

� 	�ب ا������     
�دد ا���ا��ؤ�ف�وان ا����بر	م ا����ب

5ابو شنب عادلوردة الصباح813/01

813/02

تغريبة بين هالل ورحيلهم اىل بالد 

1ابو النصر عمرالغرب

2االدليب الفةعصي الدمع813/03

2بيدسي خليلمسارح األذهان ط813/042

5مارك توينمذكرات آدم وحواء وقصص أخرى813/05

813/06

البحث عن الزمن املفقود جانب منازل 

10بروست مارسيلسوان

10فولتوي ليوناحلرب والسلم813/08

10فولتوي ليونالقوزاق - قصص أخرى813/09

2جالل حممدلعبة القرية813/10 2جالل حممدلعبة القرية813/10

1جوركي مكسيماالم813/11

1اجليالين حسانلقاء يف الريف813/12

5حجازي عبد النيبحصار االلسن813/13

5حجازي عبد النيبالصخرة813/14

2حسني طهااليام  ج1-2-3 ط813/152

1احلكيم توفيقمحادي ومؤمتر الصلح813/16

2احلكيم توفيقراقصة املعبد813/17

1احلكيم توفيقالرباط املقدس813/18

1احلكيم توفيقعودة الروح813/19

17احلكيم توفيقهي والراهب813/20

2اخلواجة دريد حييوحوش الغابة813/21

10تولستوي ليونأقاصيص سيباستوبول وغريها813/22

10تولستوي ليونالطفولة، املراهقة، الشباب813/23

2دهين صالححني متوت املدن813/24



6دوستويفسكياالبله 813/252-1

6دوستويفسكياالخوة كاركازوف813/26

4دوستويفسكياجلرمية والعقاب813/27

2دوستويفسكيذكريات من منزل األموات813/28

2دوستويفسكيالشياطني813/29

2دوستويفسكيالفقراء-املثل-قلب ضعيف813/30

813/31

 يف مثوى -قصة أليمة -ذكريات شتاء

2دوستويفسكيعن مشاعر صيف -التمساح

2دوستويفسكيقرية سيتيانشسكوفووسكاا -حلم العم813/32

2دوستويفسكيمذلون مهانون813/33

2دوستويفسكياملراهق813/34

2دوستويفسكياملقامر- الزواج األبدي813/35 2دوستويفسكياملقامر- الزواج األبدي813/35

2دوستويفسكياملراهق813/36

9ركييب عبد اهللانفوس ثائرة -جمموعة قصص-813/37

5زرزور فارساملذنبون813/38

1الذقن اسحاقعهد الصبا يف البلدية813/39

10ساعي امحد بساماحلكايات الشعبية يف الالذقية813/40

4سامل جورجحكاية الضمأ القدمي813/41

1السباعي امحدخاليت كدرجان -جمموعة قصصية-ط813/422

5سعد مسريسقوط الرتمجان يف حضن الزمان813/43

1سعد اهللا بوسنانوجوه مستبشرة813/44

2شريف زكرياالضوء من الباب813/45

1عبود مارونأحاديث القرية ط813/464

2العزاوي فاضلالقلعة اخلاصة813/47

2عطية امحد حممدفن الرجل الصغري813/48



813/49

ألوان من القصة القصرية يف األدب 

1العقاد عباس حمموداالمريكي ط2

2عمران طالبكوكب األحالم813/50

5عيناين حممدمواطنون من جنسية قيد الدرس813/51

5غموفات امساعيلالشمس تشرق على اجلميع813/53

1فوسرت امرحلة احلياة813/54

2قاسم حممد خليلالشمندورة813/55

1مناذج خمتارة من القصص السعودية813/56

10كنعان فؤادأوال وآخرا وبني بني813/57

2كيايل حسيباحلضور يف أكثر من مكان813/58

5كيالين قمربستان الكرز813/59

2كيالين قمراهلودج813/60

2المربوزو جوزيالفهد813/61 2المربوزو جوزيالفهد813/61

1لوفا نظمي روائع خالدة حول فائدة املعرفة813/62

1مالرو اندريهقدر االنسان813/64

3املرزوقي امحداجلارية اهلاللية813/65

2مرعشي فاروقاخلروج من الكابوس813/66

1مفيت فؤاد صادقحلظة ضعف813/67

5املقفع عبد اهللاكليلة ودمنة813/68

10منصور انيسالذين عادوا اىل السماء813/69

10منصور انيسالذين هبطوا من السماء813/70

5منصور انيسغريب يف بالد غريبة ط813/712

15املنفلوطي مصطفى لطفيالعربات813/72

1نعيمة ميخائيلياابن آدحموار بني رجلني813/73

5هارون سهلكتاب النمر والثعلب813/74

2هالل عبد العزيزمن حيب الفقر813/75

1يوسف سعدينافذة يف املنزل املغريب813/76



الليايل البيضاء وقصص أخرى813/77

دوستويفسكي 

نيتوتشكا 

2نزقانوفا

2مضباك شاكرعهد جديد: جمموعة أقاصيص813/78

1ياقرطةملحمة كلكامش وقصص أخرى ط813/794

1جابري حممدحديث عصا813/80

5شولوخوف ميخائيلالدون اهلادئ ج813/814-3-2-1

35احلكيم توفيقعصا احلكيم813/82

13مهنغواي هرنستملن تقرع األجراس ط813/834

7األعرج وسيينوقائع من أوجاع رجل غامر صوب البحر813/84

24بوخالفة العريبالربق 813/85

10بوجدرة رشيدالف وعام من احلنني: رواية813/86

10بوجدرة رشيدالرعن- رواية813/87 10بوجدرة رشيدالرعن- رواية813/87

8بن قينة عمرجروح يف ليل الشتاء: جمموعة قصصية813/88

20بن هدوقة عبد احلميدقصص من األدب العاملي813/89

6بوشيفرات عبد العزيزهوامش من ذكريات مع الصغري813/90

5حراق عبد احلفيظتذكرة سفر: قصص813/91

10حوحو امحد رضاصاحبة الوحي: قصص813/92

10السائح ااحلبيبالقرار: قصص813/93

10شناتلية شريفناموسة: قصة813/94

10عرعار حممد العايلماال تذروه الرياح: رواية ط813/952

31عاشورة أمحدطلقات البنادق: قصص813/96

10العالق زهرياالصفار وقصص أخرى813/97

20غمونات امساعيل األجساد احملرومة813/98

10غادة السمانزمن احلب اآلخر813/99

10دوستويسفسكياجلرمية والعقاب813/100

10كامو السرياملنفى والعقاب813/101



10أجاثا كريسيتالعميل السري813/102

10املازين ابراهيم عبد القادرعود على بدء813/103

9منور امحدالصراع وقصص اخرى813/104

26الطاهر وطار الطعنات: قصص813/105

1ونيسي األعرجمن يوميات مدرسية حرة813/106

5طه حسنياملعذبون يف األرض 813/107

15مولود عاشورآخر موسم للعنب813/108

6حممود تيمورروايات 813/109

2عبود ماروناالقاصيص813/110

2عبود مارونيف القصة813/111

2ابن املقفع عبد اهللاكليلة ودمنة813/112

اليوم اآلخر: لقاء-كان ماكان-أكابر-

ابو 

813/113

ابو 

2ميخائيل نعيمةبطة

1زيدان جرجيامحد بن طولون813/114

813/115

األقصوصة يف األدب العريب احلديث: 

نشأا، وتطورها، وقالبها

1عبد احلميد عبد العزيز

17خليفة سحرعباد الشمس813/116

5جنيب حمفوظالقاهرة اجلديدة813/117

5جنيب حمفوظحكايات حارتنا813/118

5عبد القدوس احسانمنتهى احلب813/119

5عبد اهللا حممد عبد احلكيمالوشاح األبيض813/120

5عبد اهللا حممد عبد احلكيمأسطورة من كتاب احلب813/121

5كريسيت أغاثاموعد يف بغداد813/122

18حممود مصطفىالعنكبوت813/123

13أبو الفرج غالب محزةغرباء بال وطن813/124



6حممود تيمورأبو علي االرتيت وقصص أخرى813/125

9حممود تيمورزامر احلي813/126

14حممود تيموردنيا جديدة813/127

17حممود تيمورنداء اهول813/128

4حممود تيمورشباب دغانيات وقصص أخرى813/129

5حممود تيمورمكتوب على اجلبني وقصص اخرى813/130

2حممود تيموركل عام وأنتم خبري وقصص اخرى813/131

32تيتاش مرزاقطيور يف الظهرية813/132

3الطاهر وطار الالز: قصة813/133

5سرحان باسموجهان عاريان813/134

5برونيت شارلوتجني أي وقصة يتيمة813/135

7تيمور أمحد فؤادأمومة حائرة وقصص أخرى 813/136

 

تاجر البندقية- رائعة شكسبري813/137

 

5 املتخصصني

6مالرو اندريهانا وديغول- السنديانات اليت يقطعون813/138

17فضال البهيالصليقي: قصة813/139

20مصلح ساملمن يصنع األقدار, رواية813/140

9بودشيشة أمحدآدم يهبط اىل املدينة813/141

3غرونة جلولويبقى السؤال813/142

10دحو حممدعندما ينتشع الضيم813/143

19نطور مصطفىأحالم اجلياد املفجوعة813/144

4عاشور سيف الدينال تقل وداعا813/145

10غالب عبد الكرمياملعلم علي813/146

10سعيدان اهلامشياملضطهدون813/147

10عبد احلميد بن هدوقةبان الصبح813/148

10بوجدرة رشيداملوت813/149



10بوزينة دريسحني يدعم الرفض813/150

5السعداين نوالمذكرات طبيبة813/151

6الطيب صاحلاألعمال الكاملة: قصص813/152

2طه حسنيالقصر املسحور- رحلة الربيع والصيف813/153

813/154

احلب الضائع- دعاء الطروان-شجرة 

2طه حسنيالبؤس

1طه حسنيصوت باريس ج1-2 جنة احليوان813/155

813/156

من لغو الصيف اىل الشتاء-بني بني-

1طه حسنيأحالم شهرزاد

8جربان خليل جربانالعواصف813/157

5حممود مصطفىعنرب 813/1587

10فيكتور هيجوأحدب نوتردام -باريس-813/159 10فيكتور هيجوأحدب نوتردام -باريس-813/159

10مصطفى املنفلوطيماجدولني أو حتت ظالل الزيزفون813/160

10مصطفى املنفلوطييف سبيل التاج813/161

10جت امحدمذكرات زوج813/162

813/163

فتاة غسان-عذراء قريش-17 رمضان

1زيدان جرجيغادة كربالء

1زيدان جرجياحلجاج بن يوسف-ارمنوسة املصرية813/164

813/165

فتح األندلس-عبد الرمحان ناصر-ابو 

1زيدان جرجيمسلم اخلرساين- صالح الدين األيويب

813/166

شجرة الدر-امحد بن طولون-شارل 

1زيدان جرجيوعبد الرمحان-األمني واملأمون,,,



813/167

اململوك الشارد - استبداد املماليك - 

اسري 

املتمهدي - جهاد احلبني - اإلنقالب 

1زيدان جرجيالعثماين م5

10اورول جورجالعامل سنة 813/1681984

10بن جلول الطاهرحما املعتوه حما احلكيم813/169

9الشراييب ادريساحلضارة أماه813/170

1الطريزي عبد احلميدمخسة جنيهات ذهبية813/171

1العجيلي عبد السالماخليل والنساء جمموعة قصص813/172

14اجلاحظالبخالء813/173

3حممود تيمورفرعون الصغري وقصص أخرى813/174

1مفالح حممدالسائق: قصص813/175

7الطاهر وطار عرس بغل813/176 7الطاهر وطار عرس بغل813/176

2مينه حناالشمس يف يوم غائم 813/177

2ابو بكر وليداخليوط813/178

4كنفاين غسانموت سرير رقم 813/17912

8كنفاين غسانارض الربتقال احلزين813/180

11كنفاين غسانماتبقى لكم813/181

7حممود مصطفىرجل حتت الصفر813/182

1بنطاش مرزاقجراد البحر813/183

1خياط يوسفذكريات امرأة اجلندي العائد813/184

2دوبريه رحيسيالثلج يشتعل813/185

16هلكي الدوسلكي يقف الزمن813/186

10جت امحدقصص احليوان يف القرآن 813/187

5عبين صدر الدينجناري813/188

5احلمصي حممد حسنوفاء813/189

1الكوت لويزامنساء صغريات813/190



1هوثون ناثاليانقصص تاجنلود813/191

5شيغر جاكشني الفارس اهول813/192

5كامو البريالطاعون813/193

5ابراهيم عبد احلميدالوان من القصة اليمنية املعاصرة813/194

10حكمت ناظماحلياة مجيلة ياصاحيب813/195

10بن صاحل حممد اهلادييف بيت العنكبوت813/196

5العجيلي عبد السالمفصول أيب البهاء813/197

2فيكتور هيجوالبؤساء813/198

5اجلابري حممد الصاحلالبحر ينشر الواحة813/199

5الطاهر وطار العشق واملوت يف زمن احلراشي813/200

2غريب غراهامجوهر املسألة813/201

2أكزوبري انطوان ده سانتأرض البشر813/202

4الكبيسي جهاد عبد اجلبارالفضيحة والشر813/203 4الكبيسي جهاد عبد اجلبارالفضيحة والشر813/203

3ديكنز شارلاألمال الكبرية813/204

3ملرو اندريهاألمل813/205

2ماركز غابريل غارسياجنازة األم العظيمة813/206

3حممود مصطفىحكايات حافر املدينة813/207

5ميخائيل نعيمةأكابر813/208

4الطاهر وطار احلوات والقصر813/209

9بشري سعيدويناملأزق احملري813/210

3بن مينة عمرأمساء,,وعبد اخلوف يف زمن العريب813/211

14بقطاش مرزاقاملومس والبحر: قصص813/212

7نتسب مصطفىحكاية عبدو اجلماجم واجلبل813/213

4بن الدين جيدلاحلكاية اليت سكنت الروخو813/214

2بلحسني عمارحرائق البحر813/215

4حدوسي رابحالضحية813/216

4خالص جاليلاية املطاف بيديك813/217



4خالص جاليلخريف رجل املدينة813/218

4بوشفريات عبد العزيزجنمة الساحل813/219

8غموقات امساعيلالشياطني813/220

14مفالح حممدمهوم الزمن الفالقي813/221

18عبد احلميد بن هدوقةاألشعة السبعة813/222

13بوجدرة رشيداحللزون الصينر813/223

2بوجدرة رشيداألفكار813/224

4عرعار حممد العايلزمن القلب813/225

4عرعار حممد العايلالبحث عن الوجه األخر813/226

24زعرور الطاهراملاضي والغربة813/227

19نطور مصطفىمن فيض الرحلة813/228

4فنور حممدحلن إفريقي813/229

4عبد الرمحن عبد الرماديالزمن املر813/230 4عبد الرمحن عبد الرماديالزمن املر813/230

14األدرع الشريفصاحبة احلسن كله813/231

5قرص حممد عليالنزوع إىل وطن قدمي813/232

4بن كلة صباحييةالتناسخ الزمين813/233

9األدرع الشريفما قبل البعد ط813/2342

4موم سومر سنحزيرة األحالم ط813/2352

6الطيب صاحلبندر شاه ضوء البيت813/236

5غموقات امساعيلالتهور813/237

5بن عاشور حممديا قوم ال تتكلموا813/238

4الربيعي عبد الرمحناخليول813/239

5حرز اهللا حممد الصاحلاألنا الذي جيمع شتات الذاكرة813/240

4رمضان الفقيهرجل يف األوحال 813/241

10الفارسي مصطفىالتخرج ط813/2427

6غزاوي زهريدائرة الصنوبر813/243

4بوجدرة نور الديناحلريق قصة من وحي الثورة اجلزائرية813/244



13 كيالين مصطفىمن أحاديث املقص813/245

4ده بلزاك أونوريهحب وطلمس أو اجللد املسحور813/246

5بقطاش مرزاقكوزة: قصص813/247

15بقطاش مرزاقالتفاحة احلمراء813/248

4كنفاين غساناآلثار الكاملة: القصص الصغرية813/249

1بلحيا الطاهرالفيضان813/250

5عياش محيدةذاكرة احلنون واالنتحار813/251

5مرتاض عبد املالكخنازير813/252

5الطاهر وطار الشهداء يعودون هذا االسبوع813/253

5بوخالفة عزينتوءات البحر813/254

4سباعي امحد عثمانالصمت واجلدران813/255

3نعيمة ميخائيلمرداد منارة ومبناء813/256

2حسني طهاأليام-1- ط813/2572 2حسني طهاأليام-1- ط813/2572

2حسني طهاأليام-2- ط813/2582

2حسني طهاأليام-3- ط813/2592

2حسني طهاأليام-4- ط813/2602

2حسني طهاأليام-5- ط813/2612

15األعرج وسيينأمساك الرب املتوحش: قصص813/262

15سعيداينالعطر املسكر -قصص813/263

7سعيدايناحلاضر- رواية813/264

5سعيدايناملتسللة-قصص813/265

5ونيسي زهورالظالل املمتدة813/266

6فضالء البهيدقت الساعة وقصص أخرى ط813/2672

13هيكل حممد حسينزينب813/268

13مفالح حممدحيدار 813/269

2مفالح حممداالنفجار-رواية813/270

5زنري مجيلةدائرة احللم والعواصف: قصص813/271



5أبو النجا حسينرصاص يف عقل متعب813/272

5عميش عبد القادردائرة املخدوعني813/273

5كاراسالفوف جيورجيالكنة: رواية813/274

5جوته يوهانهرمن ودوريته813/275

9جوته يوهانألف ليلية وليلة813/2761

9جوته يوهانألف ليلية وليلة813/2772

9جوته يوهانألف ليلية وليلة813/2783

9جوته يوهانألف ليلية وليلة813/2794

2الباتع فتيحةمذكرات زائفة: قصة ط813/2802

6حمفوظ جنيبزقاق املدق813/281

5الزاوي حممد أمنيوجييئ املوج امتدادا: قصص 813/282

10بن جدو موسىاملنديل األخضر:  قصص813/283

4فضيل حممدالرماد الدافئ813/284 4فضيل حممدالرماد الدافئ813/284

2جربان خليل جرباناألرواح املتمردة ط813/2852

4يزيل عمارما بعد الطوفان قصص813/286

2صيدا حممداألنفاس األخرية: رواية813/287

5سعدي عثمانحتت اجلسر املعلق ط813/2882

5برادة حممدسلخ اجللد وقصص أخرى813/289

5عبد الرمحن عبد اهلاديالبوابة813/290

11زاوي درار نزيهةالطفولة واحللم: قصص813/291

5بوشفريات عبد العزيزالطيور ومعزوفة األرض والسماء:قصص813/292

5فاسي مصطفىحداد النوارس البيضاء: قصص813/293

3مازوين عبد اهللاقصص جزائرية813/294

4اخلطيب أمحدالطريق الدامية ط813/2952

4معاش أمحد الطيبكلمات متقاطعة للتسلية: قصص813/296

5بن مريومة حمموداإلقامة يف املناطق املمنوعة: رواية813/297

7السائح ااحلبيبالصعود حنو األسفل جمموعة قصصية813/298



813/299

النهار يرتسم يف اجلروح جمموعة

5حممد الصاحل حرز اهللاقصصية

2هاين اليكساجلذور ج813/3001

10كاتب ياسنيجنمة813/301

10فرعون مولودجنل الفقري813/302

بوروان رزق اهللا نقوالالناس بالد الناس813/303

9األعرج وسيينمصرع أحالم مرمي الوديعة813/304

عنف وعنفوان813/305

فليس اهلادي موصلي

5انطوان

14مرتاض عبد املالكصوت الكهف813/306

5بوجادي عالوةشزرات من اعرتافات مارق: قصص813/307

15بوجدرة رشيدمعركة الزقاف: رواية813/308 15بوجدرة رشيدمعركة الزقاف: رواية813/308

4بوجدرة رشيدضربة جزاء: رواية813/309

813/310

الدين احلق : سلسلة قصص من التاريخ

4احلمصي حممد حسن1

4احلمصي حممد حسنفاي اهللا: سلسلة قصص من التاريخ 813/3112

4احلمصي حممد حسنام,, ال كاالمهات: سلسلة من التاريخ 813/3124

813/313

مهد البطوالت: سلسلة قصص من التاريخ

4احلمصي حممد حسن6

5حسني طهقولتري القدر ط813/3145

2موسى حممد عزترحلة العمر وقصص أخرى813/315

6ابن املقفع عبد اهللاكليلة ودمنة813/316

5حممد امنةليتين كنت أعلم813/317

6مرتاض عبد املالكهيثم الزمين813/318



8مرتاض عبد املالكوأخريا تتالال الشمس813/319

5عالل عثماناإلنتفاضة الكربى813/320

5سعيداين اهلامشيأسرار البنات813/321

5بوجادي عالوةليلة أمحيدة العسكري813/322

11دحو حممدالسندباد واألمل813/323

5بورابو عبد احلميدعيون اجلازية813/324

6عموقات إمساعيلاملصائد813/325

8املنفلوطي مصطفى لطفيالفضيلة813/326

5اهلالل أبو زيدسرية بن هالل ج813/3271

5اهلالل أبو زيدسرية بن هالل ج813/3282

10بودشيشة أمحدشفرة حالقة وعلبة كربيت813/329

1حممود جنيبالشحاذ ط813/3303

2جنيب حمفوظالسكرية813/331 2جنيب حمفوظالسكرية813/331

5املنفلوطي مصطفى لطفييف سبيل التاج تقدمي واسيين األعرج813/332

5ابو محيدة ابراهيممىت تتجاوز الغرائز؟813/333

5خلف بشريالقرص األمحر813/334

3وهيب جروة عالوةباب املديح813/335

10فتيحة البائعوداع مع األصيل ط813/3363

5نسيب حممدابن السكران813/337

5لويل حممد العيددخان الكوافن813/338

5بن بثينة عمرقصص شعبية يف اجلزائر813/339

3اجلاحظالبخالء813/340

5هيكل حممد حسينهكذا خلقت813/341

7حوحو امحد رضاغادة أم القرى813/342

15ام سهام-عمارية باللالرصيف البريوين813/343

15يزيل عمارالبصمات813/344

5بن عروس العيدالسؤال الذي حري املدينة813/345



5اخللف الظاهرابن الشهيد أو البد أن تورق اجلماجم813/346

5ابراهيم سعدياملرفوضون813/347

14غامن مصطفىمتحف الرواد813/348

5العوامر اجليالينشجرة االنتقام813/349

9سعدي ابراهيمالنخر813/350

13نطور مصطفىلوجهها غوايات أخرى813/351

7عطية األزهرخط االستواء813/352

8مفالح حممدخرية واجلبال813/353

10بالل عمايرية-أم سهام-من يوميات أم علي813/354

7سعدي نورةأقبية املدينة اهلاربة813/355

12عرباوي شريفةالصعب813/356

9حاج صحراوي العريبأحالم الغد813/357

5ونيسي زهورعلى الشاطئ اآلخر ط813/3582 5ونيسي زهورعلى الشاطئ اآلخر ط813/3582

5فرعون مولودالدروب الوعرة813/359

813/360

مشوع ال تريد االنطفاء-قصص و

5معاش امحد الطيبذكريلت عن الثورة

10ناصر عبد الرمحانأطفال احلدود813/361

5مشاكرة ميينةاملغارة املتفجرة813/362

5اهلامشي سعيدعمر سامل يريد العالج813/363

15لوان رابحمن جهاد اىل جهاد813/364

9بلحسن عمارفوانيس813/365

7سعيداين اهلامشيالنظارة املكسورة813/366

15معمري مولودعروس الشمس813/367

10بقطاش مرزاقخيول الليل والنهار813/368

5بن حكة صباحيية سقط احملار813/369

8زاغر حفناويضياع يف عرض البحر813/370

5خدوسي رابحاحرتاق العصافري813/371



8بوخالفة عزيخطاب الليل813/372

7بوجادي عالوةعني احلجر813/373

7مينة رضااملصابيح الزرق813/374

7جراجر ابراهيمعرف وبريات من حرف الباء ط813/3755

2فرمان غائب طعمةظالل على النافذة: رواية813/376

3نعنع محيدةالوطن يف العينني: رواية ط813/3772

3خليفة سحرمل نعد جواري لكم: رواية813/378

3حشيمة عبد اهللالقصر عطشان: رواية تارخيية813/379

5ميشيما يوكيوالبحار الذي لفظه البحر813/380

3نضيع مجيالمن جيرؤ على الشوق813/381

9غارودي روجيهمن أكون يف اعتقادكم ط813/3823

7اجلاحظالبخالء813/383

الشيخ والبحر متبوعة برواية ثلوج 

813/384

الشيخ والبحر متبوعة برواية ثلوج 

2ارنست مهنغوايكليماجنارو

5ألف ليلة وليلة الد 1 ط813/3852

5ألف ليلة وليلة الد 2 ط813/3862

5ألف ليلة وليلة الد 3 ط813/3872

5ألف ليلة وليلة الد 4 ط813/3882

813/389

أربعون يوما بانتظار الرئيس رواية 

8القاسم امتانالسقوط الفلسطيين

5مينه حناالربيع واخلريف ط813/3902

5مينه حناالشراع والعاصفة ط813/3916

1مينه حنااية رجل شجاع813/392

5خيلف حييتفاح اانني ط813/3932

5أبو عرقوب أمحد حسنيالفىت الشهيد أو الفالوجة ذات يوم813/394

15القاسم افنانالعجوز ط813/3952

3خيلف حييجنران حتت الصفر ط813/3964



7كاوا باتا ياموناريحزن ومجال813/397

5قرطيب خليفةمتاسيح املوت املنية813/398

1الغزي ناديةملفات وقضاياهن813/399

3مالقان هايزيس فونمدخنو احلشيش يف اجلزائر813/400

15خوسي رابحالغرباء813/401

10بن هدوقة عبد احلميدغذا يوم جديد813/402

8مورانيا الربتوالسام ط813/4034

2اخلمراوي حممد رشادبودودة مات ط813/4044

9خيلف حيينشيد احلياة813/405

5الشيخ حنانمسك الغزال813/406

4االعرج واسييننوار اللوز813/407

5حفناوي زاغرأشواق813/408

10بلحسن عماراألصوات813/409 10بلحسن عماراألصوات813/409

15فيالين حسنيالسكاكني الصدئة813/410

5حيدر حيدرالقبضان813/411

10خالص جياليلرائحة القلب813/412

5بن هدوقة عبد احلميدريح اجلنوب ط813/4135

5مفالح حممدأسرار املدينة813/414

5بن عجال حممديوميات رجل نبيل813/415

4خليفة سحرالصبار813/416

9مفالح حممدااليار813/417

9دودو أبو العيدحبرية الزيتون ط813/4182

15بوفلجة زايدملحمة راهبة يف الصحراء813/419

15شراييب ادريسحتقيق يف الوطن813/420

10عالوة وهيب جروةمذكرات منزلقة يف فصل الشتاء 813/421

5خليفة سحرمذكرات امرأة غري واقعية813/422

4عاشوري رضويالرحلة-أيام طالبة مصرية يف أمريكا813/423



10خالص جياليلمحائم الشقق813/424

6العالف زهرياألعمدة املنخورة813/425

5فقي بشري أمطار الليل813/426

9سالمة عبد الرمحانجدار الثلج 813/427

5تامر زكرياءالنمور يف لبيوم العاشر ط813/4282

5شنقوقة افنانليل وحلم ونوارس813/429

2القاسم أفناناملسار-رواية-813/430

11اجلويين مصطفى الصاويحول أدب األطفال813/431

6غوقوا عبد العزيزمقامة لبليه-رواية-813/432

1بنت اجلزيرة مسريةوادي الدموع ط813/4332

1جالوص عز الدينملن تف احلناجر؟813/435

1كريسيت أجاثارصاصة يف الرأس813/436

1كريسيت أجاثاجزيرة املهذبني813/437 1كريسيت أجاثاجزيرة املهذبني813/437

5بن امحد حممدال لتعديل النهاية-جمموعة قصص-813/438

كاداريه امساعيلقصر األحالم813/439

5بيتهانديكهالشقاء العادي813/440

4زراقط عبد ايدذات عصر وقصص أخرى813/441

5غراهام غرينلقاء مع اجلنرال813/442

5تولستوي ليفقصص سيباستوبول813/443

5عيتاين حممدحبيبيت تنام على سرير من ذهب813/444

5عيتاين حممدأشياء الغوت وقصص أخرى813/445

5امارو جورجيفارس الرحال 813/446

5امارو جورجيفارس االمل813/447

5امارو جورجيأرض مثارها من ذهب813/448

5جونريشو تانزاكي حبان طاغيان813/449

5غوغول نيقواليتراس بولبا813/450

5شيفحوين انطواناملبارزة813/451



5امني معلوفليون االفريقي813/452

5غولكي مكسيمطفوليت813/453

3غولكي مكسيمقصص عام 1912-1931 ج813/4544

5غولكي مكسيماالم الد813/4551

1حيدار حممدخلف االشعة813/456

5عبد القدوس احساانيف وادي الغالبة813/457

5عبد القدوس احساانوغابت الشمس ومل يظهر القمر813/458

1نور الدين الزينجنون يف منتصف الذادة813/459

3جنيب حمفوظمريامار ط.813/4602

5عامل رجاءسيدي وحرانة813/461

6املوسوي حمسندون سائر الناس-انعاالت الرقم 813/46246

3منيف عبد الرمحانأرض السواد813/4631

4منيف عبد الرمحانأرض السواد 813/4642 4منيف عبد الرمحانأرض السواد 813/4642

4منيف عبد الرمحانأرض السواد 813/4653

4احلايك زينةالبئر والسماء813/466

4احلايك زينةالعابر813/467

3احلايك رينيهشتاء مهجور-رواية-813/468

5ابن املقفع عبد اهللاكليلة ودمنة:ليبرييا الفيلسوف اهلندي813/469

1هيمينغواي ارنستالعجوز والبحر ط813/4702

5الفيطاين مجالحكايات اخلبيثة 813/471

2زيدان جرجيفتح االندلس813/472

2زيدان جرجياالمني واملامون813/473

2زيدان جرجيالعباسة أخت الرشيد813/474

2زيدان جرجيأسري املتمهدي813/475

2زيدان جرجيأمحد بن طولون813/476

2زيدان جرجيعروس فرغانة813/477

2زيدان جرجيأرمنوسا املصرية813/478



2زيدان جرجياالنقالب العثماين813/479

2زيدان جرجيغادة كربالء813/480

813/481

فتاة غسان

2زيدان جرجي

2زيدان جرجياحلجاج بن يوسف813/482

2زيدان جرجيشارل عبد الرمحان813/483

2زيدان جرجيشجرة الدر813/484

2زيدان جرجيعبد الرمحان الناصر813/485

2زيدان جرجي17رمضان813/486

2زيدان جرجيأبو مسلم اخلرساين813/487

2زيدان جرجيصالح الدين ومكايد احلشاشني813/488

1زيدان جرجيفتاةالقريوان813/489

1زيدان جرجيجهاد احملبني813/490 1زيدان جرجيجهاد احملبني813/490

813/491

اململوك الشارد--

2زيدان جرجي

2زيدان جرجياستبداد املماليك813/492

1زيدان جرجيعذراء قريش813/493

2املنفلوطي مصطفى لطفياألعمال الكاملة: نظرات ط1 ج813/4941

2املنفلوطي مصطفى لطفياألعمال الكاملة: نظرات ط1 ج813/4952

2املنفلوطي مصطفى لطفياألعمال الكاملة: نظرات ط1 ج813/4963

2املنفلوطي مصطفى لطفياألعمال الكاملة: العربات ط1 ج813/4974

2املنفلوطي مصطفى لطفياألعمال الكاملة:ماجدولني ط1 ج813/4985

2املنفلوطي مصطفى لطفياألعمال الكاملة: الشاعر ط1 ج813/4996

2املنفلوطي مصطفى لطفياألعمال الكاملة: يف سبيل التاج ط1 ج813/5007

2املنفلوطي مصطفى لطفياألعمال الكاملة: الفضيلة ط1 ج813/5018

3هيغو فيكتورالبؤساء ط2 ج813/5021

3هيغو فيكتورالبؤساء ط2 ج813/5032



3هيغو فيكتورالبؤساء ط2 ج813/5043

3هيغو فيكتورالبؤساء ط2 ج813/5054

3هيغو فيكتورالبؤساء ط2 ج813/5065

3ألف ليلة وليلة طبعة جديدة منقحة ج813/5071

3ألف ليلة وليلة طبعة جديدة منقحة ج813/5082

3ألف ليلة وليلة طبعة جديدة منقحة ج813/5093

3ألف ليلة وليلة طبعة جديدة منقحة ج813/5104

2ألف ليلة وليلة طبعة مصححة ج813/5111

2ألف ليلة وليلة طبعة مصححة ج813/5122

2ألف ليلة وليلة طبعة مصححة ج813/5133

2ألف ليلة وليلة طبعة مصححة ج813/5144

3عبد القادر منريإمرأة امسها مجيلة والبلهاء ط813/5151

3زيدان جرجيأرمنوسا املصرية813/516 3زيدان جرجيأرمنوسا املصرية813/516

2عبد اهللا حممد عبد احلليمالدموع اخلرساء813/517

3باك بريلاألرض الطيبة ط813/5181

راغب نبيلدرب الشوك813/519

1موزاييكغصون رحال ط813/5201

3جنيب حمفوظجنيب حمفوظ املؤلفات الكاملة ط1 م813/5211

3جنيب حمفوظجنيب حمفوظ املؤلفات الكاملة ط1 م813/5222

3جنيب حمفوظجنيب حمفوظ املؤلفات الكاملة ط1 م813/5233

3جنيب حمفوظجنيب حمفوظ املؤلفات الكاملة ط1 م813/5244

3جنيب حمفوظجنيب حمفوظ املؤلفات الكاملة ط1 م813/5255

1توفيق احلكيمتوفيق احلكيم األعمال الكاملة ط1 ج813/5261

1توفيق احلكيمتوفيق احلكيم األعمال الكاملة ط1 ج813/5272

1توفيق احلكيمتوفيق احلكيم األعمال الكاملة ط1 ج813/5283

1توفيق احلكيمتوفيق احلكيم األعمال الكاملة ط1 ج813/5294

1بابان كوستافالباشا الكالوي813/530



3رومان روالنأنطوانيت ط813/5311

2جون تشاتانيكمراعي الفردوس ط813/5321

4مجال الفيطاينحكايات املؤسسة ط813/5331

23التطواين حممدالوجع األكرب ط813/5341

2هيمينغواي ارنستالعجوز والبحر ط813/5352

2عبد املعطي شعرواييوريبدس ط813/5361

1ميسلون هاديالعيون السود813/537

1البوتو مورافيااملستهدفون813/538

1الشحار عبد احلميداملسيح عيسى بن مرمي813/539

3ادوب امحد عليأهل الكهف ط813/5403-2-1

813/541

4ماركيز جابريلاألم الكبرية ط813/5421

1السحار عبد احلميدوعد اهللا واسرائيل813/543 1السحار عبد احلميدوعد اهللا واسرائيل813/543

1عبد القدوس احسانوغابت الشمس ومل يظهر القمر813/544

2لوكليزيوترمجة برادة حممد: الربيعوفصول أخرى813/545

1منيف عبد الرمحانشرق املتوسط813/546

1السحار عبد احلميدقصص من الكتب املقدسة813/547

3مجال الغيطايناخلطوط االفاصلة ط813/5481

4امني معلوفالقرن األول بعد بياتريس ط813/5492

3امني معلوفالقرن االول مسرقند ط813/5502

4امني معلوفالقرن االول رحلة بالداسار ط813/5512

6امني معلوفالقرن االول ليون االفريقي ط813/5522

4امني معلوفالقرن االول احلب عن بعد ط2 813/553

2امني معلوفالقرن االول  موانئ املشرق ط813/5542

2امني معلوفالقرن االول صخرة طانيوس ط813/5552

3امني معلوفالقرن االول حدائق النور ط813/5562

4بوجدرة رشيدألف عام من احلنني ط2 ج813/5571



4بوجدرة رشيدألف عام من احلنني ط2 ج813/5582

7بوجدرة رشيدضربة جزاء ط813/5592

4بوجدرة رشيدالرعن813/560

4بوجدرة رشيداملرث813/561

4بوجدرة رشيداالنكار813/562

4بوجدرة رشيداالنبهار813/563

4بوجدرة رشيدتيميمون813/564

1بوجدرة رشيداالراثة813/565

1بوجدرة رشيداجلنازة813/566

1بوجدرة رشيداحللزون العنيد813/567

4الطاهر وطار الويل الطاهر يعود اىل مقامه813/568

1الطاهر وطار الشهداء  يعودون هذا االسبوع813/569

1الطاهر وطار اهلارب813/570 1الطاهر وطار اهلارب813/570

1الطاهر وطار جتربة يف العشق813/571

1الطاهر وطار الزلزال813/572

1الطاهر وطار دخان من قليب813/573

1الطاهر وطار احلراث والقصر813/574

1الطاهر وطار الالز813/575

1الطاهر وطار الشمعة والدهاليز813/576

6األعرج وسيينسيدة املقام813/577

7مرزاق بقطاشوردة البحر813/578

7حممد الصاحل الصديقسفينة االميان813/579

5حممد املعراجيشوك األس ط813/5801

7جياليل خالصاية املطاف بيديك ط813/5814

4جالل خاللصرائحة الكلب ط813/5822

6عيسى شريطالروكاد ط813/5832

7الطاهر وطار العشق واملوت يف زمن احلراشي813/584



7الطاهر وطار رمانه813/585

7الطاهر وطار عرس بغل813/586

7أحالم مستغامنيعابر سرير813/587

7أحالم مستغامنيفوض احلواس813/588

7أحالم مستغامنيذكرة احلسد813/589

7عميش عبد القادرقناديل الظالم813/590

7عمار بلحسنيوميات الوجع813/591

6فرانز فانونمعذبو األرض ط813/5921

6رشا األمرييوم الدين ط813/5934

5ناظم حكمتاحلياة مجيلة ياصاحيب ط813/5942

10عبد اهللا بن املقفعكليلة ودمنة813/595

7حبيبة حممديفيضى الغربة: وقت يف العراء813/596

10جربان خليل جربانالعواصف813/597 10جربان خليل جربانالعواصف813/597

6جان كلود فيالننعال من ريح ط813/5981

7عمار دفافعرس الشيخ813/599

7ماري روز جحاسأذهب وأنام يف قعر البئر ط813/6001

3الطاهر وطار الطعنات813/601

3بودارد وميادرةأرى الشمس813/602

3جياليل خالصمحائم الشقق ط813/6032

5سعيدة هوارةالشمس يف علبة813/604

5نوال مصطفىالفخ813/605

6جربان خليل جربانعرائش املروج813/606

3مسري سرحانمبادئ علم الدراما ط813/6071

2مصطفى املنفلوطييف سبيل التاج813/608

3ظالل شاهنيالركض عرب أزقة الغرب ط813/6091

2عبد املالك مرتاضالقصة: اجلزائر املعاصرة813/610

3فجر يعقوبجنجر وفريد ط813/6111



3عبد الرمحان منيفسباق املسافات الطويلة ط813/6128

3اللندر بوشكنيدوبر وفسكي813/613

1عزيز نيسنييسلم الوطن813/614

1نوال السعداويإمرة عند نقطة الصفر: موت رجل813/615

1نريوز مالكتلك احلكايات813/616

4هنري اليغاإلستجواب 813/617

1انعام بيوضيالسمك اإليبايل813/618

3احلبيب احلمدوينحكايات زمن يتصاعب ط813/6191

5وليم شكسبريريتشارد الثالث ط813/6201

5وليم شكسبريبوليوس قيصر ط813/6211

5وليم شكسبريمأساة عطيل813/622

5بوجدرة رشيداإلنكار: رواية ط813/6232

4أحالم مستغامنيفوضى احلواس: رواية813/624 4أحالم مستغامنيفوضى احلواس: رواية813/624

3أحالم مستغامنيعابر سرير: رواية813/625

3جياليل خالصرائحة الكلب: رواية ط813/6262

5أمني معلوفمسرقند: رواية ط813/6272

5أمني معلوفصخرة طانيوس: رواية ط813/6281

8أمني معلوفموانئ املشرق: رواية ط813/6292

4طه حسنياأليام 813/6301

4طه حسنياأليام 813/6312

4طه حسنياأليام 813/6323

5أم هاين خليفةقلب يف املنفى ط813/6331

8عميش عبد القادرقناديل الظالم813/634

5لويس عونروايات مرتمجة813/635

5اجلاحظالبخالء ط813/6361

813/637

القصة الشعبية اجلزائرية ذات االصل 

4روزلني ليلى قريشالعريب



3غوسطافن لوبارعشيق مدام أرنو ط813/6381

2امييلي برونثيمرتفعات وذرنج ط813/6391

3مصطفى الرافعيالسحاب األمحر813/640

3بارال غركفيستباراباس ط813/6411

3امييل زوالجرمينال813/642

2أم هاين خليفةقلب يف املنفى ط813/6431

الزير813/644

ابو ليلى املهلهل بن 

3ربيعة

3حممود موسىدون كيشوت املعدل,,, وقصص أخرى813/645

5وفاء شليبطموحات أنثى: جمموعة قصصية ط813/6461

6جنيب حمفوظالشحاذ813/647

5جنيب حمفوظمهس اجلنون813/648

5جنيب حمفوظاحلب حتت املطر813/649 5جنيب حمفوظاحلب حتت املطر813/649

5جنيب حمفوظالكازيك813/650

5جنيب حمفوظالقاهرة اجلديدة813/651

5جنيب حمفوظاملرايا813/652

5جنيب حمفوظالسراب813/653

5جنيب حمفوظمريامار813/654

5جنيب حمفوظقلب الليل813/655

5جنيب حمفوظحضرة احملرتم813/656

5جنيب حمفوظأمام العرش813/657

5جنيب حمفوظعصر احلب813/658

5جنيب حمفوظصباح الورد813/659

5جنيب حمفوظالعائش يف احلقيقة813/660

5جنيب حمفوظالسمان واخلريف813/661

5جنيب حمفوظشهر العسل813/662

5جنيب حمفوظقصر الشوق813/663



5جنيب حمفوظبداية واية813/664

5جنيب حمفوظبني القصرين813/665

5جنيب حمفوظالسكرية813/666

5جنيب حمفوظبني سيء السمعة813/667

5جنيب حمفوظحتت املظلة813/668

5جنيب حمفوظخان اخلليلي813/669

5جنيب حمفوظرادوبيس813/670

5جنيب حمفوظالطريق813/671

6جنيب حمفوظاحلب فوق هضبة اهلرم813/672

6جنيب حمفوظزقاق املدق813/673

6جنيب حمفوظرأيت فيما يرى النائم813/674

6جنيب حمفوظليايل ألف ليلة وليلة813/675

6جنيب حمفوظاجلرمية813/676 6جنيب حمفوظاجلرمية813/676

6جنيب حمفوظدنيا اهللا813/677

6جنيب حمفوظعبث األقدار813/678

6جنيب حمفوظالباقي من الزمن ساعة813/679

6جنيب حمفوظثرثرة فوق النيل813/680

6جنيب حمفوظملحمة احلراشيف813/681

1جربان خليل جربانالنيب813/682

4حمفوظ جنيبحديث الصباح واملساء813/683

5طه حسنيدعاء عروان813/684

3توفيق احلكيمراقصة املعبد813/685

4هيفاء بيطارغروب وكتابة813/686

5هيفاء بيطارالساقطة813/687

3هيفاء بيطارنسر جبناح وحيد813/688

3توفيق احلكيمالعامل واهول813/689

3توفيق احلكيمشجرة احلكم813/690



3خليل جربان خليلدمعة وابتسامة م813/6911

3خليل جربان خليلالبائع والطرائف813/692

3خليل جربان خليلالعواصف 813/693

4خليل جربان خليليسوع بن االنسان813/694

5خليل جربان خليلانون813/695

4خليل جربان خليلالنيب م813/6969

3خليل جربان خليلرمل وزبد813/697

813/698

دفقات ابداعية: دراسات قصص، شعر

2مرسي عبد الفتاحمتابعات

4حمفوظ جنيبحكاية بال بداية وال اية813/699

4حمفوظ جنيباللص والكالب813/700

4حمفوظ جنيبمخارة القتل االسود813/701 4حمفوظ جنيبمخارة القتل االسود813/701

2حمفوظ جنيبعيون يف حلم813/702

5دودو أبو العيدالطعام والعيون: جمموعة قصصية813/703

3جربان خليل جرباناالرواح املتمردة813/704

3جربان خليل جرباناالجنحة املنكسرة813/705

10ابن املقفع عبد اهللاكليلة ودمنة813/706

10بيدبا اهلنديكليلة ودمنة813/707

10خليل جربان خليلاالجنحة املنكسرة813/709

12خليل جربان خليلالعواصف813/710

10خليل جربان خليلالتائه813/711

10خليل جربان خليلانون813/712

5عبد اهللا الشمسكوكب الزهرة يف الرتاث العريب813/713

7عمرو بن حبرالبخالء ط813/7141

6عبد املقصود رزقالعمامة813/715

7روالن رومانأنطوانيت ط813/7162



4عبد اخلالق موسىموسوعة اشهر القصص البوليسية813/717

2خليل جربان خليلجمموعة خليل جربان جربان813/718

4عبد العزيز شبيلالفن الروائي عند غادة السمان813/719

1حسني زيدانيوم لك "قصرواية"813/720

3عز الدين املناصرةحيزية: عاشقة من رذ الواحات813/721

813/722

اشكالية احلب يف احلياة الفكرية و

1عبد احلميد خطابالروحية يف االسالم

3ميتشل مرغريتذهب مع الريح813/723

3الرافعي حممد صادقكتاب املساكني ط813/7241

3األعرج واسيينأنثى السراب ط813/7251

3األعرج واسيينسوناتا ألشباح القدس813/726

3العريان حممد السعيدقطر الندى: قصة تارخيية813/727

4اململوحي مظهرضائعة يف املدينة ط813/7285 4اململوحي مظهرضائعة يف املدينة ط813/7285

4جورج رمصدخلت يف التجربة813/729

1كتاب ألف ليلة وليلة ج813/7301

1كتاب ألف ليلة وليلة ج813/7312

1كتاب ألف ليلة وليلة ج813/7323

1كتاب ألف ليلة وليلة ج813/7334

4كريسيت أجاثانادي اجلرمية813/734

4السكاكر صاحل بن ابراهيمأسطورة ساش: زاوية ط813/7351

4فحماوي صبحياحلب يف زمن العوملة ط813/7361

2جربان خليل جرباناملعربة عن االجنليزية813/737

2جربان خليل جربانالعربية813/738

4دبب حممدالدار الكبرية: احلريق النول ط813/7391

5إيفو أندريتش قيل الوايل : روائع األدب العاملي813/740

4جابرييل جارسيا ماركيز امرأة الساعة السادسة وقصص أخرى813/741

4عز الدين ميهويب مامل يعشه السندباد813/742



7جابرييل جارسيا ماركيز عن احلب وشياطني أخرى813/743

4توفيق احلكيم عصفور من الشرق : رواية813/744

7جابرييل جارسيا ماركيز ليس يف هذه البلدة نصوص813/745

6باولوكو يلهو نبع احلكمة ط813/7461

3توفيق احلكيم محار احلكيم : رواية813/747

5جابرييل جارسيا ماركيز ذاكرة نسائي احلزينات ط813/7481

1حجازي حممد املبارك يف موكب وداع الراحلة !813/749

813/750

5الطاهر بن جلون يوم صامت يف طنجة ط813/7511

4دوما اليكسندر الزنبقة السوداء813/752

5ارنست هيمنجواي املهربون ط813/7531

6كاتزوف ليف امرباطورة احلب ط813/7541

6جابرييل جارسيا ماركيز ساعة حنس813/755 6جابرييل جارسيا ماركيز ساعة حنس813/755

5مستغامني أحالم عابر سرير ط813/75613

813/757Com . 5مستغامني أحالم نسيان

5مستغامني أحالم ذاكرة اجلسد813/758

5مستغامني أحالم األسود ليق بك813/759

3كعكي مجانة تغريبة بين هالل ط813/7601

813/761

أحلى حكايات كهف الغرائب ومغارة 

العجائب 

6سعيد أبو املظفر قصص - موافق -مأثورات حقيقية ط1

2ياسني كاتب جنمة ط813/7621

2جلطي ربيعة ربيعة معشق : رواية ط813/7631

4بشلم مىن أهداب اخلشية عزفا على أشواق افرتاضية813/764

3الزاوي أمني شارع إبليس ط813/7651



813/766

حادي التيوس اوفتنة النفوس لعذاري 

النصاري

2الزاوي أمني واوس ط1

3الزاوي أمني نزهة اخلاطر ط813/7672

4الزاوي أمني هلا سر النحلة ط813/7681

3كريلو باولو اخليمائي : من روائع األدب العاملي ط813/7692

3ستيل دانيال الشقيقات ط813/7701

4ماير ستيفاين الشفق ط813/7712

3شتاينيك جون اللؤلؤة ط813/7721

3اخلطيب شذى الزنبقة السوداء ط813/7731

3جابرييل جارسيا ماركيز مائة عام من العزلة ط813/7741

3تراث ألف ليلة وليلة ج813/7751 3تراث ألف ليلة وليلة ج813/7751

3تراث ألف ليلة وليلة ج813/7762

3تراث ألف ليلة وليلة ج813/7773

3تراث ألف ليلة وليلة ج813/7784

3صولة حممد صحراء جانوس بني املابني ج2 ط813/7791

3أوريل جورجمزرعة احليوان ط813/7801

3منسى حممود قهوة الربملان : اخلوف سلطان حيكم العامل813/781

3هيمنجواي العجوز والبحر ط813/7821

1زاك مونيكا حكايات األشباح واجلمجمة الطروب813/783

3بيدبا اهلندي كليلة ودمنة ط813/7841

2زاك مونيكا حكايات األشباح واجلمجمة الطروب813/785

يف مرآتنا عامل آخر813/786

املدغري عبد الكبري 

3العلوي



813/787

اموعة الكاملة ملؤلفات جربان خليل 

جربان

3اخلوري سامي جالعربية

813/788

اموعة الكاملة ملؤلفات جربان خليل 

جربان

3اخلوري سامي جاملعربة

2كيفر راينهار مقهى موكا تامالت يف اكادير ط.813/7891

3عز الدين خمتارطيور اجلبل813/790

3الكسندر دوماس امري جزيرة مونت كريستو ط.813/7911

3مفيت بشري اشباح املدينة املقتولة ط.813/7921

2ستيل دانيال اضواء جنوبية ط.813/7931

3بشلم مىن احرتاق السراب ط.813/7941

3توفيق امحد خالد احملادثة813/795 3توفيق امحد خالد احملادثة813/795

درا��ت �ول ا����
�دد ا��� إ�م ا��ؤ�ف �وان ا����ب ا�ر	م 

813,9/1

قصصنا الشعيب من الرومانسية اىل 

1ابراهيم نبيلةالواقعية

1ادينوكوففن األدب الروائي عند تولسستوي813,9/2

813,9/3

تطور األدب القصصي اجلزائري 1925

29أديب باهية عايدة-1967

24مبوتور ميشالحبوث يف الرواية اجلديدة ط813,9/42

813,9/5

االدب القصصي يف العراق منذ احلرب 

1أمحد عبد اهللالعاملية الثانية ج2



21خان حممد عبد ايداألساطري واخلرافات عند العرب813,9/6

813,9/7

جتربة البحث عن أفق: مقدمة لدراسة 

1خوري الياسالرواية العربية عند اهلثرية

813,9/8

االنفعالية واالبالغية يف بعض اخاصيص

3عنيف دمشقيةميخائيل نعيمة

14خرطبيل سامياسطورة احلالج813,9/9

15راتقي ك,كاألسطورة813,9/10

11العامري حممد اهلاديالقصة التةنسية القصرية813,9/11

15عبد احلكيم شوقياحلكاية الشعبية العربية813,9/12

1عجوبة خمتارالقصة احلديثة يف السودان813,9/13

813,9/14

الرواية يف العراق تطورها واثر الفكر 

4عز الدين يوسففيها 4عز الدين يوسففيها813,9/14

1فريدريش فون ديرالياحلكاية اخلرافية813,9/15

15مرشنت مولويالكوميديا813,9/16

16املسعديحماولة يف فهم السد813,9/17

813,9/18

سيف بن زي بن يزن بني احلقيقة 

1منقوش ثرايواالسطورة

3نولز هوراسافانيين من العلمواالدب والفكاهة813,9/19

2االصبحي ميز صالحياحلقيقة والرواية813,9/20

8خورشيد فاروقيف الرواية العربية-عصر اتمع-813,9/21

10اخلطيب حممد كاملاملغامرة املعقدة813,9/22

4ركييب عبد اهللالقصيدة يف األدب اجلزائري املعاصر813,9/23

813,9/24

ليل القصة املصرية القصرية صحف 

3النساج سيد امحدوجمموعات 1961-1910

3بامية عايدةتأمالت حول احلكاية الشعبية اجلزائرية813,9/25



813,9/26

احلكاية الشعبية-حديدوان والفولة- 

حكاية 

1بامية عايدةمكانة احلكاية الشعبية

813,9/27

القصة الشعبية اجلزائرية ذات األصل 

20قريشي ليلىالعريب

4التاج سيد أمحدبانوراما الرواية العربية احلديثة813,9/28

813,9/29

الرواية العربية اجلزائرية بني الواقعية 

22مصايف حممدوااللتزام

813,9/30

القصة الفلسطينية القصرية يف األراضي

10صاحل فخرياملختلفة

10مرتاض عبد املالكالقصة يف االدب العريب القدمي813,9/31

22الركييب عبد اهللالقصة اجلزائرية القصرية813,9/32 22الركييب عبد اهللالقصة اجلزائرية القصرية813,9/32

15اخلطيب حممد كاملعامل حنا مينة الروائي813,9/33

2قاسي مصطفىالبطل يف القصة التونسية حني االستقالل813,9/34

5لوكاشي جورجالرواية813,9/35

813,9/36

مع غسان كنفاين وجهوده القصصية 

1ياغي عبد الرمحانالروائية

813,9/37

القصص الشعيب يف منطقة بسكرة 

15ابن الطاهر بورايودراسة ميدانية

10ابو فينة عمرأشكال التعبري يف القصة الليبية القصرية813,9/38

813,9/39

اجلانب الفين يف القصة القرآنية 

10أبو جندي امحدمنهجها وأسس بناءها

813,9/40

البنية القصصية ومدلوهلا االجتماعي يف 

5ثابت حممد رشيدحديث عيسى بن هشام احملمد املوحلي



12الطويلي أمحدحدث ابو هريرة قال,,,813,9/41

813,9/42

دراسة يف روايات جنيب حمفوظ 

5التوايت مصطفىالذهبية واللص والقالن

7األعرج وسييناجتاهات الرواية العربية يف اجلزائر813,9/43

9هالة غالبفصول يف النقد813,9/44

813,9/45

تطور الرواية العربيةاحلديثة يف مصر

10بد عبد احملسن طه1870-1938

813,9/46

دراسات يف القصة العربية احلديثة 

19سالم حممد زغلولأصوهلا واجتاهاا وأعالمها

813,9/47

وعي الذات والعامل: دراسات يف 

53سليمان نبيلالرواية العربية

30املرزوقي مسريمدخل اىل نظرية القصة813,9/48

مدخل ال عامل القصة القصرية 

813,9/49

مدخل ال عامل القصة القصرية 

31عكاشة شايفاجلزائرية-قراءة مفتاحية منهج تطبيقي

813,9/50

الشخصية يف الرواية اجلزائرية 1970-

10بوجرة حممد بشري1983

5حنون عبد ايدصورة الفرنسي يف الرواية املغربية 813,9/51

3طرابيشي جورجعقدة أوديب يف الرواية العربية813,9/52

813,9/53

الرواية والرواية السينمائية: استجواب

6بن عيسى خلفةمع جمموعة من املبدعني

813,9/54

املغامرة الروائية: دراسات يف الرواية 

1سامل جورجالعربية

1عباس عبد اجلباريف النقد القصصي813,9/55

813,9/56

االلتزام يف القصة القصرية اجلزائرية 

22طالب امحداملعاصرة يف الفرتة مابني 1976-1937



813,9/57

الرواية االسبانية وتاثريها عند الروائيني 

34سيد حممد أمحدالرعب

9ابن قنية عمرالريف والثورة يف الرواية اجلزائرية813,9/58

813,9/59

مقومات القصة العربية احلديثةيف مصر

20شوكت حممود حامد-حبث تارخيي وحتليلي مقارن

813,9/60

تطور الفكر االجتماعي يف الرواية 

19سالمة فتحيالعربية

813,9/61

مدخل اىل عامل الرواية اجلزائرية: 

21عكاشة شايفقراءة مفتاحية منهج تطبيقي

23نسيب يوسفمولود فرعون حياته وأعماله 813,9/62

طاهر وطار جتربة الكتابة الواقعية 

813,9/63

طاهر وطار جتربة الكتابة الواقعية 

17األعرج وسيينالرواية منوذجا

4مرتاض عبد املالكالقصة اجلزائرية املعاصرة813,9/64

813,9/65

شخصية املثقف يف الرواية العربية

31الشاذيل عبد السالماحلديثة

813,9/66

تطور فن القصة البنانية العربية بعد

15عطوي علي جنيباحلرب العاملية الثانية

5اجلابري حممد صاحلالقصة التونسية نشأا وروادها ط813,9/672

813,9/68

دراسات يف القصة اجلزائرية القصرية

20بن قينة عمروالطويلة

20مرتاض عبد اجلليلالبنية الزمنية يف القص الروائي813,9/69

22زايد عبد الصمدمفهوم الزمن وداللته813,9/70

813,9/71

القصة القصرية يف فلسطني واألردن

4ياغي هاشم1950/1965



813,9/72

البنية السردية يف القصص القرآين

49طول حممد

9موسن كاتريناغوتة وألف ليلة813,9/73

15بومرزوق زينمقاربة نقدية للقصة اجلزائرية املعاصرة813,9/74

4أبو مطر أمحدالرواية يف األدب الفلسطيين 813,9/751950/75

1دراسة هيكلية يف قصة الصراع813,9/76

813,9/77

أزمة املثقف التونسي املعاصر من 

2املاجري احلفناويخالل القصو

1عوض ابراهيمفصول عن النقد القصصي رؤية جديدة813,9/78

14شكري غايلأزمة اجلنس يف القصة العربية813,9/79

8الورقي السعيدالقصة والفنون اجلميلة813,9/80

813,9/81

منطق السرد دراسات يف القصة 

29بورايو عبد احلميداجلزائرية احلديثة 29بورايو عبد احلميداجلزائرية احلديثة813,9/81

813,9/82

املثقف العريب والسلطة حبث يف

2ادريس مساحرواية التجربة الناصرية

5سرور جنيبرحلة يف ثالثية جنيب حمفوظ813,9/83

5شكري غايلجنيب حمفوظ من اجلمالية اىل نوبل813,9/84

5شكري غايلتوفيق احلكيم احلبل والطبقة والرؤيا813,9/85

4اسكندر مكرم شاكرادباء منتحرون دراسة نفسية813,9/86

3الورقي السعيداجتاهات الرواية العربية املعاصرة813,9/87

10الربيعي حممودقرءة الرواية مناذج جنيب حمفوظ813,9/88

813,9/89

نظرية الرواية: دراسات ملناهج النقد

7السيد ابراهيماألديب يف معاجلة فن القصة

4دي كاتو ياوالالقمر واإللتزام يف أدب غادة السمان813,9/90

4أكن روجرالرواية العربية813,9/91

5يقطيين سعيدحتليل اخلطاب الروائي ط813,9/923

5دراج فيصلنظرية الرواية والرواية العربية813,9/93



813,9/94

عبداهللا العروي وحداثة الرواية لقراءة

5نور الدين صدوقيف نصوص العروي الروائية

813,9/95

حنو أدب زوائي عاملي جديد عولس

6مجعة حممد لطفيجليمس جوسي

813,9/96

قال الراوي البنيات احلكائية يف السرية

5يقطيين سعيدالشعبية

1فهمي حسنشعرية الفضاء السردي813,9/97

2جماهد عبد املنعممجاليات الرواية املعاصرة813,9/98

813,9/99

اجتاهات القصة القصرية يف األدب

6الورقي السعيدالعريب املعاصر يف مصر

5عباس مراد حسن األىنالرواية العربية واإلسبانية املعاصرة813,9/100

4أبو ذياب خليل ابراهيمدراسات يف القص ط1 813,9/1012001

2شاتري بيريمدخل اىل نظريات الرواية ط1/4 813,9/1022001 2شاتري بيريمدخل اىل نظريات الرواية ط1/4 813,9/1022001

813,9/103

نقد الرواية من وجهة نظر الدراسات 

2ابراهيم نبيلةاللغوية احلديثة

8ابراهيم نبيلةفن القص يف نظرية والتطبيق813,9/104

7مربوك مراد عبد الرمحانآليات املنهج الشكلي ط813,9/1051

813,9/106

أنسنة املكان يف الروايات عبد الرمحان 

5أمحد مرشدمنيف

813,9/107

القصة القصرية: دراسة نصية لتطور 

7صالح رزقالشكل الفين ط3

5الوجود ثناء أنسقراءات نقدية يف القصة القصرية813,9/108

عبد اهللا حممد حمسناحلكيم وحوار املرايا813,9/109

5فضل صالحعني النقد على الرواية اجلديدة813,9/110

3دروسي أمحدابن دريد رائد يف القصة العربية813,9/111



813,9/112

احلياة يف الرواية قراءة يف الرواية

7شلبول أمحد فضلالعربية واملرتمجة

5الكلكي عبد السالمالزمن الروائي813,9/113

813,9/114

السردية العربية احلديثة تفكيك اخلطاب

9ابراهيم عبد اهللاإلستعماري واعادة تفسري النشأة ط1

4العناين سلوىجنيب حمفوظ أمري الرواية العربية ط813,9/1151

813,9/116

قضايا الرواية العربية يف اية القرن

4عبد الغين مصطفىالعشرين

813,9/117

خطاب العاشق ميثولوجيا ورؤى من 

عشتارد سيدة احلب األىل اىل املتنيب

1اجلابري حممد صاحلعاشقا 1اجلابري حممد صاحلعاشقا813,9/117

1دراج فيصلنظرية الرواية والرواية العربية ط813,9/1182

3حسني كمال الدينفن رواية القصة وقراءا لألطفال ط813,9/1191

813,9/120

جيوبوليتكا النص األديب تضاريس 

7مربوك عبد الرمحانالفضاء الروائي منوذجا

2وهيبة حسنالرواية اليونانية القدمية ط813,9/1211

1نوفل يوسففن القصة عند حممد عبد احلليم اهللا ط813,9/1221

2وادي طهالرواية السياسية813,9/123

813,9/124

خطاب النهضة والتقدم يف الرواية العربية 

5ابراهيم حمموداملعاصرة

3طنوس نعومقراءة نفسية يف ادب اميلي نصر اهللا813,9/125

3جمموعة مؤلفنياالبداع الروائي اليوم813,9/126

4بدري علمانوظيفة اللغة يف اخلطاب الروائي الواقعي813,9/127

813,9/128

الفضاء ولغة السرد يف روايات عبد 

3صاحل ابراهيمالرمحان منيف



2جرار جانيتخطاب احلكاية: حبث يف املنهج813,9/129

2حسني قمريفضاء املتخيل: مقاربات يف الرواية813,9/130

1العريب خلضرالدراما الفنية املعاصرة للقصة القرآنية813,9/131

813,9/132

مالمح من عاملهم القصصي: دراسات يف 

7مصطفى عبد الشافعيالقصة العربية القصرية

813,9/133

السرد والظاهرة الدرامية: دراسة يف 

4علي بن متيمالتجليات الدرامية للسرد العريب القدمي

813,9/134

الرواية التارخيية: مولدها و أثرها يف الوعي 

17نواف أبو ساريالقومي

2عبد الرزاق عيدالرواية والتاريخ813,9/135

2حممد عبد اهللا القوالسمةمجاليات القصة القصرية813,9/136

1نبيل سليماندراسة يف الرواية العربية وعي الذات813,9/137

1لوسيان غولدمانمقدمات يف سوسيولوجيا الرواية813,9/138 1لوسيان غولدمانمقدمات يف سوسيولوجيا الرواية813,9/138

813,9/139

الرواية: مدخل اىل املناهج والتقنيات 

3برنارد قاليةللتحليل االديب

1حممد اخلطيبتكوين الرواية العربية813,9/140

1دان عصماتوفالرواية التونسية813,9/141

4نودوروفمفاهيم سردية813,9/142

2السعيد بوطاجنياالشتغال العاملي: دراسة مسيائية813,9/143

813,9/144

صرخة الروح:نظرات يف االدب والتاريخ 

1جهدي جار اهللاواالجتماع

813,9/145

أثر االدب االمريكي يف الرواية اجلزائرية 

2حنفاوي بعليباللغة الفرنسية

813,9/146

مفهوم القصة القرآنية وأغراضها عند 

5العريب خلضرالسابقني واملعاصرين

813,9/147

ميخائيل باختني ودراسات أخرى عن 

زهري شلبيةالرواية

2



3جمموعة مؤلفنيالرواية العربية بني الواقع واالديولوجية813,9/148

813,9/149

الرواية املغاربية: اجلدلية التارخيية والواقع 

املعيشي

ابراهيم عباس

2

813,9/150

حتليل اخلطاب السردي يف ضوء املنهج 

2نبيلة زويشالسميائي

813,9/151

ازاحات فكرية - مقاربات يف احلداثة 

1حممد الزينواملثقف

813,9/152

حتليل اخلطاب املسرحي يف ضوء النظرية 

2عمر بلخريالتداولية

5بييار شارتيهمدخل اىل نظريات الرواية 813,9/153

813,9/154

الروايات االربع : حياة بني آخر - مسرية 

2عبد القادر القاضياجلزائر - صوة االحرار - ألغام و انغام 2عبد القادر القاضياجلزائر - صوة االحرار - ألغام و انغام813,9/154

4فؤاد شاكراالبداعات االدبية 813,9/155

1صدقي حممد بني شهوة االبداع وضراوة الواقع813,9/156

2الكسندر فادييفاهلزمية813,9/157

2يوسف السنييتحريق الذكريات 813,9/158

3يوري بونداريفالثلج احلار813,9/159

3حمفوظ أيوبزبيدة ملكة ساحة النجمو813,9/160

1حممد ذيبالليلة املتوحشة 813,9/161

1عيسى شريطالروكاد813,9/162

4احلبيب السائحتلك احملبة813,9/163

2حمفوظ أيوبتدمر وروما " رواية حوارية "813,9/164

5بويرو باييخو أونطونيوخمتارات من املسرح االسباين813,9/165

5هنري تروايالأنطون تشيخوف813,9/166

6امساعيل سراج الدين حداثة شكسبري813,9/167

1تيك جروم أقدم لك شكسبري813,9/168



4علي عبد اجلليل فن كتابة القصة القصرية813,9/169

5حسني عيدرواية جمهولة وجتربة فريدة813,9/170

5سلوى العناينجنيب حمفوظ أمري الرواية العربية ط813,9/1711

5عبد السالم حيدر االصويل يف الرواية813,9/172

5خليل كلفتكازمورو"813,9/173

5عمر بلخريالتداولية813,9/174

5حنفاوي بعليباللغة الفرنسية813,9/175

813,9/176

مفهوم القصة القرآنية وأغراضها عند 

5العريب خلضرالسابقني واملعاصرين

15روجر فاولراللسانيات والرواية 813,9/177

5أونريكي أندرسونالقصة القصرية: النظرية والتقنية 813,9/178

813,9/179

خطاب النهضة والتقدم يف الرواية العربية 

2رزان ابراهيماملعاصرة 2رزان ابراهيماملعاصرة813,9/179

5دان أوريانشخصية العريب يف املسرح االسرائيلي 813,9/180

1أمحد زلط مدخل اىل علوم املسرح 813,9/181

813,9/182

اجتاهات القصة القصرية يف األدب

1السعيد الورقيالعريب املعاصر يف مصر

3أمحد رضا حوحواالعمال الكاملة: قصص813,9/183

813,9/184

الرواية وتأويل التاريخ: نظرية الرواية 

والرواية العربية

فيصل دراج

2

813,9/185

الرتاث القصصي يف االدب العريب: 

4حممد النجارمقاربات سوسيوسردية

1جوليا كورنوسطيفعلم النص813,9/186

5حممود ابراقنالتحليل السيميولوجي للفن813,9/187

5معري عبد احلميد ضورةطه حسني وسيكولوجية املخالفة813,9/188

5فدوى دوجالسمن التقليد اىل ما بعد احلداثة813,9/189



813,9/190

السردية العربية احلديثة تفكيك اخلطاب

5عبد اهللا ابراهيماإلستعماري واعادة تفسري النشأة ط1

4عبد اهللا رضوانالبىن السردية 2: نقد الرواية813,9/191

813,9/192

منوعات ادبية أو األخذ من كل شيء 

2عبد الوهاب بكريبطرف

2رزان ابراهيمخطاب النهضة والتقدم يف الرواية العربية املعاصرة813,9/193

3سعيد بقطيشالرواية والرتاث السردي813,9/194

813,9/195

السردية العالبية احلديثة: تفكيك اخلطاب

3عبد اهللا ابراهيماالستعماري واعادة تفسري النشأة 3عبد اهللا ابراهيماالستعماري واعادة تفسري النشأة813,9/195

813,9/196

مجاليات القصة القصرية: قراءات 

3حممود عبد اهللا القوامسينقدية

813,9/197

الرواية والروائيون: دراسة يف الرواية 

3شوقي بدر يوسفاملصرية

1بول ريكورالزمان والسرد: احلبكة والسرد التارخيي ج813,9/1981

813,9/199

الزمان والسرد:التصوير يف السرد 

1بول ريكورالقصصي ج2

1بول ريكورالزمان والسرد:الزمان املروي ج813,9/2003

4مصطفى سبييتجذور املكيافيلية يف كليلة ودمنة813,9/201

5املصطفى مويقنبنية املتخيل يف نص الف ليلة وليلة813,9/202

813,9/203

يف بناء النص وداللته (حماور االحالة 

5مرمي فرنسيسالكالمية)

5رزان ابراهيمخطاب النهضة والتقدم يف الرواية العربية املعاصرة813,9/204



5مرمي فرنسيسيف بناء النص وداللته813,9/205

813,9/206

حوارات وأحاديث يف احلياة والكتابة 

4حنا مينةالروائية

3حممد معتصمعودة اىل خطاب احلكاية813,9/207

5حسني جنميشعرية الفضاء السردي813,9/208

5سعيد يقطنيانفتاح النص الروائي: النص والسياق813,9/209

5فيصل دراجنظرية الرواية والرواية العربية813,9/210

5الصادق النيهومالكلمة والصورة813,9/211

5ديفيد لورجالفن الروائي813,9/212

5روج آلنالرواية العربية813,9/213

813,9/214

االجتاه الواقعي يف الرواية العربية 

11حلمي بديراحلديثة يف مصر

2جان فرانسوا ماركيهمرايا اهلوية األدب املسكون بالفلسفة813,9/215 2جان فرانسوا ماركيهمرايا اهلوية األدب املسكون بالفلسفة813,9/215

2ربيع الصربوتاللغة والرتاث يف القصة والرواية813,9/216

5مرسي الصباغالقصص الشعيب العريب يف كتب الرتاث813,9/217

5حسني عبد مادييوسف ادريس: الصراع واملواجهة813,9/218

3الفريد فرجشكسبري يف زمانه وزماننا813,9/219

2خليل ابراهيمدراسات يف فن القصة813,9/220

1ربيع الصربوتاللغة والرتاث يف القصة والرواية813,9/221

5عبد الفتاح كبليطواحلكاية والتاويل: دراسة يف السرد العريب813,9/222

813,9/223

كتاب مشرتك: دراسات،قصص، شعر، 

6جمموعة مؤلفنيمتابعات

5فؤاد قنديلفن كتابة القصة 813,9/224

813,9/225

الطفولة واخلطاب: صورة الطفل يف 

3أمحد فرشوخالقصة العربية القصرية

4ألفرد فرجشكسبري يف زمانه وزماننا ط813,9/2262



6خليل ابراهيم ابو ديابدراسات يف  فن القصة813,9/227

8ابراهيم صموئيلأفق التحوالت يف القصة القصرية813,9/228

5فاتح عبد السالمتزييف السرد: خطاب الشخصية الريفية يف األدب813,9/229

813,9/230

التناص الرتاثي: الرواية اجلزائرية 

5سعيد سالممنوذجا

813,9/231

البىن السردية دراسة تطبيقية يف القصة 

5عبد اهللا رضوانالعربية

813,9/232

بنية الشكل الروائي الفضاء ، 

5حسن جبراويالزمن،الشخصية

813,9/233

الرواية والعنف: دراسة سوسيونصية يف

5الشريف جبلةالرواية العربية املعاصرة

5عدنان علي الشرمياألدب يف الرواية العربية املعاصرة813,9/234 5عدنان علي الشرمياألدب يف الرواية العربية املعاصرة813,9/234

3عمر بن قينةدراسات يف القصة اجلزائرية813,9/235

813,9/236

املكان يف القصة القصرية اجلزائرية

6أوريدة عبودالثورية: دراسة بنيوية لنفوس ثائرة

2عبد اهللا الركييبمصرع الطغاة: االعمال الكاملة813,9/237

3عبد اهللا الركييبنفوس ثائرة:  االعمال الكاملة813,9/238

5العيدالرواية العربية: املتخيل وبنيته الفنية813,9/239

6مقدسي ليلىعلى مدارج احلب813,9/240

5أمري توايكوست نزهات اىل غابة السرد813,9/241

6ضرغام عادليف السرد الروائي813,9/242

6الكتيب أمساءسرديات813,9/243

813,9/244

الرواية والتاويل: سردية املعىن يف 

5الكيالين مصطفىالرواية العربية

10كزارة عدنانالقصة القصريةيف أفق التلقي813,9/245



813,9/246

سرد اآلخر: االنا واآلخر عرب اللغة 

6صاحل صالحالسردية

8كامل أمحد امساءأوراق حمذورة813,9/247

5داريل لورانسعوامل روائية: خفايا الكتابة الروائية813,9/248

10حممد امحداجلديد يف السرد العريب املعاصر813,9/249

813,9/250

الصورة السردية يف الرواية والقصة و

5جماجدولني شرف الدينالسينما

3بوصالح نسيمةجدلية احلب واملوت يف قصة البوغي813,9/251

3عبد اهللا رضوانالبىن السردية 2: نقد الرواية813,9/252

813,9/253

غواية الرواية: دراسات يف الرواية 

2شوقي بدر يوسفالعربية

2بوكرامي سعيدعوامل روائية: خفايا الكتابة الروائية813,9/254

النزعة االنسانية يف الرواية العربية 

813,9/255

النزعة االنسانية يف الرواية العربية 

3اء الدين حممدوبنات جنسها

813,9/256

الشخصية الثانوية ودورها يف املعمار 

4حممد علي سالمةالروائي عند جنيب حمفوظ

813,9/257

تاثريات عربية يف روايات انسانية: 

3عبد اللطيف عبد احلليمدراسات يف األدب املقارن

813,9/258

حدائق االنثى: دراسات نظرية تطبيقية 

2نزيه أبو نضاليف االبداع البنيوي

813,9/259

وعي الكتابة: دراسة يف جتربة الياس 

5النواسية حكمتفركوح السردية

813,9/260

االبداع ووحدة االنطباع: قراءات 

ونصوص يف القصة واملسرحية العربية 

القصرية ط1

1أحداد نبيل



3املومين علي حممداحلداثة والتعريب813,9/261

813,9/262

الرواية والتحليل النصي:طراءات من 

3املودن حسنمنظور التحليل النفسي ط1

3درويش فضيلة فاطمةسوسيولوجيا األدب والرواية813,9/263

4لفتة ضياء غينسردية النص االديب813,9/264

4الصمادي وائل علي فاحلصورة املرأة يف روايات سحر خليفة813,9/265

4طلحة حممودتداولية اخلطاب السردي813,9/266

4مجعة عطيةمابعد احلداثة يف الرواية العربية اجلديدة813,9/267

813,9/268

بنية اخلطاب الروائي: دراسة يف روايات 

4جبيلة الشريفجنيب الكيالين

813,9/269

وهج السرد: مقاربات يف اخلطاب 

4املناصرة حسنيالسردي السعودي

4ساسي عمارمنهج اجلواب يف آليات حتليل اخلطاب 813,9/270 4ساسي عمارمنهج اجلواب يف آليات حتليل اخلطاب 813,9/270

813,9/271

شعرية القراءة والتأويل يف الرواية 

4بوخالفة فتحي احلديثة

813,9/272

االجتاه الواقعي يف الرواية العربية 

4حلمي بديراحلديثة

4اجلابري فوزيةالتحليل البنيوي للرواية العربية813,9/273

4القسنطيين الرباحييف نظرية الوصف الروائي ط813,9/2741

813,9/275

غسان كنفاين: مجاليات السرد يف 

4زعرب صبيحة عودةاخلطاب الروائي

813,9/276

قصة الطفل يف اجلزائر : دراسة يف 

6عبد القادر عميش املضامني واخلصائص

6مرتاض عبد اجلليل البنية السردية يف اإلبداع الروائي813,9/277

6حرز اهللا شهرزاد الفن الروائي عند أحالم مستغامني 813,9/278



813,9/279

تقنيات الدراسة يف الرواية 2: العالقات 

2مخار عبد اهللا اإلنسانية

6طالب أمحد مجاليات املكان يف القصة القصرية اجلزائرية 813,9/280

6بلية بغداد النص القصصي بني احلقيقة وتأثري احلقيقة 813,9/281

813,9/282

البحث عن الذات يف الرواية اجلزائرية 

2ومقران حكيم " الطاهر وطار "

813,9/283

اخلطاب الواصف يف ثالثية أحالم 

مستغامني 

ذاكرة اجلسد - فوضى احلواس - عابر 

3فالح حسينة سرير

3مباركية عبد الناصر دراسات تطبيقية يف اإلبداع الروائي 813,9/284

املوروث وصناعة الرواية : مؤثرات 

813,9/285

املوروث وصناعة الرواية : مؤثرات 

5العدواين معجب ومتثيالت ط1

813,9/286

املتخيل يف الرواية اجلزائرية من املتماثل 

4بلعلى آمنة اىل املختلف ط2

813,9/287

حركة العالمة القصصية : مجاليات السرد 

2عبيد حممد صابر والتشكيل ط1

3حليفي شعيب شعرية ارواية الفانتاستيكية ط1 813,9/288

3داود حممد الرواية اجلديدة : بنيتها وحتوالا ط813,9/2891

5اجلرماين آراد عابداجتاهات النقد السيميائي للرواية العربية ط813,9/2901

813,9/291

العالمة والرواية : دراسة سيميائية يف 

ثالثية 

2النعيمي فيصل غازي أرض السواد لعبد الرمحن منيف ط1



813,9/292

الرواية العربية احلديثة : املرجع وااللة حبث 

3بوطيب مجاليف األنثروبولوجيا اجلسد

2الغامني سعيدالكنزوالتاويل: قراءات يف احلكاية العربية ط813,9/2931

813,9/294

احلساسية اجلديدة يف الرواية العربية 

روايات 

2اشبهون عبد املالكادوار اخلراط منودجا

3الشاهد نبيل محديالعجائيب يف السرد العريب القدمي 813,9/295

3بوبكر اهي سعيد مرتجمالعوامل الضائعة اسرار الكتابة الروائية ط813,9/2961

813,9/297

الرواية التارخيية بني احلوارية و املونولوجية

3ابراهيم رزان حممود ط1

3ادليب يجة مصري السرية الذاتية يف اخلطاب الروائي العريب ط813,9/2981 3ادليب يجة مصري السرية الذاتية يف اخلطاب الروائي العريب ط813,9/2981

813,9/299

الشخصية اإلشكالية : مقاربة 

سوسيوثقافية 

4البدراين محيد عبد الوهاب يف خطاب أحالم مستغامني الروائي ط1

3املناصرة حسنيقراءات يف املنظور السرد النسوي ط813,9/3001

4عميش عبد القادر شعرية اخلطاب السردي : سردية اخلرب813,9/301

813,9/302

البنية السردية يف قصة النيب ابراهيم عليه : 

5التجاين حلومة دراسة حتليلية سيميائية يف اخلطاب القرآين

3يوسف آمنةجني اإلجتاه يف سرد ما بعد احلداثة ط813,9/3031

3برنس جريالد علم السرد : الشكل والوظيف ة يف السرد ط813,9/304

3املناصرة حسنيمقاربات يف السرد 813,9/305



813,9/306

زمن احملنة يف سرد الكاتبة اجلزائرية : 

3بن موسى فريد ةدراسة نقدية ط1

1عبد املعطي فاروق يوسف بني القصة القصرية واإلبداع األديب ط813,9/3071

1عبد املعطي فاروق يوسف جنيب حمفوظ بني الرواية واألدب الروائي 813,9/308

1عويضة كامل حممد مصطفى لطفي املنفلوطي حياته وأدبه 813,9/309

1الشيخ غريد مي زيادة أديبة الشوق واحلنني ط813,9/3101

1عبد املعطي فاروق  حيىي حقي األديب صاحب القندل 813,9/311

3مرتااض حممد السرديات يف األدب العريب املعاصر 813,9/312

3أمينة فزاري أسئلة وأجوبة يف السيميائية السردية ط813,9/3131

813,9/314

النص والتأويل : دراسة داللية يف الفكر 

3منقور عبد اجلليل املعريف الرتاثي ط1

813,9/315

سرد اجلسد وغواية اللغة : قراءة يف حركية 

3بن السايح األصقر السرد األنثوي وجتربة املعىن

813,9/316

بداية النص الروائي : مقاربة آلليات 

تشكل 

3العدواين حممد الداللة ط1

813.9/317

الشخصية يف الفن و االدب رؤى 

3تأليف مجاعيمتقاطعة ط1

3فتيحة بلعباسدروس يف السرد العريب احلديث813.9/318

813.9/319

التشكيل املرئي يف النص الروائي اجلديد 

3اجلويدي مهدي صالحط1

3بارت لوراناسطوريات:أساطري احلياة اليومية813.9/320

3مؤلف مجاعيحممد أمنصور الرواية الرؤيا813.9/321

3جون فانسونأثر الشخصية يف الرواية ط813.9/3221

3السيد شفيعاجتاهات الرواية العربية ط813.9/3233



813.9/324

قضايا أدبية:اية الرواية و بداية السرية 

2دانيال مندلسون و اخرونالذاتية/قضايا أخرى مرتمجة ط1

3الورياغليالصورة الروائية813.9/325

3احلبيب عبد ايدعالمات من السرد املغريب813.9/326

3يعقوب لوسفكر و فن و ذكريات813.9/327

2الورقي السعيددوائر سحر احلكي813.9/328

813.9/329

االيديولوجي والفين : مقاربة بنيوية 

تكوينية يف 

4جاليلية سعيدة رواييت اليتيم والفريق لعبد اهللا العروي

813.9/330

نظرية الرواية العربية يف النصف الثاين من 

5حسان عال السعيد القرن العشرين ط.1 5حسان عال السعيد القرن العشرين ط.813.9/3301

813.9/331

الرواية العربية اجلديدية : دراسة يف آليات 

4عبد احلكيم شعبان السرد وقراءات نصية ط.1

5البتابان البناء السردي يف الرواية االسالمية املعاصرة 813.9/332













































































  


