
النـقـد 810.9

عدد النسخ اسم المؤلف عنوان الكتاب الرقم 

5أبو هنيف عبد اهللامقاالت يف املسرح السوري810.9/01

810.9/02

1أدونيسالثابت واملتحول810.9/03

6األفخاين مجال الديناهللا والعامل واإلنسان810.9/04

1امساعيل عز الديناألسس اجلمالية يف النقد العريب810.9/05

810.9/06
 روح العصر- دراسات نقدية يف الشعر

واملسرح والقصة
4امساعيل عز الدين

1األنصاري عبد القدوسرحلة يف كتاب فن الرتاث810.9/07

4أمني أمحدالنقد السردي810.9/08

810.9/09
 الشعرالعريب املعاصر قضاياه وظواهره

الفنية واملعنوية
25امساعيل عز الدين

4أبو خليل شوقيجرحي زيدان يف امليزان810.9/10

10امساعيل عز الدينالتفسري النفسي لألدب810.9/11

810.9/12
 السمات الواقعية للتجربة الشعرية يف

اجلزائر
10األعوج زينب

17األمحد أمحد سليمانالشعراحلديث بني التقليد والتجديد810.9/13

10األعرجي حممد حسنيمقاالت يف الشعر العريب املعاصر810.9/14

15امساعيل عز الدينالشعر يف إطار العصر الثوري810.9/15

810.9/16
 تاريخ النقد األديب عند العرب من

العصر اجلاهلي إىل القرن الرابع اهلجري
7ابراهيم طه أمحد

10أيب احلديدالفلك الدائر على املثل السائر810.9/17

20امساعيل عز الديناألدب وفنونه810.9/18

2أيب طباطا حممد بين أمحدعيار الشعر810.9/19

5أبو الرضا سعديف الدراما,اللغة والوظيفة نصوص وقضايا810.9/20



810.9/21
 معاجلة النص يف كتب املوازنات الرتاثية

منهج وتطبيق
10أبو الرضا سعد

2األموي حسن بن بشراملوازنة بني شعر أيب متام والنجدي810.9/22

2األموي حسن بن بشراملوازنة بني شعر أيب متام والنجدي810.9/2302

810.9/24
 الشعرالعريب املعاصر قضاياه وظواهره

الفنية واملعنوية
2امساعيل عز الدين

3امساعيل عز الدينيف الشعرالعباسي810.9/25

810.9/26
 احلداثة والتواصل يف الفلسفة النقدية

املعاصرة
5أفابة حممد نور الدين

2أبوكريشة طه مصطفىميزان الشعر عند العقاد810.9/27

3أمحد حممد فتوحالوفر والوافرية يف الشعر املعاصر810.9/28

810.9/29
 إشكالية احلداثة قراءة يف نقد القرن

04ه
7أبو الشوارب حممد مصطفى

2سعيد الغامنياللغة واخلطاب األديب810.9/30

810.9/31
 النقد العريب التطبيقي بني القدمي

واحلديث
2أبو كريشة طه مصطفى

2أبو كريشة طه مصطفىأصول النقد األديب810.9/32

2اهلواري أمحد ابراهيمنقد الرواية يف األدب العريب احلديث810.9/33

2البحراوي سيدعلم اجتماع األدب 810.9/34

4أبو حامد زيداشكاليات القراءة وأليات التأويل810.9/35

810.9/36
 منازل الرؤية منهج تكاملي يف قراءة

النص
3استيتية مسري شريف

7الغماري مصطفىيف النقد والتحقيق810.9/37

2الصيفي امساعيلفصول من البالغة والنقد األديب810.9/38

810.9/39
 جتليات التجربة أببحاث وقراءات يف

األدب والفن
3القوامسة حممد عبد اهللا

2ثويين محيد آدممنهج النقد األديب عند العرب810.9/40



1محادة ابراهيمكتاب أرسطو فن الشعر810.9/41

1أبو ناصر موريسإشارة اللغة وداللة الكالم810.9/42

4الغماري مصطفىأشباه خمتلفات810.9/43

5ابراهيم السعافنيإحسان عباس ناقد بالضفاف810.9/44

810.9/45
 األدب الروسي يف السنوات العشر

(اإلجتاهات واألفاق)األخرية 
4أشرف الصباغ

5السيد عبد الظاهرتاريخ النقد األسلويب املعاصر810.9/46

3أنطونيوس بطرساملوسوعات العربية810.9/47

4إحسان عباستاريخ النقد األديب عند العرب810.9/48

810.9/49
 تداول املعاين بني الشعراء قراءة يف

النظرية النقدية عند العرب
2أمحد سليم غامن

5أمين اللبديالشعرية والشاعرية810.9/50

4إمساعيل يوسفبنية اإليقاع يف اخلطاب الشعري810.9/51

5خفاجي حممد عبد املنعمفحول الشعراء810.9/52

5أمحد يوسفالقراءة النسقية سلطة البنية ووهم احملاثية810.9/53

2أمحيدة النيفرالنص الديين والرتاث اإلسالمي810.9/54

810.9/55
 املرتمجون العرب يف النقد األديب

واللغويات بيبليوغرافيا
5`إبراهيم أمحد ملحم

810.9/56
 قضايا نقدية قراءة يف تراث العرب

النقدي
5أمحد حممود املصري

15أندرية ريشارالنقد اجلمايل810.9/57

6أمحد يوسف خليفةدراسات أدبية ونقدية810.9/58

6أشرف حممودمدخل إىل النقد اليوناين810.9/59

810.9/60
 يف األدب األندلسي: حبوث يف نقد

اخلطاب اإلبداعي
6أشرف حممود

810.9/61
 النقد األديب احلديث من احملاكاة إىل

التفكري
3ابراهيم حممود خليل

4إبتسام مرهون الصفاررؤية معاصرة يف التحقيق والنقد810.9/62



3أمحد الرقبنقد النقد: يوسف بكار ناقدا810.9/63

3أسامة احلاجالتفكيكية دراسة نقدية810.9/64

810.9/65
 املالءمات النقدية من عامل الداللة إىل

معامل التأويل
1أديب سيف

810.9/66
 حتليل اخلطاب الصويف يف ضوء املناهج

النقدية املعاصرة
1امنة بلعلى

5"اسامة احلاج"مرتجمالتفكيكية دراسة نقدية810.9/67

810.9/68
 مجاليات النقد الثقايف: حنو رؤية

لألنساق الثقافية يف الشعر األندلسي
4امحد مجال املرازيق

6بدوي أمحدشعر الثوة يف امليزان810.9/69

6بدوي أمحدشعر الثوة يف امليزان810.9/70

6بدوي أمحدمن النقد واألدب810.9/71

2بدوي أمحدمن النقد واألدب810.9/72

3بدوي أمحدمن النقد واألدب810.9/73

2بدوي أمحدمن النقد واألدب810.9/74

3بدوي أمحدمن النقد واألدب810.9/75

1برجرتاسرأصول نقد النصوص ونشر الكتب810.9/76

2الربوين عبد اهللارحلة يف الشعر اليمين قدميه وحديثه810.9/77

1بروميري ستندالجمموعة من املقاالت النقدية810.9/78

5بن حسن مشس الدينمقدمة يف صناعة النظم والنثر810.9/79

810.9/80
 الشواهد النقدية من العصر اجلاهلي إىل

بداية عصر التأليف
35بن حممد علي

2بن عبد الكرمي حممداملقري وكتابه نفخ الطيب810.9/81

28بوشحيط حممدالكتابة حلظة وعي810.9/82

13بلحسن عماراألدب واإلديولوجيا810.9/83

4بن جعفر قدامةنقد الشعر810.9/84

3بن جعفر قدامةنقد النثر810.9/85

2البعلبكي افراممدخل إىل تاريخ الفكر العريب810.9/86



8مرعي فؤاداملمارسة النقدية810.9/87

810.9/88
 النقد األديب يف كتاب نفخ الطيب

للمقري
3هدى شوكة

5بكار يوسف حسنينباء القصيدة يف النقد العريب القدمي810.9/89

3بلحاج حممد مصطفىشاعرية أيب العالء يف نظر القدامى810.9/90

7بن زايد عمارالنقد األديب اجلزائري احلديث810.9/91

10بوحجام حممد ناصرأثر القرآن يف الشعر اجلزائري احلديث810.9/92

810.9/93
 أثر القرآن يف الشعر اجلزائري احلديث

ج.2 (1925-1976)
11بوحجام حممد ناصر

7بن حممد عليأيب بسام األندلسي وكتاب الذخرية810.9/94

810.9/95
 حركة التجديد الشعري يف املهجر بني

النظرية والتطبيق
10بلبج عبد احلكيم

20بلعلى آمنةأجبدية القراءة النقدية810.9/96

810.9/97

 مظاهر اتمع ومالمح التجديد من

 خالل الشعر يف العصر العباسي

(132-232ه)األول

30بيطام مصطفى

19بلعلى آمنةأثر الوفر يف بنيةالقصيدة العربية املعاصرة810.9/98

810.9/99
 موازنة بني شعراء املهجر الشمايل أبولو

دراسة يف اخلصائص املوضوعية والفنية
1بو بعبو بومجعة

2بكار يوسف حسنياجتاهات الغزل يف القرن الثاين اهلجري810.9/100

5بزون أمحدقصيدة النثر العربية810.9/101

2بكار يوسف حسنيقراءات نقدية810.9/102

3بيضون حيدر توفيقحممود درويش شاعر األرض احملتلة810.9/103

2بلعلى آمنةاحلركية التواصلية يف اخلطاب الصويف810.9/104

3بدوي عبدالدراسات يف النص الشعري احلديث810.9/105



5بكار يوسف حسنييف النقد األديب إضاءات وحفريات810.9/106

5بومهويل عبد العزيزالشعر والتأويل قراءة يف شعر أدونيس810.9/107

810.9/108
 القراءة التفاعلية دراسة لنصوص شعرية

حديثة
1بلمليح ادريس

810.9/109
 القراءة التفاعلية دراسة لنصوص شعرية

حديثة
6بلمليح ادريس

8بارط روالنلذة النص810.9/110

810.9/111
 تكوين اخلطاب النفسي يف النقد العريب

القدمي
5البنداوي حسن

2بركة بساممبادئ حتليل النصوص األدبية810.9/112

18بولديك كريسالنقد والنظرية األدبية منذ 810.9/1131890

810.9/114
 النقد األديب احلديث:من احملاكاة إىل

التفكيك
3ابراهيم حممود خليل

5بشرى موسى صاحلنظرية التلقي أصول وتطبيقات810.9/115

810.9/116
 اسرتاتيجيات القراءة، التأصيل واألجراء

النقدي
3بشرى موسى صاحل

5بشري تاوريريتحماضرات يف مناهج النقد األديب املعاصر810.9/117

5بشري تاوريريتالتفكيكية يف اخلطاب النقدي املعاصر810.9/118

1توفيق حممد عمرطه حسني والشيخان810.9/119

810.9/120
 مشروع رؤية جديدة للفكر العريب من

العصر اجلاهلي حىت املرحلة املعاصرة
17تزيين طيب

11خليفة حممدالشايب وجربان810.9/121

1ياغي عبد الرمحندراسات يف النقد810.9/122



810.9/123

 النقد العريب –مداخل تارخيية حول

 اجتاهاته األساسية نصوص بالغية

ونقدية قدمية وحديثة

5راضي عبد احلكيم

12التطاوي عبد اهللا(أمناط وجتارب)املعارضات الشعرية 810.9/124

810.9/125
 النظرية والتجربة عند أعالم الشعر

العباسي
4التطاوي عبد اهللا

6توفيق جمدي أمحداملعرفة التارخيية للنقد العريب القدمي810.9/126

5ثناء انسقراءات نقدية يف القصة املعاصرة810.9/127

1اجليالوي حممد الطاهرالكالم يف شعر البحرتي وأيب متام810.9/128

الوساطة بني املتنيب وخصومه810.9/129
 اجلرجاين القاضي علي بن

عبد العزيز
1

1اجلندي درويشنظرية عبد اقاخر يف النظم810.9/130

1اجلوزو مصطفىنظريات الشعر عند العرب810.9/131

810.9/132
 مصطفى صادق الرافعي رائد الرمزية

العربية املطلة على الوريالية
1اجلوزو مصطفى

810.9/133
 خصائص األدب العريب يف مواجهة

نظريات النقد األديب احلديث
3اجلندي أنور

810.9/134
 اإلجتاهات احلديثة يف الشعر العريب

املعاصر
5حيدر عبد احلميد

3اجلوين مصطفىنقد العرب األديب يف ثالثة عصور810.9/135

810.9/136
 نظرية الشعر عند الفالسفة االسالميني

نظرية الشعر عند الفالسفة االسالميني
20مجعي األخضر

3اجلوين مصطفىمعامل يف النقد األديب810.9/137

4جعفرصفاء عبد السالماألصل يف اللغة810.9/138

1اجلوين مصطفىتاريخ النقد العريب عند العرب810.9/139

2اجلوين مصطفىمعامل يف النقد810.9/140

1اجلوين مصطفىأبعاد يف النقد األديب احلديث810.9/141

5مجال اجلزيديأقدم لك النظرية النقدية810.9/142



810.9/143
 طبقات الشعراء يف النقد األديب عند

العرب
5جهاد اايل

810.9/144
 العرب وما بعد احلداثة: نقد الفكر

السياسي
3مجيل قاسم

1احلاين ناصردراسات يف النقد والشعر810.9/145

1حجاب حممد نبيهبالغة الكتاب يف العصر العباسي810.9/146

9حسني حممد حممداهلجاء واهلجاؤون يف اجلاهلية810.9/147

1حسني طهفصول يف األدب والنقد810.9/148

7حسني طهخصام ونقد810.9/149

1حسني طهحافظ وشوقي810.9/150

1حسني طهمقاالت عرض ونقد810.9/151

10حاوي ايليافن اهلجاء وتطوره عند العرب810.9/152

6حسني حممد حممداإلجتاهات الوطنية يف األدب املعاصر810.9/153

20محروين الطاهرمنهج أيب علي املرزوقي يف شرح الشعر810.9/154

1احلناشي يوسفالرفض ومعانيه يف شعر املتنيب810.9/155

22محادة ابراهيممقاالت يف النقد األديب810.9/156

810.9/157

 يف النقد و األدب –مقدمات مجالية

 عامة وقصائد حمللة من العصر اجلاهلي

ج/1

6حاوي ايليا

810.9/158

 يف النقد و األدب –مقدمات مجالية

 عامة ومقطوعات من العصر اإلسالمي

و األموي ج/2

6حاوي ايليا

810.9/159

 يف النقد و األدب –مقدمات مجالية

  عامة وقصائد حمللة من العصر العباسي

من األدب املعاصر ج/3

6حاوي ايليا



810.9/160
 يف النقد و األدب –مقدمات مجالية

عامة األدب املعاصر ج/4
6حاوي ايليا

810.9/161

مقدمات مجالية عامة مذاهب فنية يف 

النقد واألدب غربية عربية أحباث ومناذج 

من الشعر احلديث ج/5

6حاوي ايليا

810.9/162
 اجتاهات وقضايا النقد العريب يف ق 4

ه ومدى تأثرها بالقرآن
3حليس الطاهر

13احلاجري حممد طهيف تاريخ النقد واملذاهب األدبية810.9/163

10حيدوش أمحدااإلجتاه النفسي  يف النقد العريب احلديث810.9/164

2حالوي يوسفاألسطورة يف الشعر العريب املعاصر810.9/165

810.9/166
 أساليب الصناعة يف شعر اخلمر

واألسفار بني األعشى واجلاهلييني
3حسني حممد حممد

4حسني عبد الرزاقيف النص اجلاهلي810.9/167

1اجلمري عبد الواسعالذات الشاعرة يف شعر احلداثة العربية810.9/168

5محود حممد العيداحلداثة يف الشعر العريب املعاصر810.9/169

810.9/170
 دراسات غي النص األديب  العصر

احلديث
4حسني حممد عارف

5حلمي مرزوقتطور النقد والتفكري األديب احلديث810.9/171

3حممد ابراهيميف األدب والنقد واللغة810.9/172

810.9/173
 بنية النص السردي من منظور النقد

األديب
1محيد احلمداين

6حسن مصدقالنظرية النقدية التواصلية810.9/174

810.9/175
 احلركة النقدية على أيام ابن رشيد

املسيلي
20خلدون بشري

10احلريف صاحلمحود رمضان810.9/176

5خليل عماد الدينيف النقد اإلسالمي املعاصر810.9/177



10اخلضراوي فخريرحلة مع النقد األديب810.9/178

7خفاجي عبد املنعمالرؤيا اإلبداعية يف أدب حممد غزايل810.9/179

810.9/180
حداثة النص االديب املستند اىل الرتاث 

العريب
7مروة متويل

6محدي الشيخقضايا أدبية زمذاهب نقدية810.9/181

5محيد ادم التويينمنهج النقد األديب عند العرب810.9/182

5حسن احلاج حسنالنقد األديب  يف آثار أعالمه810.9/183

810.9/184
 تشكل املوقف النقدي عند ادونيس و

نزار قباين
3حبيب بوهرر و هاري ر

7خفاجي حممد عبد املنعمعبقرية اإلبداع األديب: أسبابه وظواهره810.9/185

3خفاجي عبد املنعممدارس النقد األديب احلديث810.9/186

1خالص وليد حمموداملباحث النقدية يف أمايل املرتضي810.9/187

2ابراهيم حممود خليلالنقد األديب احلديث810.9/188

810.9/189
 النقد األديب يف العصر اإلسالمي

واألموي
5خثري عبد ربه

1خليف يوسفمواقف بني الشعر والنقد810.9/190

5خالد بلقاسمأدونيس واخلطاب الصويف810.9/191

810.9/192
 الغجري األخري: دراسة نقدية حتليلية

لشعر سي حمند أوحمند
2محيد بوحبيب

810.9/193
 دراسات نقدية يف األدب احلديث

والرتاث العريب
1داود أنس

6داود أنسالتجديد يف شعر املهجر810.9/194

8الدقاق عمرنقد الشعر القومي810.9/195

6الديدي عبد الفتاحاألسس املعنوية لألدب810.9/196

4الدقاق عمرشعراء العصبة األندلسية يف املهجر810.9/197

3الدقاق عمراإلجتاه القومي يف الشعر العريب احلديث810.9/198



5هوارة حممدعامل القصة810.9/199

5دودو أبو العيدالشاعر وقصيدته810.9/200

1الدقاق عمرالشعر القومي احلديث810.9/201

4دعيس سعدقراءة متعاطفة مع الشعر اجلاهلي810.9/202

2دعيس سعدقراءة جديدة يف الشعر العريب احلديث810.9/203

810.9/204
 النقد العريب القدمي: مقاييسه واجتاهاته

وقضاياه وأعالمه ومصادره
2درويش العريب حسن

22رشدي رشادفن القصة القصرية810.9/205

9رشدي رشادالنقد والنقد األديب810.9/206

10زكي عبد اهللاألوراسي يف الشعر العريب810.9/207

17رماين ابراهيمأوراق يف النقد األديب810.9/208

30رماين ابراهيمالغموض يف الشعر العريب احلديث810.9/209

29زكي عبد اهللالشعر يف زمن احلرية810.9/210

2ريشار اندريهالنقد اجلمايل810.9/211

16الربيعي حممودقراءة الشعر810.9/212

9الربيعي حمموديف نقد الشعر810.9/213

2الربيعي حممودفن أوراقي النقدية810.9/214

5راغب نبيلدليل الناقد األديب810.9/215

810.9/216
 نصوص من النقد العريب مع مقدمة

حتليلية
1الربيعي حممود

810.9/217
 حاجز النقد األديب مقاالت يف طبيعة

األدب
1الربيعي حممود

810.9/218

9الربيعي حمموديف النقد األديب وما إليه810.9/219

1سعيد الغامنينظرية التأويل اخلطاب وفائض املعىن810.9/220

810.9/221
 أدبية النص حماولة لتأسيس منهج نقدي

عريب
5رزق صالح

2راغب نبيلموسوعة النظريات األدبية810.9/222



810.9/223
 التفسري العلمي لألدب ,حنو نظرية

عربية جديدة
2راغب نبيل

810.9/224
 يف شكل اخلطاب النقدي مقاربات

منهجية معاصرة
3الرباعي عبد القادر

2راغب نبيلموسوعة اإلبداع األديب810.9/225

5الزحالوي حبيبشيوخ األدب احلديث810.9/226

5الزيدي توفيقمفهوم األدبية يف الرتاث النقدي810.9/227

3زكي أمحد كمالدراسات يف النقد األديب810.9/228

1زكي أمحد كمالالنقد األديب احلديث أصوله واجتاهاته810.9/229

1زعموش عماردراسات يف األدب والنقد810.9/230

4زايد علي عشريقراءات يف الشعر العريب املعاصر810.9/231

3زكي أمحد كمالالنقد األديب احلديث أصوله واجتاهاته810.9/232

5زراقط عبد ايداحلداثة يف النقد األديب املعاصر810.9/233

810.9/234
 النقد األديب املعاصر يف اجلزائر قضاياه

واجتاهاته
1زعموش عمار

2زكي أمحد كمالدراسات يف النقد األديب810.9/235

810.9/236
 صدى احلداثة وما بعد احلداثة يف زمنها

القادم
10جودت زيادة رضوان

13سارتر جان بولما األدب810.9/237

810.9/238

810.9/239
 النقد العريب احلديث أصوله  قضاياه

واجتاهاته
8سالم حممد زغلول

5سليمان نبيلالنقد األديب يف سوريا810.9/240

10سعادة نقوالقضايا أدبية810.9/241

810.9/242
 القضية اجلزائرية عند بعض الشعراء

العرب
15السيد نور الدين

5سعيد خالدةحركية اإلبداع810.9/243



12سلوم تامراللغة واجلمال يف النقد العريب810.9/244

3سليمان نبيلأسئلة الواقعية واإللتزام810.9/245

810.9/246
 األسس النفسية لإلبداع الفين يف الشعر

خاصة
9سويف مصطفى

19سالم حممدالنقد األديب  احلديث أصوله واجتاهاته810.9/247

2ساري حممدالبحث عن النقد األديب اجلديد810.9/248

4سلطان مىنأيب سالم وطبقات الشعراء810.9/249

14سليمان نبيلمسامهة يف نقد النقد األديب810.9/250

810.9/251
 البنيات األسلوبية يف لغة الشعر العريب

احلديث
9السعدي مصطفى

11السعدي مصطفىاملدخل اللغوي يف نقد الشعر810.9/252

810.9/253
 التصوير الفين يف شعر حممود حسن

امساعيل
17السعدي مصطفى

12السعدي مصطفىالتغؤيب يف الشعر العريب املعاصر810.9/254

20السد نور الدينالشعرية العربية810.9/255

2سويدان سامييف النص الشعري العريب810.9/256

3السعدي مصطفىمفهوم اللغة يف الشعر احلديث810.9/257

810.9/258
 ميخائيل نعيمة منهجه يف النقد واجتاهه

يف األدب
3السيد شفيع

2السيد شفيعقراءة الشعر وبناء الداللة810.9/259

810.9/260
 البؤرة... ودوائر االتصال: دراسة يف 

املفاهيم النقدية وتطبيقاا
4الغيث نسيمة

2الساحلي مىن علي سليمانالتضاد يف النقد األديب810.9/261

1سلطان منريالتصميت والسايف810.9/262

810.9/263
 التغريب يف الشعر العريب املعاصر بني

التجريد واملغامرة
1السعدي مصطفى

3سي مول روبرتنظرية اإلستقبال مقدمة نقدية810.9/264



6الشعر يف مقدمة الوجود810.9/265

1شعيب حممد عبد الرمحناملتنيب بني ناقديه يف القدمي واحلديث810.9/266

2الشمعة خلدونالنقد واحلرية810.9/267

4شوكت حممود حامدالفن القصصي يف األدب العريب احلديث810.9/268

2شلق عليجنيب حمفوظ يف جمهوله املعلوم 810.9/269

15شلتاغ عبودحركة الشعر احلر يف اجلزائر810.9/270

6شكري غايلشعرنا احلديث إىل أين810.9/271

10شكري غايلسيسيولوجيا النقد العريب احلديث810.9/272

4الشملي منجيالفكر واألدب يف ضوء التنظري والنقد810.9/273

810.9/274
 النقد يف العصر الوسيط واملصطلح يف

طبقات أيب سالم
3شرف حسن عبد اهللا

2الشايب أبو القاسماخليال الشعري عند العرب810.9/275

4حممد شفيقيف األدب الفلسفي810.9/276

810.9/277
 مصطفى صادق الرافعي كاتبا عربيا

ومفكرا اسالميا
1الشكعة مصطفى

810.9/278
 دروس ونصوص يف قضايا األدب

اجلاهلي
2الشرقاوي عفت

810.9/279
 نشأة النقد الروائي يف األدب العريب

احلديث
3شلش علي

2شرف عبد العزيزأدب املقالة810.9/280

2شرف عبد العزيزأدب السرية الذاتية810.9/281

2صبحي حمي الدينمطارحات يف فن القول 810.9/282

8صبحي حمي الدينالبطل يف مأزق810.9/283

810.9/284
 من األدب احلديث: يف ضوء املذاهب

األدبية والنقدية
41صبح علي علي مصطفى

11محود نور الديندراسات يف نقد الشعر810.9/285



810.9/286
 بنيات نقد الشعر عند العرب من

اجلاهلية إىل العصر احلديث
9الصيفي امساعيل

810.9/287
 نظرية النقد العريب وتطورها إىل عصرنا

احلديث
4صبحي حمي الدين

3صبحي حمي الديننظرية النقد العريب وتطورها إىل عصرنا810.9/288

8صبحي حمي الدينالكون الشعري عند نزار قباين810.9/289

3الصيفي امساعيلاحملاكاة مرآة الطبيعة والفن810.9/290

810.9/291
 اخلطاب اإلبداعي اجلاهلي والصورة

الفنية القدامة وحتليل النص
3الصائغ عبد اإلله

810.9/292
 اخلطاب الشعري احلداثوي والصورة

الفنية احلداثة وحتليل النص
3الصائغ عبد اإلله

3الصباغ رمضانعناصر العمل الفين810.9/293

1صاحل بشرى موسىنظرية التلقي أصول وتطبيقات810.9/294

810.9/295
 النقد األديب حىت اية القرن الثالث

هجري
7صابر جنوى حممود

4الصباغ رمضانيف نقد الشعر العريب املعاصر810.9/296

810.9/297
 اخلطاب اإلبداعي اجلاهلي والصورة

الفنية القدامة وحتليل النص
الصائغ عبد اإلله

810.9/298
 أدبية النص حماولة لتأسيس منهج نقدي

عريب
2صالح رزق

17الضاحن حيزييف التكوين الشعري810.9/299

10ضيف شوقييف النقد األديب810.9/300

17ضيف اهللا م ج منثر مصطفى صادق الرافعي810.9/301

2ضيف شوقييف النقد األديب810.9/302

3طبانة بدويالسرقات األدبية810.9/303

15طبانة بدويالتيارات املعاصرة يف النقد األديب810.9/304

6طبانة بدويقضايا النقد األديب810.9/305



810.9/306
 النظرية النقدية عند العرب حىت اية

القرن الرابع اهلجري
1طه حسني هند

5عامر عطيةالنقد املسرحي عند اليونان810.9/307

6عباس احساناجتاهات الشعر العريب املعاصر810.9/308

810.9/309
 اموعة الكاملة يف النقد العريب –على

احملك
2عبود فاروق

810.9/310
 اموعة الكاملة يف النقد العريب –على

الطائر
2عبود فاروق

2عفيفي حممد الصادقالنقد التطبيقي واملوازنات810.9/311

1عفيفي حممد الصادقالنقد األديب احلديث يف املغرب العريب810.9/312

810.9/313
 الفن القصصي واملسرحي يف املغرب

العريب
1عفيفي حممد الصادق

5علي أمحد أسعدفن املنتخب املعاين وعرفانه810.9/314

5العطار سليماناخليال والشعر يف تصوف األندلس810.9/315

11عباس احسانتاريخ النقد األديب عند العرب810.9/316

8عباس احسانفن الشعر810.9/317

29عباس احسانفن السرية810.9/318

5عتيق عبد العزيزتاريخ النقد األديب عند العرب810.9/319

10العثماوي حممد زكيالرؤية املعاصرة يف األدب والنقد810.9/320

9عاصي ميشالدراسات منهجية يف النقد810.9/321

6عبد الصبور صالحنبض الفكر: قراءات يف الفن واألدب810.9/322

1عجالن عباس بيومياهلجاء اجلاهلي: صوره وأساليبه الفنية810.9/323

12علي عبد الرضااألسطورة يف شعر السباب810.9/324

1العقاد عباس حممود-أبو نواس –احلسن بن هاين810.9/325

810.9/326
 تيارات النقد األديب يف األندلس يف

القرن اخلامس هجري
7عبد الرحيم مصطفى عليان



17عامر فتحي أمحديف قضايا الرتاث810.9/327

810.9/328
 فلسفة اإللتزام يف النقد األديب بني

النظرية والتطبيق
13عيد رجاء

810.9/329
 قضايا معاصرة يف الدراسات اللغوية

واألدبية
4عيد حممد

2العيد مينيالكتابة حتول يف التحول810.9/330

3عباس احسانتاريخ النقد األديب عند العرب810.9/331

6عبد احلميد حممدالنص األديب بني اشكالية األحادية والرؤية التكاملية810.9/332

810.9/333
 شعراء وجتارب حنو منهج تكاملي يف

النقد التطبيقي
7عبد الدامي صابر

810.9/334

 املوازنات الصوتية يف الرؤية البالغية

 واملمارسة الشعرية حنو كتاب تاريخ

جديد للبالغة والشعر

3العمري حممد

2عيد رجاءالقول الشعري منظورات معاصرة 810.9/335

6عوين أمحديف قضايا الشعر اجلاهلي810.9/336

6عبد الوهاب حممودقراءات وأدباء معاصرون810.9/337

16عيسى فوزيالنص الشعري وآليات القراءة810.9/338

2عبد اللطيف حممد محاسةاإلبداع املوازي لتحليل النص الشعري810.9/339

810.9/340
 دراسات يف النقد املسرحي واألدب

املقارن
5العشماوي حممد زكي

810.9/341
 ثورة النقد يف عامل األدب والفلسفة

والسياسة - القسم األول
4العراقي عاطف

810.9/342
 ثورة النقد يف عامل األدب والفلسفة

والسياسة – القسم الثاين
12العراقي عاطف

7عبد الوهاب حممودمقاالت نقدية810.9/343

11عيسى فوزيقراءة يف الشعر املعاصر810.9/344

6عيسى فوزيدراسات نقدية810.9/345



810.9/346
 دراسات يف النقد املسرحي واألدب

املقارن
6العشماوي حممد زكي

810.9/347
 من قضايا النثر الفين يف القرن الرابع وما

بعده
1عيسى فوزي

810.9/348
 الصورة الفنية يف الرتاث النقدي

والبالغي عند العرب
1عصفور جابر

810.9/349
 مفهوم اإلبداع يف الفكر النقدي عند

العرب
1حممد طه

810.9/350

 قراءة النص ومجاليات التلقي بني

 :املذاهب الغربية احلديثة وتراثنا النقدي

دراسة مقارنة

3حممود عباس

1عيسى فوزيحتليل النص الشعري810.9/351

1عصفور جابراملرايا املتجاورة810.9/352

810.9/353
 أسس النقد األديب يف الفكر النقدي

عند العرب
2عامر فخر الدين

810.9/354

810.9/355
 فدوى طوقان نقد الرتاث قراءة السرية

"نقد"
13حممد طه

810.9/356
 فلسفة اإللتزام يف النقد األديب بني

النظرية والتطبيق
4العيساوي رمي

3عيد رجاءقضايا احلداثة عند عبد القادر اجلرجاين810.9/357

2عبد املطلب حممدالداللة املرئية810.9/358

2علي جعفراملذهب البدعي يف الشعر والنقد810.9/359

1عيد رجاءاملصطلحات األدبية احلديثة810.9/360

5غناي حممداملرايا املتجاورة810.9/361

5العقادالسحريت810.9/362

810.9/363
 النقد األديب يف العصر اإلسالمي

واألموي
2عبد ريب ختري



3عياش منذرالعالماتية وعلم النص810.9/364

3عز الدين حسن نياالشعرية والثقافة810.9/365

2هنكل اميلالنقد األديب وأصوله العلمية810.9/366

810.9/367
 املوقف الفكري والنقدي يف ابداع أيب

متام
2عبد اهللا التطاوي

5عبد القادر بودومةاحلداثة وفكر اإلختالف810.9/368

3علي حربنقد النص810.9/369

8عبد اهللا حممد حسنالصورة والبناء الشعري810.9/370

9علصي ميشالمفاهيم اجلمالية والنقد يف أدب اجلاحظ810.9/371

5العثماوي حممد زكيقضايا النقد األديب بني القدمي واحلديث810.9/372

4العثماوي حممد زكيقصيدة املديح عند املتنيب وتطورها الفين810.9/373

10عكاشة نايفاجتاهات النقد املعاصر يف مصر810.9/374

13عيد رجاءالرتاث النقدي810.9/375

810.9/376
 نقد الشعر بني أيب قتيبة وابن طباطبا

العلوي
10عبد العال عبد السالم

810.9/377
 الرؤية احلضارية والنقدية يف أدب طه

حسني
1عوض يوسف

810.9/378

 فن السخرية يف أدب اجلاحظ من

 خالل كتاب الرتبيع والتدوير والبخالء

واحليوان

23العويب رابح

13عامر سامي منريأسرار اإلبداع النقدي يف الشعر واملسرح810.9/379

4عيد رجاءلغة الشعر قراءة يف الشعر العريب احلديث810.9/380

810.9/381
 بني شاعرين جمددين اليا أبو ماضي

وعلي حممود طه املهندس
5عابدين عبد ايد



810.9/382
 النابغة الذبياين مع دراسة للقصيدة

العربية يف اجلاهلية
2العثماوي حممد زكي

2عجالن عباس بيومياألداء الفين للنص810.9/383

4العثماوي حممد زكيدراسات يف النقد األديب املعاصر810.9/384

1عطوي رفيق خليلصورة املرأة يف شعر الغزل األموي810.9/385

3عتيق عبد العزيزيف النقد األديب810.9/386

2علي عبد الرضادراسات يف الشعر العريب املعاصر810.9/387

810.9/388
 مقدمة القصيدة العربية يف العصر

اجلاهلي
10عطوان حسين

9عطوان حسينمقدمة القصيدة العربية يف العصر األموي810.9/389

810.9/390
 مقدمة القصيدة العربية يف العصر

العباسي
3عطوان حسين

810.9/391
 فنية القراءة اإلحيائية بني الشعر

واألقصوصة
5عامر سامي منري

6اخلادي صالح عبد الفتاحنظرية التصوير الفين عند سيد قطب810.9/392

4اخلباص عبد اهللا عوضسيد قطب األديب الناقد810.9/393

2خفاجي حممد عبد املنعمأيب املعتز ةتراثه يف األدب والبيان والنقد810.9/394

2محيد ادم الثويينمنهج النقد األديب عند العرب810.9/395

2حلمي مرزوقالنقد والدراسة األدبية810.9/396

2حرب علينقد النص810.9/397

810.9/398
 بنية النص السردي من منظور النقد

األديب
1محيد احلميداين

1حسن مصدقالنظري النقدي التواصلية810.9/399

10فيلون تشارلز األينالرمزية واألدب األمركي810.9/400

3فونتان خاناملوت واإلنبعاث810.9/401

13فاخوري عمرالفصول األربعة810.9/402



810.9/403
 شكل القصيدة العربية يف النقد العريب

حىت القرن الثامن هجري
9فخر الدين جودت

810.9/404
 مدرسة ابولو الشعرية يف ضوء النقد

احلديث
20حممد سعد

810.9/405
 اجلمال واحلرية والشخصية واإلنسانية يف

أدب العقاد
5فؤاد أمحد

5فتح الباب حسنرؤية جديدة لشعرنا القدمي810.9/406

810.9/407
 القيم الفنية املستحدثة يف الشعر 

العباسي
3الفيل توفيق

17فضل السيدنقد القصيدة العربية810.9/408

810.9/409
 الرؤيا والتأويل: مدخل لقراءة القصيدة

اجلزائرية املعاصرة
19فيدوح عبد القادر

2فضل صالحأساليب الشعرية املعاصرة810.9/410

810.9/411
 مناهج الدراسة األدبية يف األدب العريب

عرض ونقد واقرتاح
2فيصل شكري

4فضل صالحانتاج الداللة األدبية810.9/412

2فضل صالحنظرية البنائية يف النقد األديب810.9/413

1فاضل جهادقضايا الشعر احلديث810.9/414

1الفيفي عبد اهللا بن أمحدمفاتيح القصيدة اجلاهلية810.9/415

4فضل صالحأساليب الشعرية املعاصرة810.9/416

3فضل صالحبالغة اخلطاب وعلم النص810.9/417

2فضل صالحأشكال التخيل من فتاه األدب والنقد810.9/418

810.9/419
مشكالت املضمون والشكل يف العمل 

األديب
3اي فينوقرادوق

17القلماوي سهريالنقد األديب810.9/420

1القباين حسنيفن كتابة القصة810.9/421

1قصي عصامأصول النقد العريب القدمي810.9/422



10القاضي النعمانأبو فراس احلمذاين810.9/423

5القلماوي سهريالنقد األديب810.9/424

810.9/425

810.9/426
 األصول الرتاثية يف نقد الشعر العريب

املعاصر
3قاسم عدنان

2قطب سيد حممدقراءات نقدية810.9/427

1عدنان حسني قاسمدراسات يف النقد األديب810.9/428

15كارلوين وفيللوالنقد األديب810.9/429

5كارلوين وفيللوتطور النقد األديب يف العصر احلديث810.9/430

1كرمي سامحمعارك طه حسني األدبية والفكرية810.9/431

3كرم حمموديف علم اجتماع األدب810.9/432

5كارلسودمارفن(مقدمة نقدية)فن األداء810.9/433

810.9/434
 العمل الفين اللغوي مدخل إىل علم

األدب
3كايرز

810.9/435
 اخلصومات البالغية والنقدية يف صيغة

أيب متام
12الشني عبد الفتاح

3لؤلؤة عبد الواحدموسوعة املصطلح النقدي810.9/436

3الشني حممد عبد ايدالصفدي وآثاره يف األديب والنقدي810.9/437

10جمموعة من املؤلفنيدراسات يف األدب واملسرح810.9/438

19مصايف حممدالنقد األديب احلديث يف املغرب العريب810.9/439

1املالئكة نازكحماضرات يف شعر علي حممود طه810.9/440

810.9/441
 النقد املنهجي عند العرب ومنهج

البحث يف األدب واللغة
1مندور حممد

14موايف عثمانمنهج النقد التارخيي اإلسالمي810.9/442

810.9/443
 اجتاهات النقد خالل القرنني السادس

والسابع اهلجري
2مصطفى عبد املطلب

20حممد أمحد السيدنقائض ابن املعتز ومتيم بن املعز810.9/444



5حممد أمحد السيداملرأة يف أدب العقاد810.9/445

12مصطفى موهوبالرمزية عند البحرتي810.9/446

8خملوف عامرجتارب قصرية وقضايا كبرية810.9/447

6مصايف حممدمجاعة الديوان يف النقد810.9/448

6املفاحل عبد العزيزعمالقة عند مطلع القرن810.9/449

4مرسلي دليلةمدخل إىل التحليل البنيوي للنصوص810.9/450

8املسري عبد السالمالنقد واحلداثة810.9/451

29مظهر امساعيليف النقد األديب810.9/452

5ميليلة فردبفن املسرحية810.9/453

6خملوف عبد الرؤوفالباقالين وكتابه إعجاز القرآن810.9/454

5مرزوق حلميالنقد والدراسة األدبية810.9/455

810.9/456
 دراسات نقدية ومناذج حول بعض

قضايا الشعر املعاصر
10منصور عز الدين

5مروة حسنيترتثنا.......كيف نعرفه810.9/457

14مصايف حممدفصول يف النقد األديب اجلزائري احلديث810.9/458

810.9/459
 تطور النقد والفكر األديب احلديث يف

الربع األول من القرن العشرين
1مرزوق حلمي

5مرزوق حلميشوقي وقضايا العصر واحلضارة810.9/460

7مصايف حممددراسات يف النقد واألدب810.9/461

10مويف قاسمنقد الشعر يف القرا الرابع للهجري810.9/462

10مطلوب أمحدالصورة يف شعر األخطل الصغري810.9/463

1املنصوري علي جابرالنقد األديب810.9/464

1حممود زكي جابريف فلسفة النقد810.9/465

2مبارك زكيأمحد شوقي810.9/466

13حممود فتحيةحممود درويش ومفهوم الثورة يف شعره810.9/467



810.9/468
 أزمة القصيدة العربية عمالقة عند مطلع

القرن
4املفاحل عبد العزيز

810.9/469

4املفاحل عبد العزيزمجاليات الشعر العريب املعاصر810.9/470

810.9/471
 األدب العريب من ظهور اإلسالم إىل

اية العصر الراشدي
5جماهد جماهد عبد املنعم

1مغنية حبيب يوسفدينامية النص810.9/472

4مفتاح حممدالشكل واخلطاب810.9/473

5املاكري حممدبدايات يف النقد األديب810.9/474

810.9/475
 ومضات اسالمية يف الشعر العريب

املعاصر
5مبارك أمحد حممود

5مبارك أمحددراسات نقدية يف أدبنا املعاصر810.9/476

810.9/477
 اخلصومة بني القدماء واحملدثني يف النقد

العريب القدمي
5حممد حسني علي

3مندور حممدالنقد املنهجي عند العرب810.9/478

7مراد سعيدأراء وأفكار810.9/479

5حمزمي عز الديناإلبداع بني التنظري واملمارسة810.9/480

810.9/481
 منهج النقد التارخيي اإلسالمي واملنهج

األرويب
3موايف عثمان

810.9/482
 ابن شهيد األندلسي وجوه يف النقد

األديب
4املعطاين عبد اهللا سامل

7مندور حممدالنقد املنهجي عند العرب810.9/483

8مندور حممداألدب وفنونه810.9/484

4مرزوق حلميالتلقي والتأويل مقاربة نفسية810.9/485

810.9/486
 تطورالنقد والتفكري األديب احلديث يف

الربع األول من القرن العشرين
5مونسي حسني

5حممد رجب البيومينظرية الكتابة يف النقد العريب القدمي810.9/487

4حممد طه عمربني األدب والنقد810.9/488



810.9/489
 مفهوم اإلبداع يف الفكر النقدي عند

العرب
3ماهر شفيق

5حممد مصطفىخمتارات من النقد األجنلوامريكي احلديث810.9/490

5مصطفى بدريمبادئ النقد األديب والعلم والشعر810.9/491

3جماهد عبد املنعمتاريخ النقد األديب احلديث810.9/492

2جماهد عبد املنعمتاريخ النقد األديب احلديث810.9/493

33ناصر جماهدالشعر اجلزائري احلديث810.9/494

10النهدي حممد صاحلمصطفى خريف يف امليزان810.9/495

10جنم حممد يوسففن املقالة810.9/496

5جنم حممد يوسففن القصة810.9/497

5ناصف مصطفىالصورة األدبية810.9/498

4النجار أمحد حممدأساليب الصناعة يف الشعر اجلاهلي810.9/499

2ناصف مصطفىنظرية املعىن يف النقد العريب810.9/500

810.9/501
 العالقات التصويرية بني الشعر العريب

والفن اإلسالمي
3نوفل نبيل رشاد

1نشأت كمالشعر احلداثة يف مصر810.9/502

4نوفل نبيل رشادأبو علي احلامتي أفكاره النقدية وتطبيقاته810.9/503

1نور الدين صدوقكيف حنلل نصا أدبيا810.9/504

2نصر عاطف جودةاخليال مفهوماته ووظائفه810.9/505

1يوسف أمحدالقراءة النسقية سلطة البنية ووهم املواتية810.9/506

1نصر عبد الغفارالرتاث من منظور خمتلف810.9/507

9هوارة حممد مصطفىمشكلة السرقات يف العامل العريب810.9/508

10هالل حممد غنيميالنقد األديب احلديث810.9/509

39هالل حممد غنيمييف النقد املسرحي810.9/510

3هالل حممد غنيمييف النقد التطبيقي املقارن810.9/511



1هالل حممد غنيميدراسات ومناذج يف مذاهب الشعر والنقد810.9/512

11هامين ستايليالنقد األديب ومدارسه احلديثة810.9/513

10هواش أمحدأضواء النضال العريب يف شعرنا املعاصر810.9/514

4هامين ستايليالنقد األديب ومدارسه احلديثة ج810.9/51501

4هامين ستايليالنقد األديب ومدارسه احلديثة ج810.9/51602

810.9/517
 دراسات يف النقد األديب عند العرب من

اجلاهلية حىت اية العصر األموي
23هين عبد القادر

45هين عبد القادرنظرية اإلبداع يف النقد العريب القدمي810.9/518

15هالل حممد غنيميالنقد األديب احليث810.9/519

2هنيدي نزار بريكصوت اجلوهر810.9/520

25الواد حسنييف مناهج الدراسة األدبيه810.9/521

10الورقي السعيديف األدب والنقد األديب810.9/522

5الورقي السعيديف األدب والنقد األديب810.9/523

810.9/524
 النقد اجلزائري املعاصر من الالنسينية

إىل األلسنية
17وغليسي يوسف

17وغليسي يوسفاخلطاب النقدي عند عبد املالك مرتاض810.9/525

8اليوسف يوسفمقاالت يف الشعر اجلاهلي810.9/526

24يوسف خالديف النقد األديب وتارخيه عند العرب810.9/527

19يوسف عاطف حممدخمالطات يف النقد األديب810.9/528

2حيياوي رشيدالشعر العريب احلديث810.9/529

1اليغالوي حممدأشتات يف النقد واألدب810.9/530

5يوسف حممد عباساإلغرتاب واإلبداع الفين810.9/531

2يوسف سامي اليوسفالقيمة واملعيار810.9/532

1يوسف خليفمواقف بني الشعر والنقد810.9/533

4داود غطاشة الشوابكةدراسات أدبية نقدية810.9/534



1رينييه ويليكتاريخ النقد األديب احلديث ج/810.9/5351

1رينييه ويليكتاريخ النقد األديب احلديث 810.9/5362

810.9/537
 معايري يف النقد األديب العريب خالل

القرن 2 و3 ه
5رابح العويب

810.9/538
 مصطلحات ومفاهيم يف االدب والنقد

والبالغة خالل القرن ق 2 و3 ه
5رابح العويب

810.9/539
 ضروب يف النقد األديب العريب خالل

القرنيني 2 و3 ه
5رابح العويب

810.9/540
 نقد الثوابت آراء يف العنف والتمييز

واملصادرة
2رجاء بن سالمة

2عبد القادر الرباعيالبالغة العربية وقضايا النقد املعاصر810.9/541

3رامي فواز أمحد احملموديالنقد احلديث واألدب املقارن810.9/542

810.9/543
 أنثربولوجيات اإلسالم مناقشة نقدية

ألفكار ارنست غلنر
4سامي زبيدة

2سارة جاميلالسنوية وما بعد السنوية810.9/544

810.9/545
 يف النقد اللساين دراسات ومثاقفات يف

مسائل  اخلالف
1سعد عبد العزيز مصلوح

6سليمان أمحدرؤى نقدية يف دراسات أدبية810.9/546

5سوسن شاكر جميدتنمية مهارات التفكري اإلبداعي الناقد810.9/547

810.9/548
 العتبة و األفق:جتربة االنفتاح يف الفن

العريب املعاصر
3د- فريد الزاهي

810.9/549
 هل يوجد نص يف هذا الفصل سلطة

اجلماعات املفسرة
5"أمحد الشيمي"مرتجم

3مسري سعيد حجازيقضايا النقد األديب املعاصر810.9/550

810.9/551
 مناهج النقد األديب املعاصر بني النظرية

والتطبيق
2مسري سعيد حجازي



810.9/552
 عمر بن أيب ربيعة يف اخلطاب النقدي

العريب احلديث
6شدان مجيل عباس

6شرف الدين جمدولني( تأويالت نقدية)حكايات صور 810.9/553

4صادق جالل العظمنقد الفكر الديين810.9/554

810.9/555
 رياح اإلنشطار قضايا أدبية ومعارك

أدبية ونقدية
1صربي قنديل

5صربي العسكريكلمات يف النقد والسياسة810.9/556

810.9/557
 الريادة الفرنسية يف تونس: توطني 

العمود االكادميي
7د- حممد بن محودة

2عبد العاطي شليبدراسات يف فنون األدب احلديث810.9/558

810.9/559
 شعرية اخلطاب يف الرتاث النقدي

والبالغي
3عبد الواسع أمحد احلمريي

1علي جعفر العالقيف حداثة النص الشعري دراسة نقدية810.9/560

810.9/561
 نقوش مأربية. دراسات يف اإلبداع

والنقد األديب
5عبد العزيز املقاحل

810.9/562
 اخلطاب اإلبداعي اجلاهلي  والصورة

الفنية. القدامة وحتليل النص
3عبد ااإلله الصائغ

810.9/563
 حتليل النصوص األدبية. قراءات نقدية

يف الرد والشعر
2عبد اهللا إبراهيم

5عبود كاسوحةمفهوم األدب ودراسات اخرى810.9/564

5عبيد حممد صابرمجاليات القصيدة احلديثة810.9/565

810.9/566
 سادنات القمر: سرانية النص  الشعري

األنثوي
5العباس حممد

5علي جعفر العالقيف حداثة النص الشعري. دراسة نقدية810.9/567

5غريب روزالنقد اجلمايل وأثره يف النقد العريب810.9/568



810.9/569
 نقد النثر. العرب يف كتاب إحسان

عباس
5عصام حسني امساعيل

5عبد اللطيف عبد احلليمكتابات يف النقد810.9/570

810.9/571
يف نظرية األدب : من قضايا الشعر 

والنثر يف النقد العريب ج.1
7عثمان موايف 

810.9/572
يف نظرية األدب : من قضايا الشعر 

والنثر يف النقد العريب ج.2
7عثمان موايف 

1عبد الرمحن عبد احلميد عليالنقد األديب بني احلداثة والتقليد810.9/573

3عز الدين امساعيلدراسات نقدية مجاليات السؤال واجلواب810.9/574

810.9/575
 النص األديب يف العصر احلديث بني

احلداثة والتقليد
3عبد الرمحن عبد احلميد علي

810.9/576
 األسس اجلمالية يف النقد العريب. عرض

وتفسري ومقارنة
3عز الدين امساعيل

810.9/577
 يف نظرية األدب من قضايا الشعر و

النثر يف النقد العريب ج/2
5عثمان موايف

810.9/578
 اخلصومة بني القدماء واحملدثني يف النقد

العريب القدمي تارخيها وقضاياها
6عثمان موايف

5عبد اهللا محاديسلطة النص يف ديوان الربزخ  والسكني810.9/579

810.9/580
 .األسلوبية يف النقد العريب احلديث

دراسة يف حتليل اخلطاب
8فرحان بدري احلريب

5فاطمة الربيكيقضية التلقي يف النقد العريب القدمي810.9/581

810.9/582
 ذاكرة الينابيع: حوارات يف الثقافة

واألدب
3علي غزيرة

4"فؤاد زكريا"مرتجمالنقد الفين دراسة مجالية810.9/583

810.9/584



5فؤاد زكرياآراء نقدية يف مشكالت الفكر والثقافة810.9/585

2فاطمة الربيكيقضية التلقي يف النقد العريب القدمي810.9/586

810.9/587
 آفاق النظرية األدبية املعاصرة بنيوية أم 

بنيويات
2فخري صالح

810.9/588
 الشعر العريب القدمي. دراسة نقدية

حتليلية لظاهرة اإلغرتاب
6كاميليا عبد الفتاح

810.9/589
 النص االديب بني إشكالية األحادية

والرؤيا التكاملية
2حممد عبد احلميد

5حممود عبد الوهابمقاالت نقدية810.9/590

2منذر معاليقيدراسات نقدية يف األدب اإلسالمي810.9/591

810.9/592
 النقد املنهجي عند العرب ومنهج

البحث يف األدب واللغة
3حممد مندور

810.9/593
 نظرية النقد. القسم األول: من البالغة

إىل النقد
5حممد كامل اخلطيب

810.9/594
 نظرية النقد. القسم الثاين: مقاالت

نقدية
5حممد كامل اخلطيب

810.9/595
 ،نظرية النقد. القسم الثالث: مقاالت

حوارات، وشهادات
5حممد كامل اخلطيب

5حممد الرمحوينأدبيات النقد الذايت يف الفكر العريب810.9/596

810.9/597
 تاريخ النقد األديب احلديث. عصر

التحويل. ج/3
5جماهد عبد املنعم جماهد

810.9/598
 .تاريخ النقد األديب: أواخر القرن 19

ج/4
5جماهد عبد املنعم جماهد

810.9/599
 .تاريخ النقد األديب : النقد االجنليزي

ج/5
3جماهد عبد املنعم جماهد

810.9/600
 نظرية النقد والفنون واملذاهب األدبية يف

األدب العريب احلديث
5حممد يوسف جنم

2مصطفى البشريقراءات يف النقد واألدب810.9/601



810.9/602
 قضايا اإلبداع الفين: دراسات حتليلية يف

النقد العريب القدمي
10حممد مصطفى أبو شوارب

810.9/603
 من اعالم النقد العريب احلديث واملعاصر

دراسة يف املنهج
5حممد اخلضر زبادية

5حممد خضرالنقد األديب عند العرب. اخلطوات األوىل810.9/604

3حممد بودويكشعر عز الدين املناصرة: دراسة نقدية810.9/605

810.9/606
 انتاج املكتوب صوتا. دراسة يف ابداع

الصوت النص االديب
5حممد سيد امحد الدسوقي

810.9/607
 مجاليات التلقي واعادة انتاج الداللة

دراسة يف لسانيات النص األديب
5حممد سيد امحد الدسوقي

4حممد رجب البيوميبني األدب والنقد810.9/608

1مهدي عاملنقد الفكر اليومي810.9/609

810.9/610
 شعر عز الدين املناصرة. بنياته وابداالته وبعده

الرعوي. دراسة نقدية
5حممد بودويك

4ماهر عبد القادر حممدالعلم العريب دراسة معرفية810.9/611

3حممد يوسف غنيممناهج النقد األديب بني النظرية والتطبيق810.9/612

810.9/613
 دلبل الناقد األديب. إضاءة ألكثرمن سبعني تيارا

ومصطلحا نقديا معاصرا
4سعد البازعي

5حممد اخلبازصورة اآلخر يف شعر املتنيب نقد ثقايف810.9/614

5غبد اللطيف حمفوظحممد مفتاح املشررع النقدي املفتوح810.9/615

810.9/616
 تشكل الذات واللغة يف مفاهيم النقد

املنهجي
6مصطفى درواش

2نبيل راغبدليل الناقد األديب810.9/617

810.9/618
 الذوق األديب وتطوره عند النقاد العرب

يف اية ق 5
15جنوى صابر



5ناهد الشعراويدراسات يف النقد التطبيقي810.9/619

810.9/620
مؤمتر النقد الدويل 12: تداخل األنواع

األدبية ج.1
1نبيل حداد

810.9/621
 تداخل األنواع األدبية: مؤمتر النقد

الدويل12.ج/2
1نبيل حداد

810.9/622
 شاكر حسن آل سعيد ونظرية الفن

العريب
5نزار شقرون

810.9/623
 الغجري االخري دراسة نقدية حتليلية

الشعر سي حمند اوحمند
2بوحبيب محيد

2اميل هنكل، ابراهيم الكيالينالنقد االديب واصوله العلمية810.9/624

5هيفاء هاشمالنقد. أسس النقد األديب احلديث810.9/625

5الواد حسنيمجالية األنا يف شعر األعشى الكبري810.9/626

810.9/627
 تلقي البنيوية يف النقد العريب. نقد

السرديات منوذجا
1وائل سيد عبد الرحيم

5يوسف بغولاخلطاب810.9/628

5يوسف خليفمواقف بني الشعر والنقد810.9/629

6يوسف ابو العدوس.األسلوبية الرؤية والتطبيق810.9/630

810.9/631
 التناص مقاربة معرفية يف ماهيته وأنواعه

وأمناطه. حسان بن ثابت
10حيىي بن خملوف

2قاسم املومينيف قراءة النص810.9/632

810.9/633
 النقد االديب عند العرب واليونان معامله

واعالمه
4قصي احلسني

2عماد علي سليم اخلطيبمرجع الطالب يف النقد التطبيقي810.9/634

810.9/635
 اخلطاب النقدي عند ادونيس قراءة

الشعر منوذجا
5عصام العسل

810.9/636
 يف نظرية األدب من قضايا الشعر والنثر يف

النقد العريب القدمي. ج/1
6عثمان موايف



810.9/637
 يف نظرية األدب من قضايا الشعر والنثر يف

النقد العريب احلديث. ج/2
5عثمان موايف

6عثمان موايفدراسات يف النقد العريب810.9/638

6عبد اللطيف عبد احلليمدراسات نقدية810.9/639

6عبد القادر الرباعيحتوالت النقد الثقايف810.9/640

810.9/641
 علم التناص املقارن( حنو منهج عنكبويت

(تفاعلي
5عز الدين املناصرة

3علي سامي علي احلالقاللغة والتفكري الناقد810.9/642

8علي حربالنص واحلقيقية ج/1 نقد النص810.9/643

3علي حربالنص واحلقيقية ج/2 نقد احلقيقة810.9/644

810.9/645
 النص واحلقيقية ج/3 نقد الذات 

املفكرة
2علي حرب

810.9/646
 اجلمالية والواقعية يف نقدنا األديب

احلديث
1عصام حممد الشنطي

810.9/647
 يف مهب التحول جدل النقد العريب

احلديث يف مفهوم الشعر
5عبد امللك بومنجل

810.9/648
 افت حوار احلضارات: قراءة نقدية يف

مكونات الذات العربية احملاورة
20عمر امحد بوقرورة

4عبد السالم املسدياألدب وخطاب النقد810.9/649

810.9/650
 النظرية النقدية الغربية من افالطون

إلÁبوكاشيوط
2عيد الرحيات

3عبد الرضا عليأوراق يف تلقي النص اإلبداعي ونقده810.9/651

810.9/652
 الشعر يف زمن احلرية دراسات ادبية

ونقدية
3عبد اهللا الركييب

810.9/653
 ما بعد احلداثة والتنوير: موقف

.األنطولوجيا التارخيية . دراسة نقدية
5الزواوي بغورة

810.9/654
 حجازيات الشريف الرضى:قراءة نقدية

يف مجاليات التفكري والتعبيري
5حقاين نادر عبد الكرمي



810.9/655
 الشيخ رضا و جهوده املعجمية دراسة و

حتليل و نقد
6كشلي فواز حكمت

1حممود خالص وليدالنقد ااالديب يف كتاب االغاين810.9/656

2حممود خالص وليدالنقد االديب يف كتاب االغاين810.9/657

5شعبو امحد ديبنقد الفكر االسطوري و الومزي810.9/658

4الورفلي حامتبول ريكور ...اهلوية و السرد810.9/659

810.9/660
 لعبة النص:مقاربات نقدية يف الشعر و

السرد
5هويدي صاحل

5حممد صابرتاويل النص الشعري810.9/661

10فضل صالحتقنيات الكتابة االبداعية :السرد منوذجا810.9/662

810.9/663
 النص الشعري العريب القدمي :مقاربات

واضاءات
5حقاين نادر عبد الكرمي

810.9/664

 موسوعة املصطلح النقدي  , املأساة

 اجلمالية الرومنسية :ااز الذهيب{الد:

{االول

1لؤلؤة عبد الواحد

810.9/665

 موسوعة املصطلح النقدي : الالمعقول

 اهلجاء و التصور و اخليال الوزن و

{الد الثاين}القاضية و الشعر احلر

1لؤلؤة عبد الواحد

810.9/666

 موسوعة املصطلح النقدي الواضعية

 الرومنسية الدراما و الدرامي احلبكة

{الد الثالث}

1لؤلؤة عبد الواحد

810.9/667
 موسوعة املصطلح النقدي  {الد

{الرابع
1لؤلؤة عبد الواحد

5أبوشعري الرشيداملقارنة والنقد:تأمالت وتطبيقات ط810.9/6681

7االمني عز الديناملالمح الفنية يف نقد العرب ط810.9/6691



810.9/670
 النقد واالبداع:وقائع الندوة الفكرية

التشكيلية
5معال طالل

810.9/671

 حدائق النصوص:مقاربات نقدية يف

-اآلداب العاملية(الروسي-االملاين

.(التشيكي-األجنلوأمريكي

5جمموعة نقاد وأدباء

810.9/672
 الرتمجة واملصطلح:دراسة يف اشكالية

ترمجة املصطلح النقدي اجلديد ط1
5بوطاجني السعيد

6برهم لطيفةدراسات يف نقد النقد ط810.9/6731

7جميد املوىل قيسعودة النص كتابات نقدية ط810.9/6741

810.9/675

 تاريخ النقد األديب عند العرب من

 العصر اجلاهلي اىل القرن الرابع اهلجري

ط3

8أمحد ابراهيم طه

810.9/676

 طوبولوجيا العمل السردي مقارنات

 نقدية هلندسية املعادل البصري اللغوية

يف روايات اانني

10حممد عالء جابر

810.9/677
 املطابقة واالختالف:حبث يف نقد

املركزيات الثقافية ط1
1ابراهيم عبد اهللا

810.9/678

 آليات الشعرية احلداثية عند

 أدونيس:دراسة يف املنطلقات واالصول

واملفاهيم ط1

6بشري تاوريت

810.9/679
 املتوقع والالمتوقع يف شعر املتنيب:مقاربة

نصية يف ضوء نظرية التلقي والتأويل
3نوال ابراهيم

810.9/680
 يف التذوق االديب النص الشعري:حتليل

وتقومي
4عثمان موايف

810.9/681

 حتوالت اخلطاب النقدي العريب

 املعاصر(مؤمتر النقد الدويل(احلادي

عشر25-27-2006 ط1

4قسم اللغة العربية



2قطوس بساماملدخل اىل مناهج النقد املعاصر ط810.9/6821

3الصفارمرهونرؤية معاصرة يف التحقيق والنقد810.9/683

810.9/684
 احلطيئة يف معيار النقد يف معيار النقد

قدميا وحديثا ط1
4الراوي بان محيد فرحان

810.9/685

 تشكل املوقف النقدي عند أنوديس

 ونزار قباين:قراءة يف آليات بناء املوقف

 النقدي واألديب عند الشاعر العريب

املعاصر ط1

4بوهرر حبيب

810.9/686
 فضاء املتخيل ورؤيا النقد:قراءات يف

شعر عبد اهللا رضوان ونقده
2أبولني زياد

810.9/687
 اجلذور واألنساخ:دراسات نقدية يف

جديد القصيدة العربية املعاصرة ط1
3سليمان خالد

3عباس عبد احلليم عباس.أصوات تراثية:جتارب ومقاربات نقدية810.9/688

810.9/689
 مصطلح النقد يف تراث حممد

(1907-1965)مندور
1سالوي رشيد

810.9/690

 مصطلحات النقد العريب لدى الشعراء

 اجلاهلني واالسالميني:قضايا ومناذج

ونصوص

8البوشيخي الشاهد

810.9/691
 تداخل االنواع االدبية:مؤمتر النقد

الدويل م1
6حداد نبيل

810.9/692
 تداخل االنواع االدبية:مؤمتر النقد

الدويل م2
4حداد نبيل

810.9/693
 يف األدب احلديث ونقده:عرض وتوثيق

وتطبيق ط1
3اخلطيب سليم

4فيدوح عبد القادراالجتاه النفسي يف نقد الشعر العريب ط810.9/6941



4القامسي حممدقضايا النقد االديب املعاصر810.9/695

810.9/696
 مقاالت يف النقد واألدب والظاهرة

األدبية
4كاظم جنم عبد اهللا

4كاصد الزيديدراسات نقدية يف التفسري واحلديث ط810.9/6971

4شراد شلتاغ عبودمدخل اىل النقد االديب احلديث ط810.9/6981

4اهلامشي أثري حمسنصورة املرأة بني السياب وادونيس810.9/699

810.9/700
 مفهوم الطبقات يف النقد االديب عند

العرب ط1
4اايل جهاد شاهر

8جداونة حسنيدراسات يف النقد االديب القدمي ط810.9/7011

4الزيدي كاصددراسات نقدية يف اللغة والنحو810.9/702

810.9/703
 نظرية التوصيل يف النقد االديب العريب

احلديث ط1
6الشجريي محزة

810.9/704
 قراءات وابراعات معاصرة:مقاالت يف

النقد االديب
6عبد الوهاب حممود

4أبولنب زيادمابني النقد واالدب810.9/705

4شقروش شاديةسيميائية اخلطاب الشعري ط810.9/7061

810.9/707
 أدب املقاومة من تفاؤل البدايات اىل

(الكتاب االول)جنبة النهايات ط2 
4األسطر عادل

1الياس فركوح مدخل اىل دوريس ليسنغ ط.810.9/7081

810.9/709

النقد املسرحي من خالل الصحافة 

اجلزائرية املكتوبة : واقع النقد االديب 

احلديث واملعاصر يف اجلزائر

4حفيظة سلس 

810.9/710
االسلوبية وحتليل اخلطاب : دراسة يف 

النقد العريب احلديث ج.2
2السيد نور الدين



2طالب امحد مناهج البحث وحتليل اخلطاب 810.9/711

810.9/712
بابلونريودا : شاعر الشيلي االكرب: 

مقاربة نقدية ط.3
2محادي عبد اهللا 

6ابو زيد نواري سعودي ممارسات يف النقد واللسانيات ط.810.9/7131

810.9/714

النقد االديب الزجني االمريكي : 

خصائصه

ومجالياته ط.1

1بوغرارة مخيسي 

810.9/715
اديبة البنية النصية يف ضوء العملية 

االبداعية واملمارسة النقدية
6زبادية حممد خلضر 

3عبد ريب ختريالنقد االديب يف العصر االسالمي واالموي810.9/716

1فارسي عبد الرمحن قراءة نقدية يف اآلداب االجنبية 810.9/717

810.9/718
من مناهج النقد الفلسفي : دروس يف 

املنهجية
5جمموعة من املؤلفني 

810.9/719
جتلي اخلطاب النقدي من النظرية اىل 

املمارسة ط.1
4عبيد حممد صابر

2ف . زميا بيارالنص واتمع : آفاق علم اجتماع النقد810.9/720

2فاولر روجر النقد اللساين ط.810.9/7211

810.9/722

التجربة احلسية يف التأمل : دراسات 

نقدية يف شعر سعدي يوسف وحممود 

درويش

3مناف عالء هاشم 

810.9/723
مسائل الشعرية يف النقد العريب : دراسة

يف نقد النقد ط.1
4جبارة حممد جاسم



810.9/724
مناهج النقد االديب : مفاهيمها واسسها

تارخيها وروادها وتطبيقاا العربية ط.1
3وغليسي يوسف

6برخوش رابح املناهج النقدية وخصائص اخلطاب اللساين810.9/725

810.9/726
نقد النقد : دراسات تطبيقية يف جنيب 

حمفوظ
4عبد اهللا ابو سامل 

810.9/727
مدرسة فرانكفورت النقدية : جدل 

الشعر والتواصل واالعرتاف
5جمموعة مؤلفني 

5زيدان سليمان حسني رؤى نقدية البداعات شعرية ط.810.9/7281

810.9/729
حتليل اخلطاب الصويف يف ضوء املناهج 

النقدية املعاصرة
4بلعلى آمنة 

810.9/730
النقد اجلزائري املعاصر من الالنسينية 

إىل األلسنية
4وغليسي يوسف

810.9/731
النقد عند الشعراء حىت اية القرن الرابع

هجري
5العضييب عبد اهللا حممد 

3ر هادي دراسات يف األدب والنقد : مثار التجربة810.9/732

810.9/733
النقد التطبيقي عند املرزوقي شاعر 

احلماسة ط.1
5خضري عبد اهلادي 

810.9/734
االجتاه السيميائي يف نقد السرد العريب 

احلديث ط.1
3اجلبوري حممد فليح 

810.9/735

القيمة املعرفية يف اخلطاب النقدي : 

مقاربة ابستمولوجية يف نقد النقد 

احلديث

3عطية حممود عابد 



810.9/736
النقد املعريف يف الدرس البالغي : نسقية 

النسيان ط.1
3رشيد وآزاد حسان 

810.9/737
السرية الذاتية يف النقد العريب احلديث و

املعاصر : مقاربة يف نقد النقد ط.1
3توفيق عبد اهللا 

810.9/738
اللفظة اإلقصائية يف النقد العريب القدمي 

اركيولوجيا السلطة واملعرفة ط.1
2خضري حممود خليف 

810.9/739
النقد اإلبداعي : كتابة حماور للمشهد 

الثقايف العريب املعاصر ط.1
3العليقي مصطفى 

3احلطاب عبد اهلادي خضرياملتنيب يف معيار النقد البالغي 810.9/740

810.9/741
يف النقد احلديث : دراسة يف مذاهب 

نقدية حديثة واصوهلا الفكرية
3عبد الرمحن نصرت 

810.9/742
النقد اجلندر: متثيالت اجلسد االنثوي 

يف الكتابة النسائية
3ادريس عبد النور 

3امحد سامي شهابالنقد األديب احلديث : قضايا واجتاهات 810.9/743

3نطاح جاسم حممد حسنيالنقد االديب يف الدراسات القرآنية ط.810.9/7441

810.9/745
حركة اخلطاب النقدي القدمي حول شعر

ايب العالء املعري ط.1
3اجلبوري سامي شهاب امحد 

3العياصرة وليد توفيق التفكري الناقد واسرتاتيجيات تعليمية ط810.9/7461

810.9/747
املثاقفة واملنهج يف النقد األديب : مسامهة

يف نقد النقد ط.1
3خليل ابراهيم 



810.9/748
احلطيئة يف معيار النقد يف معيار النقد 

قدميا وحديثا ط1
3الراوي بان محيدة 

810.9/749
األدب والتقنية : مدخل اىل النقد

التفاعلي ط.1
5ملحم ابراهيم امحد 

810.9/750

احلقيقة الشعرية على ضوء املناهج 

النقدية املعاصرة والنظريات الشعرية : 

دراسة يف االصول واملفاهيم ط.1

3تاوريريتا بشري

3العالق علي جعفر الشعر والتلقي : دراسات نقدية ط.810.9/7511

810.9/752
التأويلية مقاربة وتطبيق مشروع قراءة يف

شعر فاضل العزاوي ط.1
3احلياين حممد خليف 

4العالق علي جعفر يف حداثة النص الشعري دراسة نقدية ط810.9/7533

810.9/754
آفاق النص : قضايا أدبية يف الشعر 

والسرد والنقد ط.1
3امحد فليح مضخي 

810.9/755
النص واملدار : سردية الشعر وشعرية 

السرد ط.1
3بوطيب مجال 

810.9/756
التفاعل السياقي بني الشعر األول 

والرتاث النقد اىل القرن اخلامس اهلجري
3عبد الناظر امساء مجوسي 

1بوترعة باللالنص واحلاشية : دراسة نقدية 810.9/757

810.9/758
التجربة االبداعية يف ضوء النقد احلديث:

دراسات وقضايا ط.1
3عبد الدامي صابر



810.9/759
النقد التكانلي : استرياتيجية تشكيل 

اخلطاب ط.1
3ملحم ابراهيم امحد 

810.9/760
نص القارئ املختلف 2 وسيميائية 

اخلطاب النقدي ط.1
3ايوب نبيل 

3لطفي صفا النقد الفين وقراءة يف فن الرسم احلديث 810.9/761

3بوخالفة فتحي لغة النقد االدبياحلديث ط.810.9/7621

810.9/763
نقد االيقاع يف مفهوم االيقاع وتعبرياته

اجلمالية وآليات تلقيه عند العرب ط.1
3الوراري عبد اللطيف 

810.9/764

نقد النثر : النظرية والتطبيق قراءةيف 

نتاج ابن االثري النقدي واالبداعي مع 

وصلة بالدرس االديب احلديث ط.1

3عباس عرفة حلمي 

810.9/765
نظرية النقد االصويل : دراسة يف منهج 

النقد عند االمام الشاطي ط.1
3شهيد حلسان

810.9/766
نقد الرواية من وجهة نظر الدراسات 

اللغوية احلديثة
3ابراهيم نبيلة 

810.9/767
النقد النصي 2 وحتليل اخلطاب :

نظريات ومقاربات ط.1
2ايوب نبيل 

810.9/768

تقنيات الرد وآليات تشكيله الفين : 

قراءة نقدية يف قصص الكاتب العراقي 

انور عبد العزيز

3العزي نفلة حسن أمحد 



810.9/769
اعالم مالقة : دراسة نقدية موازنة مع

حتقيق آثار ابن عسكر االدبية ط.1
3الساير حممد عويد حممد 

810.9/770
قراءات يف التجاربة الفكرية العربية 

املعاصرة : رهانات وآفاق ط.1
3بن عدي يوسف 

3اجلرماين آراء عابد اجتاهات النقد السميائي للرواية العربية 810.9/771

3العاقور أمحد ناقد الشعر وسلطة الرتاث 810.9/772

810.9/773
مسارات يف النقد االديب احلديث من 

التأسيس اىل التجريب
3جسام حممد جاسم 

810.9/774
فوضى االبدال يف النقد العريب املعاصر 

حبث يف الواقع واآلفاق
3بوقرورة عمر امحد 

810.9/775
اخلطاب النقدي األصويل من تطبيقات

الشاطيب اىل التجديد املعاصر ط.1
3شهيد حلسان

810.9/776
النظريات النقدية عند مفكري اليونان 

ومدارس النقد االورويب االمريكي ط.1
3علي عبد الرمحن

3صدفة ابراهيم التأثريية والنقد التأثريي ط.810.9/7771

810.9/778
املصطلح السردي يف النقد االديب العريب

احلديث ط.1
3اخلفاجي امحد رحيم كرمي 

810.9/779
البحرتي : دراسة نقدية حول فنونه 

الشعرية ط.1
1اجلنان مأمون بن حمي الدين



810.9/780
دعبل ابن علي اخلزاعي : الصورة الفنية

يف شعره ط.1
1عويضة الشيخ كامل حممد

810.9/781
توفيق يوسف عواد : دراسة يف 

شخصيته وأدبه ط.1
1طنوس جان 

810.9/782
االيقاعية : نظرية نقدية عربية مقاربة 

اجرائية على قصيدة نثر
3جاد عزت حممد 

810.9/783
النقد اأديب يف املغرب العريب بني القدمي و

احلديث
2مرتاض حممد 

3بيار لرتوما مبادئ االسلوبية العامة ط.810.9/7841

810.9/785
البىن االسلوبية : دراسة يف الشعر العريب

احلديث ط.1
3العجيلي كمال عبد الرزاق

810.9/786
السرديات والتحليل السردي : الشكل و

الداللة ط.1
3يقطني سعيد 

3غفريي خدجية سلطة اللغة بني مغلي التأليف والتلقي 810.9/787

3بن غنيسة نصر الدين فصول يف السيميائيات ط.810.9/7881

3الدباس صادق يوسف تذوق النص األديب ط.810.9/7891

2عبد احلميد علي عبد الرمحن حتليل النص يف عيون االدب العريب 810.9/790

2موسى ربابعة االسلوبية : مفاهيمها وجتلياا ط.810.9/7911

810.9/792
تأويل متاهة احلكي يف متظهرات الشكل 

السردي ط.1
3حممد صابر عبيد 

810.9/793
الرواية العربية وزمن التكون من منظور

سياقي
3زهور كرام 



3حممد صابر عبيد التشكيل السردي : املصطلح واالجراء 810.9/794

3عمر عيالن يف مناهج حتليل اخلطاب السردي 810.9/795

810.9/796

فضاءات التخييل : مقاربات يف 

التشكيل

والرؤى والداللة يف ابداع سناء

شعالن ط.1

غنام حممد خضر 

810.9/797
مناهج الدراسات السردية واشكاليات 

التلقي : روايات غسان كنفاين منوذجا
3املصطفى عمراين 

3املدغري نعيمة هديبناء على احملك 810.9/798

3حبيلة الشريف حتليل اخلطاب األديب ط.810.9/7991

810.9/800
مسائل الشعرية يف النقد العريب : دراسة

يف نقد النقد ط.1
2جبارة حممد جاسم

810.9/801

النظرية النقدية والتداخل املنهجي 

:مناهج

نقد الشعر يف جملة عمان ط.1

4خلف داوود نرجس 

5االعسم باسم نقد السرد ط.810.9/8021

5الشمري ثائر مسري حسن احباث نقدية 810.9/803

5السلطاين طالب خليف النقد األديب احلديث ط.810.9/8041

810.9/805

جتليات النقد اللغوي املعاصر يف 

خطاب 

التفسري

5العاين معصر منري 

3بكار يوسف مجاعة الديوان وعمر اخليام ط.810.9/8061


