة الهمزة -قافٌة الدال
العكبري ،أبو البقاء
تتمة قافٌة الدال -قافٌة الكاؾ
العكبري ،أبو البقاء
قافٌة الالم -قافٌة المٌم

811/00258/1
811/00890/1
811/00741/1
811/00742/1
811/00743/1

8
3
3
3

العكبري ،أبو البقاء
العكٌلً ،عهود
العالق ،جعفر
العالق ،علً

811/00744/1
811/00339/1
811/00003/1
811/00537/1

3
3
2
4

العالق ،علً

811/00629/1

7

الخٌال الشعري  :فً القصائد العشر الطوال
البنى األسلوبٌة  :دراسة فً الشعر العربً
الحدٌث
الخطاب الوصفً فً األدب العربً القدٌم :
الشعر الجاهلً نموذجا
القصٌدة الحرة  :محمد الماؼوط نموذجا
محمود دروٌش  :خٌمة الشعر الفلسطٌنً
النقد االدبً الحدٌث عند المرأة  :نقد الشعر
الخطاب النقدي عند أدونٌس  :قراءة الشعر
أنموذجا

تتمة قافٌة المٌم -قافٌة الٌاء  -الفهارس العامة
الصورة الشعرٌة عند ذي الرمة
الشعر و التلقً  :دراسة نقدٌة
فً حداثة النص الشعري  :دراسة نقدٌة
الداللة المرئٌة  :قراءات فً شعرٌة القصٌدة
الحدٌثة
دٌوان العارؾ باهلل  :أحمد بن مصطفى
العالوي ؛ ومعه ،القول المعتمد ومشروعٌة
الذكر باألسم المفرد ؛ والنور الضاوي فً
الحكم ومناجاة الشٌخ العالوي ؛ والقول
المقبول فٌما تتوصل إلٌه العقول
الحب عند العرب  :دراسة فً الشعر العربً
القدٌم
الحب عند العرب  :دراسة فً الشعر العربً
القدٌم

العالوي ،أحمد

811/00653/1

8

العماري ،فضل

811/00892/1

3

العماري ،فضل

811/00893/1

3
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الشعر الجاهلً  :دراسة فً تؤوٌالته النفسٌة
والفنٌة

العنبكً ،سعٌد

811/00340/1

3

دٌوان الجزائر  : 1984-1954شعر الثورة

العٌسى ،سلٌمان

811/00451/1

4

النزعة اإلنسانٌة  :فً شعر الرابطة القلمٌة
روائع الشعر و جواهر األدب  :لؽتنا الجمٌلة
فً الحكم و تراث العرب فً النصائح و
المواعظ و المثل
تشرٌح النص  :مقاربات تشرٌحٌة لنصوص
شعرٌة معاصرة
تؤنٌث القصٌدة والقارئ المختلؾ

العٌسى ،فصل

811/00150/1

9

العٌسى ،هالل

811/00484/1

4

الؽذامً ,عبد هللا
الؽذامً ,عبد هللا

811/00034/1
811/00275/1

8
3

الؽرفً ،حسن

811/00343/1

3

الؽزالً ،عبد القادر

811/00126/1

4

811/00205/1
811/00792/1

25
10

الؽٌث ،نسٌمة

811/00507/1

6

الفاضلً ،محمد
الفاضلً ،محمد

811/00441/1
811/00614/1

7
6

الفحام ،عبد الجواد
الفرٌح ،سهام
الفٌاض ،تماضر
الفٌتوري ،أحمد

811/00090/1
811/00272/1
811/00410/1
811/00814/1

4
10
3
1

الفٌفً ،عبد هللا

811/00204/1

8

الفٌفً ،عبد هللا
القاسمً ،محمد

811/00842/1
811/00914/1

10
2

القاعود ،حلمً

811/00120/1

17

الورد والهالوك  :شعراء السبعٌنٌات فً مصر القاعود ،حلمً
القرشً ،ابً زٌد
جمهرة أشعار العرب
الموضوعة اإلستعارٌة فً شعر السٌاب :
القرعان ,فاٌز
اللٌل نموذجا
الصورة وتماسك النص  :دراسة فً عر عبٌد
القرعان ,فاٌز
بن األبرص

811/00344/1
811/00513/1

5
3

811/00917/1

2

811/00925/1

5

القصٌري ،فٌصل

811/00461/1

4

811/00460/1

6

حركٌة اإلٌقاع فً الشعر العربً المعاصر
الصورة الشعرٌة و أسئلة الدات  :قراءة فً
شعرحسن نجمً

تحوالت النص الشعري  :بٌن الناقد و الشاعر الؽضٌبً ،عبد هللا
الؽوث ،أبو مدٌن
دٌوان العارؾ باهلل أبً مدٌن الؽوث
الحركة البٌنٌة فً البائٌة الكبرى لذي الرمة
شرح المعلقات السبع  :لإلمام عبد هللا الحسن
بن أحمد الزوزنً
وردة للؽرٌب
تجلٌات الحداثة  :فً شعر الدكتور فوزي
عٌسى
المرأة العربٌة و اإلبداع الشعري
شعراء الردة  :أخبارهم وأشعارهم
نهر اللٌثً
ألقاب الشعراء  :بحث فً الجدور النضرٌة
لشعر العرب و نقدهم
مفاتٌح القصٌدة الجاهلٌة  :نحو رإٌة نقدٌة
جدٌدة عبر المكتشفات الحدٌثة فً اآلثار
والمٌثولوجٌا
التكرارات الصوتٌة فً لؽة الشعر
شعراء و قضاٌا  :قراءة فً الشعر العربً
الحدٌث

بنٌة القصٌدة فً شعر عز الدٌن المناصرة

اإلتجاه الوجدانً فً الشعر العربً المعاصر القط ،عبد القادر
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لؽة الخطاب الشعري عند جمٌل بثٌنة :
دراسة أسلوبٌة بنائٌة
المتؽٌر األدبً فً شروح سقط الزند ألبً
العالء المعري
دٌوان ابن رشٌق القٌروانً
الممتع فً صنعة الشعر
ارتحاالت الشعر فً الزمان و المكان
السرد القصصً فً الشعر الجاهلً
مختارات من الشعر العربً القدٌم
طقس النزٌؾ األخٌر
شرح دٌوان طهمان بن عمرو الكالبً  :من
شعراء اللصوص
بدر شاكر السٌاب  :دراسة أسلوبٌة لشعره
الشعرٌة و الشاعرٌة
الشكل و الخطاب  :مدخل لتحلٌل ظاهراتً
الشاعران حٌدر محمود و نزار قبانً :
دراسة نقدٌة
الخطاب الشعري فً السبعٌنات  :دراسة
آلٌات تحلٌل الخطاب
بناء قصٌدة اإلبٌجراما فً الشعر الحدٌث
فً العالقة بٌن الشعر المطلق و اإلعجاز
القرآنً
لٌلة احتراق القمر

القعود ،فاضل

811/00881/1

5

القلفاط ،هشام
القٌروانً ،إبن رشٌق
القٌروانً ،عبد الكرٌم
الكبٌسً ،طراد
الكرٌطً ،حاكم
الكسوانً ,مصطفى
الكسوانً ،موسى

811/00223/1
811/00774/1
811/00245/1
811/00189/1
811/00880/1
811/00353/1
811/00056/3

25
2
5
8
5
3
6

الكالبً ،طهمان بن عمرو
الكٌالنً ,إٌمان
اللبدي ،أٌمن

811/00679/1
811/00103/1
811/00273/1

4
6
11

الماكري ،محمد

811/00715/1

1

المجالً ،محمد

811/00155/1

4

المراؼً ,أحمد
المراؼً ,أحمد

811/00302/1
811/00867/1

10
14

المرزوقً ،أبو ٌعرب
المروانً ،راسم

811/00550/1
811/00044/1

4
2

المرٌنً ،نجاة
المسرور ،مبارك

811/00930/1
811/00338/1

3
3

811/00886/1
811/00174/1

5
3

811/00292/1
811/00452/1

3
8

811/00042/1
811/00012/1
811/00646/1
811/00684/1
811/00671/1
811/00672/1

5
2
10
3
2
2

811/00797/1

3

811/00332/1

14

811/00203/1
811/00058/1

5
54

الشعر المؽربً فً عصر المنصور السعدي
روائع الؽزل الخلٌجً
جمرة الشعر فً موقد الحزن  :قراءات نقدٌة
المشاٌخً ،خلٌل
فً شعر عبد األمٌر خلٌل مراد
المشرؾ ،أحمد
أصحاب الواحدة  :فً العصر الجاهلً

ؼزوات الرسول  :بٌن شعراء الشعوب
اإلسالمٌة دراسة فً األدب اإلسالمً المقارن المصري ،حسٌن
المصري ،حسٌن
كربالء بٌن شعراء الشعوب اإلسالمٌة
دراسات فً األدب االسالمً واألموي :
المطلبً ،عبد الجبار
الشعراء نقادا
المعتوق ،محمد
اللؽة العلٌا  :دراسات نقدٌة فً لؽة الشعر
المعري ,أبو العالء
شرح دٌوان ابً العالء المعري
المعري ،أبو العالء
سقط الزند
المعري ،ابً عالء
دٌوان لزوم ما ال ٌلزم
المعري ،ابً عالء
دٌوان لزوم ما ال ٌلزم
األطراس األسطورٌة فً الشعر العربً
المعموري ،ناجح
الحدٌث
شعر السجون  :فً األدب العربً الحدٌث و
المعوش ،سالم
المعاصر
الشاعر العربً الكبٌر عز الدٌن المناصرة :
المناصرة ،عباس
أرشٌؾ أخضر
المناصرة ،عز الدٌن
حٌزٌة عاشقة من رذاذ الواحات
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علم الشعرٌات  :قراءة مونتاجٌة فً أدبٌة
األدب
جمرة النص الشعري  :مقاربات فً الشعر و
الشعراء،و الحداثة و الفاعلٌة
األعمال الشعرٌة
امرإ القٌس الكندي  :شاعر العربٌة األول
(سٌرة ومختارات)
األعمال الكاملة عبد الرحٌم محمود

المناصرة ،عز الدٌن

811/00191/1

4

المناصرة ،عز الدٌن
المناصرة ،عز الدٌن

811/00462/1
811/00547/1

7
2

المناصرة ،عز الدٌن
المناصرة ،محمد

811/00823/1
811/00041/1

4
5

811/00476/1

3

811/00879/1
811/00658/1
811/00094/1
811/00283/1
811/00523/1
811/00073/1

5
2
5
16
6
4

811/00398/1
811/00611/1

3
3

811/00878/1

4

811/00014/1

3

811/00361/1
811/00050/1

5
4

811/00511/1
811/00198/1

4
20

811/00069/1

25

811/00176/1
811/00837/1

7
4

811/00542/1
811/00777/1
811/00148/1

5
3
7

811/00632/1
811/00556/1

6
5

811/00345/1

6

811/00085/1

7

فً إنشائٌة الشعر العربً  :مقاربات وقراءات المناعً ،مبروك
تطور الشعر العمانً المعاصر فً النصؾ
المهري ،محمد
الثانً للقرن العشرٌن
المهلهل
دٌوان المهلهل
الموافً ،محمد
قضاٌا و شعراء  :من العصر الجاهلً
الموافً ،محمد
حركة التجدٌد فً الشعر العباسً
الموافً ،محمد
شعر الفكرة  :فً العصر العباسً
الموسى ،خلٌل
جمالٌات الشعرٌة
النبوءة فً الشعر العربً الحدٌث  :خلٌل
المٌر ،طالل
حاوي وبدر شاكر السٌاب
المٌساوي ،علً
الوجه اآلخر  :عطر اللؽة
الذات الرائٌة فً شعر الزهد  :دٌوان أبً
النخٌلً ،آمال
العتاهٌة نموذجا
شعر بنً كنانة فً الجاهلٌة و صدر اإلسالم :
النعانعة ،إبراهٌم
جمعاو تحقٌقا و دراسة
الشعر الجاهلً  :منطلقاته الفكرٌة ..وآفاقه
النعٌمً ،أحمد
اإلبداعٌة
النواب ،حسن
أمن ٌجٌب البالد إدا دعته
األعمال الشعرٌة الكاملة  :الشاعر العربً
النواب ،مظفر
المناضل
النوتً ،أحمد
الصحراء فً الشعر الجاهلً
مصطلح الشعر فً تراث العقاد األدبً :
الهاشمً ،عبد الحفٌظ
()1964 -1889
الشعر اللٌبً فً القرن العشرٌن  :قصائد
الهرامة ,عبد الحمٌد
مختارة لمئة شاعر
الهروط ،عبد الحلٌم
موشحات لسان الدٌن بن الخطٌب
الشعر على الشعر  :بحث فً الشعرٌة
العربٌة من منظور شعر الشعراء على
الهمامً ،الطاهر
شعرهم إلى القرن  5هـ 11 ،.م
الهمدانً ،بدٌع الزمان
دٌوان بدٌع الزمان الهمدانً
الواد ،حسٌن
جمالٌة األنا فً شعر األعشى الكبٌر
المتنبً و التجربة الجمالٌة عند العرب  :تلقً
الواد ،حسٌن
القدماء لشعره
آلوجً ،عبد الرحمن
اإلٌقاع فً الشعر العربً
شرح الشعر عند العرب  :من األصول إلى
الودرنً ,أحمد
القرن 14ه20/م -دراسة سانكرونٌة
الشعر العربً  :سوسٌولوجٌة النص و
الوراقً ،السعٌد
منهجٌة الرإٌة
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لؽة الشعر العربً الحدٌث  :مقوماتها الفنٌة و
الورقً ،السعٌد
طاقاتها اإلبداعٌة

811/00433/1

13

العرؾ الطٌب فً شرح دٌوان ابً الطٌب

الٌازجً ،ناصٌؾ

811/00639/1

8

العرؾ الطٌب فً شرح دٌوان ابً الطٌب

الٌازجً ،ناصٌؾ

811/00640/1

8

استحٌاء التراث فً الشعراألندلسً عصر
الطوائؾ و المرابطٌن 539 - 400 :
تطور الصورة الفنٌة فً الشعر العربً
الحدٌث  :دراسة
شرح دٌوان وضاح الٌمن
الشعر الجاهلً  :دراسات و نصوص
شاعر البالؼة أبً الطٌب المتنبً  :حٌاته
روائع من شعره
دراسات فً الشعر الجاهلً
دراسات فً الشعر الجاهلً  :دراسات
ونصوص
فً شعر صدر اإلسالم والعصر األموي

الٌاسٌن ،ابراهٌم

811/00078/1

6

الٌافً ،نعٌم
الٌمن ،وضاح
أمٌن  ،فوزي

811/00378/1
811/00681/1
811/00287/1

3
4
4

أمٌن ،سامر
أمٌن ،فوزي

811/00185/1
811/00084/1

5
7

أمٌن ،فوزي
أمٌن ،فوزي

811/00227/1
811/00407/1

8
3

811/00468/1

2

811/00320/1
811/00471/1
811/00607/1
811/00066/1

3
16
4
1

811/00068/1

58

بدر ،شاكرالسٌاب

811/00184/1

5

بدوي ،عبده

811/00467/1

2

بدوي ،عبده

811/00490/1

2

بدوي ،عبده

811/00491/1

5

811/00590/1

2

811/00062/1

5

811/00261/1

1

811/00262/1
811/00591/1

7
10

811/00524/1

1

السٌاق والنص الشعري  :من البنٌة إلى القراءة آٌت أوشان ،علً
لؽة العٌون قراءة خطاب العٌن فً الشعر
بادي ،علً
العربً القدٌم  :دراسة أسلوبٌة
باشا ،أحمد
أوهام شعراء العرب فً المعانً
بالعربً ،جمال
الكتابة بالذات
باوٌه ،محمد الصالح
أؼنٌات نضالٌة  :شعر
الشعر فً ظل الدولة الحفصٌة  :دراسة
بحري ،السعٌد
تارٌخٌة فنٌة
األعمال الشعرٌة الكاملة  :بدرشاكر السٌاب
الشعراء السود و خصائصهم فً الشعر
العربً
دراسات فً النص الشعري العصر العباسً
دراسات فً النص الشعري  :عصر صدر
اإلسالم و بنً أمٌة

دراسات فً النص الشعري  :العصر الحدٌث بدوي ،عبده
قصائد مختارة من روائع الؽزل  :فً جمال
بركات ،محمد
الحبٌبة
قصائد مختارة من روائع الؽزل فً األدب
بركات ،محمد
العربً
قصائد مختارة من روائع الؽزل عند :
بركات ،محمد
الشعراء المؽاربة
بري ،حواس
شعر مفدي زكرٌا  :دراسة و تقوٌم
أعمال بوعالم بساٌح -1 :أشعار الهوى و
الوؼى لمحمد بلخٌر  -2عبد هللا بن كرٌو
بساٌح ،بوعالم
شاعر األؼواط والصحراء
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الحداثة الشعرٌة و فاعلٌة الكتاب  :دراسات
فً تجربة نادر هدى قواسمة الشعرٌة
مالم أقله لك

بعلً ،حفناوي
بلعالٌة ،زهرة

811/00466/1
811/00616/1

تجلٌات مشروع البعث و اإلنكسار فً الشعر
العربً المعاصر  :دراسة تطبٌقٌة :البعث
بلعلى ،آمنة
واالنكسار فً الشعر العربً المعاصر

3
6

811/00628/1

5

811/00153/1

5

811/00358/1
811/00908/1
811/00676/1
811/00736/1
811/00731/1
811/00734/1

3
5
3
3
4
4

811/00162/1
811/00748/1

6
8

811/00844/1

6

دٌوان الحارث بن حلزة و عمرو بن كلثوم
رٌاح العودة  :شعر

بن حلزة ،الحارث
بن حمودة ،محمود

811/00758/1
811/00599/1

3
10

القصٌدة الحدٌثة  :فً النقد العربً المعاصر

بن خلٌفة ،مشري

811/00561/1

3

الحداثة فً الشعر العربً  :أدونٌس نمودجا
شرح دٌوان كعب بن زهٌر  :صنعة اإلمام
أبً سعٌد الحسن بن الحسٌن بن عبد هللا
السكري
خصائص اإلٌقاع فً الموشحات العربٌة
ؼنائٌة أخر التٌه
الشعر األندلسً فً ظل الدولة العامرٌة  :درا
سة موضوعٌة و فنٌة
دٌوان كعب بن مالك األنصاري
دٌوان الحطٌئة
دٌوان الحطٌئة
دٌوان الشٌخ الشبوكً
األرواح الشاؼرة
السمات األسلوبٌة فً الخطاب الشعري
دٌوان البحتري
دٌوان البحتري
دٌوان البحتري
دٌوان الولٌد بن ٌزٌد

بن زرقة ،سعٌد

811/00427/1

16

بن زهٌر ،كعب
بن زٌد ،عبد الحمٌد
بن عبٌدٌ ،اسٌن

811/00683/1
811/00337/1
811/00615/1

3
3
6

بن لخضر ،فورار
بن مالك األنصاري ،كعب
بن مالك ،الحطٌئة
بن مالك ،الحطٌئة
بن هدوقة ،عبد الحمٌد
بن هدوقة ،عبد الحمٌد
بن ٌحً ،محمد
بن ٌحٌى ،البحتري
بن ٌحٌى ،البحتري
بن ٌحٌى ،البحتري
بن ٌزٌد ،الولٌد

811/00067/1
811/00735/1
811/00721/1
811/00745/1
811/00436/1
811/00498/1
811/00705/1
811/00719/1
811/00749/1
811/00750/1
811/00730/1

20
3
7
3
9
4
6
3
8
8
2

المختارات الشعرٌة  :و أجهزة تلقٌها عند
العرب من خالل المضلٌات و حماسة أبً تمام بلملٌح ،إدرٌس
القراءة التفاعلٌة  :دراسات لنصوص شعرٌة
بلملٌح ،إدرٌس
حدٌثة
بلوط ،نسرٌن
مهربة كلماتً إلٌك
بن أبً ربٌعة ،عمر
شرح دٌوان عمر بن ربٌعة
بن األحنؾ ،العباس
دٌوان العباس بن األحنؾ
بن الجهم ،علً
دٌوان علً بن الجهم
بن الخطاب الفهري ،ضرار
دٌوان ضرار بن الخطاب الفهري
الشعرٌة العربٌة  :تتقدمه مقالة حول خطاب
بن الشٌخ ،جمال
نقدي
بن الصلت ،األخطل
دٌوان األخطل
مقدمة كتاب الدر الفرٌد وبٌت القصٌد لمحمد
بن أٌدمر ،محمد
بن أٌدمر (ت سنة  710هـ)
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الصوفٌة فً الشعر المؽربً المعاصر :
المفاهٌم و التجلٌات
الحق فً الشعر
التقلٌدٌة  :بنٌاته و إبداالتها
الشعر المعاصر
الرومانسٌة العربٌة
مساءلة الحداثة
جدلٌة القٌم فً الشعر الجاهلً  :رإٌة نقدٌة
معاصرة دراسة

بنعمارة ،محمد
بنٌس ،محمد
بنٌس ،محمد
بنٌس ،محمد
بنٌس ،محمد
بنٌس ،محمد

811/00508/1
811/00192/1
811/00326/1
811/00341/1
811/00401/1
811/00402/1

2
8
3
3
3
3

بوبعٌو ،بوجمعة

811/00172/1

7

توظٌؾ التراث فً الشعر الجزائري الحدٌث بوبعٌو ،بوجمعة

811/00574/1

6

النص الشعري بٌن التؤصٌل والتحلٌل :
دراسة فً الشعر العربً الحدٌث والمعاصر
صورة الزعٌم فً الخطاب الشعري
الجزائري الحدٌث  :األمٌر عبد القادر
الجزائري"نمودجا"

بوبعٌو ،بوجمعة

811/00696/1

1

بوبعٌو ،بوجمعة

811/00697/1

3

حضور الرإٌا وإختفاء المتن  :دراسة فً
عالقة األسطورة بالشعر العربً المعاصر

بوبعٌو ،بوجمعة

811/00816/1

2

أٌتام سومر فً شعرٌة حسب الشٌخ جعفر

بوحمالة ،بنعٌسى

811/00703/1

3

أٌتام سومر فً شعرٌة حسب الشٌخ جعفر

بوحمالة ،بنعٌسى

811/00704/1

3

شعرٌة القراءة والتؤوٌل فً الرواٌة الحدٌثة
شعر عز الدٌن المناصرة  :بنٌاته إبداالته و
بعده الرعوي -دراسة نقدٌة-
الظالل المكسورة  :شعر
مائة شاعرة وشاعرة عربٌة
اإلؼتراب فً الشعر العربً الرومانسً :
مقاربة موضوعاتٌة للخطابات الشعرٌة إلٌلٌا
أبو ماضً و إبراهٌم ناجً و أبً القاسم
الشابً
الوجٌز فً شرح المعلقات العشر
صوت الجزائر
روسٌكادا عروس البحر
العالقات الداللٌة فً شعر مفدي زكرٌا
فً سٌمٌاء الشعر العربً القدٌم ودراسات
أخرى  :دراسة
الشعر النسوي األندلسً  :أؼراضه و
خصائصه الفنٌة
شعر الصحابة  :دراسة موضوعٌة فنٌة
الؽربة و الحنٌن فً الشعر الجزائري الحدٌث
1962 - 1945 :
دراسات فً الشعر الجزائري المعاصر :
الشعر و السٌاق المتؽٌر الحضاري
جوزات سفر

بوخالفة ،فتحً

811/00387/1

3

بودوٌك ،محمد
بودٌبة ،إدرٌس
بوذٌبة ،إدرٌس

811/00147/1
811/00216/1
811/00810/1

8
5
1

بورطان ,محمد الهادي
بوزواوي ,محمد
بوزٌدي ،محمد
بوعكاز ،عبد الفتاح
بوعلً ،عبد الناصر

811/00790/1
811/00902/1
811/00445/1
811/00541/1
811/00898/1

4
10
4
3
10

بوفالقة ،سعد

811/00226/1

4

بوفالقة ،سعد
بوفالقة ،سعد

811/00240/1
811/00806/1

17
5

بوقرورة ،عمر

811/00239/1

17

بوقرورة،عمر
بوكلوة ،عاشور

811/00549/1
811/00798/1

4
1
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أصول الشعرٌة العربٌة  :نظرٌة حازم
القرطاجنً فً تؤصٌل الخطاب الشعري
الشعر و التؤوٌل  :قراءة فً شعر أدونٌس
مماطلة المعنى فً شعر المتنبً  :أنماطها
ومداها

بومزبر ،الطاهر
بومسهولً ،عبد العزٌز

811/00516/1
811/00141/1

3
5

بومنجل ،عبد الملك

811/00851/1

8

التجربة الوجدانٌة فً شعر محمد األخضر
عبد القادر السائحً  :دراسة تحلٌلٌة فنٌة من
خالل دواوٌنه الشعرٌة التسعة
مقدمة تحقٌق كتاب نقد الشعر  :لقدامة بن
جعفر الكاتب البؽدادي
مظاهر المجتمع و مالمح التجدٌد من خالل
الشعر فً العصر العباسً األول ( - 132
) 232
التوازن فً عملٌة إبداع النص الشعري

بوناب ،عبد الحق

811/00848/1

2

بونٌبار ،سٌجر أدرٌانوس

811/00008/1

3

بٌطام ،مصطفى
بٌومً ،أبو زٌد

811/00243/1
811/00299/1

10
5

آلٌات الشعرٌة الحداثٌة عند أدونٌس  :دراسة
فً المنطلقات و الصول و المفاهٌم
ذاكرة السنٌن  ( :تٌتً ن اٌالن )
جمالٌات المكان فً الشعر العباسً
طه حسٌن فً الشعر الجاهلً

تاورٌرٌت ،بشٌر
ترشٌن ،صالح
تركً زعٌتر ،حمادة
تلٌمة ،عبد المنعم

811/00180/1
811/00565/1
811/00137/1
811/00111/1

5
1
4
9

شعر بدر شاكر السٌاب  :دراسة فنٌة وفكرٌة توفٌق ،حسن

811/00373/1

3

الشعر اإلجتماعً  :األسرة فً الشعر العربً ثوٌنً ,حمٌد
جبران ،جبران
المواكب
اإلبداع والرإى فً تجربة زٌاد ذبٌان
جبور ،زهٌر
الفلسفٌة والشعرٌة  :دراسة
جدوانة ،حسٌن
دراسات فً النقد األدبً القدٌم
جرار ،صالح
قراءات فً الشعر األندلسً
جرٌر ،بن عطٌة
دٌوان جرٌر
جعفر ،محمد راضً
اإلؼتراب فً الشعر العراقً

811/00178/1
811/00634/1

23
3

811/00895/1
811/00845/1
811/00221/1
811/00728/1
811/00465/1

3
4
13
3
4

811/00717/1

2

811/00319/1

3

811/00651/1
811/00824/1

5
4

دٌوان شعر حاتم بن عبد هللا الطائً و أخباره جمال ،عادل
مالمح فً األدب المقاوم  :فلسطٌن أنمودجا-
جمعة ،حسٌن
دراسة
تناصٌة األنساق فً الشعر العربً الحدٌث
الحٌاة والموت فً الشعر الجاهلً

جودات ،محمد
جٌاووك ،مصطفى

التجربة الشعرٌة الصوفٌة عند محً الدٌن بن
حاكمً ،لخضر
عربً  :من خالل دٌوانه ترجمان األشواق
حجازي ،محمد
ظاهرة الؽموض فً الشعر الحدٌث

811/00921/1
811/00246/1

6
1

حجازي ،محمد

811/00271/1

3

811/00313/1

5

األطالل فً الشعر العربً  :دراسة جمالٌة
الخطاب األخر  :مقاربة ألبجدٌة الشاعر ناقدا-
حداد ،علً
دراسة
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دٌوان الحارث بن حلزة ٌ :لٌه شعر بكر و
أخبار حرب البسوس
التصوؾ فً الشعر العربً  :نشؤته وتطوره
حتى آخر القرن الثالث الهجري
ظواهر أدبٌة فً الشعر العربً القدٌم و
المعاصر
شعر الطبٌعة فً األدبٌن الفاطمً و األٌوبً :
القرن السادس نمودجا

حرب ،طالل

811/00036/1

4

حسان ،عبد الحكٌم

811/00518/1

4

حسب هللا ،بهاء

811/00070/1

11

حسب هللا ،بهاء

811/00133/1

7

حسن ،نجوى

811/00873/1

5

حشالؾ ،عثمان
حفٌز ،ندٌة

811/00687/1
811/00901/1

5
13

حمادي ،عبد هللا
حمادي ،عبد هللا
حمدي ،أحمد
حمدي ،منصور

811/00013/1
811/00394/1
811/00815/1
811/00830/1

6
4
1
4

النقد الضمنً  :دراسة فً المناهج و المعاٌٌر حمودة ،حنان
الزمكانٌة و بنٌة الشعر المعاصر  :أحمد عبد
حمودة ،حنان
المعطً نمودجا
حمودة ،مصطفى
أمجادنا تتكلم  :و قصائد اخرى
نقد الشعر  :مقاربة ألولٌات النقد الجزائري
خذري ،علً
الحدٌث
خرفً ،صالح
أطلس المعجزات
خرفً ،صالح
أنت لٌالى
أبو القاسم خمار  :بٌن الثورة الشعر و شعر
خرفً ،محمد
الثورة
خضر ،محمد
شعرٌة النصوص  :مقاربات جمالٌة

811/00027/1

2

811/00183/1
811/00194/1

19
4

811/00238/1
811/00864/1
811/00865/1

39
1
2

811/00905/1
811/00552/1

1
3

النقد التطبٌقً عند المرزوقً  :شاعر الحماسة خضٌر ،عبد الهادي

811/00396/1

3

دٌوان شٌخ شعراء العربٌة أبً الطٌب المتنبً خفاجً ،عبد المنعم
خفاجً ،محمد
مدارس الشعر الحدٌث
خلؾ ،خضر
أرسم أسئلتً لسواري وأمضً
خلؾ ،كامل
اإلتجاه السٌمٌولوجً و نقد الشعر
خلٌؾ ،مً
أبعاد اإللتزام  :فً القصٌدة األموٌة
مٌمٌة المتنبً  :مجاالت اإلبداع وطبٌعة
خلٌؾ ،مً
المعالجة
خلٌؾ ،مً ٌوسؾ
الشعر النسائً فً أدبنا القدٌم
خلٌؾ ،مً ٌوسؾ
الموقؾ النفسً عند شعراء المعلقات
خلٌؾٌ ،وسؾ
مواقؾ بٌن الشعر والنقد
خلٌؾٌ ،وسؾ
فً الشعر العباسً  :نحو منهج جدٌد

811/00650/1
811/00079/1
811/00833/1
811/00007/1
811/00294/1

2
6
2
5
2

811/00633/1
811/00488/1
811/00625/1
811/00485/1
811/00709/1

1
2
2
6
2

شعراء الجزائر  :دٌوان محمد العٌد علً خلٌفة خلٌفة ،محمد العٌد
خلٌل ،إبراهٌم
مدخل لدراسة الشعر العربً الحدٌث
خمار ،ابو القاسم
أوراق

811/00450/1
811/00212/1
811/00619/1

5
16
2

فً ظالل اإلبداع مع الشاعرة سعاد الصباح
الرمز و الداللة فً شعر المؽرب العربً
المعاصر ( :فترة اإلستقالل)
االنزٌاح فً الشعر العربً المعاصر
الشعرٌة العربٌة بٌن اإلتباع و اإلبتداع :
دراسة نقدٌة
أندلسٌات
األعمال الشعرٌة ؼٌر الكاملة
نصوص فً الشعر الجاهلً
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األعمال الشعرٌة الكاملة محمد بلقاسم خمار

خمار ،محمد

811/00350/1

1

األعمال الشعرٌة الكاملة محمد بلقاسم خمار
دٌوان محمد بلقاسم خمار  :شعر
دٌوان محمد بلقاسم خمار  :شعر
ظالل وأصداء
سلطة النص  :فً البرزخ و السكٌن للشاعر
عبد هللا حمادي
الجود و البخل فً األدب العربً
طرائؾ الشعر و الشعراء
طرائؾ الشعر و الشعراء
طرائؾ الشعر و الشعراء
مصادر ثقافة أبً العالء المعري
ال ٌصل الكالم بل ٌسٌر
رواد التجدٌد فً الشعر العربً الحدٌث
دٌوان الشعر الشعبً عن الثورة التحرٌرٌة :
فً الوالٌة التارٌخٌة األولى بالعربٌة و
األمازٌؽٌة
الشعر المؽربً  :من الفتح اإلسالمً إلى
نهاٌة اإلمارات اإلؼلٌبٌة و الستمٌة و
اإلدرٌسٌة (  230 - 30ه )
تشكٌل المعنى الشعري
مفاهٌم فً الشعرٌة  :دراسات فً النقد
العربً القدٌم
الرإى و األدوات عند شعراء القرن الثانً
الهجري

خمار ،محمد
خمار ،محمد
خمار ،محمد
خمار ،محمد

811/00351/1
811/00448/1
811/00449/1
811/00863/1

1
4
4
1

خمري ،حسٌن
خمٌسً ،عمار
خمٌسً ،عمار
خمٌسً ،عمار
خمٌسً ،عمار
خناري ،علً
داؼر ،شربل
داود ،أنس

811/00035/1
811/00382/1
811/00689/1
811/00690/1
811/00691/1
811/00635/1
811/00900/1
811/00630/1

3
3
3
3
3
2
5
2

دحو ,العربً

811/00897/1

10

دحو ،العربً
درابسة ،محمود

811/00244/1
811/00342/1

10
3

درابسة ،محمود

811/00348/1

10

دراوشة ,صالح الدٌن

811/00420/1

12

الموضوع الشعري  :دراسات تحلٌلٌة فً
الرإٌة والتشكٌلعند أمل دنقل ،محمد ابراهٌم
ابوسنة،محمدعفٌفً مطر ،فاروق شوشة،
محمد مهران السٌد ،احمد سوٌلم
متعة تدوق الشعر  :دراسات فً النص
الشعري وقضاٌاه
هٌللة فً قرص الشمس  :مجموعة شعرٌة
كزهر اللوز أو أبعد
محمود دروٌش  :األعمال األولى
محمود دروٌش  :األعمال األولى
محمود دروٌش  :األعمال األولى
أحد عشر كوكبا
الحنٌن فً الشعر الندلسً  :القرن السابع
الهجري
دراسة تارٌخٌة فنٌة مقارنة  :القسم األول
الدٌوان  :القسم الثانً
مقام التحول  :هوامش حفرٌة على المتن
األندونٌسً
دٌوان األعشى

دربالة ،فاروق

811/00022/1

6

دروٌش ،أحمد

811/00505/1

2

دروٌش ،سعٌدة
دروٌش ،محمود
دروٌش ،محمود
دروٌش ،محمود
دروٌش ،محمود
دروٌش ،محمود

811/00918/1
811/00054/1
811/00428/1
811/00429/1
811/00430/1
811/00706/1

5
2
2
2
2
3

دقالً ،محمد
دقة ،محمد
دقة ،محمد

811/00168/1
811/00739/1
811/00740/1

9
4
4

دلبانً ،أحمد
دٌوان األعشى

811/00211/1
811/00659/1

3
2
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دٌوان الخنساء
دٌوان الراعً النمٌري
ذو الرمة ،ؼٌالن بن عقبة
العدوي
ربابعة ,موسى

811/00654/1
811/00668/1

2
2

دٌوان الخنساء
دٌوان الراعً النمٌري
دٌوان شعر ذي الرمة  :وهو ؼٌالن بن عقبة
العدوي
قراءات أسلوبٌة فً الشعر الجاهلً
تشكٌل الخطاب الشعري  :دراسات فً الشعر
الجاهلً
ثروة عمري
إتجاهات نقد الشعر فً األندلس  :فً عصر
بنً األحمر ""897-635
رثاء النفس  :فً الشعر األندلسً
الشعر الجاهلً  :السٌاق و المالمح أهم
القضاٌا أبرز األعالم
األعمال الشعرٌة
البنى الشعرٌة  :دراسة تطبٌقٌة فً الشعر
العربً
المدٌنة فً الشعر العربً  :الجزائر نمودجا
() 1962 - 1925

811/00754/1
811/00317/1

10
6

ربابعة ,موسى
رحمانً ،قدور

811/00413/1
811/00617/1

3
4

رحٌم ،مقداد
رحٌم ،مقداد

811/00020/1
811/00278/1

3
3

رزق ,صالح
رشٌد ،هارون

811/00291/1
811/00411/1

5
2

رضوان ،عبد هللا

811/00267/1

20

رمانً ،إبراهٌم

811/00247/1

2

الحٌاة اإلقتصادٌة و أثرها فً الشعر األموي
عشرة آالؾ لمحة بصر
فجر الجزائر  :دٌوان أناشٌد وطنٌة
دالئلٌات الشعر
شعر الوأواء الدمشقً  :دراسة فنٌة
شعر اإلستصراخ فً األندلس
اللهب المقدس
إلٌاذة الجزائر
بناء القصٌدة المولدٌة فً المؽرب اإلسالمً :
عهد اإلمارات المستقلة (لحفصٌة ،الزٌانٌة،
المرٌنٌة ،النصرٌة)
دٌوانا عروة بن الورد والسموأل
رإى نقدٌة إلبداعات شعرٌة
التمرد و الؽربة فً الشعر الجاهلً
قصائد و شعراء أشعار و تجلٌات

رواقة ،إنعام
رٌاض ،دالٌا
رٌحٌ ،وسؾ
رٌفاتٌر ،ماٌكل
زاهر ،جمال
زرقان ،عزوز
زكرٌاء ،مفدي
زكرٌاء ،مفدي

811/00597/1
811/00046/1
811/00241/1
811/00129/1
811/00138/1
811/00352/1
811/00439/1
811/00859/1

4
10
9
5
4
3
8
1

زالقً ،محمد
زٌد العبسً ،عروة
زٌدان ،سلٌمان
زٌدان ،عبد القادر
زٌدان ،عبد اللطٌؾ

811/00913/1
811/00747/1
811/00843/1
811/00130/1
811/00077/1

11
4
5
13
3

وصؾ الجنة فً القرآن الكرٌم  :و أثره فً
الشعر اإلسالمً حتى نهاٌة العصر األموي

زٌنى ،شادٌة

811/00293/1

3

تجلٌات الحداثة الشعرٌة  :فً دٌوان "البرزخ
والسكٌن" للشاعر عبد هللا حمادي
اإلٌقاع فى شعر الحداثة  :دراسة تطبٌقٌة على
دواوٌن فاروق شوشة-ابراهٌم أبوسنة-حسن
طلب-رفعت سالم
جموح العاطفة فً قصائد الحب
دوان شعري  :من ذكرٌات الربٌع

ساعد ،سامٌة

811/00821/1

3

سالمان ،محمد
سحري ،محمد
سحري ،محمد

811/00432/1
811/00421/1
811/00686/1

5
13
1

دٌوان الشٌخ أحمد سحنون  :الدٌوان األول

سحنون ،أحمد

811/00804/1

4
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سحنون ،أحمد

دٌوان الشٌخ أحمد سحنون  :الدٌوان الثانً
اإلٌقاع فً شعر نزار قبانً  :من خالل دٌوان
سحٌمً ،سمٌر
"قصائد"
سعد هللا ،أبو القاسم
الزمن األخضر  :دٌوان سعد هللا
موسوعة روائع الشعر العربً أحمد رامً
دٌوان األحوص األنصاري
الثورة الجزائرٌة فً الشعر السوري
الثورة الجزائرٌة فً الشعر السوري
من تجارب الشعر والشعراء فً الجاهلٌة
واإلسالم
الشعر وصناعته
عٌار الشعر  :لمحمد بن أحمد بن طباطبا
العلوى المتوفً سنة 422ه
الحكمة فً شعر المتنبً
المعلقات بٌن خالؾ النص وتسلسل األبٌات
الجذور و األنساغ  :دارسات نقدٌة فً جدٌد
القصٌدة العربٌة المعاصرة
فً الشعر الجاهلً  :دراسات و نصوص
فً الشعر اإلسالمً و األموي  :دراسات و
نصوص
ترسل الشعراء فً األندلس
مختارات من الشعر العربً القدٌم
المحاكاة فً الشعر الجاهلً بٌن التقلٌد و
اإلبداع
الحركة النقدٌة حول تجربة  :أمل دنقل
الشعرٌة
فن الشعر  :الماهٌة والؽنائٌة
النص و تفاعل المتلقً فً الخطاب األددبً
عند المعري  :دراسة
قضٌة الشعر الجاهلً فً كتاب ابن سالم
أم أوفى .....تتجدد رؼم اللٌل الطوٌل
بالؼة النقد و علم الشعر  :فً التراث النقدي
الموشحات األندلسٌة  :المصطلح و الوزن و
التؤثٌر
أثر القرآن فً الشعر العربً الحدٌث
نزار قبانً  :رئٌس جمهورٌة الشعراء
نزار قبانً ومشكالت اإلبداع الفنً
نزار قبانً  :الشعر السٌاسً وقصائد خارجة
على القانون
سٌمٌائٌة الخطاب الشعري  :فً دٌوان (مقام
البوح) للشاعر عبد هللا العشً
فً معرفة الخطاب الشعري  :داللة الزمان و
بالؼة الجهة
األصول الفنٌة للشعر الجاهلً

811/00805/1

4

811/00911/1
811/00447/1

2
4

سعد ،محمد
سعدي ،ضناوي
سعدي ،عثمان
سعدي ،عثمان

811/00300/1
811/00737/1
811/00371/1
811/00372/1

2
4
1
1

سعفان ،كامل
سالم ،محمد

811/00453/1
811/00274/1

5
11

سالم ،محمد
سالمةٌ ،سري

811/00540/1
811/00225/1

3
4

سلوم ،داود

811/00369/1

3

سلٌمان ،خالد
سلٌمان ،سالم

811/00224/1
811/00159/1

3
7

سلٌمان ،سالم
سلٌمان ،سالم
سلٌمان ،سحر

811/00181/1
811/00277/1
811/00884/1

7
8
5

سلٌمان ،سلٌمان

811/00214/1

14

سلٌمان ،محمد
سمحان ،محمد

811/00161/1
811/00875/1

15
6

سمٌر ،حمٌد
شاكر ،محمود
شتات،إسماعٌل إبراهٌم

811/00314/1
811/00627/1
811/00809/1

3
10
1

شتوان ،بوجمعة

811/00312/1

8

شدٌفاتٌ ،ونس
شراد ،شلتاغ
شرؾ ،عبد العزٌز
شرؾ ،عبد العزٌز

811/00279/1
811/00128/1
811/00321/1
811/00714/1

5
2
1
1

شرؾ ،عبد العزٌز

811/00796/1

1

شقرون ,شادٌة

811/00307/1

13

شكري ،إسماعٌل
شلبً ،سعد

811/00384/1
811/00065/1

3
9
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مقدمة القصٌدة عند أبً تمام و المتنبً
شرح دٌوان الخنساء
شرح دٌوان ابن زٌدون
شرح دٌوان ابً نواس الحسن بن هانً
وردة العشاق
ضٌاء الدٌن وشعراء المعارك النقدٌة :
أبوتمام والبحتري والمتنبً
اإلشتؽال الجمالً للمعنى األخالقً  :دراسة
فً شعرٌة المدائح النبوٌة
فً حضرة موالي الشعر
الشوقٌات(الصحٌحة)  :السٌاسة و التارٌخ و
اإلجتماع
الشوقٌات(الصحٌحة)
الشوقٌات(الصحٌحة)  :المراثً
الشوقٌات(الصحٌحة)
دٌوان أحمد شوقً
دٌوان أحمد شوقً
الشوقٌات  :شعر المرحوم أحمد شوقً

شلبً ،سعد
شمس الدٌن ،إبراهٌم
شمس الدٌن ،إبراهٌم
شمس الدٌن ،إبراهٌم
شناعة ،طلعت

811/00519/1
811/00638/1
811/00641/1
811/00642/1
811/00048/1

1
10
10
10
8

شهوان ،وفاء

811/00386/1

3

شهٌد ،عبد الفتاح
شوشة ،فاروق

811/00870/1
811/00057/1

8
6

شوقً ،أحمد
شوقً ،أحمد
شوقً ،أحمد
شوقً ،أحمد
شوقً ،أحمد
شوقً ،أحمد
شوقً ،أحمد

811/00600/1
811/00601/1
811/00602/1
811/00603/1
811/00665/1
811/00666/1
811/00674/1

1
1
1
1
2
2
2

الشوقٌات  :شعر أمٌر الشعراء أحمد شوقً

شوقً ،أحمد

811/00692/1

15

الشوقٌات  :شعر أمٌر الشعراء أحمد شوقً

شوقً ،أحمد

811/00693/1

15

الشوقٌات  :شعر أمٌر الشعراء أحمد شوقً

شوقً ،أحمد

811/00694/1

15

الشوقٌات  :شعر أمٌر الشعراء أحمد شوقً
الشوقٌات
نظرٌة األدب األرسطٌة العربٌة  :مشكالت
أساسٌة
التفضٌل الجمالً فً الشعر الحدٌث  :شعر
المهجر بؤمرٌكا
دٌوان الرافعً
دٌوان االنصاري
الصورة الشعرٌة فً النقد العربً الحدٌث
الشعر و الدٌن  :فاعلٌة الرمز الدٌنً المقدس
فً الشعر العربً
الشاهد الشعري فً النقد و البالؼة  :قضاٌا و
ظواهر و نمادج
دٌوان قبل أثناء بعد
شعر سابق بن عبد هللا البربري  :جمع و
تحقٌق و دراسة
شعر طرٌح بن إسماعٌل الثقفى  :دراسة
وجمع وتحقٌق
حدٌث الرمل
عبد العزٌز شرؾ  :ونبع الحب
كوكبة من شعراء العصر
الؽربة و الحنٌن فً الشعر األندلسً
شرح دٌوان علً محمود طه

شوقً ،أحمد
شوقً ،أحمد

811/00695/1
811/00789/1

15
2

شولر ،جرٌجور

811/00026/1

10

شٌخة ،محمد األمٌن
صادق الرافعً ،مصطفى
صادق ،اٌمن
صالح ،بشرى

811/00922/1
811/00775/1
811/00656/1
811/00582/1

7
5
4
3

صالح ،كامل

811/00544/1

4

صالحً ،عبد الرزاق
صبح ،محمود

811/00392/1
811/00652/1

3
3

ضٌؾ ،بدر

811/00469/1

7

ضٌؾ ،بدر
ضٌؾ ،رمل
ضٌؾ ،شوقً
طبانة ،بدوي
طحطح ،فاطمة
طه ,علً محمود

811/00567/1
811/00606/1
811/00504/1
811/00588/1
811/00416/1
811/00645/1

4
6
6
2
3
7
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فوق المعنى
فً مرآة الشعر الجاهلً  :دراسة فنٌة تحلٌلٌة
مقارنة
أسس النقد األدبً فً عٌار الشعر
إتجاهات النقاد العرب فً قراءة النص
الشعري الحدٌث
اتجاهات النقاد العرب  :فً قراءة النص
الشعري الحدٌث
تارٌخ النقد األدبً عند العرب  :نقد الشعر من
القرن الثانً حتى القرن الثامن الهجري
فن الشعر
اتجاهات الشعر العربً المعاصر
عمر بن أبً ربٌعة فً الخطاب النقدي
العربً الحدٌث
الشعر واللؽة
دٌوان عبد الواحد بن نصر المخزومً :
الببؽاء
النفس فً الشعر الجاهلً
شعراء ما بعد الدٌوان
شعراء ما بعد الدٌوان
حدٌث الشعر
شعراء ما بعد الدٌوان
فً إٌقاع شعرنا العربً و بٌئته
شعراء و تجارب  :نحو منهج تكاملً فً النقد
التطبٌقً

طٌبى ،محمد

811/00608/1

6

عامر ،فتحً
عامر ،فخر الدٌن

811/00248/1
811/00004/1

5
2

عبابنة ،سامً

811/00024/1

5

عبابنة ،سامً

811/00354/1

3

عباس ،إحسان
عباس ،إحسان
عباس ،إحسان

811/00018/1
811/00135/1
811/00255/1

17
3
4

عباس ،شادان
عبد البدٌع ،لطفً

811/00115/1
811/00481/1

13
8

عبد الجابر ,سعود
عبد الجلٌل ،حسنً
عبد الحلٌم ،عبد اللطٌؾ
عبد الحلٌم ،عبد اللطٌؾ
عبد الحلٌم ،عبد اللطٌؾ
عبد الحلٌم ،عبد اللطٌؾ
عبد الحمٌد ،محمد

811/00393/1
811/00196/1
811/00113/1
811/00124/1
811/00134/1
811/00598/1
811/00553/1

3
4
9
6
2
4
7

عبد الداٌم ،صابر

811/00497/1

2

811/00006/1
811/00263/1

5
6

مناهج نقد الشعر  :فً األدب العربً الحدٌث عبد الرحمن ,محمد
عبد الرحمن ،عفٌؾ
الشعر الجاهلً  :حصاد قرن
الصورة الفنٌة فً قصٌدة المدح بٌن ابن سناء
الملك و البهاء زهٌر  :تحلٌل ونقد و موازنة
متاهة النقد العربً المعاصر
نزار قبانً  :شعره بٌن مواطن اإلبداع و
أسرار الجمال
الشعر العربً القدٌم  :دراسة نقدٌة تحلٌلٌة
لظاهرة اإلؼتراب

عبد الرحٌم ،عالء
عبد الرحٌم ،وائل

811/00119/1
811/00032/1

5
2

عبد العزٌز ،مجدى

811/00177/1

3

عبد الفتاح ,كامٌلٌا

811/00074/1

13

بواعث اإلؼتراب و جموح التكوٌن  :دراسة
نقدٌة تحلٌلٌة فً شعر ٌوسؾ حسن العارؾ

عبد الفتاح ,كامٌلٌا

األصولٌة و الحداثة فً شعر حسن محمد
حسن الزهرانً  :دراسة تحلٌلٌة نقدٌة
اشكالٌة الوجود اإلنسانً  :دراسة نقدٌة
تطبٌقٌة فً الشعر الواقعً و الحداثً

811/00076/1

18

عبد الفتاح ,كامٌلٌا

811/00087/1

4

عبد الفتاح ,كامٌلٌا

811/00093/1

8
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رثائٌات الفارس المؽٌب و أثرها فً
المقومات الفنٌة للنص الشعري  :دراسة نقدٌة
تحلٌلٌة فً شعر أ .د  /صالح سعٌد الزهرانً عبد الفتاح ,كامٌلٌا
القصٌدة العربٌة المعاصرة  :دراسة تحلٌلٌة
عبد الفتاح ,كامٌلٌا
فً البنٌةالفكرٌة و الفنٌة

811/00100/1

4

811/00220/1

8

811/00403/1

6

811/00232/1
811/00713/1
811/00139/1
811/00047/1
811/00478/1

3
3
4
7
5

811/00253/1

3

811/00499/1
811/00700/1

6
6

حركة الشعر فً ظالل المإثرات اإلسالمٌة
شعرٌة الجذور  :قراءات فً شعر عز الدٌن
المناصرة
المذهب البدٌعً فً الشعر و النقد
السٌرة الذاتٌة الشعرٌة  :قراءة فً التجربة
السٌرٌة لشعراء الحداثة العربٌة
لذة القراءة  :حساسٌة النص الشعري
المؽامرة الجمالٌة للنص الشعري

عبدهللا ،التطاوي

811/00463/1

2

عبٌد هللا ،محمد
عبٌد ،رجاء

811/00256/1
811/00515/1

4
5

عبٌد ،محمد
عبٌد ،محمد
عبٌد ،محمد

811/00131/1
811/00167/1
811/00182/1

11
5
29

القصٌدة العربٌة الحدٌثة  :حساسٌة اإلنبثاقة
الشعرٌة األولى جٌل الرواد و الستٌنات
هكذا أعبث برمل الكالم  :هذه قصائدي
مراٌا التخٌل الشعري

عبٌد ،محمد
عبٌد ،محمد
عبٌد ،محمد

لؽة الحرب فً شعر الحماسة  :دراسة داللٌة عبد القادر ،عبد اللطٌؾ
أدب األطفال المنظوم ( :شعر األطفال:
عبد الكافً ,إسماعٌل
اتجاهاته ونقده)
عبد اللطٌؾ ،محمد حماسة
اإلبداع الموازي  :التحلٌل النصً للشعر
عبد هللا الضمور ،نزار
الزهد فً الشعر العباسً
عبد هللا ،نجاة
مناجم األرق
عبد المطلب ،محمد
قراءة ثانٌة فً شعر إمرئ القٌس
القصٌدة الهجائٌة عند ابن عنٌن - 549 :
عبد الهادي ،عبد الحفٌظ
 630ه الموقؾ و األدات
دوائر التناص  :معارضات البارودي للمتنبً
عبد الواحد ،عمر
 :دراسة فً التفاعل النصً
عبد الوهاب ،سعاد
الشعر العربً الحدٌث  :البنٌة والرإٌة

رإٌا الحداثة الشعرٌة  :نحو قصٌدة عربٌة
جدٌدة  :قراءة فً األنموذج األردنً
تؤوٌل النص الشعري
إضاءة النص  :قراءات فً الشعر العربً
الحدٌث
شعر المرأة فً العصر العباسً  :دراسة
تارٌخٌة تحلٌلٌة فنٌة
األعمال الشعرٌة الكاملة
األعمال الشعرٌة الكاملة
دروس فً النقد األدبً القدٌم  :أشكاله و
صوره و مناهجه
الشعرٌة و الثقافة  :مفهوم الوؼً الكتابً
ومالمحه فً الشعر العربً القدٌم

811/00346/1
811/00364/1
811/00388/1

9
3
3

عبٌد ،محمد
عبٌد ،محمد

811/00571/1
811/00701/1

2
5

عثمان ،إعتدال

811/00581/1

4

عثمان ،عبد الفتاح
عدوان ،ممدوح
عدوان ،ممدوح

811/00282/1
811/00442/1
811/00443/1

6
1
1

عروة ,عمر

811/00799/1

6

عزالدٌن ،حسن

811/00479/1

5
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جرٌر شاعر النقائض األموٌة و النزعة الدٌنٌة عزام ،خالد
عسران ،محمود
اإلٌقاع فً الشعر العربً  :شوقً نموذجا
عصفور ،جابر
مفهوم الشعر  :دراسة فً التراث النقدي
رإى العالم عن تؤسٌس الحداثة العربٌة فً
عصفور ،جابر
الشعر
دٌوان الشعر العربً الجدٌد  :بالد المؽرب
العربً لٌبٌا الجزائر المؽرب تونس مورٌتانٌا عضٌمة ،محمد
الشعر و الشعراء فً بلدان الشام فً العصر
عطوان ،حسٌن
االموي
أفعال الكالم فً الشعر الجاهلً  :دراسة فً
عكاب ،دالٌا أحمد
نصوص الحوادث

811/00298/1
811/00456/1
811/00431/1

8
4
1

811/00575/1

5

811/00175/1

3

811/00434/1

2

811/00929/1

2

علً الهمدانً ،أحمد

811/00301/1

7

علً ،أحمد

811/00836/1

3

علً ،سلمى

811/00082/1

8

علً ،سلمى سلمان
علً ،شاكر
علً ،هصٌص

811/00464/1
811/00566/1
811/00435/1

3
3
3

علٌماتٌ ،وسؾ
عمارة ،إخالص

811/00106/1
811/00064/1

33
4

عمارة ،إخالص

811/00586/1

6

نفوس عزٌزة  :قراءة نقدٌة فً المٌة العرب
األعمال الشعرٌة 2007-1969 :
الشعر العباسً وأبرز اتجاهاته وأعالمه :
دروس
تؤوٌل الشعر و فلسفته عند الصوفٌة

عمارة ،إخالص
عمر ،أزراج

811/00685/1
811/00808//1

10
1

عمر ،عروة
عودة ،أمٌن

811/00362/1
811/00197/1

40
15

قراءة النص الشعري  :الحدٌث و المعاصر
حكاٌات الحٌوان فً شعر شوقً

عوٌن ,أحمد
عوٌن ,أحمد

811/00125/1
811/00368/1

7
3

الطبٌعة الرومانسٌة فً الشعر العربً الحدٌث عوٌن ،أحمد
الحوارات التنوٌرٌة  :قراءة فً شعر الفرق
عوٌن ،أحمد
اإلسالمٌة  :عصر بنً أمٌة
عٌد ،رجاء
التراث النقدي  :نصوص و دراسة

811/00563/1

5

811/00569/1
811/00503/1

4
5

لؽة الشعر  :قراءة فً الشعر العربً الحدٌث عٌد ،رجاء
عٌد ،رجاء
القول الشعري  :منظورات معاصرة
عٌدٌ ،وسؾ
الشعر األندلسً و صدى النكبات
عٌدٌ ،وسؾ
دٌوان الفروسٌة
عٌسى ,فوزي
شعراء معاصرون

811/00520/1
811/00624/1
811/00622/1
811/00661/1
811/00092/1

6
2
13
2
12

دٌوان الهمدانً  :شعر أحمد علً الهمدانً
مفهوم الشعر عند الشعراء  :من بشار إلى
أبً العالء
المرأة فً الشعر األندلسً  :عصر الطوائؾ
( من سنة  484 - 400هجري )
القٌم الخلقٌة فً الشعر األندلسً  :عصر
الطوائؾ و المرابطٌن
الترؼٌب و الترهٌب فً شعر اإلسالم
وجه الخطٌئة  :مراٌا االتهام و البراءة
النسق الثقافً  :قراءة ثقافٌة فً أنساق الشعر
العربً الحدٌث
الشعر و هموم اإلنسان المعاصر
زهرات من رٌاض المهجر  :مختارات
ودراسة
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الشعر العربً فً صقلٌة  :فً القرن الخامس
الهجري
فً الشعر العباسً
الشعر األندلسً  :فً عصر الموحدٌن
النص الشعري و آلٌات القراءة
الهجاء فً األدب األندلسً

عٌسى ,فوزي
عٌسى ,فوزي
عٌسى ,فوزي
عٌسى ,فوزي
عٌسى ,فوزي

811/00132/1
811/00156/1
811/00199/1
811/00210/1
811/00230/1

4
13
15
15
7

الشمعة عند شعراء العصر العباسً الثانً
المراة فً شعر الخوارج

عٌسى ،أحمد
عٌسى ،أحمد

811/00510/1
811/00589/1

10
3

تجلٌات الشعرٌة  :قراءة فً الشعر المعاصر
لؽة الشعر عند الجواهري
مراٌا المعنى الشعري  :أشكال األداء فً
الشعرٌة العربٌة :من قصٌدة العمود إلى
القصٌدة التفاعلٌة

عٌسى ،فوزي
ؼالب ،ناصر

811/00596/1
811/00412/1

1
3

ؼركان ،رحمن

811/00818/1

6

ؼزال ،عدنان محمد
ؼطاشة ,داود
فتح الباب ،حسن
فخر الدٌن ،جودت

811/00882/1
811/00377/1
811/00370/1
811/00708/1

8
15
1
8

فخر الدٌن ،حودت

811/00019/1

10

فرحاتٌ ،وسؾ شكري
فلوس ،األخضر
فإاد ،عماد
فوؼالً ،بادٌس
فوؼالً ،جمال

811/00763/1
811/00610/1
811/00812/1
811/00102/1
811/00876/1

12
6
1
28
10

فٌتور ،عمران
فٌدوح ،عبد القادر
فٌدوح ،عبد القادر

811/00290/1
811/00165/1
811/00375/1

12
6
3

فٌطس ،عبد القادر
قارؾ ،عٌسى

811/00904/1
811/00919/1

10
6

قاسم ,حسٌن
قاسم ،حمٌد

811/00023/1
811/00045/1

8
2

811/00489/1
811/00360/1

2
6

811/00187/1

5

811/00260/1

1

أبو تمام الطائً  :مصادر دراسته ومراجعها
باقات من الشعر العربً القدٌم
ثورة الجزائر فً إبداع شعراء مصر
اإلٌقاع و الزمان  :كتابات فً نقد الشعر
شكل القصٌدة العربٌة فً النقد العربً  :حتى
القرن الثامن الهجري
دٌوان الصعالٌك  :الشنفرى -عروة بن الورد-
تؤبط شرا -السلٌك بن السلكة
األنهار األخرى
رعاة ظالل حارسو عزالت أٌضا
الزمان و المكان  :فً الشعر الجاهلً
كتاب األلم
شعر الؽزل عند امرئ القٌس  :دراسة فً
األدب الجاهلً
اإلتجاه النفسً فً نقد الشعر العربً
إراءة التؤوٌل ومدارج معنى الشعر
التشكٌل الفنً للشعر الملحون الجزائري :
مهاد نظري و دراسة تطبٌقٌة
مهب الجسم...مهب الرٌح  :شعر
األصول التراثٌة فً نقد الشعر العربً
المعاصر فً مصر  :دراسة فً اصالة
التراث النقدي عند العرب
وهذا صحٌح أٌضا

اإلتجاه األسلوبً البنٌوي فً نقد الشعر العربً قاسم ،عدنان
قاسم ،مقداد
البنٌة اإلٌقاعٌة فً شعر الجواهري
التجربة الشعرٌة و اإلبداع اللؽوي :
اإلستخدام الفنً للطاقات الصوتٌة و الحسٌة
قبانً ،عبد الباري
والعقلٌة
األعمال الشعرٌة و السٌاسٌة  :المجموعة
قبانً ،نزار
الكاملة 1
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نزار قبانً قصائد صنعت مجدي و قصائد
تعرضت لمقص الرقٌب
نهر الؽواٌات
التجربة الشعرٌة  :عند ابن المقرب مضمونها
و بناإها الفنً
عاشقات الوقت
شرح المعلقات العشر
دٌوان الشهٌد الربٌع بوشامة
هذي..الجزائر  :تارٌخ...وثورة شعر
إبن عمار األندلسً  :دراسات أندلسٌة :
دراسات تارٌخٌة روائٌة لقضاٌا سٌاسٌة و
أدبٌة و قراءة معاصرة متؤنٌة
علم الشعر العربً  :فً العصر الذهبً
بالؼة المكان  :قراءة فً مكانٌة النص
الشعري
التجربة اإلبداعٌة بٌن اإلرضاء و األلم فً
الشعر
محاوالت للتجدٌد فً إٌقاع الشعر
التؤوٌل و خطاب الرمز  :قراءة فً الخطاب
الشعري الصوفً العربً المعاصر
صورة المرأة فً شعر الصعالٌك اللصوص :
حتى نهاٌة العصر األموي
الشعر الجاهلً  :فً كتب المختارات الشعرٌة
دراسة فً الشكل والمضمون
الرمز والقناع فً الشعر العربً الحدٌث :
السٌاب ونازك والبٌاتً
فً لؽة القصٌدة الصوفٌة
من جمالٌات إٌقاع الشعر العربً
المقدس الدٌنً فً الشعر العربً المعاصر :
من النكبة إلى النكسة
ابو العالء المعري أو متاهات القول
بنٌة األرجوزة و جمالٌة تلقٌها عند العرب
البنى السردٌة فً شعر الصعالٌك
فجر الندى
الرمز فً الشعر العربً
شعراء األمكنة و أشعارهم
شموس الحرٌة  :مختارات شعرٌة سودانٌة
عن الثورة الجزائرٌة
الموازنة بٌن الشعراء
جمالٌات الشعر العربً المعاصر
مراٌا اإلستشراق األلمانً المعاصر  :و
الشعر العربً القدٌم
الجمال الصوتً لإلٌقاع الشعري  :تائٌة
الشنفرى أنموذجا
شعر ابن قٌس الرقٌات بٌن السٌاسة والؽزل :
تحقٌق ودراسة

قبانً ،نزار
قذٌفة ،عبد الكرٌم

811/00707/1
811/00613/1

4
6

قلقٌلة ،عبده
قماز ،نواري
قمٌحة ،مفٌدة
قنان ،جمال
قٌصر ،مصطفى

811/00539/1
811/00609/1
811/00186/1
811/00437/1
811/00896/1

9
7
3
13
5

قٌصر ،مصطفى
كانثا رٌنو ،فٌنسنثً

811/00903/1
811/00080/1

5
10

كحلوش ,فتٌحة

811/00311/1

9

كرٌت ،نادٌة
كشك ،أحمد

811/00009/1
811/00470/1

6
6

كعوان ،محمد

811/00803/1

10

كفافً ،منذر

811/00091/1

3

كفافً ،منذر

811/00097/1

17

كندي ،محمد
كندي ،محمد
كنوان ،عبد الرحٌم

811/00233/1
811/00409/1
811/00501/1

25
6
3

كنون ،أحمد
كٌلٌطو ،عبد الفتاح

811/00356/1
811/00673/1

3
2

لعرج ،المهدي
لفتة ،ضٌاء
لوحٌشً ،ناصر
لوحٌشً ،ناصر
مارون ،جورج

811/00357/1
811/00324/1
811/00612/1
811/00907/1
811/00587/1

3
3
6
2
2

مؤمون ،رانٌا
مبارك ،زكً
مجاهد ،مجاهد

811/00852/1
811/00110/1
811/00522/1

1
14
2

مجموعة من الإلفٌن

811/00209/1

5

مجٌد ،هارون

811/00819/1

17

محمد ،إبراهٌم

811/00477/1

2
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محمد ،جلٌل
محمد ،جلٌل
محمد ،عبد الفتاح

811/00166/1
811/00828/1
811/00594/1

19
2
3

الخوؾ فً الشعر العربً  :قبل اإلسالم
قراءات نصٌة فً الشعر الجاهلً
الجواهر فً المرأة والحب والؽزل
التجرٌب و الحداثة  :دراسات فً التجربة
الشعرٌة
األسلوبٌة الشعرٌة  :قراءة فً شعر محمود
حسن إسماعٌل
فً نقد الشعر
الشعر و الشعراء
الصورة الفنٌة فً مختارات البارودي :
مالمحها و تطورها
أمل دنقل بٌن البكاء و الكعكة و البسوس :
نمادج من الشعر السٌاسً
الؽزل فً شعر بشار بن برد  :دراسة أسلوبٌة
دٌوان بشار بن برد
دراسة فً لؽة الشعر عند إٌلٌا أبو ماضً

محمد ،عبد المطلب

811/00218/1

8

محمد ،عشتار
محمود الربٌعً
محمود ،الشٌخ

811/00558/1
811/00001/1
811/00195/1

8
2
7

محمود ،جمعة

811/00455/1

5

محمود ،عبد الباسط

811/00254/1

4

محمود ،عبد الباسط
محمود ،عبد الباسط

811/00514/1
811/00521/1

5
5

محً الدٌن ،سامر

811/00363/1

3

مراشدة ،علً

811/00104/1

27

مراشدة ،علً

811/00264/1

10

مرتاض ،عبد المالك

811/00374/1

3

مرتاض ،عبد الملك

811/00297/1

11

مرتاض ،محمد

811/00237/1

9

مزدور ،أحسن
مسلك ،محمد

811/00564/1
811/00408/1

6
3

شعر العمٌان  :الواقع،الخٌال،المعانً و
الصور الفنٌة حتى القرن الثانً عشر المٌالدي مصاوره ،نادر

811/00379/1

3

811/00458/1

6

811/00712/1
811/00173/1
811/00075/1
811/00846/1
811/00422/1

2
5
23
5
4

811/00395/1
811/00444/1
811/00562/1

3
7
5

811/00208/1

3

روائع من قصائد شاعر المنفى أحمد مطر
فً الشعر الحدٌث  :محمود سامً البارودي
دراسة فنٌة
بنٌة القصٌدة الجاهلٌة  :دراسة تطبٌقٌة فً
شعر النابؽة الذبٌانً
شعرٌة القصٌدة قصٌدة القراءة  :تحلٌل
مركب لقصٌدة أشجان ٌمانٌة
قضاٌا الشعرٌات  :متابعة وتحلٌل ألهم قضاٌا
الشعر المعاصرة
التجربة الصوفٌة عند شعراء المؽرب العربً
 :فً الخمسٌة الهجرٌة الثانٌة
الثورة الجزائرٌة فً الشعر المصري
المعاصر
ثالثٌة أمكنة التؽٌٌب  :من أدب السجون

فً النص األدبً  :دراسات أسلوبٌة إحصائٌة مصلوح ،سعد
حازم القرطاجنً ونظرٌة المحاكاة والتخٌل
مصلوح ،سعد عبد العزٌز
فً الشعر
مطر ,احمد
أحمد مطر  :األعمال الشعرٌة الكاملة
مطر ،أحمد
أحمد مطر  :األعمال الشعرٌة
مطر ،أحمد
األعمال الشعرٌة أحمد مطر
مطشر ،رعد
الؽرقى ٌجمعون المرجان
الزمان و المكان فً شعر أبً الطٌب المتنبً مطلك ،حٌدر
معاش ،أحمد
التراوٌح و أؼانً الخٌام
معاش ،أحمد
دواوٌن الزمن الحزٌن
المقدس و المدنس بٌن الشعر و الخالفة :
معٌطة ،أحمد
الولٌد بن ٌزٌد نمودجا
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التماسك النصً لالستخدام اللؽوي فً شعر
الخنساء
تحلٌل الخطاب الشعري  :استراتٌجة التناص
األبعاد الفكرٌة والفنٌة فً القصائد السبع
المعلقات
المقدمة الطللٌة عند النقاد المحدثٌن  :دراسة
تحلٌلٌة
أٌتها الحمقاء
قراءة اآلخر  :القصٌدة العربٌة و النظرٌات
األجنبٌة
منزالت الرإٌا  :الشاعر العربً المعاصر
وعالمه
شعرٌة المكان  :قراءة فً شعر مانع سعٌد
العتٌبة
التراث والشعر  :دراسة نصٌة فً تجلٌات
البطل الشعبً

مفتاح ،إبراهٌم

811/00885/1

8

مفتاح ،محمد

811/00583/1

18

مفقوده ،صالح

811/00440/1

1

مقدادي ،محمود
مكارٌا ،عبد القادر

811/00030/1
811/00618/1

25
4

ملحم ،إبراهٌم

811/00086/1

11

ملحم ،إبراهٌم

811/00827/1

5

ملحم ،إبراهٌم

811/00912/1

2

ملحم ،إبراهٌم

811/00916/1

2

811/00924/1

5

811/00088/1
811/00546/1
811/00920/1

5
2
5

811/00840/1

2

811/00163/1

4

811/00860/1

1

811/00306/1

21

811/00105/1
811/00822/1
811/00404/1
811/00702/1
811/00347/1

23
5
9
6
3

811/00235/1

30

811/00236/1

50

811/00923/1

6

811/00063/1

5

الذات واآلخر  :قراءة فً شعر طرفة بن العبد ملكاوي ،نضال ٌوسؾ محمد
بنٌة اإلٌقاع فً الشعر العربً المعاصر :
ملوك ،صبٌرة
قراءة فً شعر صالح عبد الصبور
مناصرة ،عز الدٌن
األعمال الشعرٌة
مناصري ،وفاء
الشعر والتمثٌل  :أحمد مطر أنموذجا
حفرٌات األنساق األبستمولوجٌة فً شعر أبً
مناؾ ،عالء
الطٌب المتنبً
التحدٌث فً النص الشعري  :دراسة نقدٌة فً
مناؾ ،عالء هاشم
شعر بدر شاكر السٌاب
دٌوان محمد العٌد محمد على خلٌفة

منشورات وزارة التربٌة الوطنٌة

الخطاب الموازي للقصٌدة العربٌة المعاصرة منصر ,نبٌل
أدونٌس و بنٌة القصٌدة القصٌرة  :دراسة فً
منصور ،آمال
أؼانً مهٌار الدمقشً
منصور ،آمال
استراتٌجٌة التؤوٌل عند أدونٌس
منصور ،حمدي
قراءة فً الشعر الجاهلً
منصور ،حمدي
دراسات فً الشعر الجاهلً و اإلسالمً
منصور ،محمود
شعر ٌحٌى بن هذٌل األندلسً
شعر الؽزوات  :أٌام الرسول صلى هللا علٌه
مهداوي ،محمد
و سلم أؼراضه و خصائصه الفنٌة
جمالٌات المقدم فً الشعر العربً القدٌم :
مقاربة تحلٌلٌة :همزٌة حسان فً فتج مكة و
بردة كعب بن زهٌر فً مدح الرسول
مهداوي ،محمد
أنمودجٌن
مصطلحات الحرب وأدواتها عند العرب من
مهداوي ،محمد
خالل الشعر القدٌم
فً التذوق األدبً  :النص الشعري تحلٌل
موافً ،عثمان
وتقوٌم
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التٌارات األجنبٌة فً الشعر العربً  :منذ
العصر العباسً حتى نهاٌة القرن الثالث
الهجري
الشعر العربً الحدٌث 1970 - 1800 :
تطور أشكال و موضوعاته بتؤثٌر األدب
الؽربً
توترات اإلبداع الشعري
فلسفة المكان فً الشعر العربً
تحلٌل الشعر
طاسٌلٌا  :شعر
صهٌل األصابع
مقام النون
شرح دٌوان جرٌر
اروع ما قٌل من الرباعٌات
أنسنة الشعر  :مدخل إلى حداثة أخرى :
فوزي كرٌم نموذجا
الشعر العباسً  :قضاٌا و ظواهر
الشعر الحدٌث فً المؽرب العربً
الشعر الحدٌث فً المؽرب العربً
شعر ابن شرؾ القٌروانً اإلبن
قصٌدة المدٌح فً األندلس  :قضاٌاه
الموضوعٌة و الفنٌة عصر الطوائؾ
تشبهنً الفوضى  :شعر
دٌوان عبٌد هللا بن قٌس الرقٌات
من دٌوان الشعر العربً  :لطالب األقسام
ؼٌر المتخصصة فً اللؽة العربٌة
روائع من قصائد شاعر المرأة و السٌاسة :
أسرار حٌاته الؽرامٌة و السٌاسٌة
نزار قبانً  :و قصائد كانت ممنوعة
طٌؾ البحتري  :فً ضوء النقد الحدٌث
النص الشعري ومشكالت التفسٌر
الحركةالشعرٌة فً لٌبٌا فً العصر الحدٌث :
الحركة الشعرٌة :لٌبٌا بداٌاتها  -اتجاهاتها -
قضاٌاها  -أشكالها  -أعالمها
الحركةالشعرٌة فً لٌبٌا فً العصر الحدٌث :
بداٌتها  -اتجاهاتها  -قضاٌاها  -أشكالها -
أعالمها
الحزن فً شعر  :بدر شاكر السٌاب
تشكل الموقؾ النقدي عند أدونٌس و نزار
قبانً  :قراءة فً آلٌات بناء الموقؾ النقدي و
األدبً عند الشاعر العربً المعاصر
المضامٌن اإلنسانٌة والتشكٌالت اللؽوٌة فً
شعر ناذر هدى
نقاد النص الشعري
استشفاؾ الشعر
أصوات النص الشعري

موافً ،عثمان

811/00535/1

4

مورٌه ،س.
مونسً ،حبٌب
مونسً ،حبٌب
مٌشال ؼوفار ،جان
مٌهوبً ،عزالدٌن
ناجً ،حسن
ناجً ،حسن
ناصر الدٌن ،مهدي
ناصٌؾ ،إمٌل

811/00251/1
811/00381/1
811/00800/1
811/00389/1
811/00675/1
811/00052/1
811/00053/1
811/00643/1
811/00593/1

4
27
8
3
2
6
6
3
2

ناظم ،حسن
نافع ،عبد الفتاح
ناوريٌ ،وسؾ
ناوريٌ ،وسؾ
نجا ,أشرؾ

811/00554/1
811/00213/1
811/00323/1
811/00334/1
811/00072/1

4
21
13
13
7

نجا ,أشرؾ
نجاح ،حدة
نجم ،محمد

811/00500/1
811/00909/1
811/00738/1

10
2
4

نخبة من األساتذة

811/00931/1

4

نزار ،قبانً
نصر هللا ،نضال
نصر هللا ،هانً
نصر ،عاطؾ

811/00316/1
811/00143/1
811/00031/1
811/00025/1

3
4
13
5

نصر ،قرٌرة

811/00201/1

2

نصر ،قرٌرة
نعمان ،خلؾ

811/00202/1
811/00400/1

2
3

نهر ,هادي

811/00112/1

32

نهر ،هادي
نوفلٌ ،وسؾ
نوفلٌ ،وسؾ
نوفلٌ ،وسؾ

811/00850/1
811/00021/1
811/00169/1
811/00487/1

2
11
2
2
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إتجاهات الشعر العربً فً القرن الثانً
الهجري
مظاهر التجدٌد فً الشعر األندلسً قبل
سقوط قرطبة
الخطاب الدٌنً فً الشعر العباسً  :إلى نهاٌة
القرن الرابع الهجري
القصٌدة السٌر ذاتٌة  :بنٌة النص وتشكٌل
الخطاب
الصورة الفنٌة فً الخطاب الشعري
الجزائري  :دراسة نقدٌة
الشعر والشعراء المجهولون فً القرن التاسع
عشر
جمالٌات القصٌدة المعاصرة
التناص المعرفً  :فً شعر عز الدٌن
المناصرة
الشعرٌات و السردٌات  :قراءة اصطالحٌة
فً الحدود و المفاهٌم
الواقع الشعري والموقؾ النقدي  :من
الجاهلٌة إلى نهاٌة القرن الثالث الهجري
البنٌة و الداللة فً شعر أدونٌس
دٌوان القدس  :من أجمل ما قٌل من أشعار
فً مدٌنة القدس الشرٌؾ
الحوار النقدي حول الشاعر
صورة النار فً الشعر المعاصر  :مصادرها
دالالتها مالمحها الفنٌة
المواقؾ اإلنسانٌة فً الشعر الجاهلً :
اإللتزام  ،و اإلؼتراب ،و التمرد
عالم المرأة فً الشعر الجاهلً
المرأة عند شعراء صدر اإلسالم  :الوجه و
الوجه اآلخر
الشعر العربً أٌام الممالٌك ومن عاصرهم
من ذوي السلطان

هدارة ،محمد

811/00257/1

10

هنً ،عبد القادر

811/00584/1

5

هٌاجنة ,محمود

811/00304/1

27

هٌاس ،خلٌل

811/00376/1

3

هٌمة ,عبد الحمٌد

811/00303//1

4

وادي ،طه
وادي ،طه

811/00475/1
811/00483/1

6
11

وعد هللا ،لٌدٌا

811/00146/1

7

وؼسٌلًٌ ،وسؾ

811/00459/1

3

وٌس ،عمار
ٌحٌاوي ،راوٌة

811/00825/1
811/00899/1

18
10

ٌعقوب ،أوس
ٌوسؾ ،أحمد

811/00349/1
811/00010/1

3
6

ٌوسؾ ،جمال

811/00144/1

2

ٌوسؾ ،حسن
ٌوسؾ ،حسنً

811/00096/1
811/00160/1

7
5

ٌوسؾ ،حسنً

811/00572/1

4

ٌوسؾ ،خالد

811/00532/1

2
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اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ

عدد
النسخ

الشفرة

3

841/00021/1

Larousse

3

841/00024/1

5

841/00019/1

Apollinaire, Guillaume Alcools
Aspects linguistiques du texte
Banks, David
poétique

المؤلف

العنوان
100 Poèmes classiques et
contemporains : Anthologie de la
poésie française

Chateaubriand et l'homme aux
songes : l'initiation à la poésie dans
les mémoires d'outre tombe
Dans l'aventure du langage
Etienne et sliman

2
2
3

841/00006/1
841/00005/1
841/00015/1

Cavallin, Jean
Clancier, Georges
Ferrah. Abdelaziz

3

841/00027/1

La Fontaine, Jean de

1
1

841/00013/1
841/00007/1

Souilahedib, Abla
Lesage, Claire

3
3
4

841/00020/1
841/00029/1
841/00012/1

Larousse
Alighieri, Dante
Lemaitr, Henri

4
4

841/00010/1
841/00009/1

Collot, Michel
Dessons, Gérard

2
3
3

841/00017/1
841/00023/1
841/00022/1

Aguettant, Louis
Baudelaire, Charles
Ovide

3

841/00028/1

Baudelaire, Charles

4
4

841/00011/1
841/00026/1

Savinel, Christine
Verlaine, Paul

Fables
Hymne a l'amour : Recueil de
poemes
Jean de la fontaine : fables
La chanson de Roland : extraits :
chanson de geste
La divine comédie
La poésie depuis baudelaire
La poésie moderne et la structure
d'horizon
Le poème
Lecture des méditations poétiques
de lamartine
Les Fleurs du mal
Les Métamorphoses
Petits poèmes en prose : (le spleen
de Paris): Poésie
Poèmes d'Emily Dickinson, au
rythme du manque
Poèmes saturniens : poésie

4

841/00016/1

Zink, Michel

Poésie et conversion au Moyen âge
Poésie française contemporaine
apollinaire : alcools
Poésies diverses : poésie

9
4

841/00002/1
841/00025/1

Marzouki, Samir
Rimbaud, Arthur

4

841/00018/1

Hadda-Wolting, Karen Poetes de l'amour

12

841/00003/1

Abdelkefi, Hédia
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Poétique de la rupture dans "La
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2

841/00008/1

4

841/00014/1

9

841/00004/1

3

841/00001/1

Darcos, Xavier

Une anthologie historique de la
poésie français

Verlaine, première manière :
Poemes saturiens, fêtes galantes
Bernadet, Arnaud
ramances sans paroles (1866-1874)
Yoga : poemes pour l'eveil et
Lowitz, Leza
l'epanouisement
-1976  أعمال شعرية: هذا الحظ و هذه النار
 جون بول،ميشال
1996
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اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻠﺤﻤﻲ و اﻟﻘﺼﺔ

المؤلف

عدد
النسخ

الشفرة

العنوان
اإللياذة  :تحرير الشاعر صموئيل
بطلر
األوديسة

عبود ،حنا
عبود ،حنا

883/00001/1
883/00002/1

3
3

الرواية اليونانية القديمة

وهبة ،محمد

883/00003/1

3
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اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ و اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ

المؤلف

الشفرة

العنوان
Littérature : 140 textes théoriques et
801/00046/1 Vassevière, Jacques critiques

عدد
النسخ
5

801/00049/1 Aboura, Abdelmajid L'oralité initiatique dans le soufisme litteraire
801/00045/1 Jouve, Vincent
? Pourquoi étudier la littérature
801/00048/1
سعٌد ،سعاد
إبداعٌة النص األدبً
801/00005/1
السعافٌن ،ابراهٌم
أسالٌب التعبٌر األدبً
801/00007/1
بطرس ,أنطونٌوس
األدب  :تعرٌفه ,ألوانه ,مذاهبه
801/00008/1
تزفٌطان ,طودوروف
األدب فً خطر
801/00006/1
ساري ،محمد
األدب و المجتمع
801/00014/1
رشوان ،حسٌن
األدب والمجتمع  :دراسة فً علم اجتماع األدب
801/00011/1
ٌقطٌن ,سعٌد
األدب والمؤسسة والسلطة  :نحو ممارسة أدبٌة جدٌدة
801/00024/1
مندور ،محمد
األدب وفنونه
801/00010/1
مندور ،محمد
األدب ومذاهبه
801/00039/1
ٌاسٌن ،السٌد
التحلٌل اإلجتماعً لألدب
التحلٌل النصً  :تطبٌقات على نصوص من التورات و
801/00021/1
بارت ،روالن
اإلنجٌل و القصة القصٌرة
801/00041/1
مفتاح ،محمد
التشابه و اإلختالف  :نحو مناهجٌة شمولٌة
801/00031/1
بومسهولً ،عبد العزٌز
الشعر الوجود والزمان  :رؤٌة فلسفٌة للشعر
801/00033/1
ناربٌون ،كارلوس
الفلسفة و الشعر
مجموعة من المؤلفٌن
801/00009/1
الروس
المدخل إلى علم األدب
801/00032/1
الزاهً ،فرٌد
النص و الجسد و التأوٌل

20
2

النظرٌة األدبٌة ومصطلحاتها الحدٌثة  :دراسة لغوٌة تحلٌلٌة حجازي ،سمٌر
جاكسون ،لٌونارد
بؤس البنٌوٌة  :األدب والنظرٌة البنٌوٌة
بوخلٌط ،سعٌد
بٌن الفلسفة واألدب  :دراسات و سٌر
علٌان ،أحمد
جدلٌة العالقة بٌن الفلسفة و األدب
االوسً ،سالم
دراسات فً الشعر والفلسفة
لوكاش ،جورج
دراسات فً الواقعٌة
بن شعٌب ،خالد
رواٌة لٌلٌات امرأة آرق فً ضوء التحلٌل النفسً
إسكاربٌت ،روبٌر
سوسٌولوجٌا األدب

801/00037/1
801/00030/1
801/00047/1
801/00034/1
801/00044/1
801/00036/1
801/00043/1
801/00042/1

5
11
8
2
3
3
14
2

سوسٌولوجٌا األدب  :اآللٌات والخلفٌة اإلٌبٌستٌمولوجٌة
سوسٌولوجٌا األدب  :دراسة الواقعة األدبٌة علً ضوء
علم اإلجتماع
سٌكولوجٌا األدب  :الماهٌة واالتجاهات
عتبات  :جرار جٌنٌت من النص إلى المناص
عتبات القول  :دراسات فً النقد ونظرٌة األدب
علم اجتماع األدب
علم إجتماع األدب
علم اجتماع األدب  :النظرٌة والمنهج والموضوع

األنطاكًٌ ،وسف

801/00001/1

3

الحسٌن ,قصً
سعٌد ,سعاد
بلعابد ،عبدالحق
بوهرور ،حبٌب
عبد الجواد ,مصطفى
البحراوي ،سٌد
البدوي ,محمد

801/00015/1
801/00002/1
801/00035/1
801/00004/1
801/00029/1
801/00012/1
801/00013/1

5
17
4
27
7
4
11

فنون األدب الحدٌث  :بٌن األدب الغربً و األدب الحدٌث

شلبً ،عبد العاصً

801/00003/1

22
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4
10
6
3
4
6
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2
3
2
2
6
2
6
2
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فنون األدب العالمً
فً األدب الفلسفً
فً الكتابة األدبٌة  :ستة مقترحات لأللفٌة الثالثة
فً النظرٌة األدبٌة و الحداثة

راغب ،نبٌل
شٌا ،شفٌق
كالفٌنو ،إٌطالو
مرزوق ,حلمً

801/00018/1
801/00026/1
801/00027/1
801/00016/1

9
3
3
10

فً علم اجتماع األدب  :تغٌر قٌمة االنتماء فً المجتمع
فً نظرٌة األدب
مع كتاب نوبل  :حورات نادرة
مقدمة فً نظرٌة األدب
موسوعة االبداع األدبً
موسوعة النظرٌات األدبٌة
نظرٌة األدب فً القرن العشرٌن
نظرٌة الشعر عند الفالسفة اإلسالمٌٌن

عبد العزٌز ،همت بسٌونً
الماضً ،شكري
عٌد ،حسٌن
تلٌمة ,عبد المنعم
راغب ،نبٌل
راغب ،نبٌل
العمري ,محمد
جمعً ،األخضر
بوثوٌلو إٌفانكوس ،خوسٌه
مارٌا

801/00040/1
801/00020/1
801/00025/1
801/00038/1
801/00017/1
801/00019/1
801/00028/1
801/00023/1

4
3
1
2
13
4
3
2

801/00022/1

1

نظرٌة اللغة األدبٌة
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اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿ

عدد
النسخ
1
3
1

الشفرة
المإلف
العنوان
813/00306/1
زٌدان ،جرجً
رمضان 17
813/00276/1 Al-Hakim, Tawfik
Diary of a country prosecutor
813/00273/1 Maspero, Gaston
Les contes populaires de l'égypte ancienne
The quest for identities : the development of the
813/00159/1 Hafez, Sabry
modern arabic short story
813/00116/1
بورٌجً ،خالدة
أب للمحبة كلها  :قصص
813/00150/1
عٌسى ،سماء
أبواب أغلقتها الرٌح  :نصوص
813/00226/1
بٌطار ،هٌفاء
أبواب موارٌة  :رواٌة
813/00111/1
أبو لبن ،زٌاد
أبً والشٌخ
اتجاهات القصة القصٌرةفً األردن من خالل الملحق الثقافً
813/00293/1
أبوسالم ،اٌناس
األسبوعً لجرٌدة الرأي فً التسعٌنات  :دراسة نقدٌة
813/00341/1
الجرمانً ،آراء
اتجاهات النقد السٌمٌائً للرواٌة العربٌة
813/00045/1
فضل ،صالح
أسالٌب السرد فً الرواٌة العربٌة
813/00269/1
العنانً ،رشٌد
استنطاق النص  :مقاالت فً السرد العربً

4
5
8
4

قصوري ,إدرٌس
ضٌف هللا ،عبد القادر
الزبٌدي ،أحمد
جبرا ،جبرا
الشرٌم ،عدنان

813/00131/1
813/00297/1
813/00154/1
813/00158/1
813/00039/1

30
9
3
6
16

حداد ،نبٌل
خلٌل جبران ،خلٌل

813/00021/1
813/00146/1

4
3

مهٌدات ،نهال
بعلً ،حفناوي
ابن رمضان ،فرج
كاٌد ،أحمد

813/00040/1
813/00084/1
813/00170/1
813/00109/1

28
4
3
5

معٌكل ،أسماء
بن ستٌتً ،سعدٌة
بشنون ،سلٌمان
الجابري ،شكٌب
الغزوٌ ،وسف

813/00313/1
813/00344/1
813/00322/1
813/00148/1
813/00019/1

5
10
5
3
2

جالٌلٌة ،سعٌدة
محفوظ ،نجٌب
ٌاغً ،عبد الرحمن
رضوان ،عبد هللا
رضوان ،عبد هللا

813/00291/1
813/00191/1
813/00046/1
813/00137/1
813/00086/1

10
2
4
3
15

عاشور ،عمر
الكردي ،عبد الرحٌم
فرٌحات ،مرٌم

813/00281/1
813/00012/1
813/00050/1

9
1
19

أسلوبٌة الرواٌة  :مقاربة أسلوبٌة لرواٌة(زقاق المدق) لنجٌب محفوظ
أضواء على جسر العبث
إعدام فراشة  :قصص
أقنعة الحقٌقة وأقنعة الخٌال
األب فً الرواٌة العربٌة المعاصرة
اإلبداع ووحدة اإلنطباع  :قراءات ونصوص فً القصة المسرحٌة
العربٌة القصٌرة
األجنحة المتكسرة
األخر فً الرواٌة النسوٌة العربٌة  :فً خطاب المؤة والجسد والثقافة
األدب األمرٌكً فً الرواٌة الجزائرٌة باللغة الفرنسٌة
األدب العربً القدٌم و نظرٌة االجناس  :القصص
األرملة  :رواٌة
األصالة و التغرٌب فً الرواٌة العربٌة  :رواٌات حٌدر حٌدر نموذجا
دراسة تطبٌقٌة
اإلطار المفاهٌمً للفضاء الروائً
األطالل المهجورة
األعمال الروائٌة شكٌب الجابري
األعمال القصصٌة الكاملة
اإلٌدٌولوجً و الفنً  :مقاربة بنٌوٌة فً رواٌتً "الٌتٌم" و "الفرٌق"
لعبد هللا العروي
الباقً من الزمن ساعة
البحث فً إٌقاع جدٌد فً الرواٌة العربٌة
البنى السردٌة  :دراسة تطبقٌة فً القصة القصٌرة
البنى السردٌة '' : ''2نقد الرواٌة
البنٌة السردٌة عند الطٌب صالح  :البنٌة الزمنٌة و المكانٌة فً (موسم
الهجرة إلى الشمال)
البنٌة السردٌة للقصة القصٌرة
التجلٌات الملحمٌة فً رواٌة األجٌال العربٌة  :دراسة نقدٌة
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3
3
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التطور الفنً لإلتجاه الواقعً فً الرواٌة العربٌة السورٌة  :دراسة
نقدٌة
التغرٌبة
التقعٌر  :كٌف ٌقرأ النص الروائً ذاته
التقنٌة الروائٌة والتؤوٌل المعرفً  :دراسات فً القصة والرواٌة  :أدب
الروائً علً خٌون
التمثال المهشم
التناص التراثً  :الرواٌة الجزائرٌة أنمودجا
التنوٌر الروائً  :استراتٌجٌة العالمة  :فضاء التؤوٌل
التوظٌف الفنً للشعر فً القصة العربٌة القدٌمة
الجرٌمة
الحب تحت المطر
الحب فوق هضبة الهرم
الحبٌب العائد
الحكاٌة و التؤوٌل  :دراسات فً السرد العربً
الحوت والصٌاد
الخبر فً السرد العربً  :الثوابث و المتغٌرات
الخبز الحافً  :سٌرة ذاتٌة روائٌة
الخطاب السردي فً الرواٌة العربٌة
الذات فً مواجهة العالم  :تجلٌات اإلغتراب فً القصة القصٌرة فً
الجزٌرة العربٌة
الرأس السابع  :مجموعة قصصٌة
الربٌع العاصف  :مع دراسة نقدٌة
الرواٌة  :مقوماتها ونشؤتها فً األدب العربً الحدٌث
الرواٌة السٌاسٌة
الرواٌة العربٌة  :المتخٌل و بنٌته الفنٌة
الرواٌة العربٌة الجدٌدة واشكالٌة اللغة
الرواٌة العربٌة الشاهدة
الرواٌة العربٌة المعاصرة واألخر  :دراسات أدبٌة ومقارنة
الرواٌة العربٌة فً فلسطٌن واألردن فً القرن العشرٌن  :مع
ببلٌوخرافٌا
الرواٌة المغاربٌة  :تشكل النص السردي فً ضوء البعد اإلٌدٌولوجً
الرواٌة فً إفرٌقٌا
الرواٌة و التارٌخ  :سلطان الحكاٌة و حكاٌة السلطان
الرواٌة والتارٌخ  :بحث فً مستوٌات الخطاب فً الرواٌة التارٌخٌة
العربٌة
الرواٌة والتراث السردي
الزلزال  :رواٌة
الزمن  :فً الرواٌة العربٌة
السراب
السرد الروائً وتجربة المعنى
السرد العربً  :مفاهٌم وتجلٌات
السرد العربً القدٌم  :األنواع والوظائف والبنٌات
السرد النسائً العربً  :مقاربة فً المفهوم و الخطاب
السرد والظاهرة الدرامٌة  :دراسة فً التجلٌات الدرامٌة للسردالعربً
القدٌم
السردٌات فً األدب العربً المعاصر
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الفٌصل ،سمر روحً
قرٌش ،روزلٌن لٌلى
سرحان ،حسن

813/00047/1
813/00134/1
813/00290/1

2
34
2

السامرائً ،ماجد
بشنون ،سلٌمان
سالم ،سعٌد
عبٌد ،محمد صابر
بٌومً ،أبو زٌد
محفوظ ،نجٌب
محفوظ ،نجٌب
محفوظ ،نجٌب
عبد العزٌز ،مجدى
كٌلٌطو ,عبد الفتاح
بوعلو ،محمد
جبار ،سعٌد
شكري ،محمد
الشرٌم ،عدنان

813/00318/1
813/00184/1
813/00138/1
813/00316/1
813/00020/1
813/00201/1
813/00193/1
813/00187/1
813/00208/1
813/00071/1
813/00263/1
813/00075/1
813/00097/1
813/00309/1

5
5
3
8
5
2
2
2
6
8
3
2
5
8

الزهرانً ،أمٌرة
القطامٌن ،عبد المهدي
الكٌالنً ،نجٌب
قسومة ،الصادق
وادي ،طه
العٌدٌ ،منى
الحسٌب ،عبد المجٌد
محفوظ ،عصام
كاظم ،نجم

813/00018/1
813/00110/1
813/00229/1
813/00022/1
813/00173/1
813/00262/1
813/00294/1
813/00042/1
813/00024/1

9
6
3
6
6
5
10
12

الماضً ،شكري

813/00025/1

4

عباس ،إبراهٌم
كوٌتزي ,ج  .م
أقلمون ،عبد السالم

813/00035/1
813/00177/1
813/00176/1

2
10
3

الشمالً ,نضال
ٌقطٌن ,سعٌد
وطار ،الطاهر
القصراوي ،مها
محفوظ ،نجٌب
بنكراد ،سعٌد
ٌقطٌن ,سعٌد
صحراوي ,إبراهٌم
كرام ,زهور

813/00032/1
813/00027/1
813/00325/1
813/00030/1
813/00240/1
813/00059/1
813/00338/1
813/00057/1
813/00077/1

7
6
1
14
2
3
2
5
4

بن تمٌم ،علً
مرتاض ،محمد

813/00067/1
813/00320/1

7
10
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السردٌة العربٌة الحدٌثة  :تفكٌك الخطاب اإلستعماري وإعادة تفسٌر
النشؤة
السكرٌة
السمان والخرٌف
السٌرة فً المشرق
السٌمٌائٌات السردٌة
الشاعر
الشحاد
الصراع الحضاري فً الرواٌة الفرانكفونٌة المغاربٌة
الصورة السردٌة فً الرواٌة والقصة والسٌنما  :قراءة فً التجلٌات
النصٌة
الصورة فً القصة بحث فً األركان و العالقات  :قصص مجدي
جعفر أنمودجا
الطباشٌر
الطرٌق
العائش فً الحقٌقة
العبرات
العرب والغرب  :فً الرواٌة العربٌة
العواصف
العواصف
الغرب فً الرواٌة العربٌة  :قندٌل أم هاشم نمودجا
الغرباء  :رواٌة
ألف و عام من الحنٌن  :رواٌة
ألف و عام من الحنٌن  :رواٌة
الفضاء ولغة السرد  :فً رواٌات عبد الرحمن منٌف
الفواعل السردٌة  :دراسة فً الرواٌة اإلسالمٌة المعاصرة
الفوضى الممكنة دراسات فً السرد العربً
القاهرة الجدٌدة
القاهرة أو زمن البداٌات
القرن األول بعد بٌاترٌس
القرن األول بعد بٌاترٌس  :رواٌة
القصة العربٌة ...عصر اإلبداع  :دراسة للسرد القصصً فً القرن
الرابع الهجري
القصة القصٌرة  :دراسة نصٌة لتطور الشكل الفنً
القصة القصٌرة الفلسطٌنٌة  :مٌالدها وتطورها 1990-1924
القصة القصٌرة جدا  :رإى وجمالٌات
القصة القصٌرة فً األدب الجزائري المعاصر
القصة دٌوان العرب  :قضاٌا ونمادج
القصص وحكاٌات الطفولة  :دراسة علمٌة وتحلٌلة ونقدٌة
القطارات  :رواٌة
الكابوس وقصص أخرى
الكرنك
الكالم والخبر  :مقدمة للسرد العربً
اللسان المبلوع  :دراسة فً رواٌات نجٌب محفوظ
اللص و الكالب
اللغة الشعرٌة وتجلٌاتها فً الرواٌة العربٌة 2000-1970 :
اللٌل الطوٌل
المؤزق المحٌر  :سلسلة قصص
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إبراهٌم ،عبد هللا
محفوظ ،نجٌب
محفوظ ،نجٌب
قرٌش ،روزلٌن لٌلى
بن مالك ،رشٌد
المنفلوطً ،مصطفى
محفوظ ،نجٌب
حاجم ،إسماعٌل

813/00105/1
813/00209/1
813/00214/1
813/00133/1
813/00063/1
813/00160/1
813/00238/1
813/00085/1

9
2
2
34
13
1
2
5

ماجدولٌن ،شرف الدٌن

813/00069/1

4

عبد الخالق ،نادر
ملهاق ،فضٌلة
محفوظ ،نجٌب
محفوظ ،نجٌب
المنفلوطً ،مصطفى
علٌان ،حسن
خلٌل جبران ،جبران
خلٌل جبران ،جبران
نور الدٌن ،صدوق
خدوسً ،رابح
بوجدرة ،رشٌد
بوجدرة ،رشٌد
إبراهٌم ،صالح
البنا ،بان
العالم ،عبد الرحٌم
محفوظ ،نجٌب
الرحبً ،سٌف
معلوف ،أمٌن
معلوف ،أمٌن

813/00002/1
813/00274/1
813/00196/1
813/00189/1
813/00162/1
813/00029/1
813/00127/1
813/00147/1
813/00048/1
813/00253/1
813/00095/1
813/00178/1
813/00052/1
813/00062/1
813/00065/1
813/00211/1
813/00315/1
813/00219/1
813/00093/1

9
5
2
2
1
7
1
3
4
10
5
5
6
23
3
2
5
4
1

الموافً ،ناصر
صالح ،رزق
فاعورٌ ،اسٌن
المناصرة ،حسٌن
عباس ،ابراهٌم
وادي ،طه
عبد الكافً ,إسماعٌل
الجندي ،عبد العزٌز
الكٌالنً ،نجٌب
محفوظ ،نجٌب
ٌقطٌن ,سعٌد
ابو لبن ،زٌاد
محفوظ ،نجٌب
ٌعقوب ،ناصر
الملوحً ،مظهر
بشٌر ،سعدونً

813/00008/1
813/00267/1
813/00015/1
813/00314/1
813/00332/1
813/00005/1
813/00016/1
813/00157/1
813/00231/1
813/00199/1
813/00061/1
813/00128/1
813/00213/1
813/00051/1
813/00181/1
813/00284/1

7
1
4
8
1
6
2
3
3
2
11
6
2
4
1
1
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المتخٌل الروائً  :سلطة المرجع وانفتاح الرإٌا :دراسة فً تجربة
إبراهٌم نصر هللا الروائٌة
المتخٌل فً الرواٌة الجزائرٌة  :من المتماثل إلى المختلف
المجنون
المحافل  :رواٌة
المحبة سر هللا المكنون
المراٌا
المرث
المصطلح السردي فً النقد األدبً العربً الحدٌث
المغامرة الجمالٌة للنص الروائً
المقموع والمسكوت عنه فً السرد العربً
المكان فً الرواٌة العربٌة  :الصورة والداللة
المكان فً القصة القصٌرة الجزائرٌة الثورٌة  :دراسات بنٌوٌة لنفوس
ثائرة
المكان وداللته فً رواٌة "مدن الملح" لعبد الرحمن منٌف
الممكن من المستحٌل
المنامات فً الموروث الحكائً العربً  :دراسة فً النص الثقافً
والبنٌة السردٌة
المواقف النقدٌة قراءة فً نقد القصة القصٌرة  :قراءة فً نقد القصة
القصٌرة
الموت ٌؤخد مقاماتنا
الموضوع و السرد  :مقاربة بنٌوٌة تكوٌنٌة فً األدب القصصً دراسة
ألدب مهدي عٌسى الصقر فنٌة و موضاعاتٌة
النبً ؛ رمل وزبد ؛ األرواح المتمردة ؛ األجنحة المتكسرة
النزعة اإلنسانٌة  :فً الرواٌة العربٌة وبنات جنسها
النزوع األسطوري فً الرواٌة العربٌة المعاصرة
النسوة المحاربات  :نساء األمازون
النظرات
النظرات
النظرات
النوارس تحتمً تحت الغٌوم الصٌفٌة  :رواٌة
الهداٌا الصامتة  :قصة
ألوان  :قصص مترجمة
الوغد  :رواٌة
ألٌات إنتاج النص الروائً نحو تصور سٌمٌائً
أمام العرش
إمرأة بال مالمح  :رواٌة
إنشائٌة الخطاب فً الرواٌة العربٌة الحدٌثة
انفتاح النص الروائً  :النص والسٌاق
إٌقاع الزمن فً  :الرواٌة العربٌة المعاصرة
باب القنطرة  :رواٌة
بخط الٌد  :شظاٌا من ذاكرة الزمن المغربً
بداٌة و نهاٌة
بناء الحكاٌة والشخصٌة فً الخطاب النسائً العربً
بنٌة الخبر
بٌت سًء السمعة
بٌدرو و كاترٌنا األوراسٌة
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عبٌد ،محمد
بلعلى ،آمنة
خلٌل جبران ،خلٌل
قدور رافع ،نور الدٌن
نصر الدٌن ،اسماعٌل
محفوظ ،نجٌب
بوجدرة ،رشٌد
الخفاجً ،أحمد
عبٌد ،محمد
ثامر ،فاضل
زاٌد ،عبد الصمد

813/00319/1
813/00049/1
813/00145/1
813/00330/1
813/00342/1
813/00197/1
813/00203/1
813/00301/1
813/00140/1
813/00074/1
813/00043/1

8
3
3
1
6
2
8
2
3
6
3

عبود ،أورٌدة
ولعة ،صالح
السحٌمً ،عبد الجبار

813/00078/1
813/00327/1
813/00264/1

6
2
3

الناصر ،دعد

813/00072/1

5

الوائلً ،كرٌم
بٌضون ،عباس

813/00136/1
813/00094/1

3
6

كاصد ،سلمان
خلٌل جبران ،جبران
مزٌد ،بهاء الدٌن
الصالح ،نضال
حراتوقة ،سمٌر
المنفلوطً ،مصطفى
المنفلوطً ،مصطفى
المنفلوطً ،مصطفى
جٌاللً ،خالص
رافع نورالدٌن الجزائري،
قدور
السمرة ،محمود
الصوابنً ،خٌر الدٌن
محفوظ ،عبد اللطٌف
محفوظ ،نجٌب
بركانً ،كمال
الباردي ،محمد
ٌقطٌن ,سعٌد
النعٌمً ،أحمد
عبٌر ،نجٌة
السحٌمً ،عبد الجبار
محفوظ ،نجٌب
معتصم ،محمد
عبد الواحد ،عمر
محفوظ ،نجٌب
سحري ،محمد

813/00292/1
813/00257/1
813/00037/1
813/00279/1
813/00115/1
813/00163/1
813/00164/1
813/00165/1
813/00261/1

4
2
10
5
6
1
1
1
1

813/00329/1
813/00098/1
813/00152/1
813/00060/1
813/00190/1
813/00334/1
813/00265/1
813/00053/1
813/00036/1
813/00254/1
813/00343/1
813/00243/1
813/00041/1
813/00224/1
813/00239/1
813/00124/1

1
1
3
5
2
6
3
4
6
4
1
2
3
6
2
19

o test PDF Combine only
229

محفوظ ،نجٌب
الشمالً ,نضال
محفوظ ،نجٌب
ٌقطٌن ,سعٌد

بٌن القصرٌن
تجربة زٌاد قاسم الروائٌة
تحت المظلة
تحلٌل الخطاب الروائً  :الزمن -السرد -التبئٌر
تحلٌل الخطاب السردي  :معالجة تفكٌكٌة سٌمٌائٌة مركبة لرواٌة (زقاق
مرتاض ,عبد الملك
المدق)
تداخل األجناس األدبٌة فً الرواٌة العربٌة  :الرواٌة الدرامٌة أنمودجا
تروٌض الحكاٌة  :بصدد قراءة التراث السردي
تطور فن القصة القصٌرة فً مصر
تفسٌر السلوك اإلنسانً فً رواٌات" نجٌب محفوظ "
تفكٌك الشفرة السردٌة  :دراسة تحلٌل الخطاب
تفنست  :رواٌة
تقنٌات السرد بٌن الرواٌة والسٌنما  :دراسة فً السردٌات المقارنة
لرواٌة عمارة ٌعقوبٌان والفٌلم
تقنٌات الفن القصصً عبرالراوي والحاكً
تلقً البنوٌة فً النقد العربً  :نقد السردٌات نموذجا
تلك العتمة الباهرة
تلك المحبة
تماثٌل المرمر  :قصص
تمثٌالت المثقف فً السرد العربً الحدٌث  :الرواٌة اللٌبٌة أنمودجا
دراسة فً النقد الثقافً
تمرد األنثى فً رواٌة المرأة العربٌة و ببلٌوغرافٌا الرواٌة النسوٌة
العربٌة ) 1885-2004 ( :
توظٌف التراث فً رواٌات نجٌب محفوظ
ثرثرة فوق النٌل
جدلٌة الحب و الموت فً قصة البوغً
جمالٌات القصة القصٌرة  :قراءات نقدٌة
جمالٌات القصة القصٌرة المعاصرة
جمالٌة الصحراءفً الرواٌة العربٌة  :إبراهٌم الكونً انمودجا
جمل بال كلمات  :رواٌة
جٌوبولوتٌكا النص األدبً  :تضارٌس الفضاء الروائً نموذجا
حامض -حلو مكابدات فكر معذب  :رواٌة
حب حتى إشعار آخر وقصص أخرى
حدائق النور
حدٌث الصباح و المساء
حركة السرد الروائً ومناخاته  :فً استراتٌجٌات التشكٌل
حضرة المحترم
حكاٌات طبٌب  :قصص
حكاٌة بال بداٌة و ال نهاٌة
حلوى الماء  :قصص
حمامة أوالمبٌا
خان الخلٌلً
خزانة الحكاٌات  :اإلبداع السردي و المسامرة النقدٌة
خصائص الخطاب األدبً فً رواٌة الصراع العربً -الصهٌونً :
دراسة تحلٌلٌة
خطاب النهضة والتقدم فً الرواٌة العربٌة المعاصرة
خفاٌا ساطعة  :بٌن ما نرٌده ...وما الإرادة لنا فٌه
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813/00195/1
813/00080/1
813/00235/1
813/00056/1

2
4
2
13

813/00132/1

8

علقم ،صبحة
ماجدولٌن ،شرف الدٌن
النساج ،سٌد حامد
مسباعً ،محمد
السعدون ،نبهان
حمادي ،عبد هللا

813/00038/1
813/00218/1
813/00270/1
813/00087/1
813/00299/1
813/00321/1

10
5
1
13
5
5

بن مسعود ،وافٌة
دروٌش ،أحمد
عبد الرحٌم ،وائل
بن جلون ،الطاهر
السائح ،الحبٌب
بلعربً ،جمال

813/00310/1
813/00007/1
813/00073/1
813/00205/1
813/00232/1
813/00251/1

5
6
8
3
4
4

أملودة ،محمود

813/00142/1

ابو نظال ،نزٌه
سلٌمان ،سعٌد
محفوظ ،نجٌب
بوصالح ،نسٌمة
القواسمة ,محمد
مجاهد ،مجاهد
الذهلً ،ولٌد
معراجً ،عمر
مبروك ،مراد
ماتً ،جمال
عمارة ،إلهامً
معلوف ،أمٌن
محفوظ ،نجٌب
الرٌاحً ،كمال
محفوظ ،نجٌب
الكٌالنً ،نجٌب
محفوظ ،نجٌب
عباس ،إنتصار
كوري ،راشٌل
محفوظ ،نجٌب
سعٌد الغانمً

813/00089/1
813/00175/1
813/00237/1
813/00088/1
813/00003/1
813/00009/1
813/00289/1
813/00335/1
813/00169/1
813/00248/1
813/00250/1
813/00103/1
813/00188/1
813/00068/1
813/00198/1
813/00227/1
813/00216/1
813/00090/1
813/00180/1
813/00245/1
813/00135/1

2
6
2
61
4
2
4
5
6
6
2
6
2
4
2
2
2
7
4
2
4

شرشار ،عبدالقادر
إبراهٌم ،رزان
نجدي ،ندٌم

813/00172/1
813/00031/1
813/00100/1

4
4
6
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خمارة القط األسود
دراسات فً السرد الحدٌث والمعاصر
دراسات فً القصة العربٌة الحدٌثة  :أصولها-اتجاهاتها -أعالمها
دراسات فً القصة والرواٌة اللٌبٌة
دراسات فً فن القص
دراسة فً رواٌات نجٌب محفوظ الذهنٌة  :اللص والكالب ،الطرٌق،
الشحاذ
دعاء الكروان
دلٌلة...األزرق
دم برتقالً  :مجموعة قصصٌة
دنٌا هللا
دولة اسمها األمل
ذاكرة الجسد
ذكرٌات لم تكتمل
رادوبٌس
رأٌت بارٌس
رأٌت فٌما ٌرى النائم
رحلة بالداسار
رحٌل اآلباء وحٌرة األبناء
رواٌة فً سبٌل التاج
روائع من مإلفات المنفلوطً  :من كتاب النظرات
رٌح الجنوب
زقاق المدق
ساعة حب ساعة حرب  :رواٌة
سر الصبر  :رواٌة
سرد الحسد وغواٌة اللغة قراءة فً حركٌة السرد األنثوي وتجربة
المعنى
سرداب العار  :رواٌة
سطوة المكان وشعرٌة القص  :فً رواٌة ذاكرة الجسد :دراسة فً
تقنٌات السرد
سمرقند
سٌكولوجٌة اإلبداع الفنً فً القصة القصٌرة  :العملٌة اإلبداعٌة فً
القصة القصٌرة
سٌمٌائٌات التظهٌر
سٌمٌائٌة السرد  :بحث فً الوجود السٌمٌائً المتجانس
شجرة السندٌان  :مجموعة قصصٌة
شخصٌة األخر فً الرواٌة فً األردن
شعرٌة الخطاب السردي  :سردٌة الخبر
شعرٌة الرواٌة العربٌة  :بحث فً اشكال تؤصٌل الرواٌة العربٌة
ودالالتها
شعرٌة السرد فً الرواٌة العربٌة المعاصرة

محفوظ ،نجٌب
عوٌن ,أحمد
سالم ،محمد
مصطفً ،مصطفً
ابو دٌاب ،خلٌل

813/00242/1
813/00058/1
813/00006/1
813/00034/1
813/00010/1

2
9
9
3
3

التواتً ،مصطفى
حسٌن ،طه
بوكرٌش ،رابح
البكري ،صفٌة
محفوظ ،نجٌب
غزال ،طالل
مستغانمً ،أحالم
ٌارد ،نازك
محفوظ ،نجٌب
شبلول ،أحمد
محفوظ ،نجٌب
معلوف ،أمٌن
سحري ،محمد
المنفلوطً ،مصطفى
أمٌن ،سامر
بن هدوقة ،عبد الحمٌد
محفوظ ،نجٌب
األحمر ،فٌصل
غاردر ،جوستٌن

813/00305/1
813/00308/1
813/00277/1
813/00114/1
813/00215/1
813/00207/1
813/00204/1
813/00106/1
813/00212/1
813/00108/1
813/00192/1
813/00221/1
813/00123/1
813/00167/1
813/00312/1
813/00307/1
813/00241/1
813/00283/1
813/00107/1

1
1
5
5
2
2
6
2
2
10
2
4
20
1
7
1
2
7
7

بن الساٌح ،األخضر
عساس ،كرٌمة

813/00286/1
813/00326/1

2
5

بن الساٌح ،األخضر
معلوف ،أمٌن

813/00298/1
813/00223/1

2
4

عبد الحمٌد ،شاكر
محفوظ ،عبد اللطٌف
الداهً ،محمد
نصر الدٌن ،وهاب
البطانٌة ،جودي
عمٌش ،عبد القادر

813/00266/1
813/00339/1
813/00064/1
813/00112/1
813/00054/1
813/00278/1

5
4
7
5
5
9

الزمرلً ،فوزي
شعث ،أحمد

813/00044/1
813/00055/1

5
4

شعرٌة الفضاء  :المتخٌل والهوٌة فً الرواٌة العربٌة -دراسة نقدٌة-
شعرٌة المحكً  :دراسات فً المتخٌل السردي العربً
شهر العسل
صاحبة الرداء األخضر  :ثورة الحاكم و الشعب
صباح الورد
صخرة طانٌوس

نجمً ،حسن
النعٌمً ،فٌصل غازي
محفوظ ،نجٌب
أحمد ،حسٌن علً
محفوظ ،نجٌب
معلوف ،أمٌن

813/00070/1
813/00287/1
813/00185/1
813/00258/1
813/00186/1
813/00220/1

4
4
2
1
2
6
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صورة الفرنسً و الفرنسٌة فً الرواٌة المغربٌة
ضحاٌا الغدر و طوفان الغضب
ظل من ورق  :مجموعة قصصٌة
عبث األقدار
عبد الرحمن منٌف  :الرإٌة و األداة
عرائس المروج
عصر الحب
على الشاطئ األخر  :قصص
عودة المواطن صالح  :رواٌة
غسان كنفانً جمالٌات السرد فً الخطاب الروائً
غواٌة الرواٌة  :دراسة فً الرواٌة العربٌة
فضاءات السرد ومدارات التخٌٌل  :الحرب والقضٌة و الهوٌة فً
الرواٌة العربٌة
فكر وفن وذكرٌات
فن القص فً النثر األندلسً
فن القصة عند محمد عبد الحلٌم عبد هللا
فن كتابة القصة
فوضى الحواس
فً التلقً االدبً :نحو تصور جدٌد للقراءة
فً الرواٌة العربٌة  :عصر التجمٌع
فً النظرٌة السردٌة  :رواٌة الحً الالتٌنً  -مقاربة جدٌدة-
فً مٌادٌن الحرٌة سقط باشا الزمن الردئ
فً نظرٌة الوصف الروائً
قدٌس األهالً  :رواٌة
قرءات نقدٌة فً القصة المعاصرة
قرأة الرواٌة  :نمادج من نجٌب محفوظ
قصر الشوق
قصص األطفال وفن رواٌتها
قصص على مدار قرن  :تداعٌات التراجٌدٌا و مكابدات السرد :
مقاالت ورإى نقدٌة
قضاٌا الرواٌة العربٌة الجدٌدة  :الوجوه والحدود
قضاٌا الرواٌة العربٌة فً نهاٌة القرن العشرٌن
قلب اللٌل
قهوة البرلمان  :الخوف سلطان ٌحكم العلم
كاتب غٌر عمومً  :قصص
كازٌنو فج الرٌح  :رواٌة
كان ما كان
كتاب األسرار  :رواٌة
كراف الخطاٌا  :رواٌة
كل هذا الثمن لماذا؟
كلمات مائٌة
ال ..ال لن أظل جارٌة
لسان آدم
لٌالً األنس فً شارع أبً نإاس  :رواٌة
لٌالً السهاد  :رواٌة
لٌالً ألف لٌلة
لٌل القطار  :رواٌة
لٌل وقضبان
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حنون ،عبد المجٌد
سحري ،محمد
بن ٌونس ،شهرزاد
محفوظ ،نجٌب
ولعة ،صالح
خلٌل جبران ،خلٌل
محفوظ ،نجٌب
ونٌسً،زهور
العالم ،لقمان
زعرب ،صبحٌة
ٌوسف ،شوقً

813/00317/1
813/00125/1
813/00300/1
813/00210/1
813/00143/1
813/00144/1
813/00200/1
813/00275/1
813/00337/1
813/00066/1
813/00026/1

10
19
7
2
13
3
2
1
2
13
4

سوٌدان ،سامً
ٌعقوب ،لوسى
الشناوي ،علً
نوفلٌ ،وسف
قندٌل ،فإاد
مستغانمً ،أحالم
سرحان ،حسن
خورشٌد ،فاروق
جٌران ،عبد الرحٌم
الدمرداش الجعلً ،جالل
القسنطٌنً ،نجوي
قدور رافع ،نور الدٌن
أنس الوجود ،ثناء
الربٌعً ،محمود
محفوظ ،نجٌب
خلف ،أمل

813/00076/1
813/00122/1
813/00011/1
813/00004/1
813/00001/1
813/00101/1
813/00303/1
813/00260/1
813/00149/1
813/00104/1
813/00268/1
813/00331/1
813/00130/1
813/00023/1
813/00206/1
813/00017/1

3
2
9
6
22
6
2
1
3
8
2
1
1
2
2
5

الخلٌلً ،علً
ٌقطٌن ,سعٌد
عبد الغنً ،مصطفى
محفوظ ،نجٌب
منسً ,محمود
مغٌش ،عبد الحمٌد
الكٌالنً ،مصطفى
نعٌمة ،مٌخائٌل
سعدي ،إبراهٌم
لحٌلح ،عبد هللا عٌسى
منسً ,محمود
العلً ،محمد
منسً ,محمود
كٌلٌطو ,عبد الفتاح
الخطٌب ،برهان
الكٌالنً ،نجٌب
محفوظ ،نجٌب
بوشارب ،رابح
الكٌالنً ،نجٌب

813/00311/1
813/00336/1
813/00179/1
813/00194/1
813/00285/1
813/00252/1
813/00155/1
813/00118/1
813/00282/1
813/00345/1
813/00272/1
813/00120/1
813/00271/1
813/00151/1
813/00156/1
813/00230/1
813/00244/1
813/00328/1
813/00228/1

6
5
10
2
4
6
3
3
1
4
4
3
4
3
3
2
2
5
1
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المنفلوطً ،مصطفى
بشنون ،سلٌمان
خوجة ،شكري
خوجة ،شكري
أبوعواد ،إبراهٌم
العلوي ،نور الدٌن
مالتسان ،هاٌنرٌش فون
سحري ،محمد
كاظم ،نجم
الوائلً ،كرٌم
األعراج ،واسٌنً
عامر ،مخلوف
بوسكٌن ،تقً الدٌن
نخبة من النقاد وأساتذة
الجامعات
فرغلً ،إبراهٌم

813/00161/1
813/00324/1
813/00280/1
813/00153/1
813/00121/1
813/00233/1
813/00304/1
813/00119/1
813/00028/1
813/00139/1
813/00092/1
813/00013/1
813/00168/1

1
5
1
4
10
3
1
20
16
3
5
5
1

ماجدولٌن
مآزق المزالق
مامون (مشروع حلم)
مامون  :مشروع حلم -رواٌة
محاولة لفهم لغة البحر
مخالت السراب
مدخنو الحشٌش فً الجزائر
مذكرات من سنوات الجحٌم
مشكلة الحوار فً الرواٌة العربٌة
مصادر نقد القصة القصٌرة و الرواٌة فً العراق
مصرع أحالم مرٌم الودٌعة  :رواٌة
مظاهر التجدٌد فً القصة القصٌرة بالجزائر
معادالت الحلم  :رواٌة

813/00302/1
813/00340/1

10
6

العوفً ،نجٌب
واكد ،ماٌا
حمٌدة ،عطوي
محفوظ ،نجٌب

مقاربة الواقع فً القصة القصٌرة المغربٌة  :من التؤسٌس الى الجنٌس
مقفلة بداعً السفر  :رواٌة
مقلة  :رواٌة
ملحمة الحرافٌش
من اإلبداع الروائً إلى نقد النقد  :ظاهرة الشعر الحدٌث للدكتور أحمد
المعداوي (المجاطً) -رواٌة اللص والكالب لنجٌب محفوظ (من
حمداوي ،جمٌل
مقررات البكالورٌا )

813/00014/1
813/00091/1
813/00259/1
813/00202/1

7
13
1
2

813/00129/1

8

من اإلحتمال إلى الضرورة  :دراسات فً السرد الروائً و القصصً
منازل الحكاٌة  :دراسات فً الرواٌة العربٌة
موانىء المشرق  :رواٌة
مٌرامار

خلٌل ،إبراهٌم
الرواشدة ،سامح
معلوف ،أمٌن
محفوظ ،نجٌب

813/00141/1
813/00079/1
813/00222/1
813/00236/1

3
9
5
2

نجٌب محفوظ  :تكنٌك الشخصٌات الرئٌسٌة و الثانوٌة فً رواٌاته
نجٌب محفوظ  :رواٌة مجهولة و تجربة فرٌدة
نجٌب محفوظ  :من الرواٌة التارٌخٌة إلى الرواٌة الفلسفٌة

القٌسً ،عودة
عٌد ،حسٌن
خلٌفة ،عبد هللا

813/00083/1
813/00174/1
813/00082/1

4
2
3

نجٌب محفوظ  :نمادج الشخصٌات المكررة و دالالتها فً رواٌاته
نجٌب محفوظ الرإٌة و الموقف
نجٌب محفوظ والقصة القصٌرة
نداء المجهول ؛ سلوى فً مهب الرٌح ؛ إحسان هلل ؛ كل عام وأنتم
بخٌر
نساء المنكر  :رواٌة
نساء على اجنحة الحلم
نشؤة النقد الروائً فً األدب العربً الحدٌث
نشٌد البحر
نقد الرواٌة  :من وجهة نظر الدراسات اللغوٌة الحدٌثة
نقد الرواٌة النسائٌة فً تونس
هاجر قبل اإلحتالل هاجر بعد اإلحتالل

القٌسً ،عودة
أبوالعدسٌ ،وسف
ٌارد ،إٌفلٌن فرٌد

813/00081/1
813/00183/1
813/00255/1

11
4
2

تٌمور ،محمود
المقرن ،سمر
المرنٌسً ،فاطمة
شلش ,علً
خلٌفة ،عبد هللا
إبراهٌم ،نبٌلة
طرشونة ،محمود
الجبوري ،أمل

813/00256/1
813/00102/1
813/00182/1
813/00033/1
813/00234/1
813/00171/1
813/00288/1
813/00099/1

2
7
4
2
4
2
10
7

هذا الجانب من مكان صاخب  :الجوهر المتكرر فً الرواٌة العربٌة

كاظم ،نجم

813/00295/1

5

مغامرة التجنٌس الروائً  :سإال الجنس والنوع
مغامرة فً مدٌنة الموتى  :رواٌة للفتٌان
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هستٌرٌا الرجل الذي تكلم فً فراغ  :قصص
هكذا تكلم زرادشت  :كتاب كتب للجمٌع ولم ٌكتب ألحد
همس الجنون
هنا لحظة التنوٌر و قراءات أخرى فً القصة القصٌرة  :حنا ممٌنة-
فخري قعوار -جمال ناجً -خالد محادٌن -شوقً بغدادي -سحر ملص-
جورج سالم
هوى
وادي األسرار  :رواٌة
وادي الظالم  :رواٌة
وثالثهما الحب
وراق ٌبٌع كتب النجوم
وردة كنعان  :جذور الجذور رواٌة تارٌخٌة
وطن من زجاج  :رواٌة
وكؤنه مازال هناك  :مجموعة قصصٌة
وهج السرد  :مقاربات فً الخطاب السردي السعودي

233

إٌزة ،عبد الحمٌد
نٌتشه ،فرٌدرٌك
محفوظ ،نجٌب

813/00247/1
813/00126/1
813/00217/1

6
7
2

حداد ،نبٌل
بٌطار ،هٌفاء
مرتاض ،محمد
مرتاض ،عبد الملك
عبد العزٌز ،مجدى
أدونٌس
اللبدي ،عبد العزٌز
صالحٌ ،اسمٌنة
الخواجا ،عمر
المناصرة ،حسٌن

813/00296/1
813/00225/1
813/00323/1
813/00249/1
813/00246/1
813/00096/1
813/00117/1
813/00333/1
813/00113/1
813/00166/1

5
3
4
5
3
6
7
4
8

o test PDF Combine only
234
اﻟﻘﺼﺺ اﻹﺳﺒﺎﻧﯿﺔ

العنوان
األم
باوال
عن الحب و شياطين
أخرى

المؤلف
ديليد ،جرتسيا
الليندي ،إيزابيل
جارسيا ماركيز،
جابرييل

الشفرة
863/00003/1
863/00001/1

عدد
النسخ
2
3

863/00002/1

3
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العنوان
ولم يقل كلمة

المؤلف
بل ,هينريش

235

الشفرة
833/00001/1

235

عدد
النسخ
1
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اﻟﻘﺼﺺ اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﻳﺔ

عدد
النسخ

الشفرة

9
5
3
9

823/00112/1
823/00229/1
823/00136/1
823/00034/1

10
3

823/00024/1 Kishlansky , Mark
823/00150/1 Christie, agatha

العنوان
(Re-) Configuring spaces, transfiguring
bodies
100 [cent] selected stories
A grain of wheat
A midsummer night's dream
A monarchy transformed : britain
1603 - 1714
A murder is announced : level3

3

823/00220/1 Joyce, James

A Portrait of the Artist as a Young Man

7

823/00004/1 Joyce, James

A portrait of the artist as a young man

5

823/00050/1 Woolf, virginia

3
3
3
5
6
19

823/00221/1
823/00153/1
823/00113/1
823/00231/1
823/00051/1
823/00097/1

Conan Doyle, Sir Arthur
Grisham, john
Wild, Oscar
Eliot, George
Aesop
Belcher, Stephen

A room of one's own : the voyage out
A Study in Scarlet & The Sign of the
Four
A time to kill : Level 5
A woman of no importance
Adam Bede
Aesop's fables
African myths of origin

5
3
3
16
5
5

823/00094/1
823/00228/1
823/00180/1
823/00035/1
823/00070/1
823/00223/1

Escott, John
Bronté, Anne
Bronté, Anne
Lewis, Carroll
Carrol, Lewis
Conrad, Joseph

Agatha christie, women of mystery
Agnes grey
Agnès Grey
Alice's adventures in wonderland
Alice's adventures in wonderland
Almayer's folly : The rover

3

823/00110/1 Christol, Héléne

4
11
3
18
15
3
4
4
3
8
4
4
4

823/00192/1
823/00103/1
823/00123/1
823/00013/1
823/00029/1
823/00224/1
823/00069/1
823/00076/1
823/00119/1
823/00022/1
823/00086/1
823/00096/1
823/00082/1

المؤلف
Harbawi, Semia
Henry, O.
Thiong'o, Ngugi
Shakespeare, William

Davies, Wharton
Orwell, George
Orwell, George
Achebe, Chinua
Burton, Richard
Dickens, Charles
Trollope, Anthony
Sewell, Anna
Voltaire
Ledger, Sally
Vicary, Tim
Gibbons, Stella
Briley, John
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An introduction to american fiction
Anatomie d'une illusion : The house of
mirth
Animal farm
Animal farm
Anthills of the Savannah
Arabian nights : a selection
ATale of two cities
Barchester Towers
Black beauty
candide
Charles Dickens in context
Chemical secret
Cold comfort farm
Cry freedom
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21

823/00041/1 James, Henry

4

823/00088/1 West, Clare

4
4

823/00219/1 Wilde, Oscar
823/00003/1 Hill, Reginald

4
3
4
32
12
3
4

823/00079/1
823/00163/1
823/00099/1
823/00037/1
823/00139/1
823/00165/1
823/00085/1

3
9
3

823/00080/1 Mackay, Charles
823/00058/1 Hardy, Thomas
823/00218/1 Hardy, Thomas

3
6

823/00167/1 Hardy, Thomas
823/00054/1 Chesterton, G.K

4

823/00033/1 Shelley, Mary

4
6
13
3
5
27
6
3
3
4
37

823/00185/1
823/00100/1
823/00016/1
823/00155/1
823/00215/1
823/00015/1
823/00057/1
823/00170/1
823/00157/1
823/00018/1
823/00067/1

Murphy, Frank
Baldwin, James
Dickens, Charles
Dickens, Charles
Dickens, Charles
Dickens, Charles
Conrad, Joseph
Conrad, Joseph
Spyri, johanna
Asimov, Isaac
Bronté, Charlotte

Far from the madding crowd : Level 4
Father brown stories
Frankenstein or the modern
prometheus
George Washington et le chien du
général
Go tell it on the mountain
Great expectations
Great expectations : Level 6
Hard times
Hard times
Heart of darkness
Heart of darkness
Heidi : level 2
I, Robot : short stories
Jane eyre

3
6
2
3
4
3
4
3
7
4
3
3

823/00145/1
823/00019/1
823/00129/1
823/00130/1
823/00174/1
823/00158/1
823/00095/1
823/00143/1
823/00071/1
823/00190/1
823/00147/1
823/00122/1

Conrad, Joseph
Hardy, Thomas
Kipling, Rudyard
Stevenson, Robert
Stevenson, Robert
Haggard, H. Rider
Mc Bain, ED
Wilde, Oscar
Burrows, Phillip
Brenner, Martha
Bronte, Emily
Swifth, Jonathan

Jeunesse : Suivi du coeur des ténèbres
Jude the obscure
Just so stories
Kidnapped
Kidnapped
King Solomon's mines : Level 4
King's ransom
Lady windermer's fan
Last chance
Le chapeau d'Abraham Lincoln
Les hauts de hurle-vent
Les voyages de Gulliver

Lindop, Christine
Stoker, bram
Binchy, Maeve
Joyce, James
Steinbeck, john
Steibeck, john
Wharton, Edith
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Daisy miller
Dancing with strangers : stories from
Africa
De Profundis The Ballad of Reading
Gaol & Other Writings
Deadheads
Doors to a wider place : stories from
Australia
Dracula : Level 3
Dublin people : short stories
Dubliners
East of eden
East of Eden : Level 6
Ethan frome
Extraordinary popular delusions and
the madness of crowds
Far from the madding crowd
Far from the madding crowd
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4
4
3
5

823/00199/1
823/00093/1
823/00062/1
823/00055/1
823/00203/1

Hardy, Thomas
Burnett, Frances
Alcott, Louisa
Conrad, Joseph
Conrad, Joseph

13

823/00026/1 Crane, Stephen

3

823/00169/1 Dahl, roald

4
3
17
5
3
6
3
6
4

823/00206/1
823/00179/1
823/00014/1
823/00208/1
823/00161/1
823/00131/1
823/00209/1
823/00132/1
823/00090/1

Morvan, Alain
Dahl, roald
Melville, Herman
Defoe, Daniel
Falkner, meade
Woolf, Virgina
Woolf, virginia
Shakespeare, William
Vicary, Tim

8
12
3
4
6
7
21
2
3
3
4
6
3

823/00025/1
823/00006/1
823/00142/1
823/00187/1
823/00005/1
823/00197/1
823/00072/1
823/00117/1
823/00217/1
823/00066/1
823/00146/1
823/00151/1
823/00011/1
823/00189/1

Brigden, Susan
Gaskell, Elizabeth
Austen, Jane
Austen, Jane
Stenbeck, john
Dickens, Charles
Burrows, Phillip
shakespeara, william
Dickens, Charles
Austen, Jane
Austen, Jane
Austen, Jane
Barrie, J.M
Collodi, carlo

7
9
4

823/00064/1 Bassett, Jennifer
823/00023/1 Austen, Jane
823/00186/1 Moore, Robin

6
31
3
3
12
3

823/00027/1
823/00030/1
823/00159/1
823/00044/1
823/00040/1
823/00162/1

5

823/00075/1 Doyle, Sir Arthur

McCulloch, Diarmaid
Defoe, Daniel
Johnson, Margaret
Poe, Edgar allan
Austen, Jane
Austen, Jane
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Life's little ironies : strange, lively and
commonplace
Little lord fauntleroy
Little women
Lord jim
Lord Jim : a tale
Maggie: a girl of the strrets and other
tales of new york
Man from the south and other stories
: Level 6
Mary Shelley et Frankenstein :
itinéraires romanesques
Matilda : Level 3
Moby dick
Moll Flanders
Moonfleet : Level 2
Mrs dalloway
Mrs Dalloway
Much ado About nothing
Mutiny on the bounty
New worlds, lost worlds : the rule of
the tudors 1485 - 1603
North and south
Northanger abbey
Northanger abbey
Of mice and men
Oliver Twist
Orange in the snow
Othello
Our mutual friend
Persuasion
Persuasion
Persuation : Level 2
Petor pan
Pinocchio
Playing with fire : stories from the
pacific rim
Pride and prejudice
React : CIA black ops
Reformation : europe's house divided
1470 - 1700
Robinson crusoe
Running wild : Level 3
Selected tales
Sense and sensibility
Sense and sensibility : Level 3
Sherlock holmes and the sport of kings
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3

823/00212/1 Davies, David Stuart
823/00134/1 Eliot, George

Short stories from the nineteenth
century
Silas marner

4
3

823/00083/1 Eliot, George
823/00182/1 Stockton, frank

Silas marner : the weaver of raveloe
Simply suspense : Level 2

4
4
12
3
3
4

823/00091/1
823/00089/1
823/00020/1
823/00181/1
823/00111/1
823/00172/1

Escott, John
Vicary, Tim
Lawrence, D.H
Lawrence, d.h.
Burrows, Phillip
Shakespeare, William

Sister love : and other crime stories
Skyjack
Sons and lovers
Sons and lovers : Level 5
Starman
Stories from shakespeare : Level 3

3
18
3
4
4
4
4
3
21

823/00164/1
823/00028/1
823/00168/1
823/00065/1
823/00101/1
823/00128/1
823/00012/1
823/00125/1
823/00031/1

Andersen, hans
Lamb, Charles
Charles
Poe, Edgar
Burrows, Phillip
Fitzgerald Scott
Hardy, Thomas
Hardy, Thomas
Mark, Twain

6
3
4
3
8
3
4

823/00196/1
823/00047/1
823/00087/1
823/00118/1
823/00032/1
823/00048/1
823/00007/1

Conan Doyle, Sir Arthur
Twain, Mark
Wharton, Edith
Wharton, Edith
Lodge, David
Chaucer, Geoffrey
Bennett, Arnold

3
3
3
4
3

823/00232/1
823/00160/1
823/00109/1
823/00124/1
823/00175/1

Doyle, Arthur

Tales from Hans Andersen : Level 2
Tales from shakespeare
Tales from shakespeare : Level 5
Tales of mystery and imagination
Taxi of terror
Tender is the night
Tess of the d'urbervilles
Tess of the d'urbervilles
The adventure of huckleberry fin
The adventures and memoirs of
Sherlock Holmes
The adventures of tom sawyer
The age of innocence
The age of innocence
The art of fiction
The canterbury tales : a selection
The card
The casebook of Sherlock Holmes &
his last bow
The citadel : Level 5
The cleverest person in the world
The complete four just men
The count of monte cristo : Level 3

Whitney, Norman
Wallace, Edgar
Dumas, Alexandre

823/00198/1 Everett, H.D
13

823/00042/1 Fitzgerald, F. Scott

3
3
3
8
4
3

823/00177/1
823/00149/1
823/00010/1
823/00077/1
823/00092/1
823/00156/1

Mansfield, Katherine
Watson, James
Henry, James
Mansfield, Katherine
Lindop, Christine
Hartley, l.p.
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The crimson blind and other stories
The diamond as big as the ritz and
other stories
The doll's house and other stories :
Level 4
THe Double Helix
The europeans
The garden party
The girl with red hair
The Go-between : Level 4
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6
18
5

823/00144/1 Steinbeck, john
823/00036/1 Fitzgerald, F. Scott
823/00200/1 Fitzgerald, F. Scott

The grapes of wrath
The great gatsby
The great Gatsby

3
19

823/00135/1 Wilde, Oscar
823/00098/1 Macaulay, Lord

5
8
9
6
6
10
3
4

823/00184/1
823/00078/1
823/00039/1
823/00056/1
823/00059/1
823/00102/1
823/00210/1
823/00045/1
823/00171/1

2
3

823/00108/1 Ingram, Anne
823/00053/1 Cooper, James

The happy prince and other stories
The history of England
The history of the decline and fall of
the roman empire : 28 selected
chapters
The history of the kings of britain
The house of the seven gables
The hunchback of notre-dame
The importance of being earnest
The Invisible Man
The Italian
The jungle books
The king of torts : Level 6
The land of morning calm and other
stories : a collection of tales from
Korea
The last of the mohicans

2
4
4

823/00227/1 Saint-Exupéry, Antoine de The Little prince
823/00183/1 Crichton, michael
The lost world : Level 4
823/00060/1 Dainty, Peter
The love of a king

4
3
4
5
4
3
6
9
3
6
7
4
3
15
2
3
2
24
3
7
2
3

823/00176/1
823/00115/1
823/00178/1
823/00201/1
823/00081/1
823/00052/1
823/00068/1
823/00049/1
823/00205/1
823/00009/1
823/00207/1
823/00063/1
823/00141/1
823/00017/1
823/00195/1
823/00140/1
823/00211/1
823/00021/1
823/00166/1
823/00043/1
823/00202/1
823/00133/1

Gibbon, Edward
Monmouth, Geoffrey
Hawthorne, Nathaniel
Hugo, Victor
Wilde, Oscar
H.G, Welss
Radcliffe, Ann
Kipling, Rudyard
Grisham, john

Hardy, Thomas
Shakespeare, William
Whitman, john
Dickens, Charles
Bassett, Jennifer
Leroux, Gaston
Wilde, Oscar
James, Henry
James, Henry
Hope, Anthony
Bronté, Charlotte
Nesbit, Edith
Nesbit, E
Crane, Stephen
Conan Doyle, Sir Arthur
Childers, Erskine
Hawthorne, Nathaniel
Hawthorne, Nathaniel
Hawthorn, nathaniel
Conrad, Joseph
Conrad, Joseph
Burnett, Franes
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The mayor of casterbridge : Level 5
the merchant of venice
The mummy returns : Level 2
The old curiosity shop
The omega files
The phantom of the opera
The picture of dorian gray
The portrait of a lady
The portrait of a lady
The prisoner of zenda
The professor
The railway children
The railway children
The red badge of courage
The Return of Sherlock Holme
The riddle of The sands
The scarlet letter
The scarlet letter
The scarlet letter : Level 2
The secret agent : a simple tale
The Secret Agent : a simple tale
The secret garden
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2

823/00226/1 Dickens, Charles

4

823/00216/1 Crowley, Aleister

7
3
4
6
3
3

823/00084/1
823/00137/1
823/00204/1
823/00008/1
823/00046/1
823/00114/1

5

823/00222/1 James, Henry

3

823/00154/1 Francis, pauline
823/00213/1 Woolf, virginia

Stevenson, Robert
Hemingway, Ernest
Shakespeare, William
Shakespeare, William
Bronté, Anne
Buchan, John

3
3
3
6
6
4

823/00191/1
823/00074/1
823/00120/1
823/00126/1
823/00127/1
823/00193/1

Suskind, Ron
Milne, John
Grahame, Kenneth
Baum, Frank
Achebe, Chinua
Achebe, Chinua

4

823/00214/1 Fitzgerald, F. Scott

3
4

823/00173/1 Dolyle, sir.arthur
823/00061/1 Jerome.K, Jerome

3
6
6

823/00194/1 Jerome.K, Jerome
823/00116/1 Jerome, Jerome k.
823/00121/1 Carroll, Lewis

2

823/00230/1 Carroll, Lewis

5

823/00152/1 Twain, Mark

4
4
3
12
4
4
2
1

823/00073/1
823/00148/1
823/00225/1
823/00038/1
823/00105/1
823/00138/1
823/00104/1
823/00188/1

West, Clare
Thackeray, William
James, Henry
Lawrence, D.H
 آرنست،هيمننجواى
 إدغار،آالن بو
 وليام،جولدينج
 فيكتور،مالوسيلفا
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The shorter novels of charles dickens :
Oliver Twist, Hard Times, A Tale of
two cities end Great expectations
The Simon Iff stories and other works
The strange case of Dr jekyll and Mr
hyde
The sun also rises
The tempest
The tempest
The tenant of wildfell hall
The thirty nine steps
The Turn of the Screw & The Aspern
Papers
The voyages of sindbad the sailor :
Level 2
The Waves
The Way of The World : A story of
truth and hope in an age of extremism
The wells of pandi warra
The Wind in the willows
The wonderful wizard of oz
Things fall apart
Things fall apart
This side of paradise & the beautiful
and damned
Three adventures of sherlock holmes
Three men in a boat
Three men in a Boat : To say nothing
of the dog
Three men on the bummel
Through the looking glass
Through the looking-glass : and what
alice found There
Tom sawyer abroad & Tom sawyer
detective
Treading on dreams : stories from
Irland
Vanity fair : Level 3
Washington Square
Women in love
العجوز و البحر
القط األسود و حكايات أخرى
أمير الذباب
 رواية: رقان حبيبتي

o test PDF Combine only
242

شعب يوليو
غاتسبي العظيم
مراعي الفردوس
نشوء الرواية  :دراسة

جورديمر ،نادين
فيتز حيرالد ،فرانسيس
شتاينبك ،جون
واط ،إيان

242

823/00106/1
823/00001/1
823/00107/1
823/00002/1

2
10
2
3
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عدد
النسخ

الشفرة

المؤلف

العنوان

3

853/00001/1

Boccaccio, giovanni Decameron

9

853/00002/1

Jebreal, Rula

243

La promise d'assouan

o test PDF Combine only
244
اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ

عدد
النسخ

الشفرة

المؤلف

4
6
5
3
3
1
2
3
3
3
3

843/00015/1
843/00164/1
843/00187/1
843/00090/1
843/00091/1
843/00069/1
843/00020/1
843/00110/1
843/00190/1
843/00075/1
843/00104/1

Husson, claudie
Carroll, Lewis
Leblanc, Maurice
Tolstoi, léon
Tolstoi, léon
Oussedik, Tahar
Fouladvind, Hamid
Stendhal
Verne, Jules
Tademy, Lalita
Verne, Jules

4
3
3
3

843/00076/1
843/00107/1
843/00178/1
843/00120/1

Mahjoub-Garbouj, Ghazia
Maupassant
Maupassant, Guy de
Flaubert, Gustave

5
2

843/00065/1
843/00031/1
843/00127/1

Brunel, Pierre
Le Ménahéze, Sophie
Mahrane, Said

3

843/00118/1

Verne, Jules

1
3
3

843/00033/1
843/00153/1
843/00167/1

Coluche
Hugo, Victor
Mérimée, Prosper

3
30
3

843/00183/1
843/00003/1
843/00168/1

Proust, marcel
Dib, Mohammed
Grimm, Jacob

3
3
3

843/00054/1
843/00096/1
843/00097/1
843/00080/1

Saxel, Bernard
Dostoievski
Dostoievski
London, Jack

8

843/00049/1

Berryl, Rose

3

843/00079/1

Verne, Jules

4

843/00129/1

Oussedik, Tahar
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العنوان
Alain fournier et la naissance du récit
Alice au pays des merveilles
An Arsène Lupin omnibus
Anna karénine
Anna karénine
Apologues
Aragan, cet amour infini des mots
Armance
Around the world In eighty days
Au bord de la rivière Cane
Autour de la lune
Balzac et Maupassant : oeuvres
romanesques
Bel-ami
Boule de Suif : et autres nouvelles
Bouvard et pécuchet
Butor l'emploi du temps : le texte et le
labyrinthe
Candide : Volitaire
C'était en 58 ou en 59 : Récit
Cinq semaines en ballon : Voyage de
découvertes en afrique par trois anglais
Clauche le best of : Avec des pensées
inédites
Claude Gueux
Colomba
Combray : Du côté de chez Swann:
roman
Comme un bruit d'abeilles : Roman
Contes
Contes d'automne : illustrations de jean
le guen
Crime et chatiment
Crime et chatiment
Croc-Blanc
Damenndyn et la rébélation :
damenndyn 2
De la terre à la lune : Trajet direct en 97
heures 20 minutes
Des heroines algeriennes dans l'histoire
: Récit
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Des saisons et des monstres :
illustration de anne girard
Deux ans de vacances
Dire presque la meme chose :
Expériences de traduction
Dom juan : Moliére
Douleur ... exquise !
Durer jusque là

4
3

843/00055/1
843/00115/1

Weyl, Jacqueline
Verne, Jules

4
5
1
8

843/00023/1
843/00024/1
843/00019/1
843/00063/1

Umberto, eco
Rojat, paul - henry
Oudina, Salah
Albert, Laurence

1

843/00132/1

Moulessehoul, Mohammed El kahira : cellule de la mort- roman-

4
4
4

843/00048/1
843/00016/1
843/00145/1

Khodja, Chukri
Blandiniéres, Monique
Hamsun, Knut

2
4

843/00013/1
843/00143/1

Adam, Jean-Michel
Smadja, Isabelle

6
3
4
5

843/00163/1
843/00169/1
843/00014/1
843/00147/1

Maupassant, Guy de
Perrault, Charles
Perréve, Paul
Reuter, Yves

4
6

843/00078/1
843/00191/1

Beistegui, Miguel de
Verne, Jules

12
1
5
3
3
3
3
4
3
3
1

843/00125/1
843/00002/1
843/00011/1
843/00094/1
843/00092/1
843/00093/1
843/00095/1
843/00070/1
843/00057/1
843/00117/1
843/00077/1

Mahfoudh, Ahmed
Tchar, sami
Skif, hamid
Tolstoi, léon
Tolstoi, léon
Tolstoi, léon
Tolstoi, léon
Rozan, Maria
Maricourt, Paul
Sand, George
Benzine, Abdelhamid

6
30
7
4
4
1

843/00151/1
843/00008/1
843/00158/1
843/00161/1
843/00061/1
843/00034/1

Gautier, Théophile
Dib, Mohammed
Maupassant, Guy de
Balzac, Honoré de
Baba, Luc
Cuenot, Héléne

843/00171/1
843/00165/1

La princesse de Montpensier : nouvelle
La Fayette, Marie-Madeleine historique et d'apprentissage
Dumas, Alexandre
La reine Margot

4
4

245

El-euldj,captif des baresques : Roman
Eric ou l'emprise du mal : roman
Faim
Genres de récits : narrativité et
généricité des textes
Harry Potter, les raisons d'un succès
Hautot père et fils et autres récits
réalistes
Histoires ou Contes du temps passé
Il pleut bergere : roman
Introduction à l'analyse du roman
Jouissance de Proust : pour une
esthétique de la métaphore
Journey to the centre of the earth
La crise du sujet : dans le roman
maghrébin de langue française
La fête des masques
La géographie du danger
La geurre et la paix
La guerre et la paix
La guerre et la paix
La guerre et la paix
La hyéne
La légion blanche : oubli
La mare au diable
La Montagne et la plaine
La Morte amoureuse et autres contes
fantastiques
La nuit sauvage
La Parure et autres nouvelles
La Peau de chagrin : roman
La petite école sainte rouge
La porte verte
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La symphonie pastorale : Suivi du
paludes
La terre et le sang
La Vénus d'ille
Laezza
L'analyse du récit

3
4
3
30
8

843/00112/1
843/00068/1
843/00154/1
843/00004/1
843/00017/1

Gide, André
Feraoun, Mouloud
Mérimée, Prosper
Dib, Mohammed
Reuter, Yves

3
3
30

843/00152/1
843/00159/1
843/00007/1

De Troyes, Chrétien
London, Jack
Dib, Mohammed

5
3
3
3
3

843/00028/1
843/00100/1
843/00160/1
843/00116/1
843/00106/1

Péraud, alexauder
Doyle, arthur conan
Balzac, Honoré de
France, anatole
Hugo, Victor

4
5
4

843/00185/1
843/00027/1
843/00162/1

Hugo, Victor
Auge, Marie
Alain-Fournier, Henri

7
2
3
1
5
4

843/00170/1
843/00067/1
843/00109/1
843/00036/1
843/00026/1
843/00060/1

Maupassant, Guy de
Bussac, Françoise.G
France, anatole
Bourboune, Mourad
Michel, Christian
Krapivine, Vladislav

5
4
3
4

843/00056/1
843/00141/1
843/00174/1
843/00135/1

Maurice, Jean Pierre
Barguillet, Françoise
Deron, Daphné
Raimond, Michel

Le Horla et autres contes fantastiques
Le jardinier de metlaoui
Le livre de mon ami
Le mont des genets : Roman
Le pére qriot : Houoré de balzac
Le poste sur le champ des ancres
Le printemps de lucien : quand les
retraités flambent
Le Roman au XVIIIe siècle
Le roman de Renart
Le roman depuis la Révolution

4

843/00134/1

Blanckeman, Bruno

Le roman depuis la Révolution française

10
4
4

843/00071/1
843/00140/1
843/00148/1

Dhifaoui, Arbi
Coulet, Henri
Reuter, Yves

Le roman épistolaire et son péritexte
Le roman jusqu'à la Révolution
Le roman policier

5

843/00030/1

De la Hosseioye, Catheune

2
9
4

843/00021/1
843/00064/1
843/00172/1

Aguettant, Louis
Garbouj, Ghazia
Virgile

4

843/00166/1

La Bruyère

3

843/00177/1

Rousseau, Jean-Jacques

Le rouge et le noir : Stendlnal
Lecture de la légende des siécles de
victor Hugo
Lecture de la vénus d'ille, colomba
L'énéide : épopée
Les Caractères ou les moeurs de ce
siècle
Les confessions, livre i a iv : récit
autobiographique

246

Lancelot ou le Chevalier de la charrette
L'Appel de la forêt
L'arbre à dires
Le cabinet des autiques : Houoré de
balzac
Le chien des baskerville
Le Colonel Chabert : roman
Le crime de sylvestre bonnaro
Le dernier jour d'un condamne
Le dernier jour d'un condamné : Claude
Gueux
Le docteur pascal : Emil Zola
Le Grand Meaulnes
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10
4
5

843/00149/1
843/00052/1
843/00081/1

Abid, Ali
Sand, George
Joyce, James

Les enfants du désert : roman
Les femmes
Les gens de Dublin

4
3
3
3

843/00146/1
843/00086/1
843/00085/1
843/00089/1

Ménard, Philippe
Hugo, Victor
Hugo, Victor
Hugo, Victor

3
3
5
4
4
4
4
3
3

843/00088/1
843/00087/1
843/00025/1
843/00130/1
843/00010/1
843/00126/1
843/00045/1
843/00083/1
843/00084/1

Hugo, Victor
Hugo, Victor
Clerc, Thomas
Oussedik, Tahar
Robinson, kim
Bouayed, Kamal A
Lorin, Patrick
Dumas, Alexandre
Dumas, Alexandre

4
5
9
3
3
4
30
1
6
4
4

843/00124/1
843/00029/1
843/00051/1
843/00098/1
843/00099/1
843/00113/1
843/00006/1
843/00066/1
843/00156/1
843/00133/1
843/00137/1

Azzoug-talbi, Sadia
Planeille, franck
Jacques, Claudine
Dostoievski
Dostoievski
Gide, André
Dib, Mohammed
Voltaire
Voltaire
Rubino, Gianfranco
Lantelme, Michel

3

843/00012/1

Madoeuf, Anna

Les lais de marie de france : Contes
d'amour et d'aventuresvdu moyen age
Les misérables : Cosette
Les misérables : Fantine
Les misérables : Jean valiean
Les misérables : L'idylle rue plumet et
l'épopée rue saint-denis
Les misérables : Marius
Les mots : jean - paul sartre
Les poulains de librte
Les quarantes signes de la pluie
Les Sans_Destin
Les seigneurs de la terreur
Les trois mousquetaires
Les trois mousquetaires
L'etrange histoire du djebel naga :
Roman
L'étranger : Albert Camus
L'homme lézard
L'idiot
L'idiot
L'immoraliste
L'infante maure
L'ingénu
L'Ingénu
Lire Didier Daeninckx
Lire Jean Rouaud
Lire les villes : Panoramas du monde
urbain contemporain

4
4
9
3
3

843/00136/1
843/00139/1
843/00062/1
843/00108/1
843/00176/1

Boyer-Weinmann, Martine
Blanckeman, Bruno
Gaurin, Olivier
Flaubert, Gustave
Flaubert, Gustave

Lire Milan Kundera
Lire Patrick Modiano
L'or du silence
Madame bovary
Madame Bovary

4

843/00035/1

Khodja, Chukri

3
1

843/00173/1
843/00022/1

Mérimée, Prosper
Braccini, Frédéric

4
3
5

843/00128/1
843/00114/1
843/00038/1

Oussedik, Tahar
Zola, émile
Mati, Djamel

Mamoun : l'ébauche d'un idéa- roman
Mateo Falcone et autres nouvelles :
nouvelle
Mon nouveau nez
Mouvement insurrectionnel de 1871 :
Récit
Nana
On dirait le sud : Roman

247
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4

843/00142/1

Darcos, Xavier

Ovide et la mort

3

843/00182/1

Rabelais, François

3
5
4
3

843/00050/1
843/00072/1
843/00175/1
843/00101/1

Douglas, Virginie
Ceccatty, René
Maupassant, Guy de
Tourgueniev

2
3

843/00053/1
843/00105/1

Demongeot, Béatrice
Hugo, Victor

4
4

843/00058/1
843/00131/1

De ubeda, René
Kaddache, Mahfoud

3

843/00122/1

Proust, marcel

3
3
3
2
10
2
30
4
30
3
3
3

843/00121/1
843/00082/1
843/00119/1
843/00059/1
843/00150/1
843/00018/1
843/00005/1
843/00032/1
843/00009/1
843/00041/1
843/00184/1
843/00111/1

Proust, marcel
Dumas, Alexandre
Dumas, Alexandre
Jay, Salim
Greffon, Leila
Collani, Mania
Dib, Mohammed
Oussedik, Tahar
Dib, Mohammed
Edward, Al-kharrat
Mérimée, Prosper
France, anatole

Pantagruel Gargantua : extraits : récits
Perspectives contemporaires du roman
pour la jeunesse
Pétrole
Pierre et Jean : roman
Premier amour
Quand pleurent les jacarandas :
témoignage
Quatrevingt-treize
Que la terre te soit légére : la source du
diable
Recits De Feu
Remembrance of things past : Cities of
the plain ,the captive the sweet cheat
gone-time regained
Remembrance of things past : Swann's
way,within a budding grove -the
guermantes way
Robin hood : Le prince des voleurs
Robin houd : Le proscrit
Sagesse du milieu du monde
Sarcasme
Seuils et rites littérature et culture
Si diable veut : Roman
Si smail : récit
Simorgh
Stones of bobello
Tamango : nouvelle
Thais

3
3

843/00123/2
843/00179/1

Hugo, Victor
Zola, émile

The hunchback of notre dame : level 3
Thérèse Raquin : Roman

2

843/00192/1

Verne, Jules

Twenty thousand leagues under the sea

4
2

843/00189/1
843/00188/1

Verne, Jules
Dumas, Alexandre

4
3
3

843/00180/1
843/00157/1
843/00037/1

Proust, marcel
Flaubert, Gustave
Nazih, Abderrahmane

4
3
3
9

843/00186/1
843/00155/1
843/00103/1
843/00074/1

Maupassant, Guy de
Stendhal
Verne, Jules
Clairmont, Audrey

Twenty thousand leagues under the sea
Twenty years after
Un amour de Swann : Du côté de chez
Swann: roman
Un coeur simple
Un honorable enfant du putain
Un réveillon, contes et nouvelles de
Normandie : contes et nouvelles
Vanina vanini
Vingt mille lieues sous les mers
Voleurs d'enfance

248
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Voyage au centre de la terre
Yvain ou le chevalier au lion : roman
arthurien
Zola, tel qu'en lui-même
اآللهة عطشى
البؤساء
الرواية الفرنسية المعاصرة
الغريب
الالأخالقي
الليلة المتوحشة
أنطوانيت
صحراء الحب
عودة الى خطاب الحكاية
قسم البرابرة
نجمة :رواية
ياسمينة وقصص أخرى

Verne, Jules

843/00102/1

3

De Troyes, Chrétien
Mitterand, Henri
فرانس ،أناتول
هيجو ،فيكتور
فليدر ،لوران
كامي ،ألبير
جيد ،أندريه
ديب ،محمد
روالن ،رومان
مورياك ،فرانسوا
جينيت ،جيرار
صنصال ،بوعالم
كاتب ،ياسين
ايبهارد ،ايزابيل

843/00181/1
843/00138/1
843/00073/1
843/00043/1
843/00001/1
843/00046/1
843/00044/1
843/00040/1
843/00039/1
843/00042/1
843/00047/1
843/00193/1
843/00194/1
843/00144/1

3
4
2
4
7
4
2
4
2
4
8
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اﻟﻘﺼﺺ و اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﻠﺤﻤﻲ

العنوان
رحلة في جماليات رواية امريكا الالتينية :
دراسة
مئة عام من العزلة

الشفرة

المؤلف
حمود ،ماجدة
ماركيز ،غابرييل
غارسيا

250

عدد
النسخ

873/00001/1

7

873/00002/1

11
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اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻹﻧﺠﻠﯿﺰﻳﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ

العنوان
Doctor Johnson, and others

المؤلف
Roberts, S. C

الشفرة
828/00001/1

251

عدد
النسخ
8
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اﻟﻤﻘﺎﻻت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

العنوان
آثار أدبٌة
آثار أدبٌة
أدب المقالة من المعاصرة إلى األصالة  - :دراسة و
نمادج

المؤلف
الحرٌري ،أبو محمد
الحرٌري ،أبو محمد

الشفرة
814/00029/1
814/00030/1

عدد
النسخ
1
1

شرف ،عبد العزٌز

814/00007/1

1

814/00008/1
814/00013/1
814/00009/1
814/00012/1
814/00015/1
814/00003/1

4
2
11
8
3
6

814/00004/1

8

814/00006/1
814/00019/1
814/00014/1
814/00026/1

10
1
2
4

814/00027/1
814/00010/1
814/00020/1
814/00024/1
814/00025/1
814/00011/1
814/00022/1
814/00016/1
814/00031/1
814/00028/1
814/00001/1

7
1
3
4
2
3
10
2
1
1
8

814/00023/1
814/00021/1
814/00018/1
814/00017/1
814/00005/1

10
4
5
6
5

814/00002/1
814/00032/1

5
4

أصوات الصمت  :مقاالت فً القصة والرواٌة القطرٌة آل سعد ،نورة
الرافعً ،مصطفى
السحاب األحمر
الهدروسً ،نور
السرد فً مقامات السرقسطً
كٌلٌطو ,عبد الفتاح
الغائب  :دراسة فً مقامة للحرٌري
أدونٌس
المحٌط األسود
كٌلٌطو ,عبد الفتاح
المقامات  :السرد واألنساق الثقافٌة
السرقسطً ،أبً
الطاهر
المقامات اللزومٌة
المقامات و التلقً  :بحث فً أنماط التلقً لمقامات
نادر ,كاظم
الهمدانً فً النقد العربً الحدٌث
جبران ،جبران
النبً
المنفلوطً ،مصطفى
النظرات
كٌلة ،سالمة
الهزٌمة والطبقات المهزومة
السرقسطً ،أبو
الطاهر
تحقٌق فً المقامات اللزومٌة
الطراولً ،خالد
حدث مواطن  ..قال  : ...خواطر منفٌة
أسعد ،وفاء
حوار وقرار
راغب ،محمد
دعوة للحٌاة
بابان ،ستار
فن المقالة والخاطرة  :فً أدب عبد المجٌد لطفً
بن قٌنة ،عمر
فن المقامة فً األدب العربً الجزائري
القط ،عبد القادر
قضاٌا و مواقف
الرافعً ،مصطفى
كتاب المساكٌن
الٌازجً ،ناصٌف
مجمع البحرٌن
المدنً ،أحمد
محاضرات فً اللغة والفكر والتارٌخ
السعدي ،إبراهٌم
محطات و مقاالت
محنة التأوٌل زخم المرجع وفتنة الوقع : ..قراءة فً
بوٌجرة ،محمد
أودٌسا الصحراء "تلك المحبة"
علً ,عبد الرحمن
معالم المقال األدبً و الصحفً
شرٌط ،عبد هللا
معركة المفاهٌم
بن خوٌة ،رابح
مقالة فً ااألدب اإلسالمً  :المصطلح و المفهوم
بوكرٌش ،رابح
ملحمة غزة  :بأقالم جزائرٌة
من حصاد السنٌن  :أبحاث ساخنة فً قضاٌا معاصرة
من وحً البصائر

أبو العثم ،فهد
الحسنً ,محمد
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اﻟﻤﻘﺎﻻت اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ

عدد
النسخ
4

الشفرة
844/00005/1

المؤلف
Jaccard, Roland

5
3
4

844/00008/1
844/00007/1
844/00002/1

Bouchekor, Fadel D'ariane vers Altaïr
Montaigne
Essais : 30 extraits et 6 essais
Preiss, Alex
La dissertation littéraire

4
5
4
6

844/00004/1
844/00006/1
844/00003/1
844/00001/1

Bollack, Jean
La mort d'Antigone : La tragédie de Créon
Glaudes, Pierre
L'essai
Lanly, André
Montaigne : Les essais
 جاك،رانسيير
سياسة األدب
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العنوان
Cioran et compagnie
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ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب و ﻧﻘﺪه

العنوان

الشفرة
المؤلف
809/00078/1 Biet, Christian

عدد
النسخ
4

La tragédie
Le comique et le tragique : penser le
théâtre et son histoire
Le fantastique
Le je-ne-sais-quoi : enquête sur une
énigme

809/00080/1 Meyer, Michel
809/00084/1 Prince, Nathalie

4
4

809/00083/1 Scholar, Richard

4

Le partage du secret : Cultures du
dévoilement et de l'occultation en europe
du moyen age à l'époque moderne

809/00079/1 Darbord, Bernard

4

809/00081/1 Chelebourg, Christian Les fictions de jeunesse
809/00077/1 Boyer, Alain-Michel
Les paralittératures
On ne peut pas tout réduire à des
stratégies : pratiques d'écriture et
809/00082/1 Ribard, Dinah
trajectoires sociales
809/00060/1 Edwards, Michael
Racine et Shakespeare
809/00007/1
الصاوي ،مصطفى
أبعاد فً النقد األدبً الحدٌث
809/00014/1
البازعً ,سعد
استقبال االَخر  :الغرب فً النقد العربً الحدٌث
809/00064/1
المكاوي ،سعد
أسرار اللقاء مع مخلوقات الفضاء
809/00050/1
فٌدوحٌ ،اسمٌن
اشكالٌة الترجمة فً األدب المقارن
إشكالٌة التٌارات و التأثٌرات األدبٌة فً الوطن العربً
809/00057/1
علوش ،سعٌد
 :دراسة مقارنة
809/00008/1
حجازي ,سعٌد
اشكالٌة المنهج فً النقد العربً المعاصر

4
4

4
6

809/00067/1

2

809/00061/1

5

809/00036/1
809/00056/1
809/00062/1
809/00052/1
809/00030/1
809/00045/1
809/00027/1
809/00044/1
809/00053/1
809/00043/1
809/00032/1

8
2
7
5
4
10
1
3
1
5
9

809/00031/1
809/00001/1

2
26

أشهر المذاهب المسرحٌة و نمادج من أشهر المسرحٌات خشبة ،درٌنً
إضاءات نقدٌة فً األدب األردنً والعربً والعالمً :
سمحان ،محمد
نقد أدبً
األثر األرسطً فً النقد و البالغة العربٌٌن  :إلى حدود
ارحٌلة ،عباس
القرن الثامن الهجري
محمد ،أمل
األثر العربً فً أدب سعدي الشٌرازي
البازعً ،سعد
اإلختالف الثقافً و ثقافة اإلختالف
التونجً ،محمد
اآلداب المقارنة
هنري باجو ,دانٌٌل
األدب العام المقارن
هالل ،محمد
األدب المقارن
بكارٌ ،وسف
األدب المقارن
مكً ،الطاهر
األدب المقارن  :أصوله وتطوره ومناهجه
بدٌر ،حلمً
األدب المقارن  :بحوث ودراسات
نوفل ،نبٌل
األدب المقارن  :قضاٌا و مشكالت
عبد الرحمن ،ابراهٌم
األدب المقارن بٌن النظرٌة والتطبٌق
األدب المقارن و التراث اإلسالمً  :دراسة مقارنة فً
موضوع أخالق الطبقة الحاكمة فً األدبٌن العربً
حسان ,عبد الحكٌم
والفارسً
المسدي ,عبد السالم
األدب و خطاب النقد

254
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األدب وحوار الحضارات  :المنهج و المصطلح
والنمادج
األندلس فً الرواٌة العربٌة و اإلسبانٌة المعاصرة
الخطاب النقدي فً عمان  :واقعه ومناهجه
السرد ومناهج النقد األدبً
المدخل اللغوي فً نقد الشعر  :قراءة بنٌوٌة
المدخل إلى مناهج النقد المعاصر
المقارنة المغلقة  :قراءة فً تحوالت نظرٌة " التأثٌرات
األدبٌة"
الممارسة النقدٌة
المنهج اإلجتماعً و تحوالته  :من سلطة األٌدٌولوجٌا
إلى فضاء النص
المنهج الموضوعً  :نظرٌة و تطبٌق
النظرٌة الشعرٌة  :بناء لغة الشعر
النقد  :أسس النقد األدبً الحدٌث
النقد األدبً  :بحث
النقد األدبً الحدٌث
النقد األدبً الحدٌث  :أصوله واتجاهاته
النقد األدبً الحدٌث  :قضاٌاه و منهجه
النقد األدبً المعاصر  :قضاٌاه واتجاهاته
النقد األدبً عند العرب و الٌونان معالمه وإعالمه
النقد الحدٌث و األدب المقارن
النقد الفنً  :دراسة جمالٌة
النقد و النظرٌة األدبٌة منذ 1890
النقد والدراسة األدبٌة

المعوش ،سالم
عباس ،مراد حسن
العرٌمً ،سالم
الكردي ،عبد الرحٌم
السعدنً ،مصطفى
قطوس ,بسام

809/00049/1
809/00059/1
809/00085/1
809/00015/1
809/00071/1
809/00006/1

3
4
5
6
2
3

مدنً ،محمد
بٌلسً ،كاترٌن

809/00065/1
809/00038/1

4
4

شعالن ،عبد الوهاب
حسن ،عبد الكرٌم
كوهٌن ،جان
شورد ،مارك
أمٌن ،أحمد
غنٌمً ,محمد
زكً ,كمال
هوٌدي ،صالح
حجازي ،سمٌر
حسٌن ،قصً
المحمودي ،رامً
ستولنٌتر ،جٌروم
بولدٌك ،كرٌس
مرزوق ,حلمً

809/00054/1
809/00066/1
809/00063/1
809/00026/1
809/00024/1
809/00011/1
809/00048/1
809/00070/1
809/00013/1
809/00017/1
809/00037/1
809/00016/1
809/00010/1
809/00020/1

4
14
1
2
7
11
3
3
8
15
13
13
7
15

آلٌات التأوٌل وتعددٌة القراءة  :مقاربة نظرٌة نقدٌة
بحوث ألمانٌة فً األدب العربً القدٌم
بٌن األدب العربً و التركً  :دراسة فً األدب
اإلسالمً المقارن
تأثٌر الثقافة اإلسالمٌة فً الكومٌدٌا اإللهٌة لدانتً
تأثٌرات عربٌة فً رواٌات إسبانٌة  :دراسات فً األدب
المقارن
تارٌخ النقد ونظرٌاته
تحلٌل الخطاب النقدي المغامر  :فً المغامرة الجمالٌة
للنص األدبً :دراسة فً نقد النقد
حاضر النقد األدبً  :مقاالت فً طبٌعة األدب
دراسات أدبٌة مقارنة

بوبعٌو ،بوجمعة
هاٌنه ،بٌتر

809/00072/1
809/00051/1

1
3

المصري ،حسٌن
فضل ،صالح

809/00046/1
809/00055/1

4
3

عبد الحلٌم ،عبد اللطٌف
صقر ،أحمد

809/00039/1
809/00021/1

5
1

شهاب ،أحمد
مصطفى عبد الرازق
هالل ،محمد غنٌمً

809/00076/1
809/00025/1
809/00058/1

8
2
2

دراسات فً األدب المقارن  :صورة مدٌنة الجزائر
العاصمة فً الرواٌة العربٌة الجزائرٌة بعد اإلستقالل
وعند ألبٌر كامو -دراسة فنٌة مقارنة-
دراسات فً األدب و النقد
دراسات فً المسرح و الشعر
دراسات فً النقد األدبً المعاصر
دلٌل الناقد األدبً

الزاوي ،األخضر
مرزوق ,حلمً
عنانً ،محمد
العشماوي ,زكً
راغب ،نبٌل

809/00040/1
809/00002/1
809/00068/1
809/00005/1
809/00022/1

28
1
2
9
2

علم التناص والتالص  :نحو منهج عنكبوتً تفاعلً

المناصرة ،عز الدٌن

809/00073/1

4
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فصول من األدب المقارن

شفٌع ،السٌد

809/00034/1

6

فكر غالب هلسا النقدي  :دراسة فً المنهج والتطبٌق
فلسفة النقد التفكٌكً فً الكتابات النقدٌة المعاصرة
فً األدب المقارن
فً األدب المقارن  :دراسات نظرٌة وتطبٌقٌة
فً األدب المقارن  :مقدمات للتطبٌق
فً النقد األدبً
فً النقد الحدٌث  :دراسة فً مذاهب نقدٌة حدٌثة و
أصولها الفكرٌة
فً قضاٌا النقد واألدب
فً نظرٌة النقد  :متابعة ألهم المدارس النقدٌة
المعاصرة ورصد لنظرٌاتها
قضاٌا النقد األدبً  :بٌن القدٌم و الحدٌث
ما األدب المقارن ؟
مستقبل األدب المقارن فً ظل العولمة ٌ :كون او ال
ٌكون ..تلك هً المسألة
معرفة اآلخر  :مدخل إلى المناهج النقدٌة الحدٌثة
مقدمة فً مناهج النقد األدبً وتحلٌل النص
مناهج النقد المعاصر
نظرٌة األدب المقارن وتجلٌاتها فً األدب العربً
نقد و إبداع

علٌان ،حسن
تاورٌت ،بشٌر
هٌكل ،عزة
مكً ،الطاهر
كاظم ،نجم
عتٌق ،عبد العزٌز

809/00019/1
809/00074/1
809/00028/1
809/00033/1
809/00029/1
809/00047/1

2
22
5
6
14
3

عبد الرحمن ،نصرت
أبو لبن ،زٌاد

809/00012/1
809/00004/1

3
8

مرتاض ،عبدالملك
العشماوي ,زكً
برونٌل ،بٌٌر

809/00018/1
809/00003/1
809/00069/1

13
7
29

مدنً ،محمد
سعٌد الغانمً
محمود ،عصام
فضل ،صالح
دروٌش ،أحمد
بقشٌش ,محمود

809/00035/1
809/00023/1
809/00075/1
809/00041/1
809/00042/1
809/00009/1

4
4
4
7
2
2
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ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺑﺤﺚ

العنوان
أثر تحلٌل نصوص أدبٌة مختارة فً األداء
التعبٌري
أسئلة المنهجٌة العلمٌة فً اللغة واألدب
البحوث اللغوٌة و األدبٌة  :اإلتجاهات و المناهج و
اإلجراءات
المنهج العلمً فً البحث األدبً
المنهجٌة فً األدب و العلوم اإلنسانٌة
النص األدبً والنقدي  :بٌن القراءة واإلقراء :نحو
نموذج تطبٌقً
الوجٌز فً مناهج البحث األدبً  :وفنٌات البحث
العلمً
معالم البحث األدبً
مناهج البحث األدبً
منهج البحث فً األدب واللغة

المؤلف

الشفرة

عدد
النسخ

السلطانً ،حمزة
بعلى ،أمنة

807/00010/1
807/00002/1

2
15

نهر ,هادي
السٌوفً ,مصطفى
العروي ,عبد هللا

807/00006/1
807/00003/1
807/00007/1

11
5
3

لشهبٌ ،ونس

807/00008/1

4

بن سالمة ،الربعً
عبد الحمٌد ،عبد
الرحمن
خلٌفٌ ،وسف
النسون

807/00009/1

7

807/00004/1
807/00005/1
807/00001/1

8
7
3
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 و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻨﺼﻮص اﻷدﺑﯿﺔ, ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ

عدد
النسخ
5

الشفرة
808/00016/1

2

808/00076/3

Vassevière, Jacques

3

808/00031/1

Loup, Hélène

4

808/00075/1

Kavian, Eva

المؤلف

العنوان
 أمبرتو،إٌكو
6 نزهات فً غابة السرد
Bien écrire pour réussir ses études
: orthographe, lexique, syntaxe,
150 règles et rappels, 150
exercices corrigés
Conter aux adolescents : une
merveilleuse aventure
Ecrire et faire écrire : 50 auteurs
belges vous font écrire

2
5
4
4

808/00068/1
808/00079/1
808/00078/1
808/00077/1

Kian, Soheila
Pruner, Michel
Fourcaut, Laurent
Philippe, Gilles

5
3
3

808/00073/1
808/00072/1
808/00082/1

Piegay-Gros, Nathalie
Meyer, Bernard
Garaudy, Roger

5

808/00080/1

Poitry, Guy

1

808/00067/1

Laurent, Jean-Paul

Ecritures et transgressions d'assia
djebar et de leila sebbar : Les
traversées des frontiéres
L'analyse du texte de théâtre
Le commentaire composé
Le rêve du style parfait
Le roman : introduction, choix de
textes, commentaires, vademecum et bibliographie
Maîtriser l'argumentation
Mes témoins
Méthodologie de la dissertation
littéraire
Rédiger pour convaincre : 15
conseils pour écriture efficace

2

808/00085/1

8

808/00069/1

6

808/00081/1

2

808/00059/1

Université Abderrahmane Mira- Reflexions : analyses littéraires et
Bejaia
linguistiques- recueil
Roman et connaissance sociale :
Bouzar, Wadi
essai
Textes et mythes fondateurs :
Migé, Alain
extraits
Tournauts et Ré écritures
Combes, André
littératures

2

808/00074/1

Bergez, Daniel

3

808/00052/1

5
1

808/00036/1
808/00035/1

 فوزي,عٌسى
 محمد،برٌغش

17
2

808/00040/1
808/00083/1

 سمٌر،أحمد
 عبد االله،العرداوي

Vocabulaire de l'analyse littéraire
 األصول و: اتجاهات الشعرٌة الحدٌثة
 ٌوسف،إسكندر
المقوالت
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 القصة- مسرح الطفل- الشعر: أدب األطفال
 أهدافه وسماته: أدب األطفال
 قراءات نظرٌة و نماذج: أدب األطفال
تطبٌقٌة
أدب األطفال بٌن المنهجٌة والتطبٌق
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أدب األطفال فً العالم المعاصر  :رؤٌة نقدٌة
تحلٌلٌة
أدب االطفال فً مواجهة الغزو الثقافً
أدب األطفال مدخل للتربٌة اإلبداعٌة
أدب األطفال و أسالٌب تربٌتهم و تعلٌمهم و
تثقٌفهم
أدب األطفال و ثقافة الطفل
أدب األطفال وقضاٌا العصر  :لألسوٌاء
وذوي اإلحتٌاجات الخاصة
أدب الطفل العربً  :دراسة معاصرة فً
التأصٌل والتحلٌل
أدب المقالة
األدب القصصً للطفل  :منظور إجتماعً و
نفسً
األدب المسرحً المعاصر
التصوٌر فً السرد القصصً
الحبكة و السرد التارٌخً
الحٌاة فً الرواٌة  :قراءات فً الرواٌة
العربٌة و المترجمة
الرواٌة البولسٌة  :بحث فً النظرٌة
واألصول التارٌخٌة والخصائص الفنٌة وأثر
ذلك فً الرواٌة العربٌة
الرواٌة التارٌخٌة  :مولدها ةأثرها فً الوعً
القومً العربً العام -رواد ورواٌات -دراسة
تحلٌلٌة تطبٌقٌة نقدٌة
الرواٌة وتأوٌل التارٌخ  :نظرٌة الرواٌة
والرواٌة العربٌة
الزمان المروي
الزمن النوعً و إشكالٌات النوع السردي
السرد بٌن الرواٌة المصرٌة و األمرٌكٌة :
دراسة فً واقعٌة القاع
الفضاء الروائً
القراءة و تولٌد الداللة  :تغٌٌر عاداتنا فً
قراءة النص األدبً
القصة الحدٌثة فً ضوءالمنهج الشكلً
القٌم اإلنسانٌة فً أدب األطفال
المرجع فً أدب األطفال

عبد الفتاح ،إسماعٌل
خفاجً ،طلعت
المشرفً ،انشراح

808/00038/1
808/00053/1
808/00044/1

2
7
4

أبو معال ،عبد الفتاح
أبو معال ،عبد الفتاح

808/00065/1
808/00002/1

5
9

عبد الفتاح ،إسماعٌل

808/00039/1

4

زلط ،أحمد
شرف ،عبد العزٌز

808/00037/1
808/00055/1

4
3

حالوة ,محمد
الدالً ،محمد
رٌكور ,بول
رٌكور ,بول

808/00042/1
808/00048/1
808/00018/1
808/00017/1

6
2
19
19

شبلول ،أحمد

808/00008/1

11

شرشار ,عبد القادر

808/00022/1

5

أبوساري ،نواف

808/00010/1

7

دراج ،فٌصل
رٌكور ,بول
علً ،هٌثم

808/00011/1
808/00019/1
808/00021/1

8
13
5

عبدالمعطى ،عفاف
جنٌت

808/00014/1
808/00012/1

14
7

لحمدانً ،حمٌد
هاندي ،ولٌم جً
كٌوان ،عبد العاطً
إسماعٌل ،محمود

808/00062/1
808/00003/1
808/00043/1
808/00041/1

13
7
6
9

المسرح و العالم  :األداء و فن السٌاسة الثقافٌة روستم ،بهاروشا
المسرح والمناهج النقدٌة الحداثٌة  :نماذج من
طمار ،أنوال
المسرح الجزائري والعالمً
النص المسرحً  :دراسة تحلٌلٌة و تارٌخٌة
عبد الوهاب ،شكري
لفن الكتابة المسرحٌة

808/00027/1

5

808/00084/1

3

808/00026/1

4

الوجود و الزمان و السرد  :فلسفة بول رٌكور رٌكور ,بول
فضل ،صالح
بالغة الخطاب وعلم النص

808/00020/1
808/00056/1

3
7

بنٌة النص السردي  :من منظور النقد األدبً لحمدانً ،حمٌد

808/00013/1

19
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تحلٌل الخطاب األدبً واإلعالمً  :بٌن
النظرٌة والتطبٌق
تحلٌل الخطاب السردي وقضاٌا النص

شطاح ،محمد
شرشار ،عبد القادر

808/00049/1
808/00071/1

4
9

كوافحة ،روال سلطان
همفري ،روبرت

808/00032/1
808/00009/1

5
2

وٌس ،أحمد
مجاهد ،مجاهد
الجوٌنً ،مصطفى
مركز اللغات والترجمة
عبدالوهاب ،شكري

808/00050/1
808/00004/1
808/00045/1
808/00046/1
808/00028/1

4
1
2
5
5

سرد األخر  :األنا واألخر عبر اللغة السردٌة صالح ،صالح

808/00015/1

15

سٌمٌولوجٌا المسرح بٌن النص والعرض :
دراسة تطبٌقٌة على مسرحً شكسبٌر والحكٌم
شعرٌة الفضاء الروائً
صنعة الشعر
غرائب وعجائب النساء
فن الرواٌة
فن القص  :فً النظرٌة والتطبٌق
فنون العرض المسرحً و مناهج البحث

808/00030/1
808/00051/1
808/00025/1
808/00066/1
808/00023/1
808/00058/1
808/00029/1

9
3
10
3
3
2
5

808/00033/1
808/00034/1
808/00005/1
808/00024/1
808/00054/1
808/00070/1
808/00057/1
808/00001/1
808/00006/1
808/00064/1

7
9
3
6
6
4
9
13
5
5

808/00063/1
808/00060/1
808/00061/1
808/00007/1

3
4
3
8

808/00047/1

5

تطور المصطلحات النقدٌة والبالغٌة فً
األدب المملوكً  :ابن األثٌر الحلبً أنموذجا
تٌار الوعً فً الرواٌة الحدٌثة
ثنائٌة الشعر والنثر فً الفكر النقدي  :بحث
فً المشاكلة واإلختالف
جمالٌات الرواٌة المعاصرة
حول أدب األطفال
دراسات مختارة السرد فً السٌنما
دراسة تحلٌلٌة األصول النص المسرحً

سالم ،هانً
إ.كٌسنر ،جوزٌف
بورخٌس ،خورخً
كوندٌرا ،مٌالن
إبراهٌم ،نبٌلة
سالم ،أبوالحسن

فنون المسرح واالتصال اإلعالمً  :المسرح
النثري ،المسرح الشعري ،اإلعالم والمسرح شكري ،عبد المجٌد
كرٌج ،ادوارد جردون
فً الفن المسرحً
هٌنكل ،روجر
قراءة الرواٌة  :مدخل إلى تقنٌات التفسٌر
مجموعة من المؤلفٌن الصرب
قصائد من صربٌا
عمارة ،إخالص
قضاٌا شعرٌة
سلٌم ،حسٌن أحمد
كلمات للمرأة فً الجمال والحب
بركة ،بسام
مبادىء تحلٌل النصوص األدبٌة
البرٌكً ,فاطمة
مدخل إلى األدب التفاعلً
شارتٌٌه ،بٌٌر
مدخل إلى نظرٌات الرواٌة
حسٌن ،كمال الدٌن
مدخل لفن قصص األطفال
مفاهٌم الشعرٌة  :دراسة مقارنة فً األصول
ناظم ،حسن
و المنهج و المفاهٌم
ابراهٌم ،محمد
مقدمة فً األدبٌن الٌونانً والرومانً
دٌاب ،مفتاح
مقدمة فً ثقافة و أدب األطفال
دراج ،فٌصل
نظرٌة الرواٌة و الرواٌة العربٌة
نظرٌة الكومٌدٌا فً األدب و المسرح و
نلسن ،ت .ج  .ا.
السٌنما
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ﻛﺘﺎﺑﺎت إﺳﺒﺎﻧﯿﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

عدد
النسخ
4
2

الشفرة
المؤلف
العنوان
868/00002/
Maria zambrano, la tumba de antigona : Y otros
1
St guily, Camille lacau textos sorbe el personaje tragico
868/00001/
1
 جابرييل،جارسيا ماركيز
األم الكبيرة
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