
ا����ت ا������� (400)

�دد ا����ا�م ا��ؤ�ـــــف��ـوان ا�	��با�ر�م

7ابوا امحد رحيم حلباملدخل إىل اللغة  السريانية400/1

400/2

السريانية  حنوها  وصرفها مع خمتارات من 

نصوص اللغة

4رشدي زكية

6العابد مفيد رائفاملدخل إىل اللغة  اليونانية400/3

4حسن عزةمبادئ اللغة الرتكية400/4

400/5

القواعد و النصوص الفارسية / الطبعة 

الثانية

4الصياد فؤاد

6حسنني عبد املنعمقواعد اللغة الفارسية  / الطبعة الثانية400/6

2ولفن سون – ا -تاريخ اللغات السامية400/7

5حسن زين العابدينقواعد اللغة العربية400/8

12أل على نور الديندروس اللغة و األدب الفارسي400/9

2أخلالدي عبد اهللالشايف يف اللغة الفارسية و آداا400/10

400/11

3جون أي جوزيف وأخرونأعالم الفكر العريب

400/12

4مازن ابومشسيةعلم نفسك لغات العلم –اللغة العربية-

400/13

5إليزابيت مسيثعلم نفسك لغات العلم –اللغة الروسية

400/14

خماطر التعلم األجنيب علي هويتنا الثقافية 

وقيم املواطنة واالنتماء

5د/ شيبة عبد الرؤوف

19عودي أمحدقواعد اللغة اإلجنليزية وامليسرة400/15

4السعد ذيب فريدالشامل يف قواعد اللغة االجنليزية400/16

4صقر عبد الفتاحكيف تقرأ وتكتب االجنليزية ط400/172

4عرايب بدرقواعد االجنليزية للجميع400/18

400/19

قواعد اللغة اإلجنليزية للناطقني باللغة 

العربية ط1

3الرضي إبراهيم



400/20

2جان كايل لوسياحرب اللغات والسياسات اللغوية ط1

3أمطوش حممدنصوص يف اللغات والرتمجة400/21

1عمر يوسف حسنشرح الرضى على الكافية    ج400/221

1عمر يوسف حسنشرح الرضى على الكافية    ج400/232

عمر يوسف حسنشرح الرضى على الكافية     ج400/243

1عمر يوسف حسنشرح الرضى على الكافية    ج400/254

علم اللغة المقارن التقابلي (401)

عدد النسخ إسم المؤلف عنوان الكتاب الرقم 

401/1

تاريخ علم اللغة   منذ نشأا حىت القرن  

 العشرين

7نونني  جورج

4جممع اللغة العربيةكتاب يف أصول اللغة /  ج. 401/21

6جممع اللغة العربيةكثا ب يف أصول اللغة / ج. 401/32

6ابن السكنيإصالح املنطق . الطبعة الثالثة401/4

3املطرز أبو عمراملداخل يف اللغة401/5

16موسى حسنياإلفصاح يف فقه اللغة. ج .1 .ط. 401/62

16موسى حسنياإلفصاح يف فقه اللغة .ج. 2 .ط.401/72

401/8

الصاحب يف فقه اللغة و سنن العرب فئ 

كالمها

6ابن فارس أبو احلسني امحد

10بكر السيد يعقوبنصوص يف فقه اللغة العربية/ج.401/91

18بكر السيد يعقوبنصوص يف فقه اللغة العربية/ ج. 401/102

6واىف على عبد الواحدفقه اللغة / الطبعة السابعة401/11

6واىف على عبد الواحدعلم اللغة / الطبعة السابعة401/12

401/13

حتن العامة يف ضوء الدراسات اللغوية 

احلديثة

4مطر عبد العزيز

8ابن اجلو زىتقومي اللسان401/14



2العسكري أبو هاللالفروق يف اللغة / الطبعة الثالثة401/15

401/16

القضاء يف ضوء اللغات السامية- دراسة 

مقارنة

8كمال رحبي

2ابن جين أبو الفتحاخلصائص – ج1 . ط 401/172

2ابن جين أبو الفتحاخلصائص –ج401/18.2

2ابن جين أبو الفتحاخلصائص –ج3 ط401/19.2

2املروى أبو احلسن علىكتاب الالمات401/20

1االفغاىن سعيدمن تاريخ النحو401/21

9أمني عبد اهللاالشتقاق401/22

401/23

20حسن عباساللغة و النحو بني القدمي واحلديث –ط2

401/24

القياس يف النحو العريب من اخلليل إىل 

ابن جين

5ابر السعود صابر

1الرماين أبو احلسن علىمعاين احلروف401/25

1االنبارى أبو بكر حممدالزاهر يف معاين كلمات الناس ج401/261

1االنباري أبو بكر حممدالزاهر يف معاين كلمات الناس ج401/272

1رضي الدين احلسنالشوارد يف اللغة /الصنعاين401/28

401/29

ابن سيده أبو احلسن علي املخصص الد 1

ابن إمساعيل

2

401/30

ابن سيده أبو احلسن علي املخصص الد 2

ابن إمساعيل

2

401/31

ابن سيده أبو احلسن علي املخصص الد 3

ابن إمساعيل

2

401/32

ابن سيده أبو احلسن علي املخصص الد 4

ابن إمساعيل

3

401/33

ابن سيده أبو احلسن علي املخصص الد 5 مع الفهارس

ابن إمساعيل

2

1السريايف ابوسعيدإدغام القراء401/34



401/35

29زيدان حرجيالفلسفة اللغوية و االلفاض العربية ط2

401/36

الزجاجي أبو اسحق فعلت و أفعلت

إبراهيم

12

401/37

ابن قتيبة عبد اهللا بن أدب الكاتب   ط/4

مسلم

6

401/38

املربد أبو العباس حممد بن الكامل يف اللغة و األدب ج1 - 2

يزيد

5

1قصار الشريفمعاين احلروف يف القران الكرمي401/39

401/40

القياس يف النحو مع حتقيق باب الشاذ 

من املسائل العسكرية أليب علي الفارسي

27اليأس مىن

8عمر امحد خمتارأسس علم اللغة / ط2 + ط401/413

401/42

األصول – دراسة ابيستيمولوجية للفكر 

اللغوي عند العرب النحو فقه اللغة البالغة

1حسان متام

401/43

ابن قتيبة عبد اهللا بن أدب الكاتب

مسلم

16

3املبارك حممدفقه اللغة و خصائص العربية ط/401/447

7عبد التواب رمضاناملدخل إىل علم اللغة ط/401/452

13عبد التواب رمضانفصول يف فقه اللغة ط/2 +ط401/463

401/47

رسالتان يف اللغة 1- منازل احلروف 2 

احلدود

الرماين أبو احلسن علي 

بن عيسى

5

5الثعاليب أبو منصورفقه اللغة و أسرار العربية401/48

401/49

اجلزائري حممد اخلضر القياس يف اللغة العربية

حسين

15

5زيدان حممد فهمييف فلسفة اللغة401/50

1يعقوب إميل بديعفقه اللغة العربية و خصائصها401/51



401/52

اللباب يف قواعد اللغة و آلت األدب. 

النحو و الصرف البالغة و العروض 

–اللغة و املثل.

1السراج حممد علي

7ألراجحي عبدهفقه اللغة يف الكتب العربية401/53

1ر هاديعلم اللغة االجتماعي عند العرب401/54

1ر هاديأسلوب التعليل يف اللغة العربية401/55

10مدكور عاطفعلم اللغة بني الرتاث و املعاصرة401/56

401/57

7املصري فتح اهللاألدوات املفيدة للتنبيه يف كالم العرب

8ابن زكريا امحد فارسمعجم مقاييس اللغة الد 401/581

8ابن زكريا امحد فارسمعجم مقاييس اللغة الد 401/592

8ابن زكريا امحد فارسمعجم مقاييس اللغة الد 401/603

80ابن زكريا امحد فارسمعجم مقاييس اللغة الد 401/614

8ابن زكريا امحد فارسمعجم مقاييس اللغة الد 401/625

8ابن زكريا امحد فارسمعجم مقاييس اللغة الد 401/636

17راقي زبريحماضرات يف فقه اللغة401/64

7خليل حلميمقدمة لدراسة فقه اللغة.401/65

9العسكري ابوهاللالفروق اللغوية401/66

9كريس تل دافيد......التعريف بعتم اللغة- الطبعة.401/672

9حجازي حممود فهميمدخل إىل علم اللغة/ط2 –معدلة.401/68

5فتبح حممديف علم اللغة التطبيقي.401/69

3حبري سعيد حسننظرية التبعية يف التحليل النحوي.401/70

8ألراجحي شرف الديناللغة عند الكوفيني401/71

2فتبح حممدىف الفكراللغوي .401/72

20فرحات عياشاالشتقاق ودور يف منوا للغة.401/73

28صاحل بالعيديف قضايا فقه اللغة العربية401/74

1شاهني عبد الصبوريف علم اللغة العام ط401/752

5أبو الفرج حممد امحدمقدمة لدراسة فقه اللغة401/76

6عبد العزيز حممد حسنالقياس يف اللغة العربية401/77



401/78

العربية و علم اللغة البنيوي : 

دراسة يف الفكر اللغوي العريب احلديث

4خليل حلمي

401/79

ألصاحيب يف فقه اللغة العربية و مسائلها 

و سنن العرب يف كالمها

الرازي امحد بن فارس بن 

زكريا

4

2الراجحي عبدهعلم اللغة التطبيقي وتعليم اللغة401/80

3ابن امساعيل عبد امللكفقه اللغة وأسرار العربية401/81

401/82

عبقرية العربية يف رؤية اإلنسان و احليوان 

و السماء و الكواكب

3عبد البديع لطفي

1وايف علي عبد الواحدفقه اللغة  الطبعة السادسة401/83

401/84

3ياقوت حممود سليمانفقه اللغة و علم اللغة نصوص ودراسات

401/85

االستشهاد و االحتجاج باللغة رواية اللغة 

و االحتجاج ا يف ضوء علم اللغة 

احلديث ط3

4عيد حممد

4الكرم يل أناس مارينشوء اللغة العربية و منوها واكتماهلا401/86

5عبد العزيز حممد فينالنحت يف اللغة العربية401/87

10أوملن ستيفندور الكلمة يف اللغة401/88

1خليل حلميمقدمة لدراسة علم اللغة401/89

2وايف علي عبد الواحدفقه اللغة401/90

6وايف علي عبد الواحدعلم اللغة401/91

6اخل ويسكي زين كاملقضايا من كتب اللغة401/92

3د/وايف علي عبد الواحدفقه اللغة ط 401/932

401/94

5د/ حجازي حممود فهميمدخل إىل علم اللغة

401/95

ألصاحيب يف فقه اللغة العربية و مسائلها 

و سنن العرب يف كالمها ط.1

بن زكريا أيب امحد بن 

فارس

3



401/96

2د/عبد العزيز حممد حسنمدخل إيل علم اللغة

401/97

اللغة و الثقافة .دراسة انثر ولغوية أللفاظ 

و عالقات القرابة يف الثقافة العربية

1د/ حسام الدين زكي

10د/زيدان حممود فهمييف فلسفة اللغة401/98

401/99

الثعاليب أيب منصور عبد فقه اللغة و سر العربية ط.1

املالك

3

3د/عمر امحد خمتارحماضرات يف علم اللغة احلديث ط.401/1001

5هامجان روي .شياللغة و احلياة و الطبيعة البشرية401/101

401/102

بن دريد أيب بكر بن االشتقاق ط.1

احلسن

5

401/103

الثعاليب ابن منصور عبد فقه اللغة و سر العربية ط.1

املالك

2

401/104

4بن جين أيب الفتح عثماناخلصائص ج1

401/105

4بن جين أيب الفتح عثماناخلصائص ج2

401/106

4بن جين أيب الفتح عثماناخلصائص ج3

401/107

د/ابن سيده أبو احلسن املخصص ج1-ج5

علي بن إمساعيل

2

401/108

د/ابن سيده أبو احلسن املخصص ج6-ج9

علي بن إمساعيل

2

401/109

د/ابن سيده أبو احلسن املخصص-ج10-ج12

علي بن إمساعيل

2

401/110

د/إمساعيل علي بن املخصص-ج 13-ج15-ج16ج17

إمساعيل

3

1د/بشري كمالعلم اللغة االجتماعي – مدخل-401/111



401/112

د/الثعاليب أيب منصور عبد فقه اللغة –حتقيق طلبة مجال-

املالك

1

2د/بشري كمالدراسات يف علم اللغة401/113

401/114

اوملان شفن-ترمجة-بشري دور الكلمة يف اللغة –ط.12

كمال

5

401/115

علم اللغة العربية-مدخل تارخيي مقارن يف 

ضوء الرتاث واللغات السامية

5د/حجازي حممود فهمي

401/116

عبقرية العربية يف رؤية االنسانواحليوان 

والسماء والكواكب

2د/عبد البديع لطفي

401/117

اللغة والطفل―دراسة يف ضوء علم اللغة 

النفسي.

6د/خليل حلمي

2حممد بدويعنف اللغة . ط401/1181

401/119

د/ميسوري أبو منصور بن فقه اللغة – ط1

إمساعيل الثعاليب

1

3د/عمايرة إمساعيل امحدحبوث يف االستشراف واللغة –ط401/1201

401/121

املربد حممد أبو الفضل الكامل يف اللغة واألدب – ج4-1

إبراهيم

4

401/122

بناء مكنز عريب يف جمال علم اللغة املنهج 

و التطبيق ط.1

3حممد فتحي فهمي عبود

401/123

يف علم اللغة عند العرب ورأي علم اللغة 

احلديث

8شرف الدين ألراجحي

401/124

1سعيد حسن حبريعلم لغة النص املفاهيم و االجتاهات ط.1

2علي عبد الواحد وايفعلم اللغة  ط.401/125.9

1الزخمشرياملفصل غي علم العربية ط401/1261

401/127

يف علم اللغة التقابلي- دراسة تطبيق مع 

مدخل لدراسة علم اللغة

7امحد سليمان ياقوت

3كمال بشريدور الكلمة يف اللغة العربية401/128



2حممود فهمي زيدانيف فلسفة اللغة401/129

401/130

املعجمية  والتوسيط نظرات جديدة يف 

قضايا اللغة العربية

5عبد القادر قاسي

1الثعاليب مجالفقه اللغة401/131

1أيب هالل العسكريالفروق اللغوية401/132

401/133

5متام حسانخواطر من تأمل لغة القرآن الكرمي /ط.1

5رانيا ابراهيمأساسيات اللغة/ط.401/1341

2حلمي خليلمقدمة لدراسة اللغة401/135

2شحدة فارغ وغريهمقدمة يف اللغويات املعاصرة ط.401/1363

401/137

الفكر اللغوي عند العرب يف ضوء علم 

اللغة احلديث

5رضوان منسي

401/138

مباحث يف علم اللغة ومناهج البحث 

اللغوي

5نور اهلدى لوشن

401/139

بناء اجلملة يف مجرة رسائل العرب يف ضوء 

علم اللغة احلديث ط.1

2عاطف فضل حممد خليل

3سعيد توفيقيف ماهية اللغة وفلسفة التأويل ط.401/1401

4أمحد شفيق اخلطيبقراءات يف علم اللغة ط.401/1411

401/142

مدخل اىل علم اللغة ااالت 

واإلجتاهات ط.4

2حممود فهمي حجازي

401/143

10جمموعة من املؤلفنيعلوم اللغة كتاب دوري: م10/ عدد2

401/144

5جمموعة من املؤلفنيعلوم اللغة كتاب دوري: م10/ عدد3

401/145

5جمموعة من املؤلفنيعلوم اللغة كتاب دوري: م10/ عدد4

401/146

مباحث يف علم اللغة زمناهج البحث 

اللغوي

3نور اهلدى لوشن



401/147

5علي حاكم صاحل ناظماالجتاهات االساسية يف علم اللغة ط.1

401/148

عبد الفتاح اهليدي، وضاح يف فقه اللغة ط.2

حسن يوسف

5

401/149

عبقرية النثر العريب: دراسة لغوية حتليلية يف 

ضوء علم اللغة، ط.1

2علي عبد اللطيف أبو زيد

4شرف الدين الراجحييف علم اللغة401/150

401/151

من حصاد السنني: اضواء على العلوم 

العربية بإجياز ط.1

3رضا ديب عواضة

401/152

يف علم اللغة عند العرب وراي علم اللغة 

احلديث

5شرف الدين الرجحي

401/153

شرح اللمحة البدرية ي علم اللغة العريب 

البن هشام ج.1

9هادي نصر

401/154

شرح اللمحة البدرية ي علم اللغة العريب 

البن هشام ج2

9هادي نصر

401/155

3صالح امساعيل عبد احلقالتحليل اللغوي مدرسة الكسفورد ط.1

1علي القامسيعلم اللغة وصناعة املعجم ط.401/1563

401/157

املعاين واملباين تراكيب اللغة العربية يف 

ضوء معايري فقه اللغة ط.1

7فخري خليل جنار

401/158

ميشال مركايت، عبد اجلواد قضايا يف علم اللغة التطبيقي ط.1

توفيق

9

401/159

رومان جاكوبسون، أساسيات اللغة ط.1

موريس هالة

5

6فتح اهللا سليماندراسات يف علم اللغة، ط.401/1601

401/161

سلسلة املنارة: حماضرات يف فقه اللغة 

ط.1

10حممد احلباس

2صاحل بلعيدعلم اللغة النفسي401/162

4يعقوب امييلفصول يف فقه اللغة العربية ط.401/1631



5البزاز توفيق عزيزحبوث يف اللغة واالدب ط.401/1641

401/165

البحث اللغوي عند اهلنود وأثره على 

الغويني العرب

3عمر امحد خمتار

401/166

6ياقوت امحد سليمانيف علم اللغة التقابلي - دراسة تطبيقية

2عبد اجلليل عمر صابرالتصغري يف أمساء اإلعالم العربية401/167

401/168

التقابالت الداللية يف العربية واالجنليزية- 

ط1-

2أبو خضر سعيد جرب

1عمارة إمساعيل أمحددراسات لغوية مقارنة  -ط401/169-1

401/170

االسم والصفة يف النحو العريب 

والدراسات األوروبية

1حممود أمحد حنلة

2مهدي حسن التميمياقتصاد اللغة العربية ط.401/1711

4حسان الباهياللغة واملنطق حبث يف املفارقات ط.401/1721

401/173

5عمارة ناصراللغة والتأويل مقاربات يف اهلرمنيوطيقة

6حليمي خليلمقدمة لدراسة فقه اللغة401/174

3حممد يونس عليامليسر يف فقه اللغة املطور ط.401/1751

401/176

علم اللغة املعاصر علم األصوات التارخيي 

واملقارن

5صالح حسنني

1لوينز جوناللغة واللغويات ط401/1771

4فرج صاحلطبيعة العالقة بني اللغة والفكر401/178

401/179

5زهران البدراوييف علم اللغة التقابلي: دراسة نظرية ط1

401/180

علم اللغة النظامي: مدخل اىل النظرية 

اللغوية عند هاليدي ط1

2خنلة حممود أمحد

401/181

حبوث ودراسات يف علم اللغة : الصرف 

املعاجم - الداللة

حممد ابراهيم محدي 

ابراهيم

4



401/182

علم اللغة التطبيقي يف اال التقابلي 

(حتليل األخطاء)

4البدراوي زهران

401/183

دراسات يف علم اللغة احلديث احلديث 

ط1

4الدباس صادق  يوسف

4داود عبدهدراسات يف اللغة النفسي ط401/1841

1فيجوشكيالتفكري واللغة ط401/1851

2التوجني حممدمجاليات اللغة العربية ط401/1861

401/187

األخطاء اللفظية يف اللغة العربية املعاصر 

: دراسة تأصيلية ط1

6حممد معايل حمسن

401/188

اإلختبار بني اإلطالق اللغوي والتقييد 

اإلصطالحي ط1

6حممد احلرازي املهدي

401/189

4حممد جرادات حممد عليغريب القرآن تارخيا تصنيف معايري

4نشتدول حممدالتطور اللغوي يف العربية احلديثة ط401/1901

401/191

فلسفة اللغة : قراءة يف املنعطفات 

واحلدثيات الكربى ط1

5بن تومي اليامني

401/192

اللغة واهلوية يف الوطن العريب : إشكاليات 

تارخيية وثقافية وسياسية ط1

3جمموعة من املؤلفني

2خاطر ريتاأمجل قصة عن اللغة401/193

401/194

عالمات فارقة يف الفلسفة واللغة واألدب 

ط1

يوسف أمحد

401/195

الشخريي إبتسام عباس اإلشتقاق من إسم العني

عالوي

3علي النجار أسعد حممدتصويبات لغوية ط401/1961

401/197

3الدينوري أيب حممد عبد اهللاأدب الكاتب ط4



401/198

الذاكرة واللغة : مقاربة علم النفس املعريف 

للذاكرة املعجمية احلرة وإمتداداا الرتبيوة 

ط1

3زعبوش بنعيسي

3طلبة مجالفقه اللغة وسر العربية ط401/1994

3الدليمي حليم محاداهلدية يف فقه اللغة العربية ط401/2001

3اخلريشا عنود الشايشأسس املناهج واللغة ط401/2011

401/202

6األنباري أيب بكر حممدالزاهر يف معاين كلمات الناس ط2 ج1

401/203

6األنباري أيب بكر حممدالزاهر يف معاين كلمات الناس ط2 ج2

6متام حسانالنص واخلطاب واإلجراء ط401/2042

401/205

3رفاس مسريةمباحث أساسية يف فقه اللغة العربية ط1

3أيب الطيب اللغوياألضداد يف كالم العرب401/206

401/207

صناعة املصطلح يف اللسان العريب حنو 

مشروع تعريب املصطلح العلمي من 

ترمجته اىل صناعته

3عمار ساسي

401/208

3صالح مصطفى حممداإلستشهاد يف املعجم اللغوي التارخيي

401/209

نظريات التعلم وتطبيقاا يف علوم اللغة 

إكتساب املهارات اللغوية األساسية ط1

3عيساين عبد ايد

401/210

التقومي اللغوي يف الكتابة والتفكري التأملي 

ط1

3خوالدة أكرم صاحل حممود

8علوي حافظ إمساعيليالتداوليات علم إستعمال اللغة ط401/2112

3اجلراح عباس هاينمناهج حتقيق املخطوطات401/212



علم األصوات (404)

عدد النسخ إسم المؤلف عنوان الكتاب الرقم 

3بن مراد إبراهيماملعرب الصويت عند العلماء املغاربة404/1

6أنيس إبراهيماألصوات اللغوية ط404/24

2نوري سامي وآخرونفن اإللقاء .اجلزء األول404/3

6العطية خليلالبحث الصويت عند العرب404/4

15حركات مصطفىالصوتيات والفونولوجيا404/5

1احديد حممد سعيدعلم الصوتيات .دراسة مقارنة404/6

1املوسي مناف مهديعلم األصوات اللغوية404/7

404/8

ابن سينا أبو علي أسباب حدوث احلروف

احلسيين.

9

404/9

ابركروجي ديفيد. ت. مبادئ علم األصوات العلم

فتحي حممد

2

404/10

من الصوت إىل النص حنو نسق مهجي 

لدراسة النص الشعري

6مربوك مراد عبد الرمحان

9فايد وفاء كاملالباب الصريف وصفات األصوات404/11

9بشر كما لعلم االصوا ت404/12

404/13

دراسة السمع والكالم .صوتيات اللغة من 

اإلنتاج إىل االدرا ك

12مصلوح سعد عبد العزيز

404/14

10مصلوح سعد عبد العزيزمدخل إىل التصوير الطيفي للكالم

6الضا ئع حممد صاحلعلوم الصوتيات ت عند ابن سينا404/15

404/16

2ابن جين أيب الفتح عثمانسر صناعة االعرا ب .ط.1-ج1

404/17

2ابن جين أيب الفتح عثمانسر صناعة اإلعراب .ط1-ج2

4حسان متامالنص واخلطا ب واإلجراء. ط404/181



404/19

1عبابنة حيييدراسات يف فقه اللغة والفونولوجيا العربية

404/20

دراسات يف فقه اللغة و الفنونولوجيا 

العربية ط1

1عبابنة حيىي

12الصاحل حممد صاحلاألسلوبية الصوتية404/21

404/22

تدريبات حنوية ولغوية غي ظالل 

النصوص القرآنية و األدبية –ط2 القسم 

1و2

3مكرم عبد العايل سامل

404/23

أصوات لغوية رؤية عضوية ونطقية و 

فيزيائية ط1

1استيية مسري شريف

1الشايب فوزياثر القوانني الصوتية يف بناء الكلمة404/24

2القوالة زيد خليلاحلركات يف اللغة العربية ط404/251

404/26

الزحاف و العلة رؤية يف التجريد و 

األصوات و اإليقاع

2كشك امحد

2الشايب فوزي حسناثر القوانني الصوتية يف بناء الكلمة404/27

7ابتهال ياسر الزيديعلم االصوات يف كتب معاين القران404/28

404/29

هل يتكلم العرب اللغة العربية صحح 

لغتك

5ناصر لوحبيشي

404/30

3د/ حممد عبد اهللا عطواناللغة الفصحي والعامية

404/31

د/ عبد الواحد حسن التنافر الصويت والظواهر السياقية

الشيخ

3

2د/ إدوارد يت هولاللغة الصامتة404/32

404/33

الداللة الصوتية والصرفية يف هلجة االقليم 

الشمايل

4د/ عبد اجلليل عبد القادر

404/34

الصوت واملعين يف الدرس اللغوي عند 

العرب ضوء علم اللغة احلديثة

د/ عبد الرضا الوازن 

حتسني

5

404/35

النصوص الصوتية يف مشاهري شروح 

املقدمة اجلزرية

5د/ عقراوي نزار خور شيد



4د/جالو بسن روماناساسيات اللغة404/36

404/37

املدخل ايل علم اللغة املعاصرة ، علم 

االصوات التارخيي واملقارن

2د/ صالح حسنني

404/38

3روعة حممد ناجيعلم االصوات وأصات اللغة العريب ط1

3مهدي عناد قبهةالتحليل الصويت للنص ط404/391

404/40

 علم األصوات النطقي:دراسات وصفية

تطبيقية

4ر هادي

404/41

4روعة حممد ناجيعلم االصوات وأصات اللغة العريب ط1

404/42

 دراسات يف علم األصوات العربية ج1

ط1

4عبده داوه

404/43

4عبده داوددراسات يف علم األصوات العربية ج2

4قاسم علي رضواناالصوات يف الكون ط404/441

404/45

 األصوات اللغوية:دراسة يف ظاهرة

التفخيم الصويت

4حنفية نادر مجعة

404/46

 االصول اللغوية يف كتاب اخلصائص البن

جين:اصطالحا واستعماال ط1

4احلجوج حممد عبد الرمحان

404/47

 الصواتة املعرفية واملسارات الذهنية لإلجناز

اللغوي ط1

2حنون مبارك

404/48

 التحوالت الصوتية والداللة يف املباين

اإلفرادية

5بسناسي سعاد

404/49

 التحوالت الصوتية والداللة يف املباين

الرتكيبية ط1

5بسناسي سعاد

404/50

 يف الصوتيات العربية والغربية : أبعاد

 التصنيف الفونيثيقي ومناذج التنظري

الفونولوجي ط1

3بوعناين مصطفى

4احلساين عادل نذيراألسلوبية الصوتية يف شعر أدونيس404/51



404/52

 الصواتة املعرفية واملسارات الذهنية لإلجناز

اللغوي

3حنون مبارك

404/53

الدرس الصويت عند أمحد بن حممد اجلزري 

ط1

3احملياوي مريفت يوسف كاظم 

3زايد فهد خليل املستوى الصويت ط404/541

3حممد عاطف فضل األصوات اللغوية ط404/551

404/56

الصوتيات الرتكيبية : الدراسة الرتكيبية 

3حسيين أبو بكر ألصوات اللغة العربية ط1

404/57

اللسان اللغة والكالم من التفريط السياقي 

3لزعر خمتار اىل اإلفراط النسقي

1البستاين سعاد السمعيات العربية يف األصوات اللغوية ط404/581

3عبد الكرمي والرداداة مباحث إيقاعية يف اللغة العربية 404/59

404/60

املقررات الصوتية يف الربامج الوزارية 

3سعاد البسناين للجامعة اجلزائرية ط3

404/61

صناعة املصطلح الصويت يف اللسان العريب 

3خالدي هشام احلديث ط1

404/62

الصوائب العربية - قراءة يف مصادر 

3حسيين أبو بكر الرتاث اللغوي ط1

404/63

التحوالت الصوتية والداللية يف املباين 

3سعاد البسناين اإلفرادية ط1

404/64

التحوالت الصوتية والداللية يف املباين 

3سعاد البسناين اإلفرادية ط1

404/65

اللسان اللغة والكالم من التفريط السياقي 

3لزعر خمتار اىل اإلفراط النسقي ط1

3شاكر عبد القادرعلم األصوات العربية علم الفونولوجيا ط404/661

3عناد حواء كاظمجتاور الصوامت يف العربية قراءة اخرى ط404/671



404/68

شرح صوتيات سيبوبة  دراسة حديثة يف 

النظام الصويت للعربية من خالل نصوص 

3الناصر عبد املنعمكتاب سيبوبة ط1

اللغة العربية (410)

عدد النسخ إسم المؤلف عنوان الكتاب الرقم 

3حسني حممد اخلضردراسات يف العربية و تارخيها  ط410/12

3اجلندي أنوراللغة العربية بني محاا وخصومها410/2

10ظاظا حسنكالم العرب يف قضايا اللغة العربية410/3

2اخلويل أمنيمشكالت حياتنا اللغوية ط410/42

1فرحيه أنيسحنو عربية ميسرة410/5

2األفغاين سعيدمن حاضر اللغة العربية ط/410/62

1إهلييت محيد وآخروناللغة العربية لغري الناطقني ا ج/410/71

410/8

اللغة العربية حباجات هذا العصر وكل 

عصر

1عطار امحد

1عطار امحددفاع عن الفصحى /410/9

15دمشقية عفيف- لغتنا –الطبعة الثا نية410/10

5االبراشى حممد عطيةاآلداب السامية.../ ط410/112

410/12

10الدجين فتحيلغات العرب وأثرها يف التوجيه النحوي.

410/13

اثر القران الكرمي يف اللغة العربية / الطبعة 

الثالثة

9ألبا تورى امحد

5حسان متاماللغة العربية معناها ومبناها.410/14

410/15

العربية الصحيحة – دليل الباحث إىل 

الصواب اللغوي.

3عمر امحد خمتار



1اللغة العربية لغري املختصني410/16

1احلريري القاسم بن عليحدة اخلواص يف أوهام اخلواص410/17

1خليفة اجلنديحنو عربية أفضل410/18

6عبد العزيز حممد حسنمدخل اىل اللغة410/19

410/20

اللغة العربية آلياا األساسية و قضاياها 

الراهنة

30صاحل بلعيد

1هالل عبد الغفار حامدالعربية خصائصها و مساا ط/410/214

3عمر امحد خمتارالعربية الصحيحة ط410/222

410/23

املظاهر الطارئة على الفصحى –اللحن 

–التحقيق-التوليد-التعريب-املصطلح 

العلمي .

4عيد حممد

7مكرم عبد العايل ساملاللغة العربية يف رحاب القران الكرمي410/24

410/25

أخطاء اللغة العربية املعاصرة عند الكتاب 

و اإلذاعيني .ط2

2عمر امحد خمتار

5عمر امحد خمتارأنا واللغة و اتمع –ط410/261

410/27

أخطاء اللغة العربية املعاصرة عند الكتاب 

و اإلذاعيني –ط3

11عمر امحد خمتار

5حسان متاماللغة العربية معناها ومبناها410/28

5بلعيد صاحلحماضرات يف قضايا اللغة العربية410/29

410/30

اللغة العربية يف العصر احلد يث –قضايا 

ومشكالت.

5حجازي حممود فهمي

2هالل عبد القادر حامداللهجات العربية نشأة وتطورا.410/31

410/32

3برهم منال عصام ابراهيمدراسة يف اللغة العربية.ط2

1فايد وفاء كاملحبوث يف العربية املعاصرة410/33

3كمال بشراللغة العربية بني الوهم وسؤ الفهم410/34

7مرتاض عبد اجلليليف رحاب اللغة العربية410/35

2حممد رضوان الدايةاللغة العربية دراسات وتطبيق ط410/362

5حممد حممد داودلغويات حمدثة يف العربية املعاصرة410/37



410/38

صادق مسعف لطف املنقح على املوشح يف قواعد اللغة العربية

املنربي

3

410/39

األصل يف اللغة دراسة افطولوجية يف 

قصيدة تراكل – أمسية شتوية

1صفاء عبد السالم جعفر

2متون يف اللغة العربية ط410/401

4حممد أمحدحبوث يف اللغة والرتبية (ط.1)410/41

3حسن نوفلاللغة العربية الثقافة العامة410/42

410/43

5حنان امساعيل عمايرةالرتاكيب االعالمية يف اللغة العربية (ط.1)

410/44

كالم العرب من قضايا اللغة العربية 

(ط.1)

3حسن ظاظا

410/45

3علي الطاهر الفاسي وعزيالتدريبات اللغوية

410/46

اللغة العربية :آراء ومناقشات (القسم 

االول)

5حممد كامل اخلطيب

410/47

اللغة العربية: الفصحى والعامية ( القسم 

الثاين)

5حممد كامل اخلطيب

410/48

اللغة العربية: اصالح اللغة والتعليم 

(القسم الثالث)

5حممد كامل اخلطيب

410/49

اللغة العربية: اللغة العربية واللغات 

االخرى (القسم الرابع)

5حممد كامل اخلطيب

1عبد اهللا علي مصطفىمهارات اللغة العربية (ط.1)410/50

410/51

مهارات اللغة العربية: تدريبات وحلول 

(ط.1)

1عمران سعد

410/52

شرف الدين علي يف اللغة عند الكوفيني

الراجحي

10

3حممد عبد اهللا القواسممعامل يف اللغة العربية (ط.2)410/53

2امحد خمتار عمرالعربية الصحيحة (ط.3)410/54



410/55

2فيصل عبد العزيزمفاتيح العربية على منت االجرومية ط.1

410/56

شرح مواهب الفتاح على تلخيص املفتاح 

(ط.1)

4جالل الدين القزويين

3أيب احلسن الوراقعلل النحو410/57

410/58

منهج ابن يعيش يف شرحه على كتاب 

املفصل يف النحو للزخمشري

3الراجحي شرف الدين

2النشمي عجيلبداية النحو (ط.1)410/59

410/60

3علي حممود النايبخطاب املاردي وآراؤه النحوية (ط.1)

410/61

املنصوبات املفضلة وارورات يف العربية 

(ط.1)

5الناصر لوحيشي

410/62

علي حاكم صاحل، حسن االجتاهات األساسية يف علم اللغة (ط.1)

ناظم

3

410/63

عصام الدين عبد السالم قراءة يف مصادر اللغة العربية (ط.1)

أبو زالل

3

410/64

9حممود عكاشةعلم اللغة :مدخل نظري يف اللغة العربية

410/65

اللغة العربية ووسائل االتصال احلديثة 

ط.1

2وليد ابراهيم احلاج

410/66

أيب احلجاج يوسف النكت يف تفسري كتاب سيبويه ط.1

الشنتمريي

3

410/67

علي بن حممد النحوي كتاب االزهية يف علم احلروف

اهلروي

3

410/68

مايكل آيل، حممد عوض حركة الكتابة العلمية

خطاب

3

4متام حساناللغة العربية بني املعيارية الوصفية410/69

410/70

العربية: كتابتها ومصادرها وقطوف من 

مثارها

6اخلويسكي زين كامل



410/71

6أمحد سليماناملفصل يف التطبيق اللغوي املتكامل ط.1

6حممد حجازيالتآمر على اللغة العربية ط.410/721

12مها معاذاألنثروبولوجيا اللغوية410/73

410/74

الكلمة العربية: كتابتها ونطقها ج.1 

–"الكتابة" ط.2

6السيد عبد الغفار

410/75

الكلمة العربية: كتابتها ونطقها ج.2 " 

النطق" ط.2

6السيد عبد الغفار

9عبده الراجحيالعربية اجلامعة والكتابة ط.410/761

410/77

اللغة العربية بني األصالة واملعاصرة: 

خصائصها ودورها احلضاري وانتصارها 

ط.1

6يوسف حسن

410/78

تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق 

ط.6

3حسن شحاتة

6القرتواين هاينظاهرة االجتزاء يف العربية ط.410/791

6حسان متاماجتهادات لغوية ط.410/801

410/81

9مصطفى خليل الكسواينامليسر يف اللغة العربية ط.1

9اد املوسىاللغة العربية وأبناؤها ط.410/821

410/83

حروف اجلر يف اللغة العربية بني املصطلح 

والوظيفة

6نور اهلدى  لوشن

5اخلويسكي زين كاملاملهارات اللغوية410/84

3نادية رمضانقطوف من أزاهري العربية ط.410/851

410/86

حاشية الطالب ابن محدون بن احلاج 

على شرح حبرق على المية األفعال ط.1

6ابن مالك

6اخلويسكي زين كاملقواعد النحو والصرف ط.410/871

410/88

6نادية رمضاناللغة العربية ومواكبة روح العصر ط.1



4نادية رمضانأحباث حنوية ولغوية ط.410/891

410/90

األسس االبستمولوجية التداولية للنظر 

النحوي عند سيبويه ط.1

4مقبول ادريس

2اخلويسكي زين كاملالزوائد يف اللغة العربية410/91

410/92

رجل االستشراق: مسارات اللغة العربية 

يف فرنسا

دانيال ريغ، ابراهيم 

صحراوي

6

410/93

جاك الكان، مصطفر اللغة اخليايل والرمزي ط.1

املسناوي مشرق

3

410/94

السماع اللغوي االفلطى عند العرب 

ومفهوم الفصاحة

10عبد الرمحان احلاج صاحل

410/95

صحيح الكالم: اخطاء شائعة يف 

استعماالت لغتنا العربية

7لزهر حسناوي

4صاحل بلعيديف االمن اللغوي410/96

410/97

املصنفات اللغوية لإلعالم اجلزائرية عرب 

القرون

6خمتار بوعناين

2صاحل بلعيديف النهوض باللغة العربية410/98

410/99

مستقبل اللغة العربية بأقالم كبار العلماء 

واألدباء الكتاب يف القرن العشرين

2حممد الصاحل الصديق

410/100

جان جاك لوسركل، حممد عنف اللغة ط.2

بدوي

2

410/101

2مرتضى جواد باقرمقدمة يف نظرية القواعد التوليدية ط.1

410/102

5املصري حممد، الربازي جمداللغة العربية دراسات تطبيقية ط1

5العياصرة وليد رفيقالتفكري واللغة ط410/1031

410/104

5عبد اجلليل عبد القادراللغة بني ثنائية التوفيق واملواضعة ط1



410/105

العربية الفصحى من وقتها وعقالنيتها 

واسباب خلودها ط1

5منيع القيسي عودة اهللا

410/106

اللغة: خصائصها، مشكالا، قضاياها، 

نظرياا، مهاراا، مداخل تعليمها، تقييم 

تعليمها ط1

بين ياسني حممد فوزي 

أمحد

5

5اجلبيلي سجيعتقنيات التعبري يف اللغة العربية410/107

410/108

اللغة العربية: اسئلة التطور الذايت 

واملستقيل ط1

5جمموعة مؤلفني

410/109

لباب حتفة اد الصريح يف شرح كتاب 

الفصيح أليب جعفر امحد بن يوسف 

الفهري اللبلي ج1

1عويف عبد الكرمي

410/110

لباب حتفة اد الصريح يف شرح كتاب 

الفصيح أليب جعفر امحد بن يوسف 

الفهري اللبلي ج2

1عويف عبد الكرمي

1عرييب اسراءالتصغري: دراسة صرفية صوتية ط410/1111

5موسى اداللغة العربية(2)410/112

410/113

اللغة واالتصال يف اخلطاب متعدد املعاين 

ط1

6ماجدة توماس حانة

3عرييب اسراءالتصغري: دراسة صرفية صوتية410/114

1عطية حمسن علياللغة العربية: مستوياا وتطبيقاا410/115

3حممد عبد الفتاحالفصيح يف اللغة والنحو ط410/1161

3اللغة والفكر410/117

3عرييب إسراءالتصغري: دراسة صرفية صوتية ط410/1181

410/119

4القوامسة حممد عبد اهللامعامل يف اللغة العربية ط410/1202

410/121

4الكسراين مصطفى خليلالوجيز يف اللغة العربية ط1

4النجار نادية رمضاناللغة وانظمتها بني القدماء واحملدثني410/122

4ر هادياللغة العربية وحتديات العوملة ط410/1231



410/124

هيئة التدريس يف قسم اللغة العربية قراءة وكتابة ط1

اللغة العربية

4

4خليل زايد فهداللغة العربية: منهجية وظيفية ط410/1251

410/126

دراسة لغوية وحنوية يف تفسري البيضاوي 

ط1

4حسن محد عبد الوهاب

4منال عصام برهمالعربية بني النظرية والتطبيق ط410/1271

410/128

4أبو شوارب حممد مصطفىيف الغة واألدب ط1

4حسني نصر حسنيلغتنا مجيلة: إظبط لغتك410/129

4عبد اهللا عبد احلميدكيف تكتب من دون أخطاء410/130

410/131

يف لغة االدب وأدب اللغة: حبوث 

ودراسات ط1

4خليل ابراهيم

410/132

الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها

فارس بن زكريا أيب وسنن العرب يف كالمها

3احلسني

410/133

اللغة العربية لطلبة السنة األوىل 

3دعسان عمر حمموداجلامعية ط1

3جمموعة مؤلفنياللغة العربية 101 ط410/1341

3جمموعة مؤلفنياللغة العربية 101 ط410/1352

2جمموعة مؤلفنياللسان العريب واشكالية التلقي ط410/1362

3عبد الرمحن نصرت اللغة العربية 1 ط410/1371

410/138

املعرب من الكالم األعجمي على حروف 

املعجم.ط2

7اجلواليقي أبو منصور

9بنعبد اهللا عبد العزيزالتعريب ومستقبل اللغة العربية410/139

410/140

التعريب بني املبدأ والتطبيق بني 

اجلزاءروالعامل العريب

10بن نعمان امحد

10مصايف حممديف الثورة والتعريب.الطبعة الثانية410/141

410/142

التعريب يف اجلزائر من خالل الوثائق 

الرمسية

14ابن الرواميةعبد الرمحان



410/143

الوحدة العربية-التعريب ودوره يف تدعيم 

الوجود العريب...

مركز دراسات الوحدة 

العربية

3

5شريط عبد هللانضريه حول سياسة التعليم والتعريب410/144

35طيب حممدوضع املصطلحات410/145

410/146

املؤسسات العلمية وقضا يا مواكبة العصر 

يف اللغة العربية

30صاحل بالعيد

410/147

التعريب يف القدمي واحلديث –مع معاجم 

للاللفاض املعربة.

3عبد العزيز حممد حسن

410/148

التعريب يف الرتاث اللغوي مقايسة 

وعالماته.

11مكرم عبد العا ل سامل

410/149

1حممد العريب ولد خليفةاملسالة الثقافية وقضا يا اللسان واهلوية.

410/150

تعريب األلفاظ واملصطلحات وأثره يف 

اللغة واألدب ط1

5أبو مغلي مسيح

410/151

املعرب واملولد يف أدب الكتاب البن قتيبة 

ط2

4ابراهيم جمدي حممد

1قباوة فخر الديننصوص حنوية410/152

410/153

نصوص يف النحو العريب من القرن الثاين 

إىل الرابع

11بكر السيد

410/154

نصوص يف النحو العريب من القرن 

السادس إىل الثامن

4بكر السيد

410/155

خزانة األدب ولب لباب لسان العرب. 

اجلزء 1 ط3

البغدادي عبد القادر بن 

عمر

1

410/156

خزانة األدب و لب لباب لسان 

العرب.اجلزء 2

البغدادي عبد القادر بن 

عمر

1

410/157

خزانة األدب و لب لباب لسان العرب 

.اجلزء 3

البغدادي عبد القادر بني 

عمر

1

410/158

خزانة األدب و لب لباب لسان العرب. 

اجلزء 4 ط2

البغدادي عبد القادر بني 

عمر

1



410/159

خزانة األدب و لب لباب لسان العرب 

اجلزء 5.ط2

البغدادي عبد القادر بن 

عمر

1

410/160

خزانة األدب و لب لباب لسان العرب 

اجلزء 6

البغدادي عبد القادر بن 

عمر

1

410/161

خزانة األدب و لب لباب لسان العرب 

اجلزء 7 ط3

البغدادي عبد القادر بن 

عمر

1

410/162

خزانة األدب و لب لباب لسان العرب 

اجلزء 8 ط2

1البغدادي عبد القادر

410/163

خزانة األدب و لب لباب لسان العرب 

اجلزء 9 ط3

1البغدادي عبد القادر

410/164

خزانة األدب و لب لباب لسان العرب 

اجلزء 10

1البغدادي عبد القادر

410/165

خزانة األدب و لب لباب لسان العرب 

اجلزء 11

1البغدادي عبد القادر

410/166

خزانة األدب و لب لباب لسان العرب 

اجلزء12 الفهارس الفنية

1البغدادي عبد القادر

410/167

خزانة األدب ولب لباب لسان العرب 

ج13 نسخة الفهارس الفنية

1البغدادي

410/168

السيوطي عبد الرمحن املزهر يف علوم اللغة و أنواعها اجلزء 1

جالل الدين

4

410/169

السيوطي عبد الرمحن املزهر يف علوم اللغة و أنواعها اجلزء 2

جالل الدين

4

410/170

6ابن قمرب عمرو ابن عثمانكتاب سيبويه  اجلزء 1

410/171

6ابن قمرب عمرو ابن عثمانكتاب سيبويه اجلزء 2

410/172

6ابن قمرب عمرو ابن عثمانكتاب سيبويه اجلزء 3



410/173

6ابن قمرب عمرو ابن عثمانكتاب سيبويه اجلزء 4

410/174

ابن قمبلر عمرو ابن كتاب سيبويه اجلزء 5

عثمان

6

2االشبيلي ابن عصفورضرائر الشعر410/175

410/176

5البغدادي حممد بن حبيبحلق اإلنسان يف اللغة

410/177

نفطويه التميمي عبد املذكر و املؤنث

اجلليل

5

410/178

5البصري القاسم بن عليشرح ملحة اإلعراب

1خليل حلميمقدمة لدراسة علم اللغة410/179

410/180

2ابن جين أيب الفتح عثماناخلصائص البن جين م1/ط1/ج1

410/181

2ابن جين أيب الفتح عثماناخلصائص البن جين م2/ج2/ط1

410/182

2ابن اجلين أيب الفتح عثماناخلصائص البن جين ج3/ط1

410/183

5بن قمرب عمر بن عثمانالكتاب /ط1/ج1

410/184

5بن قمرب عمر بن عثمانالكتاب /ط1/ج2

410/185

5بن قمرب عمر بن عثمانالكتاب /ط1/ج3

410/186

4بن قمرب عمر بن عثمانالكتاب /ط1/ج4

410/187

5بن قمرب عمر بن عثمانالكتاب /ط1/ج5



410/188

مسالك النحاة يف وجوه الروايات –عرض 

ودراسة شرح أبيات الكتاب –ط1

2الدناع حممد خليفة

2العلوي بن محزةأمايل ابن الشجري- ط1/ج410/189-1

2العلوي بن محزةأمايل ابن الشجري –ط1/ج410/1902

2العلوي بن محزةأمايل ابن الشجري-ط1/ج410/1913

1ياقوت امحد سليمانالنصوص اللغوية –ط410/1921

3حممد عودة أبو جريكتاب األضداد أليب حامت السحتايت410/193

6زين كامل اخلويسكي الزوائد يف صنع العربية 410/194

410/195

6حممد عبد العزيز العمريييناالستقراء الناقص وأثره يف النحو العريب

6جالل الدين السيوطياالقرتاح يف علم أصول النحو410/196

410/197

املصطلحات النحوية يف الرتاث النحوي 

يف ضوء العصر احلديث ط.1

6الياس احلديدي

410/198

6شرف الدين الراجحيمن املسالك النحوية يف مسند االمام امحد

410/199

6عادل خليلاملختصر الوفري يف النحو والتعبري ط.2

5عبد الرمحان اهلامشيتعلم النحو واالمالء والرتقيم ط.410/2002

410/201

5حممد مصطفىاسرار صناعة اللغة: دراسة مقاربة ط.1

2فاضل صاحل السمرائياجلملة العربية واملعىن ط.410/2021

4مجعة عوض العباصظاهرة البدل يف العربية ط.410/2031

410/204

املنهج التوليدي والتحويلي: دراسة وصفية 

وتارخيية منحى تطبيقي يف تركيب اجلملة 

يف السبع القوال اجلاهليات ط.1

4رفعت كاظم السوداين



410/205

4شكري حممود عبد اهللاداللة اجلملة االمسية يف القرآن الكرمي ط.1

410/206

الفكر النحوي للصريايف من خالل شرح 

الرضي للكافية ط.1

1حيي بن حممد احلكمي

410/207

احملر يف النحو لعمر بن عيسى ابن 

امساعيل اهلرمي ط.2 (ج.1)

منصور علي حممد عبد 

السميع

3

410/208

احملر يف النحو لعمر بن عيسى ابن 

امساعيل اهلرمي ط.2 (ج

منصور علي حممد عبد 

السميع

3

410/209

احملر يف النحو لعمر بن عيسى ابن 

امساعيل اهلرمي ط.2 (ج

منصور علي حممد عبد 

السميع

3

410/210

فن التدريس للغة العربية وإنطباعاا 

5مسك حممد صاحل املسلكية وأمناطها العلمية

410/211

األصول احلديثة لتدريس اللغة العربية و 

الرتبية الدينية  ط2

1اجلم بالطي علي

10ابراهيم عبد العليماملوجه الفين ملدرس اللغة العربية ط410/2129

2السيد حمموديف قضايا اللغة الرتبوية410/213

410/214

املرشد طريقة مسعية بصرية لتعلم اللغة 

العربية 1

15الشوا عبد الدامي

410/215

املرشد طريقة مسعية بصرية لتعلم اللغة 

العربية 2

15الشوا عبد الدامي

7معروف نايفخصائص العربية و طرائق تدريسها410/216

410/217

أمهية الوسائل التعليمية يف عملية التعلم 

عامة و يف تعليم اللغة العربية لألجانب 

خاصة

10وطاس حممد

410/218

صعوبات تعلم اللغة العربية املكتوبة يف 

الطور الثالث يف التعليم األساسي  دراسة 

ميدانية

39تعوينات علي

4مذكور علي امحدتدريس فنون اللغة العربية410/219



410/220

األسس العامة ملناهج تعليم اللغة العربية 

إعدادها.تطويرها.تقوميها.

3طعمية رشدي

410/221

طرق التدريس اخلاصة باللغة العربية و 

الرتبية اإلسالمية ط2

3عامر فخر الدين

410/222

الشواهد املرسلة يف أساس البالغة 

للزخمشري

10حجاب حممد نبيه

3مذكور علي امحدتدريس فنون اللغة العربية410/223

410/224

كتب األلغاز و األحاجي اللغوية و 

عالقاا بأبواب النحو املختلفة ط2

3الشيخ امحد حممد

410/225

7عيسى امحد بكركتاب التهذيب يف أصول التعريب ط1

410/226

1يوسف ابراهيم احلاجدور جمامع اللغة العربية يف التعريب ط1

410/227

اإلمام فخر الدين شرح أبيات املفصل ج1 –ط1

اخلوارزمي

1

410/228

اإلمام فخر الدين شرح آبيات املفصل ج2-ط1

اخلوارزمي

1

1سقال ديزيرةكتاب ليس يف كالم العريب410/229

1سيجران هي هيجلالتعليم و ثنائية اللغة410/230

410/231

التقومي الرتاكمي الشامل ومعوقات 

استخدامه يف مدارسنا

5عرفان خالد حممود

410/232

طرائق تدريس األدب و البالغة و التعبري  

ط1

1الوايل سعاد عبد الكرمي

1احلمداين موفقعلم نفس اللغة ط410/2331

3فريد العمري دروس يف اللغة العربية 410/234

2صاحل تغريات طرق تدريس العربية ط410/2351

2هدى علي جواد الشمري مناهج اللغة العربية وطرق تدريسها ط410/2361

12عطية حمسن عليالكايف يف أساليب اللغة العربية ط410/2371



410/238

املرجع يف تدريس مهارات اللغة العربية 

10احلالق علي سامي وعلومها

410/239

تدريس اللغة العربية يف ضوء الكفاءات 

6حمسن علي عطية األدائية

5صالح الدين جماور تدريس اللغة اللغة العربية يف املرحلة الثانوية410/240

3عبد املنعم سيد عبد العالطرق تدريس العربية 410/241

410/242

أساليب تدريس العلوم: املرحلة االساسية 

2راجي عيسى القبيالتاىل رياض األطفال 1

410/243

اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها 

6طه علي الدليمي ط1

5حممد صاحل مسكفن التدريس للرتبية اللغوية 410/244

6علي أمحد مذكور طرق تدريس اللغة العربية ط410/2451

410/246

أساليب حديثة يف تدريس قواعد اللغة 

6طه علي الدليمي العربية ط1

410/247

التحليل النحوي يف الدرس اللغوي 

6خالد بن سليمان القدمي واحلديث ط1

410/248

تدريس النحو العريب يف ضوء االجتاهات 

4طية سعيد السليطي احلديثة ط1

6عبده الراجحيدروس يف املذاهب النحوية 410/249

4إبراهيم عبود السامرائياملفيد يف املدارس النحوية ط410/2501

410/251

أساليب تدريس اللغة العربية بني النظرية 

3راتب عاشور والتطبيق ط2

11الشيخ مصطفى الغالبيين جامع الدروس العربية 410/252

410/253

األساليب العصرية يف تدريس  

4زايد فهد خليل اللغة العربية ط1

4عبد زهدي حممد مدخل اىل تدريس مهارات اللغة العربية 410/254

410/255

التدريس باللغة العربية الفصيحة جلميع 

4أبو مغلي مسيح املواد يف املدارس ط1



3زابر سعد علي مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها ط410/2561

410/257

أساسيات تدريس اإلمالء وعالمات 

3التوجني رندة سليمان الرتقيم واخلط العريب

3فضيل عبد القادر اللغة ومعركة اهلوية يف اجلزائر ط410/2581

3األنصاري أيب زيد النوادر يف اللغة ط410/2591

410/260

العربية والفكر النحوي : دراسة يف تكامل 

3عبد الرمحن ممدوح العناصر ومشول النظرية

2زاهدي احلسني التواصل حنو مقاربة تكاملية للشفهي410/261

410/262

الوشاح يف اللغة العربية أدب منو بالغة    

3أبو زيد سامل نادر عطيةط1

410/263

اللغة العربية والثقافة اإلسالمية بالغرب 

3الودغريي عبد العايلاإلفريقي ومالمح من التأثري املغريب ط1

3القي سعيد عبد اهللاتنمية مهارات اللغة العربية410/264

3عبد العزيز حممد حسنعلم اللغة احلديثة  ط410/2651

3حممد عبد العزيز حسنعلم اللغة اإلجتماعي ط410/2661

410/267

مهارات إتصال يف اللغة العربية وآداا 

3البالصي أمحد وأخرونط1

3هريدي أمحد حممدالتعبري اللغوي مفراداته وتراكيبه410/268

410/269

إكتساب اللغة العربية وتعلمها عند 

3الفياليل عبد الكرميالطفل املغريب  ط1

2العطية أيوب جرجيساللغة العربية تثقيفا ومهارات ط410/2701

410/271

اللغة الشاعرة مزايا الفن والتعبري يف اللغة 

3العقاد عباس حممودالعربية

410/272

اللغة العربية وطرائق تدريسها لطلبة 

5صومان أمحد إبراهيم املرحلة األساسية األوىل ط.1

5السبعان ليلى خلف أيوب قضايا اللغة العربية املعاصرة ط.410/2731

كتب اللسانيات (411) 



عدد النسخ إسم المؤلف عنوان الكتاب الرقم 

411/1

األلسنية العربية مقدمة –األصوات-

املعجم- الصرف.

2طحان رميون

1ايلوار رونالدمدخل اىل اللسانيات411/2

411/3

58فوك كاترين وتوفيك بياريلمبادئ يف قضايا اللسانيات املعاصرة

411/4

األلسنية التوليدية و التحويلية و قواعد 

اللغة العربية-اجلملة البسيطة

11زكريا ميشال

411/5

األلسنية التوليدية و التحويلية و قواعد 

اللغة العربية –النظرية األلسنية

13زكريا ميشال

411/6

األلسنية –علم اللغة احلديث- املبادئ و 

اإلعالم ط2

22زكريا ميشال

411/7

األلسنية علم اللغة احلديث-قرارات 

متهيدية ط2

5زكريا ميشال

411/8

مباحث يف النظرية األلسنية و تعليم اللغة 

ط2

21زكريا ميشال

411/9

18علوية نعيمحبوث لسانية بني حنو اللسان وحنو الفكر

5دوسوسري فردينانحماضرات يف األلسنية العامة411/10

15الكشو صاحلمدخل يف اللسانيات411/11

4دوسوسري فرديناندروس يف األلسنية العامة411/12

411/13

اللسانيات و اللغة العربية –مناذج داللية 

و تركيبية

20الفهري عبد القادر

5أملدي عبد السالماللسانيات و أسسها املعرفية411/14

411/15

20دراقي زبريحماضرات يف اللسانيات التارخيية و العامة

10عيد حممدامللكة اللسانية يف نضر ابن خلدون411/16

120دلش اجلياليلمدخل اىل اللسانيات التداولية411/17



411/18

السمات التفريقية للفعل يف البنية الرتكييب 

مبقاربة لسانية

11حساين امحد

411/19

11حساين امحداملكون الداليل للفعل يف اللسان العريب

411/20

مباحث يف اللسانيات. مبحث صويت 

.مبحث داليل.مبحث تركييب

52حساين امحد

411/21

دراسات يف اللسانيات التطبيقية-حقل 

تعليمية اللغات-

15حساين امحد

6خليل حلميدراسات يف اللسانيات التطبيقية411/22

7مومن امحداللسانيات النشأة و التطور411/23

411/24

4سامسو جيفريمدارس اللسانيات ألتسابقي و التطور

411/25

1قين سين عبد القادراملرجع و الداللة يف الفكر اللساين احلديث

7ألراجحي شرف الدينمبادئ علم اللسانيات احلديث411/26

411/27

اللسانيات و اللغة العربية مناذج تركيبية 

وداللية ط3

6الفهري الفاسي عبد القادر

411/28

بوادر احلركة اللسانية األوىل عند العرب 

ط2

23مرتاض عبد اجلليل

411/29

القهري الفاسي عبد   اللسانيات و اللغة العربية ط4

القادر

4

20مؤمن امحداللسانيات النشأة و التطور411/30

411/36

ثقافة االستهانة: دراسة نقدية يف 

اللسانيات واملعاجم العربية ط.1

خالد فهمي

3

411/37

نشأة الدرس اللساين العريب احلديث: 

دراسة يف النشاط اللساين العريب ط.1

فاطمة اهلامشي

3

411/38

عبد الكرمي جماهدعلم اللسان العريب: فقه اللغة العربية ط.1

5



411/39

لسانيات اللغة الشعرية: دراسة يف شعر 

بشار بن برد ط.1

حممد صاحل الضالع

3

411/40

مقدمة يف اللسانيات للطالب اجلامعي 

ط.1

عاطف فضل

1

411/41

من مناهج البحث يف اللسانيات 

واللغويات املعاصرة سيبويه واألخفش 

األوسط

هدى جنهويتشي

6

2شرف الدين الراجحيمبادئ علم اللسانيات احلديث411/42

411/43

لسانيات النص حنومنهج للتحليل 

اخلطاب االشعري ط.1

أمحد مداس

4

8حلمي خليلدراسات يف اللسانيات التطبيقية411/44

2رابح بوحوشاللسانيات وحتليل النصوص ط.411/451

411/46

مسري الشريفاللسانيات ال الوظيفة واملنهج ط.1

3

411/47

اللسانيات وتطبيقاا على اخلطاب 

الشعري

رابح بوحوش

12

411/48

اللسانيات وعلم اللغة املعاصر وعالقته 

بالعلوم االنسانية

صالح حسني

5

5خليل ابراهيماللسانيات وحنو النص ط.411/491

6جياليل بن كيشوحبوث يف اللسانيات املماثلة واملخالفة411/50

3عبد القادر عبد اجلليلعلم اللسانيات احلديثة ط.411/511

411/52

حسن مخيسرؤى لسانية يف نظرية النحو العريب ط.1

7

411/53

حوار اللغات: مدخل اىل تبسيط املفاهيم 

اللسانية الوظيفية ط.1

نادر سراج

5

5حممد حممد يونس عليمدخل اىل اللسانيات ط.411/541

9ابراهيم خليليف اللسانيات وحنو النص ط411/561

6مرتاض عبد اجلليلمقاربات أولية يف علم اللهجات ط411/992



411/100

املوازنة بني اللهجات العربية الفصيحة : 

دراسة لسانية يف املدونة والرتكيبة

6مرتاض عبد اجلليل

411/101

اللسانيات اجلغرافية يف الرتاث اللغوي 

العريب.

6مرتاض عبد اجلليل

411/102

يف اللسانيات التداولية : مقاربات بني 

التداولية والشعر دراسة تطبيقية ط1

6بوجادي خليفة

6مرتاض عبد اجلليلاللسانيات األسلوبية411/103

4جرجس ميشالاملدخل اىل علم األلسنة احلديث411/104

411/105

3ستبتية مسري شريفاللسانيات : اال والوظيفة واملنهج ط2

3مارتينة أندريهوظيفة األلسن وديناميتها ط411/1061

3بن خوية رابحمقدمة يف األسلوبية411/107

3األوراغي حممدنظرية اللسانيات : دواعي النشأة411/108

411/109

3املتوكل أمحدقضايا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية

جمموعة من املؤلفنياللسان العريب وإشكالية التلقي411/110

411/111

كليات املعرفة اللغوية عند الفالسفة 

املسلمني يف ضوء اللسانيات

4علوي كرمي عبيد

411/112

املوازنة بني اللهجات العربية الفصيحة : 

دراسة لسانية يف املدونة والرتكيبة

2مرتاض عبد اجلليل

411/113

مالمح الداللة الصوتية يف املستويات 

اللسانية ط1

5درار مكي

411/114

اخلطاب بني فعل التثبيت وآليات القراءة: 

مركزية البنية وإمربيالية الداللة

3عبد القادر عميش

2يقطني سعيدالسر العريب مفاهيم وجتليات ط411/1151



411/116

الفونولوجيا التوليدية املتعددة األبعاد 

املماثلة والتناغم يف اللغة العربية

3بوعناين مصطفى

3األوراغي حممداللسانيات النسبية وتعليم اللغة ط411/1171

411/118

اللسانيات وتطبيقاا على اخلطاب 

الشعري

5بوحوش رابح

411/119

يف اللسانيات العربية : الصوائت عند 

فخر الدين الرازي

3عيسى خيشر

411/120

آفاق اللسانيات : دراسات - مراجعات 

شهادات

3جمموعة من املؤلفني

411/121

الوسائط اللغوية : أفول اللسانيات الكلية 

ج1 ط2

3األوراغي حممد

411/122

الوسائط اللغوية : أفول اللسانيات 

النسبية واإلحتاد النمطية ج2

3األوراغي حممد

411/123

بيبليو غرافيا اللسانيات لطلبة الليسانس 

واملاسرت

5عيسى مومين

411/124

اللسانيات واحلضارة : مسامهة يف علم 

طرح القضايا وإنشاء املفاهيم

3عياشي منذر

3العنايت وليدالعربية يف اللسانيات التطبيقية411/125

اللغة العربية واللسانيات املعاصرة ط411/1261

4املاشطة جميد عبد احلليم

3العقايب قفيالتداولية ط411/1271

3إمساعيلي علوي حافظالتداوليات علم إستعمال اللغة ط411/1282

3إصفهاين حممد خاقانباأللسنية العربية ط411/1291

411/130

اللسانيات واملستوى الصويت والداليل يف 

علم اللغة املعاصر

4أبو بكر سامل سليمان

411/131

التفسري اللغوي اإلجتماعي للقراءات 

القرآنية ط1

3نصر هادي

411/132

هندسة املستويات اللسانية من املصادر 

العربية ط1

1درار مكي



411/133

دراسة يف تطور الكتابات الكوفية على 

األحجار يف مصريف  القرون األوىل للهجرة

4مجعة إبراهيم

1بن سالمة البشرياللغة العربية ومشا كل الكتابة411/134

411/135

2احلليب شهاب الدين حممودحسن التوسل إىل صناعة الرتسل

4الطاهر علي وآخرونالتعبري واألسلوب411/136

5قاضي نوالالتخلف اإلمالئي411/137

411/138

حتفة أوىل األلباب يف صناعة اخلط 

والكتاب

بن الصائغ عبد الرمحن 

يوسف

15

5فطيش خالداخلط العريب و آفاق تطوره411/139

411/140

اللغة العربية ومشاكل الكتابة ط.2 فريدة 

و منقحة

5بن سالمة البشري

2اطفيش حممدكتاب الرسم يف تعليم اخلط411/141

411/142

1احلويل فتحيدليل اإلمالء و قواعد الكتابة العربية ط6

20مرتاض حممداخلط العريب و تارخيه411/143

3ربيع حممدالتعبري الوطين411/144

5اوكان عمردالئل اإلمالء وأسرار الرتميم .411/145

411/146

معجم مصطلحا ت اخلط العريب 

واخلطاطني .ا

5البهنيسي عفيف

5ابراهيم عبد العليماإلمالء والرتميم .411/147

5علي امحد عالمالكتابة العربية الصحيحة .411/148

411/149

اخلالصة يف قواعد اإلمالء وعالما ت 

الرتقيم.

2غزي نبيل مسعد السيد

5أكرم مجيل فنبسمعجم اإلمالء العريب . ط.411/1502

6ياقوت حممود سليمانفن الكتابة الصحيحة411/151

3سعيد حممود شاكراملرشد يف اإلمالء .ط411/1521



411/153

6شحاتة حسنقواعد اإلمالء العريب بني النظرية والتطبيق

1مايو عبد القادر حممدمعامل فن اإلنشاء ط411/1544

3مشس الدين إبراهيممرجع الطالب يف تيسري اإلنشاء411/155

411/156

عبد الفتاح حممد حسام الكتابات العربية حىت القرن  6 هجرية

الدين

2

411/157

اخلطأ اللغوي يف املدرسة األساسية 

اجلزائرية مشكالته وحلوله

4جعفري نسيمه ربيعة

3مسري صبحياحلرف العريب قراءة وكتابة411/158

411/159

3أسامة االلفياللغة العربية وكيف ننهض ا نطقا وكتابة

411/160

عبد الرؤوف زهدي مهارة رسم االمالئي ط.1

مصطفى

2

2حممد التوجنيفن الكتابة والقول ط.411/1611

411/162

الكلمة العربية: كتابتها ونطقها ج.1 

(الكتابة) ط.2

5السيد امحد عبد الغفار

411/163

الكلمة العربية: كتابتها ونطقها ج.2 

(النطق) ط.2

10السيد امحد عبد الغفار

411/164

احلروف :معانيها خمارجها وأصواا يف 

لغتنا العربية ط.1

4فهد خليل زايد

4عبد الرمحان اهلامشيتعلم النحو واالمالء والرتقيم ط.411/1652

4رابح بومعزةتيسري تعليمية النحو ط.411/1661

4حركات مصطفىالكتابة والقراءة وقضايا اخلط العريب411/167

411/168

5البقاعي شفيق يوسفكتابة عربية اللغة العربية يف املخترب ط.1

411/169

العربية للحياة العملية حنو كتابة وظيفية 

جديدة ط2-1

3الكندي بن مهنا

411/170

3اخلريشة عيد محدتطور االساليب الكتابية يف العربية ط2



3خليل ابراهيمفن الكتابة والتعبري411/171

411/172

التكوين الفين للخط العريب و قواسس 

التصميم

3احلسيين عبد اهللا

4اخلطيب أمحدمهارات الكتابة والتعبري ط411/1731

4الفرخ حممد زرقانالواضح يف االنشاء االديب411/174

4اخلريشة عيد محدتطور االساليب الكتابية يف العربية411/175

4خليل زايد فهداالمالء واخلط بني النظرية والتطبيق411/176

4البكور حسن فلحفن الكتابة وأشكال التعبري ط411/1771

411/178

2شاهني حمموداحلروفية العربية اهلواجس واإلشكاليات

3زايد فهد خليلاملستوى الكتايب ط411/1791

411/180

الكتابة اإلبداعية للموهوبني : النموذج 

والتطبيق ط1

6يوسف قطامي

411/181

3حممد علي عارف جعلوكأصول التأليف واإلبداع ط1

411/182

اخلطاب اللساين العريب : هندسة التواصل 

اإلضماري من التجريد اىل التوليد ج1

3أزابيط بنعيسى عسو

411/183

اخلطاب اللساين العريب : هندسة التواصل 

اإلضماري من التجريد اىل التوليد ج2

3أزابيط بنعيسى عسو

411/184

اخلطاب اللساين العريب : هندسة التواصل 

اإلضماري من التجريد اىل التوليد ج3

3أزابيط بنعيسى عسو

411/185

لسانيات اخلطاب : مباحث يف التأسيس 

واإلجراء

3بوقرة نعمان

411/186

 النجاالتصورية واللسانيات املعرفية يف 

القرأن الكرمي ط1

3بوشعيب راغب

3فيليب بالنشيةالتداولية من أوشني إىل غوفمان ط411/1871



3عاطف فضل حممدمقدمة يف اللسانيات ط411/1881

411/189

حسنني صالح الدين يف لسانيات العربية

صاحل

3

3أمحد حداديتقومي اللسانني اللسان والقلم ط411/1901

411/191

3حسن محاتزالتنظري املعجمي والتنمية املعجمية ط1

411/192

املصطلحات اللسانية والبالغية واألسلوبية 

والشعرية

بوطارن حممد اهلادي 

وآخرون

3

3ليوترجوننظرية تشومسكي اللغوية411/193

411/194

التأنيث يف اللغة العربية من منظور لساين 

مقارن ط1

2الساقي كمال

3دار مكيهندسة املستويات اللسانية ط411/1951

411/196

3العبد عبد اهللا حممداملصطلح اللساين العريب وقضية السريورة

411/197

جتليات الدالة اإلجيائية يف اخلطاب القرآين 

يف ضوء اللسانيات املعاصرة سورة التوبة 

أمنوذجيا

2فخرية غريب قادر

3حداد حممدنقط فوق احلروف ط411/1981

3حداد حممدمناذج مجالية خطية ط411/1991

3حداد حممدتراث مفرتي عليه ط411/2001

411/201

اللسانيات والصوتيات : جهود يف اللغة 

والتحقيق ط.1

5الدليمي رياض عبود

5فضل حممد عاطففن الكتابة والتعبري ط.411/2021

411/203

اللسانيات العربية واالضمان : دراسة 

تركيبية داللية ط.1

5الغريسي حممد

411/204

اللسانيات النص وحتليل اخلطاب املؤمتر 

الدويل االول م.1 ط.1

4اململكة العربية

411/205

اللسانيات النص وحتليل اخلطاب املؤمتر 

الدويل االول م.2 ط.1

4اململكة العربية



411/206

عتبات الكتابة : حبث يف مدونه 

حممدصابر عبيد النقدية ط.1

5البيايت سوسن

علم الداللة السميائية (412)

عدد النسخ إسم المؤلف عنوان الكتاب الرقم 

7أنيس إبراهيمداللة األلفاظ ط412/1.3

6لينز جونعلم الداللة412/2

علم الداللة عند العرب مقارنة مع 412/3

السيمياء احلديثة ط2

12فاحوري عادل

5عمر امحد خمتارعلم الداللة412/4

11مندور مصطفىاللغة بني العقل و املغامرة412/5

علم الداللة العريب-النظرية و التطبيق- 412/6

دراسة تارخيية-تاصيلية نقدية.

34الداية فايز

10وخبلخال عبد اهللالتعبري الزمين عند النحاة العرب ج412/71

10وخبلخال عبد اهللالتعبري الزمين عند النحاة العرب ج412/82

25جري بيريعلم الداللة412/9

142شاكر ساملمدخل إىل علم الداللة412/10

1جرمان كلودعلم الداللة412/11

1لوشن نور اهلدىعلم الداللة دراسة و تطبيقات412/12

نظام االرتباط و الربط يف تركيب اجلملة 412/13

العربية

4محيدة مصطفى

الزمن يف القران الكرمي-دراسة داللية 412/14

لألفعال الواردة ط2

5عبد الكرمي بكري

11حسام الدين زكيالتحليل الداليل إجراءاته ومناهجه ج412/151



11حسام الدين زكيالتحليل الداليل إجراءاته و مناهجه ج412/162

15عمر امحد خمتارعلم الداللة ط412/175

الداللة و احلركة –دراسة ألفعال احلركة يف 412/18

العربية املعاصرة يف إطار املناهج احلديثة.

14داود حممد حممد

2حجة عبد ايدمدخل إىل علم الداللة احلديثة412/19

3احلويل حممد عليعلم الداللة –علم املعىن ط412/202

1غاليم حممدالتوليد الداليل يف البالغة و املعجم ط412/211

8احلسن شاهرعلم الداللة السماتيكية و الربمجاتية ط412/221

2الكراعني امحد نعيمعلم الداللة بني النظر و التطبيق ط412/231

التفكري اللغوي الداليل عند علماء العربية 412/24

املتقدمني ط1

1حممد محدان حسن

1السيد حامد عبد السالمالشكل و الداللة دراسة حنوية للفظ واملعىن412/25

الزمان الداليل –دراسة لغوية ملفهوم الزمن 412/26

و ألفاظه يف الثقافة العربية

9حسام الدين كرمي زكي

دراسة تأصيلية أللفاظ الكالم يف العربية 412/27

املعاصرة يف إطار املناهج احلديثة

2داود حممد حممد

2جرمان كلودعلم الداللة ط412/281

جمال الفعل الداليل و معىن حرف اجلر 412/29

املصاحب

3الدسوقي ابراهيم

املبىن للمجهول و تراكيبه ودالالته يف 412/30

القران الكرمي .

1ألراجحي شرف الدين

2كرمي زكي حسام الدينالتحليل الداليل إجراءاته و مناهجه ج412/312



3حممد حممد داوداللغة وكرة القدم  دراسة داللية و معجم412/32

الدالالت املفتوحة مقاربة سيميائية 412/33

العالمة ط2

4امحد يوسف

4حممد يونس عليمقدمة يف علم الداللة و التخاطب ط412/341

حترير الداللة، دروس منهجية يف 412/35

االجتماع واالقتصاد ط.1

3نظري جاهل

2علي جابر املنصوريالداللة الزمنية يف اجلملة العربية ط.412/361

الداللة واحلركة: دراسة الفعال احلركة يف 412/37

العربية املعاصرة يف اطار املناهج احلديثة

5حممد حممد داود

5حممد يونس عليمقدمة يف علم الداللة والتخاطب ط.412/381

5حممد أمحد خضرالرتكيب والداللة والسياق: دراسة تطبيقية412/39

الدالالت املفتوحة: مقاربة سيميائية يف 412/40

فلسفة العالمة ط.1

5أمحد يوسف

املعجم الوصفي ملباحث علم الداللة العام 412/41

ط.1

8عبد القادر عبد اجلليل

1بول ريكور، جورج زينايتالذات عينها كآخرط.412/421

3 مهدي أسعد عرارالتطور الداليل االشكال واالمثال ط.412/431

امساء الزمان واملكان يف القرآن الكرمي: 412/44

دراسة صرفية داللية

2ناصر عقيل، أمحد الزغول

3علي جابر املنصوريالداللة الزمنية يف اجلملة العربية ط.412/451

3ضائل رشدي شديدعناصر حتقيق الداللة يف العربية ط.412/461

3نور اهلدى لوشنعلم الداللة " دراسة وتطبيق"412/47



دالالت الظاهرة الصوتية يف القرآن الكرمي 412/48

ط.1

5خالد قاسم بن دومي

5عبد النعيم خليلنظرية السياق بني القدماء واحملدثني ط.412/491

3شفيع السيدقراءة الشعر وبناء الداللة412/50

من وظائف الصوت اللغوي حماولة لفهم 412/51

صريف وحنوي وداليل

3أمحد كشك

شعرية الفن الكنائي بني البعد املعجمي 412/52

والفضاء الداليل املتفتح ط.1

4حممد سيد أمحد الدسوقي

6نادية رمضان النجارأحباث داللية ومعجمية ط.1 (القسم:2)412/53

6امحد خمتار عمرعلم الداللة ط.412/546

املدخل اىل علم الداللة وعالقته بعلم 412/55

االنثروبولوجيا، علم النفس والفلسفة.

5صالح حسنني

كرمي حسني صاحل البديل املعنوي من ظاهرة احلذف ط.412/561

اخلالدي

3

5حممد حممد يونس عليمقدمة يف علمي الداللة واخلطاب ط.412/571

البىن الدالالت يف لغة القصص القرآين: 412/58

درلسة فنية ط.1

4عماد عبد حيي

3ضرغام الدرهالتطور الداليل يف لغة الشعر ط.412/591

2شكري حممود عبد اهللاداللة اجلملة اإلمسية يف القرآن الكرمي ط.412/601

3حممد حممد داودمعجم الفروق الداللية يف القرآن الكرمي412/61

املعىن وضالل املعىن: انظمة الداللة يف 412/62

العربية ط.2

5حممد حممد يونس علي



الزمن يف اللغة العربية بنياته الرتكيبية 412/63

والداللية ط.1

6حممد املالخ

عبيدة صبطي، جنيب الداللة واملعىن يف الصورة ط.412/641

بكوش

5

البناء والداللة يف الرواية مقاربة من منظور 412/65

سيميائية السرد ط.1

2عبد اللطيف حمفوظ

الظاهرة الداللية عند علماء العربية 412/66

القدامى حىت اية القرنالرابع اهلجري 

ط.1

3صالح الدين زرال

بنية اجلملة الطلبية وداللتها يف السور 412/67

املدنية ج-1

5بلقاسم دفة

6عبد اجلليل مرتاضالتحليل البنيوي للمعىن والسياق412/68

اجلملة اإلنشائية يف ديوان حممد العيد آل 412/69

اخلليفة: دراسة حنوية داللية ه1431-

2010م

5بلقاسم دفة

19يبار جريوعلم االشارة السيميولوجي412/70

أي دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين 412/71

ليالي حملمد العيد

128عبد املالك مرتاض

ألف ليلة وليلة(حتليل سيميائي تفكيكي 412/72

حلكاية محال بغداد)

25مرتاض عبد املالك

دالئلية النص األديب .دراسة سيميائية 412/73

للشعر اجلزائري

19عبد القادر فيدوخ

19دليلة مرسلي  وآخرونمدخل إىل السيميولوجي (نص . صورة)412/74

حتليل اخلطاب السردي .معاجلة تفكيكية 412/75

سيميائية مركبة لرواية(زقاق املدق)

30عبد املالك مرتاض



اإلشارات اجلسمية .دراسة لغوية لظاهرة 412/76

استعمال أعضاء اجلسم يف التواصل.ط2

6حسام الدين كرمي زكي

1ايكو امبريطو.تر.التأويل بني السيميائية وال تفكيكية412/77

1روالن بارط. تر.درس السيميولوجي412/78

7موالي علي أبو خامتالدرس السيميائي أملغاريب412/79

2جان كلود كوكيالسيميائية مدرسة باريس.412/80

قاموس مصطلحات التحليل السيميائي 412/81

للنصوص

6رشيد بن مالك

2أمحد يوسفالسيميائيات الواصفة .ط412/821

2أمحد يوسفالدالالت املفتوحة .ط412/831

دليل متهيدي إىل ما بعد البنيوية وما بعد 412/84

احلداثة

17مادت سأروي

سيميائية الصورة مغامرة سيميائية يف 412/85

أشهر اإلرساليات  البصرية يف العامل

4كايف قدور عبد اهللا

اخلرب يف األدب العريب .دراسة يف السردية 412/86

العربية.ط1

1حممد القاضي

5سعيد بن كرادالسيميائيات والتأويل  مدخل لسيميائيات412/87

السيميائيات الواصفة: املنطق السيميائي 412/88

وجر العالمات ط.1

5أمحد يوسف

املصطلحات واملفاتيح لتحليل اخلطاب 412/89

ط.1

دومينيك مونغانو ، حممد 

حيي

1

2نصر حامد ابو زيداخلطاب والتأويل ط.412/901

2حممد مفتاحالتلقي والتأويل مقاربة سفينة412/91

بدؤس البنيوية األدب والنظرية البنيوية: 412/92

دراسة فكرية

2ثائر ذئب



من البنية اجلملية اىل البنية املكونية 412/93

الوظيفية: املفعول يف اللغة العربية ط.1

3أمحد املتوكل

دليل متهيدي اىل ما بعد البنيوية وما بعد 412/94

احلداثة

5بوغرارة مخيسي

3حسنة عبد السميعسيميوطيقا اللغة وحتليل اخلطاب412/95

مملكة النص التحليل السيميائي للنقد 412/96

البالدي

2حممد سامل سعد اهللا

جوزيف كورسنب، مجال املراحل السيميائية السردي واخلطابية ط.412/971

حضري

11

نظرية النص من بنية املعىن اىل  سيميائية 412/98

الدال  ط.1

5محزي حسني

4رشيد بن مالكالسيميائية السردية ط.412/991

الزمان والسرد احلبكة والسرد ط.1 – 412/100

ج.10

1بول ريكور

الزمان والسرد التصوير يف السرد والقصص 412/101

ط.1 ج.9

1بول ريكور

الزمان والسرد الزمان املروي والقصص 412/102

ط.1 – ج.3

1بول ريكور

املنامالت يف املوروث احلكائي العريب: 412/103

دراسة يف النقد الثقايف والبنية السردية 

ط.1

1عبد الناصر

سيميائية الصورة مغامرة سيميائية يف 412/104

أشهر االرساالت البصرية يف العامل ط.1

2قدور عبد اهللا ثاين

جوزيف كورسنب، مجال سيميلئية اللغة ط.412/1051

حضري

5

السيميائية والتأويل: مدخل للسيميائيات 412/106

ش س

10سعيد بن كراد



األنظمة السيميائية دراسة يف السرد العريب 412/107

ط.1

5هيثم سرحان

سيميائية التاويل: االنتاج ومنطق الداللة 412/108

ط.1

5طائع احلداوي

السيمياء العامة وسيمياء االدب من اجل 412/109

تطور شامل ط.1

2عبد الواحد املرابط

3عبد اجلليل مرتاضدراسة سيميائية وداللية يف الرواية والرتاث412/110

الصورة السردية يف الرواية والقصة 412/111

والسينما ط.1

1شرف الدين ماجدولني

شيفرة ادونيس النثرية: سيمياء الدال ولعبة 412/112

املعىن ط.1

5حممد صابر عبيد

حتليل النص السردي : تقنيات ومفاهيم 412/113

ط.1

4حممد بوعزة

5مارون يوسفاللغة والداللة (معجم)412/114

السميائيات العامة: أسسها ومفاهيمها 412/115

ط1

6شيباين عبد القادر فهيم

9احلباشة صابرالتداولية واحلجاج: مداخل ونصوص ط412/1161

6عياشي منذرالعالمية وعلم النص ط412/1171

7احلداويالنص واملفهوم412/118

2التجار أشواق حممدداللة التواصف التصريفية يف اللغة العربية412/119

3ميخاييل ميشال عازاراهتمامات علم الداللة يف النظرية والتطبيق412/120

مقدمة لدراسة علم الداللة يف ضوء 412/121

التطبيق القرآين والنص الشعري

2امساعيل طالب حممد

4ليتشاللغة احلديثة املعاصرة: علم الداللة ط412/1221



4بلمرعلم الداللة412/123

4أبو زيد سعوديحماضرات يف علم الداللة412/124

4احلباشة صابرمسارات املعرفة والداللة ط412/1251

4بن مالك رشيدالسيميائيات السردية412/126

4علي حسن مزيانالوجيز يف علم الداللة ط412/1271

4منصور أمالاسرتاتيجية التاويل عند ادونيس ط412/1281

412/129

النظرية التداولية عند األصوليني : دراسة 

يف تفسري الرازي (544 - 606 ه)

3غماري نصرية حممد

4منصوري ميلوددالالت الرتاكيب يف حنو اجلملة ط412/1301

412/131

السيمياء والتأويل : دراسة إجرائية يف 

3مداس أمحد عمار آليات التأويل وحدوده ومستوياته ط1

مالمح الداللة الصوتية يف املستويات 412/132

5درار مكي اللسانية

الدرس الداليل عند عبد القاهر 412/133

6الزيادي تراث حاكم اجلرجايل ط1

جتليات الداللة اإلباحية يف اخلطاب 412/134

القرآين: يف ضوء اللسانيات املعاصرة " 

سورة التوبة

3قادر فخرية غريب منوذجا "

3موسى إبراهيم منر تضاريس اللغة والداللة يف الشعر املعاصر ط412/135

412/136

اإللتباس يف اللسان العريب حبث يف 

1الزيتوين كمال التأويل الداليل لنحو العربية ومعجمها

احلروف غري العاملة يف القرآن الكرمي 412/137

2يوسف متابلة عمر عبد اهللا الوصف النحو والوظائف الداللية

3خمايل ميشال عازار إهتمامات علم الداللة يف النظرية والتطبيق ط412/138

3مسري ثائر أحباث يف الداللة واللغة والفن ط412/1391



2ر هادي علم الداللة التطبيقي يف الرتاث العريب 412/140

التعابري القرآنية يف مشاهد يوم القيامة : 412/141

2الصفار إبتسام مرهوندراسة داللية مجالية

6طالب أمحد مفهوم الزمان وداللته يف الفلسفة واألدب 412/142

السبع املعلقات : حتليل أنثروبولوجي 412/143

3مرتاض عبد املالك مسيائي لشعرية نصوصها

الداللة املعجمية والسياقة يف كتب معاين 412/144

1شهيد عالء عبد األمري القرآن

3الراشدي عامر مجيل العنوان واإلستهالل يف مواقف النقري ط412/1451

الداللة املرئية قراءات يف شعرية القصيدة 412/146

3العالق علي جعفر احلديثة ط1

3زايد فهد خليل املستوى الداليل واملعجمي ط412/1471

3وادي عيسى إبراهيم من دالالت أمساء السور يف القرآن الكرمي ط412/148

3أبو علي عبد الناصر العالقات الداللية يف شعر مفدي زكريا 412/149

حماضرات يف علم الداللة : نصوص 412/150

3يوجادي خليفة وتطبيقات

3بوزيد نواري سعودي الدليل النظري يف علم الداللة ط412/1511

3حسني حميسن  دراسات يف الداللة القرآنية 412/152

3ميشيل جوليتالبنيوية و التفكيك يف النص الشعري412/153

التمثيل الداليل للجملة:منوال 412/154

3عبيدي منيةجاكندوف 1983 ط1

3جوزيف كورتيسسيمائية اللغة412/155

علم الداللة أصوله و مباحثه يف 412/156

3منقور عبد اجلليلالرتاث العريب ط1

داللة ألفاظ القران الكرمي يف توضيح 412/157

معانيه األنعام ط1 م2

امساعيل جمدي ابراهيم 

3السيد

3امساعيل طالب حممدمقدمة لدراسة علم الداللة ط412/1581

التفكري الداليل يف الدرس اللساين412/159

3هويدي خالد خليلالعريب احلديث ط1



3هالل عبد الغفار حامدعلم الداللة اللغوية ط412/1601

سيمائية التواصل و التفاهم يف 412/161

3احلموز عبد الفتاحالرتاث العريب القدمي ط1

نوافذ املعىن:اطالالت متجددة412/162

3احلباشة صابرعلى علم الداللة العرفين

3الصايف حبيبةسيمائيات ايديولوجيا ط412/1631

المعاجم اللغوية (413)

عدد النسخ إسم المؤلف عنوان الكتاب الرقم 

413/1

10الزهري أبو منصور حممدذيب اللغة  ج1

413/2

13األزهري أبو منصور حممدذيب اللغة  ج2

413/3

10األزهري أبو منصور حممدذيب اللغة  ج3

413/4

10األزهري أبو منصور حممدذيب اللغة  ج4

413/5

10األزهري أبو منصور حممدذيب اللغة  ج5

413/6

10األزهري أبو منصور حممدذيب اللغة ج6

413/7

10األزهري أبو منصور حممدذيب اللغة  ج7

413/8

11األزهري أبو منصور حممدذيب اللغة  ج8

413/9

10األزهري أبو منصور حممدذيب اللغة  ج9



413/10

10األزهري أبو منصور حممدذيب اللغة  ج10

413/11

10األزهري أبو منصور حممدذيب اللغة  ج11

413/12

10األزهري أبو منصور حممدذيب اللغة  ج12

413/13

10األزهري أبو منصور حممدذيب اللغة  ج13

413/14

10األزهري أبو منصور حممدذيب اللغة   ج14

413/15

10األزهري أبو منصور حممدذيب اللغة  ج15

413/16

ذيب اللغة املستدرك على األجزاء 

السابع و الثامن و التاسع

30األزهري أبو منصور حممد

413/17

اقرب املوارد يف نصح العربية و الشوارد 

ا...ط ج1

1الشرتوين سعيد

413/18

اقرب املوارد يف نصح العربية والشوارد 

ظ...ي ج2

1الشرتوين سعيد

413/19

اقرب املوارد يف نصح العربية و الشوارد 

ذيل – ج3

1الشرتوين سعيد

413/20

التهانوى حممد علي كشاف اصطالحات الفنون ج1

الفاروقي

3

413/21

التهانوي حممد علي كشاف اصطالحات الفنون  ج3

الفاروقي

3

413/22

ابن منظور مجال الدين لسان العرب ا-ب م1

حممد

8

413/23

ابن منظور مجال الدين لسان العرب ت-ث-ج-ح الد 2

حممد

9



413/24

ابن منظور مجال الدين لسان العرب –خ-د-ذ الد 3

حممد

9

9األزهر مجال الدينلسان العرب –د-ج-د-ذ م413/254

9األزهر مجال الدينلسان العرب ر-ز-د-ذ م413/265

9األزهر مجال الدينلسان العرب-س-ش-د-ذ الد 413/276

413/28

9األزهر مجال الدينلسان العرب-ص-ض-ط-ظ الد7

413/29

9األزهر مجال الدينلسان العرب –ع-غ-ط-ظ الد 8

413/30

9األزهر مجال الدينلسان العرب –ف-غ-ط-ط الد 9

413/31

9األزهر مجال الدينلسان العرب-ق-ك-ط-ظ الد10

413/32

9األزهر مجال الدينلسان العرب-ل-ك-ط-ظ الد 11

9األزهر مجال الدينلسان العرب-م-ك-ط-ظ الد413/3312

9األزهر مجال الدينلسان العرب-ن-ه-ط-ظ الد413/3413

413/35

9األزهر مجال الدينلسان العرب-و-ي-ط-ظ الد14

413/36

9األزهر مجال الدينلسان العرب-و-ي-ط-ظ اجملد15

413/37

ترتيب القاموس احمليط على طريقة 

املصباح املنري-ج1 .ط2

5الزاوي الطاهر

413/38

ترتيب القاموس احمليط على طريقة 

املصباح املنري.ج2.ط2

5الزاوي الطاهر

413/39

ترتيب القاموس احمليط على طريقة 

املصباح املنريج3.ط2

5الزاوي الطاهر

413/40

ترتيب القاموس احمليط على طريقة 

املصباح املنري

5الزاوي الطاهر



2العطية خليلالتقفية يف اللغة413/41

413/42

1ألنمري ابوعبداهللا احلسني  -امللمع -

413/43

املصطلحات اللغوية احلديثة يف     اللغة 

العربية

4احلمزاوى حممد رشاد

5رضا الشيخ امحدقاموس رد العامي إىل الفصيح ط413/442

413/45

1الفر اهدي ابوعبد الرمحانكتاب العني-ج3

413/46

1الفر اهدي ابوعبدالرمحان كتاب العني –ج4

413/47

1الفر اهدي ابوعبدالرمحان كتاب العني-ج5

413/48

1الفر اهدي ابوعبدالرمحان كتاب العني-6

1سعيد مجيلمعجم لغات القبائل واألنصار.ج413/491

1سعيد مجيلمعجم لغات القبائل واألنصار.ج413/502

413/51

املنجد يف املرتادفات واملتجا 

جنسات.ط3+2

17اليسوعي رفائيل

4عطارا محد عبد الغفورمقدمة الصحاح.ط413/523

413/53

4اجلوهري إمساعيلالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .ج1

413/54

الصحاح تاج اللغة وصحاح 

العربية.ج2.ط3

4اجلوهري إمساعيل

413/55

الصحاح تاج اللغة وصحاح 

العربية.ج3.ط3

4اجلوهري إمساعيل

413/56

الصحاح تاج اللغة وصحاح 

العربية.ج4.ط3

4اجلوهري إمساعيل

413/57

الصحاح تاج اللغة وصحاح 

العربية.ج5.ط3

4اجلوهري إمساعيل



413/58

الصحاح تاج اللغة وصحاح 

العربية.ج6.ط3

9اجلوهري إمساعيل

9نويوات موسمعجم األفعال املتعدية حبرف .ط413/592

9الدقر عبدا لغينمعجم النحو.ط413/602

413/61

1اليمين نشوان ابن سعيدمشس العلوم ودواء العرب من الكلوم.ج1

413/62

1اليمين نشوان ابن سعيدمشس العلوم ودواء العرب من الكلوم.ج2

413/63

الشامل معجم يف علوم اللغة العربية 

ومصلحاا ط2

3أسفر حممد  وجنيدي بالل

1خنبة من اللغوينيمعجم مصطلحات علم اللغة احلديث413/64

413/65

1العدناين حممدمعجم األخطاء الشائعة . ط2 منقحة

1مساحة سهيلمعجمي احلي413/66

413/67

معجم قواعد اللغة العربية يف جداول 

ولوحات ط2

1الدحداح أنطوان

5غريب جورجأسرار اللغة ط2 بريوت413/68

413/69

ما حيتاج إليه الكاتب من مهموز وقصور 

وممدود

2ابن جين أبو الفتح

3الزبريي حممد مرتضىتاج العروس من جواهر القاموس ج413/701

3الزبريي حممد مرتضىتاج العروس من جواهر القاموس ج413/712

3الزبريي حممد مرتضىتاج العروس من جواهر القاموس ج413/723

3الزبريي حممد مرتضيتاج العروس من جواهر القاموس ج413/734

3الزبريي حممد مرتضىتاج العروس من جواهر القاموس ج413/745

3الزبريي حممد مرتضيتاج العروس من جواهر القاموس ج413/756

3الزبريي حممد مرتضيتاج العروس من جواهر القاموس ج413/767

3الزبريي حممد مرتضيتاج العروس من جواهر القاموس ج413/778

3الزبريي حممد مرتضيتاج العروس من جواهر القاموس ج413/789



413/79

3الزبريي حممد مرتضيتاج العروس من جواهر القاموس ج10

413/80

3الزبريي حممد مرتضيتاج العروس من جواهر القاموس ج11

413/81

3الزبريي حممد مرتضيتاج العروس من جواهر القاموس ج12

413/82

3الزبريي حممد مرتضيتاج العروس من جواهر القاموس ج13

413/83

3الزبريي حممد مرتضيتاج العروس من جواهر القاموس ج14

413/84

3الزبريي حممد مرتضيتاج العروس من جواهر القاموس ج15

413/85

3الزبريي حممد مرتضيتاج العروس من جواهر القاموس ج16

413/86

3الزبريي حممد مرتضيتاج العروس من جواهر القاموس ج17

413/87

3الزبريي حممد مرتضيتاج العروس من جواهر القاموس   ج18

413/88

3الزبريي حممد مرتضيتاج العروس من جواهر القاموس  ج19

413/89

3الزبريي حممد مرتضيتاج العروس من جواهر القاموس  ج20

413/90

3الزبريي حممد مرتضيتاج العروس من جواهر القاموس  ج21

2رضا الشيخ امحدمعجم منت اللغة جملد األول ا-ج413/91

2رضا الشيخ امحدمعجم منت اللغة جملد الثاين –ح-ر413/92

2رضا الشيخ امحدمعجم منت اللغة جملد الثالث –ز-ظ413/93

2رضا الشيخ امحدمعجم منت اللغة جملد الرابع-ع-ق413/94

2رضا الشيخ امحدمعجم منت اللغة جملد اخلامس ك-ي413/95



413/96

معجم املصطلحات النحوية و الصرفية 

ط-2

5اللبدي حممد

413/97

1مطلوب امحدمعجم املصطلحات البالغية وتطورها.ج1

413/98

3يعقوب إميل بديعمعجم الطالب يف اإلعراب واإلمالء.ط2

2األمني شريف حييمعجم األلفاظ املثناة-املثنيان-413/99

2يعقوب إميل بديعموسوعة النحو والصرف واإلعراب413/100

413/101

املصطلحات اللغوية احلديثة يف اللغة 

العربية-معجم عريب أعجمي وأعجمي 

عريب

5احلمزاوي حممد رشاد

20قيقانو قانطوناملنجد يف احلروف وإعراا413/102

413/103

خمتارا لصحاح لإلمام حممد بن أيب بكر 

الرازي

5البغا مصطفى-م-

4ابن منظورلسان العرب احمليط.ج1. م-ح413/104

4ابن منظورلسان العرب احمليط.ج2 –خ-ر413/105

4ابن منظورلسان العرب احمليط.ج3 ز-ض413/106

4ابن منظورلسان العرب احمليط.ج4 ط.ف413/107

4ابن منظورلسان العرب احمليط.ج5 ق.م413/108

4ابن منظورلسان العرب احمليط.ج6 ن.ي413/109

413/110

االربلي عالء الدين بن جواهر األدب يف معرفة كالم العرب

علي

10

413/111

حتقيقات و تنبيهات يف معجم لسان 

العرب

2هارون عبد السالم حممد

413/112

2يعقوب إميل بديعموسوعة احلروف يف اللغة العربية ط.2

12امحد علياملعجم الوايف يف النحو العريب413/113

413/114

2الزخمشري حممود بن عليأساس البالغة معجم يف اللغة و البالغة.



413/115

املعجم املفصل يف علوم اللغة-

االلسنيات-ج1

4التو جني حممد

413/116

املعجم املفصل يف علوم اللغة 

–االلسنيات-ج2

4التو جني حممد

413/117

3الشوابكة حممد عليمعجم مصطلحات العروض و القافية.

413/118

5مطلوب امحدمعجم النسبة بإلف والنون الطبعة األلفية

5العدناين حممدمعجم األخطاء الشائعة ط2 منقحة413/119

4العدناين حممدمعجم األخطاء اللغوية املعاصرة413/120

6حممدا مساءمعجم األفعال اجلامدة413/121

413/122

3داود حممد حممدمعجم ألفاظ الكالم يف العامية املعاصرة

413/123

ألفاظ املأكل و املشرب يف اللغة العربية 

األندلسية

3ابراهيم رجب عبد اجلواد

413/124

مناهج معجمان املعاين-إيل اية القرن 

السادس اهلجري

4الربيعي امحد فرج

413/125

معجم التعبري االصطالحي يف العربية 

املعاصرة.

3داود حممد حممد

413/126

حتقيقات و تنبيهات يف معجم لسان 

العرب ط2

5هارون عبد السالم حممد

413/127

قاموس قواعد اللغة العربية األساسية 

1992

3ابراهيم حممود

413/128

10هارون عبدا لسالم حممدمعجم مقاييس اللغة-ج1

413/129

10هارون عبدا لسالم حممدمعجم مقاييس اللغة-ج2

413/130

10هارون عبدا لسالم حممدمعجم مقاييس اللغة-ج3



413/131

11هارون عبدا لسالم حممدمعجم مقاييس اللغة-ج4

413/132

5هارون عبدا لسالم حممدمعجم مقاييس اللغة-ج5

413/133

5هارون عبدا لسالم حممدمعجم مقاييس اللغة-ج6

413/134

اثر املعجم العريب يف لغات الشعوب 

األردنية الرتكية الفارسية

5املصري حسني جميب

413/135

ارتشاف الضرب من لسان العرب-

ج1.ط1

5األندلسي ابوحيان

413/136

ارتشاف الضرب من لسان العرب-

ج2.ط1

3األندلسي ابوحيان

413/137

ارتشاف الضرب من لسان العرب-

ج3.ط1

3األندلسي ابوحيان

413/138

ارتشاف الضرب من لسان العرب-

ج4.ط1

3األندلسي ابوحيان

413/139

ارتشاف الضرب من لسان العرب.ج5-

ط1

3األندلسي ابوحيان

413/140

الشامل جلموع التصحيح والتكسري يف 

اللغة العربية-م1

1عبد املنعم سيدعبدالعايل

413/141

الشامل جلموع التصحيح والتكسري يف 

اللغة العربية-م2

1عبدا ملنعم سيدعبدالعال

413/142

الشامل جلموع التصحيح والتكسري يف 

اللغة العربية-م3

1عبدا ملنعم سيدعبدالعال

2أدما طربيةمعجم اجلموع يف اللغة العربية-ط413/1432

2أدما طربيةمعجم اهلمزة.عريب عريب.ط413/1441

2ابوعمرو لشباينكتاب اجليم-معجم لغوي تراثي.ط413/1451

413/146

2على القامسىاملعجمية العربية بني النظرية والتطبيق.ط1



413/1472

413/148

2امحد بن حممدالفيوىنقاموس اللغة-كتاب املصبح املنري.ج1

413/149

2امحد بن حممد الفيوىنقاموس اللغة-كتاب املصباح املنري.ج2

413/150

2امحد بن حممد الفيوىنقاموس اللغة-كتاب املصباح املنري.ج3

413/151

2امحد بن حممد الفيوىنقاموس اللغة-كتاب املصباح املنري.ج4

413/152

2امحد بن حممد الفيوىنقاموس اللغة-كتاب املصباح املنري.ج5

413/153

2امحد بن حممد الفيوينقاموس اللغة-كتاب املصبح املنري.ج6

413/154

1زرقة امحدأصول اللغة العربية حروف املعجم.ط1

3احلر عبد ايدموسوعة اإلمالء كتابة ولفظا.ط413/1551

2بن مراد إبراهيممقدمة لنظرية املعجم ط413/1561

2جربان مسعود الرائدمعجم الفبائي يف اللغة واإلعالم ط413/1571

413/158

3امحد كشكاللغة والكالم أحباث ىف التداخل والتقريب

5أبو عمر الشيباينكتاب اجليم معجم لغوي تراثي ط413/1591

413/160

معجم اهلمزة-عريب عريب 

الطبعةااللفية.ط1

8أدما طربية

8ادما طربيةمعجم مجوع اللغة العربية.ط413/1611

2إميان بقاعيمعجم األفعال-ط413/1621

3أدما طربيةاملمنوع الصرف .معجم ودراسة.ط413/1631

413/164

معجم قواعد العربية العاملية-عريب اجنليزي 

فرنسي ط3

3أنطوان الدحداح

3إمييل بديع يعقوبموسوعة علوم اللغة العربية ط1 ج413/1651



3إمييل بديع يعقوبموسوعة علوم اللغة العربية ط1 ج413/1662

3إمييل بديع يعقوبموسوعة علوم اللغة العربية ط1 ج413/1673

3إمييل بديع يعقوبموسوعة علوم اللغة العربية ط1 ج413/1684

3إمييل بديع يعقوبموسوعة علوم اللغة العربية ط1 ج413/1695

3إمييل بديع يعقوبموسوعة علوم اللغة العربية ط1 ج413/1706

3إمييل بديع يعقوبموسوعة علوم اللغة العربية ط1 ج413/1717

3إمييل بديع يعقوبموسوعة علوم اللغة العربية ط1 ج413/1728

3إمييل بديع يعقوبموسوعة علوم اللغة العربية ط1 ج413/1739

413/174

3إمييل بديع يعقوبموسوعة علوم اللغة العربية ط1 ج10

413/175

2اخلليل ابن أمحد الفراهيديكتاب العني "معجم لغوي تراثي

413/176

قاموس األمساء العربية واملعربة وتفسري 

معانيها

3نصر حنا

413/177

أيب بكر حممد بن دريد مجهرة اللغة ج/1

األزدي

9

413/178

أيب بكر حممد بن دريد مجهرة اللغة ج/2

األزدي

9

413/179

أيب بكر حممد بن دريد مجهرة اللغة ج/3

األزدي

9

2أنطوان شارة فيقانومعجم التعبري413/180

413/181

1سام عياش حنامعجم اللسانيات احلديثة(اجنليزي، عريب)

2آدما طربيةمعجم اجلموع يف اللغة العربية413/182

413/183

معجم املصطلحات البالغية 

وتطورها(عريب،عريب)

2أمحد مطلوب

2معجم الطالب والكاتب413/184

413/185

3املعجم املفصل يف اإلمالء قواعد ونصوص



3املعجم املفصل يف النحو العريب ج/413/1861

3املعجم املفصل يف النحو العريب ج/413/1872

413/188

معجم االفعال الرباعية يف العربية) تأثيلي 

وداليل)

2الياس عطا اهللا

3سعدي ضناوياملعجم املفصل يف املعرب والدخيل413/189

3امييل بديع يعقوباملعجم املفصل يف اجلموع413/190

3انطوان وبطرساملعجم املفصل يف األضداد413/191

413/192

كتاب العني مرتبا على حروف املعجم 

ج/1

3اخلليل بن أمحد الفراهيدي

413/193

كتاب العني مرتبا على حروف املعجم 

ج/2

3اخلليل بن أمحد الفراهيدي

413/194

كتاب العني مرتبا على حروف املعجم 

ج/3

3اخلليل بن أمحد الفراهيدي

413/195

كتاب العني مرتبا على حروف املعجم 

ج/4

3اخلليل بن أمحد الفراهيدي

3اميل بديع يعقوباملعجم املفصل يف دقائق اللغة العربية413/196

5لطفي عثمان الديسمعجم حنوي لغوي413/197

413/198

املعجم الوظيفي ملقاييس االدوات النحوية 

والصرفية

12عبد القادر عبد اجلليل

2حممد التوجنيمعجم علوم العربية413/199

3لطفي عثمان الديسمعجم حنوي لغوي413/200

1اميل بديع يعقوباملعجم املفصل يف دقائق اللغة العربية413/201

2ابن منضور األنصاريلسان العرب ج/413/2021

2ابن منضور األنصاريلسان العرب ج/413/2032

2ابن منضور األنصاريلسان العرب ج/413/2043

2ابن منضور األنصاريلسان العرب ج/413/2054

2ابن منضور األنصاريلسان العرب ج/413/2065

2ابن منضور األنصاريلسان العرب ج/413/2076

2ابن منضور األنصاريلسان العرب ج/413/2087



2ابن منضور األنصاريلسان العرب ج/413/2098

2ابن منضور األنصاريلسان العرب ج/413/2109

2ابن منضور األنصاريلسان العرب ج/413/21110

2ابن منضور األنصاريلسان العرب ج/413/21211

2ابن منضور األنصاريلسان العرب ج/413/21312

2ابن منضور األنصاريلسان العرب ج/413/21413

2ابن منضور األنصاريلسان العرب ج/413/21514

2ابن منضور األنصاريلسان العرب ج/413/21615

413/217

6عبد القادر عبد اجلليلاملعجم املعياري لشبكات الفضائل النحوية

6أبوعمر الشيباينكتاب اجليم، معجم لغوي تراثي413/218

413/219

معجم الصواب اللغوي دليل املثقف 

العريب ج/1

7أمحد خمتار علي

413/220

معجم الصواب اللغوي دليل املثقف 

العريب ج/2

7أمحد خمتار علي

3غريد الشيخمعجم املذكر واملؤنث يف اللغة العربية413/221

7هادي رحنو اخلليل من خالل معجمه413/222

3هادي رحنو اخلليل من خالل الكتاب413/223

413/224

4عبد القادر عبد اجلليلاملعجم الوصفي ملباحث علم الداللة العام

3يوسف ماروناللغة والداللة "معجم"413/225

413/226

جواهر األدب يف معرفة كالم العرب 

معجم يف اعراب احلروف العربية

1عالء الدين االربيلي

2يوسف بكوشمعجم التصويبات اللغوية413/227

413/228

حروف املعاين معجم مدرسي جامعي 

مرتب ترتيبيا الفائيا

2يوسف بكوش

1خالد رشيد القاضيلسان العرب ج/413/2291

1خالد رشيد القاضيلسان العرب ج/413/2302

1خالد رشيد القاضيلسان العرب ج/413/2313



1خالد رشيد القاضيلسان العرب ج/413/2324

1خالد رشيد القاضيلسان العرب ج/413/2335

1خالد رشيد القاضيلسان العرب ج/413/2346

1خالد رشيد القاضيلسان العرب ج/413/2357

1خالد رشيد القاضيلسان العرب ج/413/2368

1خالد رشيد القاضيلسان العرب ج/413/2379

1خالد رشيد القاضيلسان العرب ج/413/23810

1خالد رشيد القاضيلسان العرب ج/413/23911

1خالد رشيد القاضيلسان العرب ج/413/24012

1خالد رشيد القاضيلسان العرب ج/413/24113

1خالد رشيد القاضيلسان العرب ج/413/24214

1خالد رشيد القاضيلسان العرب ج/413/24315

413/244

معجم األخطاء الشائعة: قل...أو ال 

تقل...

5دياب كوكب

413/245

قل فهذا صواب: قاموس يف التصويب 

اللغوي.

16يعقوب امييل بديع

8الضناوي سعديمعجم املرتادفات واألضداد ط413/2461

3يعقوب امييل بديعاملعجم اللغوي العريب: نشأته وتطوره413/247

413/248

3يعقوب امييل بديعاملعاجم اللغوية العربية: بداءا وتطورها

413/249

املعجم الوايف يف النحو والصرف 

واالعراب ج1 (أ-س)

5يعقوب امييل بديع

413/250

املعجم الوايف يف النحو والصرف ج2 

(ش-ي) ط1

5يعقوب امييل بديع

12السامرائي علي مجيلمعجم املصطلحات الصرفية ط413/2511

413/252

معجم احلروف العربية: املعىن- املبىن- 

االعراب ط1

8ابو العنني خضر

413/253

معجم األخطاء النحوية واللغوية والصرفية 

والشائعة ط1

7ابو العنني خضر



5الرازي عبد القادرخمتار الصحاح413/254

1عبد الواحد جتقبائل وعشائر العرب م1 ط413/2551

1عبد الواحد جتقبائل وعشائر العرب م2 ط413/2561

1عبد الواحد جتقبائل وعشائر العرب م3 ط413/2571

1عبد الواحد جتقبائل وعشائر العرب م4 ط413/2581

1عبد الواحد جتقبائل وعشائر العرب م5 ط413/2591

1عبد الواحد جتقبائل وعشائر العرب م6 ط413/2601

413/261

بىن األفعال العربية يف معاجم األفعال: 

دراسة صوتية صرفية ط1

3رمي فرحان املعايطة

413/262

املدارس املعجمية: دراسة يف البنية 

الرتكيبية ط1

3عبد القادر عبد اجلليل

2احلجاوي حممد فرجاسم التفضيل بني املتعة والفائدة ج413/2631

4احلجاوي حممد فرجاسم التفضيل بني املتعة والفائدة ج413/2642

3مارون يوسفلغة الكتاب بني اخلطأ والصواب ط413/2651

3احلضري مجالمعجم اللسانيات ط413/2661

3التوجني حممدمعجم االمساء العربية واألجنبية ط413/2671

413/268

4أبو مغلي مسيحالكالم املعرب يف قواميس العرب ط1

413/269

معجم الطفولة: مفاهيم لغوية و 

مصطلحية يف أدب الطفل وتربيته وفنونه 

وثقافته ط1

4زلط أمحد

4يعقوب بديع إميلمعجم اإلعراب413/270

413/271

البكري حسني حميسن البحث اللغوي يف فتح الباري ط1

ختالك

3

413/272

عمدة ذوي اهلمم على احملسبة يف علمي 

اللسان والقلم ط1

1بن هطيل علي بن حممد

413/273

1العكربي أبو البقاء عبد اهللاإعراب احلديث النبوي



413/274

األلفاظ الكتابية يف علم العربية ومعه 

منظومة تذكرة احلفاظ يف بعض املرتادف 

من األلفاظ ط1

اهلمداين عبد الرمحن بن 

عيسى

6

413/275

1أيب حيان األندلسيإرتشاف الضرب من لسان العرب ج1

413/276

1أيب حيان األندلسيإرتشاف الضرب من لسان العرب ج2

413/277

1أيب حيان األندلسيإرتشاف الضرب من لسان العرب ج3

البالغة العربية (414)

عدد النسخ إسم المؤلف عنوان الكتاب الرقم 

2موسى أمحدالصبغ البديعي يف اللغة العربية414/1

4اجلندي درويشنظرية عبد القاهر يف النظم414/2

414/3

البيان العريب- دراسة يف تطور الفكر 

البالغية عند العرب و مناهجها 

ومصادرها الكربى-ط:3

5طبانة بدوي

414/4

البيان العريب-دراسة يف تطورا لفكرة 

البالغية عند العرب ومناهجها و 

مصادرها الكربى-ط:4

1طبانة بدوى

414/5

البالغة القرآنية يف تفسري الزخمشري وأثرها 

يف الدراسات البالغية

1أبو موسى أمحد

414/6

الطراز املتضمن األسرار البالغة وعلوم 

حقائق اإلعجاز. ج:1

3اليمني حيي بن محزة

414/7

الطراز املتضمن األسرار البالغة و علوم 

حقائق اإلعجاز.ج:2

3اليمني حيي بن محزة

414/8

الطراز املتضمن األسرار البالغة و علوم 

حقائق األعجاز.ج:3

3اليمني حيي بن محزة



5حسني عبد القادرأثر ألنحاة يف ألبحث ألبالغي414/9

1ألزيات أمحد حسندفاع عن البالغة. ط:414/102

414/11

بالغة القران يف أثار ألقاضي عبد اجلبار 

وأثره يف ألدراسات البالغية

1الشني عبد الفتاح

1شرف حقيالربهان يف وجوه ألبيان414/12

1ابن أملعتز عبد اهللاكتاب البديع414/13

2عتيق عبد ألعزيزعلم ألبديع414/14

1اجلندي درويشعلم أملعاين414/15

414/16

ألتفكري البالغي عند العرب –أسسه و 

تطوره يف القرن السادس

5صمود محادي

4سلطاين حممدالبالغة العربية يف فنوا414/17

414/18

4الراغي امحدعلوم البالغة –البيان واملعاين والبديع-ط2

8أبو علي حممد بركاتالبالغة عرض وتوجيه وتفسري414/19

8أبو علي حممد بركاتفصول يف البالغة414/20

11أبو علي حممد بركاتيف األدب والبيان414/21

414/22

معامل املنهج البالغي عند عبد القاهر 

اجلرجاين

5أبو علي حممد بركات

19أبو علي حممد بركاتدراسات يف البالغة414/23

414/24

اإليضاح يف علوم البالغة-املعاين والبيان 

والبديع

14القزويين  اخلطيب

1حممد ابراهيمالضرورة الشعرية-دراسة أسلوبية ط414/253

6عبد املطلب حممدالبالغة و األسلوبية414/26

3شرمي جوزيفدليل الدراسات األسلوبية414/27

5املسدي عبد السالماألسلوبية  واألسلوب ط414/282

10ضيف شوقيالبالغة تطور و تاريخ  ط414/296

3الرازي فخر الديناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز414/30

414/31

البالغة الواضحة –البيان واملعاين و 

البديع." ط:17

2اجلارم على وأمني مصطفى



1الداية فايزالبالغة العربية – البيان و البديع.414/32

10الرادوياينترمجان البالغة414/33

414/34

شرح الكافية البديعية يف علوم البالغة و 

حماسن البديع."

5احللي صفي الدين

5عيد رجاءفلسفة البالغة بني التقنية و التطور"414/35

1مطلوب امحدالبالغة والتطبيق414/36

4أبو محدان مسرياالبالغية يف البالغة العربية414/37

1اجلرجاين عبد القاهردالئل اإلعجاز414/38

1أبو الرضي سعديف البنية و الداللة414/39

414/40

الزخمشري جار اهللا أبو أساس البالغة

القاسم

17

19عتيق عبد العزيزيف تاريخ البالغة العربية414/41

414/42

مفهوم االستعارة يف حبوث اللغويني و 

النقاد و البالغيني –دراسة تارخيية فنية

21الصاوي أمحد عبد السيد

20اجلارم علي أمنيالبالغة الواضحة مع دليلها414/43

414/44

اإليضاح يف علوم البالغة واملعاين و البيان 

و البديع

3القز ويين اخلطيب

3سالم حممد زغلولحماضرات يف البالغة العربية414/45

414/46

7اجلو يين مصطفى الصاويالبيان فن الصورة

414/47

6ياسني عبد العزيز أبو سريعاألساليب اإلنشائية يف البالغة العربية

414/48

8اجلو يين مصطفى الصاويالبالغة العربية –أصيل و جتديد

5سلطان منريالبديع تأصيل و جتديد414/49

414/50

البالغة العربية وسائلها و غايتها يف 

التصوير البياين

عبد اخلالق ربيعي حممد 

علي

11

5قلقيلة عبده عبد العزيزالبالغة االصطالحية . ط414/513



414/52

اإليضاح يف علوم البالغة .ج1-يف علم 

املعاين

القز ويين جالل الدين 

حممد

4

414/53

2اجلو يين مصطفى الصاويالبالغة املقارنة

2اجلرجاين عبد القاهرأساس البالغة414/54

414/55

اإليضاح يف علوم البالغة .م1 

.ج3+2+1

1القز ويين اخلطيب

414/56

اإليضاح يف علوم البالغة .م2. 

ج4+5+6  ط3

1القز ويين اخلطيب

1اجلرجاين عبد القاهردالئل اإلعجاز ط414/573

414/58

علم اجلمال اللغوي(املعاين البيان البديع  

-1-

1ياقوت حممود سليمان

414/59

علم اجلمال اللغوي (املعاين البيان البديع) 

-2-

2ياقوت حممود سليمان

2عتيق عبد العزيزعلم املعاين414/60

2عتيق عبد العزيزعلم البديع414/61

2عتيق عبد العزيزعلم البيان414/62

2خليل امحداملدخل اىل دراسة البالغة العربية414/63

414/64

2اجلو يين مصطفى الصاويالبديع لغة املوسيقى و الزخرف

2حسني عبد القادراملختصر يف تاريخ البالغة414/65

414/66

2السيد شفيعالتعبري البياين رواية بالغية نقدية  ط4

1عبد املطلب حممدالبالغة و االسلولبية414/67

414/68

فلسفة ااز بني البالغة العربية و الفكر 

احلديث

2عبد البديع لطفي

414/69

5اجلو يين مصطفي الصاويمدارس البالغة املعاصرة

2طبل حسناملغين يف البالغة العربية414/70



11الثعاليب أبو منصورالكتابة و التعريفي414/71

414/72

البالغة بني عهدين – يف ظالل 

الذوق األديب و حتت سلطان العلم 

ألنضري

2

5اجلو يين مصطفيالفكر البالغي احلديث414/73

414/74

البالغة عند املفسرين حىت اية القرن 

الرابع اهلجري ط2

4دوب رابح

5حنلة حممود امحديف البالغة العربية . علم املعاين.414/75

414/76

جواهر البالغة يف املعاين و البيان و 

البديع.

4اهلامشي السيد أمحد

8اجلرجاين عبد القاهرأسرار البالغة ط414/772

3اجلرجاين عبد القاهردالئل اإلعجاز ط414/783

414/79

4اجلو يين مصطفي الصاويالبالغة العربية. تأصيل و جتديد

414/80

مناهج البحث البالغي يف النصف 1 من 

ق 20 يف مصر 1900/1950

5حممود خدجية السايح

414/81

دراسات يف علم البديع –سلسلة اللغة 

العربية

7الشيخ عبد الواحد حسن

414/82

دراسات يف علم املعاين –سلسلة اللغة 

العربية

7الشيخ عبد الواحد حسن

414/83

التفكري االستشعاري و الدراسات 

البالغية ط2

2صبوا أمحد حسن

414/84

البديع يف علم البديع ليحىي بني معطي   

ط1

5أبو شوارب حممد مصطفى

19سلطان منريالصورة الفنية يف شعر املتنيب- التشبيه414/85

414/86

1اجلو يين مصطفى الصاويالبالغة العربية تأصيل و جتديد



414/87

البالغة العربية بني الناقدين و اخلالدين  

ط1

1عالم عبد العاطي علي

414/88

2أبو العدوس يوسفاالستعارة يف دراسات املستشرقني  ط1

414/89

2خفاجي حممد عبد املؤمنالبالغة العربية بني التقليد والتجديد  ط1

4عبد ايد مجيلالبالغة و االتصال414/90

7حنلة حممو أمحديف البالغة العربية –علم املعاين414/91

3اجلو يين مصطفىالفكر البالغي احلديث414/92

3عبد رجاءفلسفة البالغة بني التقنية و التطور414/93

414/94

القز ويين حممد بن عبد اإليضاح يف علوم البالغة

الرمحان

1

5فريد عائشة حسنيمنهج البحث البالغي ط414/951

414/96

القز ويين حممد بن عبد اإليضاح يف علوم البالغة  ط2

الرمحان

8

414/97

1إبراهيم حممد أبو الفضلشرح ج البالغة" ط:2 ج:1 .2

414/98

1إبراهيم حممد أبو الفضلشرح ج البالغة" ط:2 ج:1 .2

414/99

1إبراهيم حممد أبو الفضلشرح ج البالغة" ط:2 ج:1 .2

414/100

1إبراهيم حممد أبو الفضلشرح ج البالغة.ط:2 ج:7/8

414/101

1ابراهيم حممد أبو الفضلشرح ج البالغة. ط:2 ج:10/9

414/102

1ابراهيم حممد أبو الفضلشرح ج البالغة. ط:2 ج:11/12

414/103

1إبراهيم حممد أبو الفضلشرح ج البالغة.ط:2 ج13/14



414/104

1ابراهيم حممد أبو الفضلشرح ج البالغة. ط:2 ج15/16

414/105

1ابراهيم حممد أبو الفضلشرح ج البالغة. :ط:2 ج17/18

414/106

1إبراهيم حممد أبو الفضلشرح ج البالغة. ط:2 ج19/20

1حسني عبد القادريأثر النحاة يف البحث البالغي414/107

7حسني عبد القادرأضواء بالغية على جزء الداريات414/108

3الرازي فخر الديناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز"414/109

1ستيوارت دفنيسجع يف القران414/110

5عبد املطلب حممدالبالغة واألسلوبية" ط:414/1111

2املرجاين عبد القاهردالئل اإلعجاز يف علم املعاين" ط:414/1121

3عبد املطلب حممدالبالغة العربية قراءة أخرى" ط:414/1131

414/114

3سعد حممودمباحث البيان عند األصوليني و البالغيني

414/115

البالغة الواضحة .البيان.واملعاين والبديع 

ودليل البالغة الواضحة

اجلارم على و أمني 

مصطفى

3

3عتيق عبد العزيزعلم البيان414/116

4عتيق عبد العزيزعلم املعاين414/117

4عتيق عبد العزيزعلم البديع414/118

414/119

الصورة الفنية ىف شعر املتنيب الكناية 

والتعريض

4سلطان منري

2سلطان منريالصورة الفنية يف شعر املتنيب- ااز-414/120

414/121

8سالمة حممد حسنياإلعجاز البالغي يف القران الكرمي. ط:1

8سلطان منريتشبيهات املتنيب وجمازاته414/122

414/123

بديع الرتاكيب يف شعر أيب متام –اجلمل 

واألسلوب ط:1

1سلطان منري



414/124

املفارقة و األدب دراسات يف النظرية و 

التطبيق

1سليمان خالد

414/125

2مرزوق حلمييف فلسفة البالغة العربية علم املعاين ط:1

5شريط عبد اللطيفاإلحاطة يف علم البالغة414/126

414/127

أبو علي حممد بركات بالغتنا اليوم بني اجلمالية و الوظيفية ط:1

محدي

15

2املالمو بش عمرإعجاز القران وعلم املعاين ط:414/1281

2سلطان منريالبديع يف شعر شوق ط:414/1292

3سليم عبد اإللهبنيات املتشاة يف اللغة العربية ط:414/1301

414/131

2ناظم عبد اجلليلالبالغة و السلطة يف املغرب ط:414/1321

1أريشنا روزفلسفة البالغة414/133

414/134

البالغة العربية يف ضوء األسلوبية و نظرية 

السياق ط:1

أبو علي حممد بركات 

محدي

2

414/135

الدراسات األدبية ألسلوب القران الكرمي 

ط:1

1األشقر حممد امحد

14امحد فالق عرواهالنزعة املثالية يف ج البالغة414/136

2سعد سليمان محودةالبالغة العربية414/137

6حممد امحد قاسمأساس البالغة-للزخمشري ط:414/1381

414/139

أإليضاح يف علوم البالغة للخطيب القز 

ويين ج:1.ط:3

3حممد عبد املنعم خفاجي

414/140

أإليضاح يف علوم البالغة للخطيب القز 

ويين ج:2. ط:3

3حممد عبد املنعم خفاجي

414/141

6حلمي مرزوقيف فلسفة البالغة العربية علم املعاين ط:1

414/142

2علي اجلارمالبالغة الواضحة – البيان واملعاين والبديع

3محدي الشيخالوايف يف تيسري البالغة414/143



5عبد القاهر اجلرجاينأسرار البالغة يف علم البيان ط:414/1441

2الزخمشريأساس البالغة414/145

414/146

البالغة مفاهيم و مظاهر يف العصر 

اجلاهلي إىل العصر العباسي. ط:1

5رابح العريب

414/147

ااز اللغوي يف لسان العرب  البن 

منظور- دراسة بالغية حتليلية- ط:1

2أمحد هنداوي هالل

4د/ماهر مهدي هاللرؤية بالغية يف الفقه األسلوبية414/148

414/149

التقدمي والتأخري ومباحث الرتكيب بني 

البالغة واألسلوبية

2د/خمتار عطية

414/150

د/حممد مصطفي ابو اثر املتكلمني يف تطور الدرس البالغي

شوارب

7

414/151

علم البيان وبالغة التشبيه يف املعلقات 

السبع( دراسة بالغية)

8د/خمتار عطية

414/152

3د/حممد بركان محدي عليدراسات يف اإلعجاز البياين

414/153

اآلية التفسريية وموقعها يف البيان القرآين 

والباغة العربية

3د/حممد بركان محدي علي

414/154

2السيد امحد اهلامشيجواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع

4شرف الدين الطيبالتبيان يف البيان414/155

2د/محدي الشيخالوايف يف تسري البالغة414/156

6عبد القادر عبد اجلليلاالسلوبية وثالثية الدوائر البالغية414/157

414/158

د/ابراهيم عبد اهللا العروض بني ألصالة واحلداثة

عبداجلواد

5

414/159

د/خفاجي حممد عبد البالغة العربية بني التقليد والتجديد

املنعم

5

414/160

املقاييس البالغية عند اجلاحظ يف البيان 

والتبني

5فوزي السيد عبد ربه



414/161

الكناية يف لسان العرب دراسة بالغية 

حتليلية

2أمحد هنداوي هالل

414/162

اجلناس يف اساس البالغة للزخمشري دراسة 

بالغية حتليلية

2أمحد هنداوي هالل

414/163

فهم االستعارة يف االدب مقارنة جتريبية 

تطبيقية

5حممد امحد محد

3الزخمشرياساس البالغة414/164

8د/يوسف ابوالعدوساالسلوبية الرؤية والتطبيق414/165

11د/يوسف ابوالعدوسالتشبيه واالستعارة منظور مستأنف414/166

414/167

مدخل يف البالغة العربية، علم املعاين 

علم البيان علم البديع

11د/يوسف ابوالعدوس

414/168

املدخل اىل النحو والبالغة يف إعجاز 

القران الكرمي

2د/عمار ساسي

8د/شفيع السيديف القول البالغة العربية وارسطو414/169

10د/حممد ابو شواربقطوف بالغية414/170

3سيبوين عبد الفتاح قيوددراسة بالغية414/171

414/172

6سعد عبد العزيز مصلوحيف البالغة العربية واالسلوبيات اللسانية

414/173

2علي حسن عبد اهللا نوفلةامهات االبواب يف احلروف واملعاين

2شفيع السيداساليب البديع يف البالغة العريب414/174

3عبد العزيز عتيقعلم البديع414/175

414/176

عبد القاهر احلرجاين يف قراءات البالغني 

احملدثني

2عالء نور الدين

3ماهر مهدي هاللرؤية بالغية والنقد واالسلوبية414/177

3عبد الفتاح الشنيالبديع يف ضوء اساليب القرآن الكرمي414/178

414/179

االيضاح يف علوم البالغة  املعاين والبيان 

والبديع

4اخلطيب القزويين

1حممد ابو الشوارباملدخل لدراسة البالغة العربية414/180



2سعد سليمان محودةالبالغة العربية414/181

414/182

البديع بني البالغة العربية واللسانيات 

النصية

3مجيل عبد ايد

414/183

يف ضالل ج البالغة حماولة لفهم جديد 

ج 1

3حممد جواد مغنية

414/184

يف ضالل ج البالغة حماولة لفهم جديد 

ج 2

3حممد جواد مغنية

414/185

يف ضالل ج البالغة حماولة لفهم جديد 

ج 3

3حممد جواد مغنية

414/186

يف ضالل ج البالغة حماولة لفهم جديد 

ج 4

3حممد جواد مغنية

5عبد العزيز عتيقعلم املعاين414/187

414/188

عروس االفراح يف شرح تلخيص املفتاح 

ج1/ج2

3اء الدين السبكي

414/189

عروس االفراح يف شرح تلخيص املفتاح 

ج3/ج4

3اء الدين السبكي

2عبد اجلليل ناظمالبالغة والسلطة يف املغرب414/190

2أمحد حممود املعريقطوف يف بالغة العرب414/191

6عبد الرمحن علي هاشمتدريس البالغة العربية414/192

414/193

املصطلحات اللسانية والبالغة واالسلوبية 

والشعرية

5حممد اهلادي لوطارن

414/194

رؤي يف البالغة العربية دراسة تطبيق 

ملباحث علم املعاين

6د/أمحد املعري

414/195

رؤي يف البالغة العربية دراسة تطبيق 

ملباحث علم البيان

6د/أمحد املعري

6حممد طه حممد هاليلتوضيح البديع يف البالغة414/196

414/197

طرائف تدريس االدب والبالغة والتعبري 

بني التنظري والتطبيق

8سعاد عبد الكرمي



414/198

علم البديع ودالالت االغراض يف شعر 

البحرتي دراسة بالغية

6خمتار عطية

5السيد حممد شيخونااليضاح يف التمثيل البالغي414/199

414/200

6علي اجلازمالبالغة الواضحة ، البيان واملعاين والبديع

414/201

علم املعاين ودالالت االمر يف القران 

الكرمي دراسة بالغية

6خمتار عطية

414/202

مسرحة البالغة العربية ، تعلم وتعليم 

الباغة عن طريق املسرح / علم البيان ، 

ج1

3رمسي علي عابد

414/203

مسرحة البالغة العربية ، تعلم وتعليم 

الباغة عن طريق املسرح / علم املعاين ، 

ج2

3رمسي علي عابد

414/204

مسرحة البالغة العربية ، تعلم وتعليم 

الباغة عن طريق املسرح / علم البديع ، 

ج3

3رمسي علي عابد

414/205

البالغة العربية يف ضوء االسلوبية ونظرية 

السياق

حممد بركات محدي ابو 

علي

3

4عبد القادر عبد اجلليلاالسلوبية وثالثية الدوائر البالغية414/206

6اجلرجاين حممداالشارات والتنبيهات يف علم البالغة414/207

414/208

بالغة الوفرة وبالغة الندرة مبحث يف 

االجياز واألطناب

2نور اهلدي باديس

414/209

تأمالت وخواطر لغوية وبالغية من وحي 

القران الكرمي

1خضر عبد اهللا تايه

414/210

احلجاج بني النظرية واالسلوب ، عن 

كتاب حنو املعاين واملبين

5باتريك شارودو

414/211

احلجاج يف البالغة املعاصرة ، حبث يف 

بالغة النقد املعاصر

5حممد سامل حممد االمني



414/212

احلجاج مفهومه و جماالته، دراسات 

نظرية وتطبيقية يف البالغة اجلديدة، ج1

5د/ حافظ امساعيلي علوي

414/213

احلجاج مفهومه و جماالته،  دراسات 

نظرية وتطبيقية يف البالغة اجلديدة، ج2

5د/ حافظ امساعيلي علوي

414/214

احلجاج مفهومه و جماالته،  دراسات 

نظرية وتطبيقية يف البالغة اجلديدة، ج3

5د/ حافظ امساعيلي علوي

414/215

احلجاج مفهومه و جماالته،  دراسات 

نظرية وتطبيقية يف البالغة اجلديدة، ج4

5د/ حافظ امساعيلي علوي

414/216

احلجاج مفهومه و جماالته،  دراسات 

نظرية وتطبيقية يف البالغة اجلديدة، ج5

5د/ حافظ امساعيلي علوي

414/217

 منهج سيبويه يف االحتجاج ما لقراءات 

وهلا

5د/إدريس مقبول

414/218

5السيد امحد اهلامشيجواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع

414/219

سلطة النهي علي الدالالت الشكل 

البالغي

5د/فايز الفرعان

6د/علي فراجيحماضرات وتطبيقات يف علم البيان414/220

414/221

3جار اهللا ايب القاسم حمموداساس البالغة

414/222

علي اجلارم و مصطفي البالغة الواضحة البيان واملعاين والبديع

امني

3

414/223

علي بن ايب طالب عليه ج البالغة

السالم

3



414/224

امناط النصوص النظرية والتطبيق الوصفي 

التفسريي، السردي ، احلواري 

،احلجامي،اإلخباري ،االمري.

4حمفوظ كحوال

414/225

علم البديع بني االتباع واالبتداع ،دراسة 

نظرية وتطبيقية يف شعر اخلنساء

6يوسف حسين عبد اجلليل

1عيد رجاءفلسفة البالغة بني التقنية والتطور414/226

414/227

5حممد الشريف تسري عباسالقرنية يف البالغة العربية، دراسة بيانية

414/228

احلجاج يف البالغة املعاصرة حبث يف 

بالغة النقد

5حممد امني ، حممد سامل

9د/ربيع حممدعلوم البالغة العربية414/229

414/230

3امحد ا لسيد هلامشيجواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع

5قاسم حممد امحدعلوم البالغة البديع والبيان واملعاين414/231

8د/بودوخة مسعوداالسلوبية وخصائص اللغة الشعرية414/232

6د/ ابو العدوس يوسفالبالغة واالسلوبية مقدمات عامة414/233

414/234

املبسط يف علوم البالغة املعاين والبيان 

والبديع مناذج تطبيقية

5الالدقي حممد طاهر

414/235

علم البديع دراسة تارخيية وفنية ألصول 

البالغة ومسائل البديع

5د/عبدالفتاح بسيوين

414/236

بني املكنية والتبعية وااز العقلي عرض 

وحتليل وموازنة.

5د/عبد الفتاح بسيوين

4اخلويسكي زين كاملفنون بالغية ط414/2371

414/238

رؤى يف البالغة العربية: دراسة تطبيقية 

ملباحث علم املعاين ط1

7املصري أمحد حممود

414/239

طرائق املعاين: قراءة يف فهم طائفة من 

النقاد احملدثني للشعر والبالغة ط1

3عادل حسين



414/240

االعجاز الصريف يف القرآن الكرمي: دراسة 

نظرية تطبيقية، التوظيف البالغي لصيغة 

الكلمة ط1

3هنداوي عبد احلميد أمحد

414/241

3ابو العدوس يوسفاالستعارة يف دراسات املستشرقني ط1

3الزين عبد القادراملرشد يف البالغة ط414/2421

3القزويين جالل الدينالتلخيص يف علوم البالغة414/243

414/244

3عتيق عبد اهلاديعلم البالغة بني األصالة واملعاصرة ط1

414/245

االعجاز البالغي يف القرآن الكرمي عند 

املعتزلة

4مرزوق حسن

1أبو مغلي مسيحعلم االسلوبية والبالغة ط414/2461

3لطيفة مرحوماملفيد يف البالغة414/247

3فراجي عليحماضرات وتطبيقاته يف علم البيان414/248

414/249

املصطلح البالغي : قراءة سياقية يف 

مصادر اللغة العربية حىت القرن 3ه

2مصطفاوي عبد اجلليل

414/250

تصريف القول يف القصص القرآين : 

دراسة بالغية حتليلية لقصة موسى عليه 

السالم

3املستغامني حممد صايف

414/251

5قاسم حممد امحدعلوم البالغة : البديع والبيان واملعاين ط1

5عادل عبد اللطيفبالغة اإلقناع يف املناظرة ط414/2521

414/253

احلجاج : مفهومه وجماالته : دراسات 

نظرية وتطبيقية حمكمة يف اخلطابة اجلديدة 

ج1 ط1

5جمموعة مؤلفني

414/254

احلجاج : مفهومه وجماالته : دراسات 

نظرية وتطبيقية حمكمة يف اخلطابة اجلديدة 

ج1 ط2

4جمموعة مؤلفني



414/255

اإلعجاز البالغي يف القران الكرمي عند 

السيوطي يف كتابية اإلتقان ومعرتك 

األقران ط1

3علي املوسوي

414/256

القرينة يف البالغة العربية : دراسات بيانية 

ط1

3حممد الشريف تسري عباس

414/257

3مجال بين عطا مالك حممدالسجع يف العهصر اجلاهلي ط1

3العشراوي عبد اجلليلاحلجاج يف اخلطابة البنيوية ط414/2581

414/259

املستوى البالغي البيان والبديع وعلم 

املعاين ط1

3زايد فهد خليل

414/260

بالغة احلنف الرتكييب يف القرآن الكرمي 

ط1

3األسعد عدنان عبد السالم

3اجلرجاين السيد الشريفاحلاشية على املطول ط414/2611

414/262

املعسكري العريب بن عبد احلقيقة وااز يف الرحلة اىل احلجاز ط1

اهللا

2

414/263

األسلوبية والبالغة العربية : مقاربة مجالية 

ط1

3بودوخة مسعود

3الشني عبد الفتاحالبيان يف ضوء أساليب القرآن الكرمي414/264

3قصاب وليد إبراهيمعلم البديع414/265

3قصاب وليد إبراهيمعلم املعاين414/266

3قصاب وليد إبراهيمعلم البيان414/267

414/268

البالغة العربية يف ضوء البالغات املعاصرة 

بني الفرنسية والعربية

3نويوات خمتار

414/269

معامل حنوية وأسلوبية يف األمثال الشعبية 

اجلزائرية

3عيالن حممد

414/270

حول اإلعجاز البالغي للقرآن - قضايا 

ومباحث

3طبل حسن

414/271

من أسرار التعبري يف القرآن الكرمي -

احلروف ط1

3عبد الفتاح الشني



3جمموعة مؤلفنيدروس البالغة ط414/2721

3هلوميل باديسمظاهر التداولية يف مفتاح العلوم414/273

414/274

منطية الصورة التشبيهية يف اخلطاب 

القرآين ط1

بلخضر أمحد

3

414/275

من أسرار التعبري يف القرأن الكرمي  

الفاصلة القرأنية

ال شني عبد الفتاح

3

414/276

املدخل إىل علم األسلوبية والبالغة العربية 

ط1

عيسى سحر سليمان

3

414/277

اإلتصال اللساين وآلياته التداولية يف 

كتاب الصناعتني أليب هالل العسكري 

3ط1

414/278

من أسرار التعبري يف القرأن الكرمي صفاء 

4الكلمة ط1

414/279

الدرس الداليل عند عبد القادر اجلرجايت 

ط1

الزيادي تراث حاكم

5

2الشيخ محديالواقي يف تيسري البالغة414/280

414/281

حتليل اخلطاب البالغي : دراسة يف 

تشكيل املفاهيم والوظائف

عماد عبد اللطيف

4

414/282

بالغة اخلطاب االقناعي حنو تصور نسقي 

لبالغة اخلطاب

حسن املودن

4

قواعد اللغة 415

عدد النسخ اسم المؤلفعنوان الكتابالرقم 

14السيد عبد الرمحنشرح التسهيل إلبن مالك ج415/11

1قباوة فخر الدينابن عصفور و التصريف415/2

38السيوطي جالل الديناالقرتاح علم أصول النحو415/3

2السر قسطي أبو عثمانكتاب األفعال ج415/41

2الزجاجي أبو القاسماجلمل ط415/52



415/6

املنقوص و املمدود للفراء و التنبيهات 

البن محزة

2عبد العزيز

16لراجحي عبدهدروس يف علوم النحو415/7

2احللواين حممد خريأصول النحو العريب415/8

1عتيق عبد العزيزاملدخل اىل علم الصرف415/9

415/10

1النجا حممدضياء السالك اىل أوضح املسالك ج1

415/11

1النجا حممدضياء السالك غاىل أوضح املسالك ج2

415/12

1لنجا حممدضياء السالك إىل أوضح املسالك ج4

2ابن عصفور علياملعرب- ج415/132

1خراكوفسكيدراسات يف علم النحو العريب415/14

415/15

2الليلي أبو جعفربغية اآلمال يف معرفة مستقبل األفعال

5الفراد أبو زكريااملذكر و املؤنث415/16

5املوسى ادحاشية علي االستشراف املعاصر415/17

4علي اسعدقصة القواعد يف اللغة العربية415/18

1علي اسعداساسيات النحو العريب415/19

6قباوة فخر الدينتصريف األمساء و األفعال415/20

6جطل مصطفىنظام اجلملة عند اللغويني العرب ج415/211

1جطل مصطفينظام اجلملة عند اللغويني العرب ج415/222

2اجلرجايناملقتصد يف شرح اإليضاح415/23

2اجلرجاين عبد القاهراملقتصد يف شرح اإليضاح جملد 415/242

415/25

15الفارسي أبو علي احلسنالتكملة. وهي اجلزء الثاين من اإليضاح

415/26

املصطلح النحوي نشأته و تطوره حىت 

آخر القرن الثالث اهلجري

30القوزي عوض



415/27

20بن محودة امحدقواعد الصرف و النحو يف اللغة العربية

1السعدي أبو القاسمكتاب األفعال  ج415/281

1السعدي أبو القاسمكتاب األفعال  ج415/292

1السعدي أبو القاسمكتاب األفعال  ج415/303

6االشبيلي ابن عصفوراملمتع يف التصريفج1.ط415/315

6االشبيلي ابن عصفوراملمتع يف التصريف ج2.ط415/325

2الزجاجي أبو القاسماإليضاح يف علل النحو ط415/335

14عمر امحد خمتارالنحو األساسي415/34

415/35

اساسيات القواعد النحوية مصطلحا و 

تطبيقا

1السيد حممود

6السامرائي ابراهيمالفعل زمانه و أبنيته- ط415/363

10األندلسي حممدألفية ابن مالك يف النحو و الصرف415/37

12اخلويل حممدقواعد حتويلية للغة العربية415/38

1القرطيب ابن مضاءالرد على النحاة415/39

415/40

اجلملة النحوية نشأة و تطورا و 

إعرابا.ط2+1

7الدجين فتحي

415/41

السريايف النحوي يف ضوء شرحه لكتاب 

سيبويه

1فائز عبد املنعم

415/42

ابن هشام ابر حممد عبد أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك ج1

اهللا

3

415/43

ابن هشام أبو حممد عبد أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك ج2

اهللا

3

415/44

3ابن هشام ابوحممد عبدا هللاأوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك-ج3

415/45

3ابن هشام ابوحممدعبداهللاأوضح املسالك إىل الفيةابن مالك.ج:4

415/46

التبيني عن مذاهب النحويني البصريني 

والكوفيني

2العكربي ابوالبقاء



6حسن عباسالنحو الوايف.ج:1.ط:415/472

6حسن عباسالنحو الوايف.ج:2.ط:415/482

6حسن عباسالنحو الوايف.:3.ط:415/497

6حسن عباسالنحو الوايف.ج:4.ط:415/507

8األفغاين سعيديف أصول النحو415/51

4ابن عقيل اء الدينشرح ابن عقيل.ج:1-ج:415/522

3ابن عقيل اء الدينشرح ابن عقيل.ج:3-ج:415/534

415/54

املوجز يف قواعد اللغة العربية 

وشواهدها.ط:3

10األفغاين سعيد

5حممود عزيزاملفصل يف النحو واإلعراب.ج:415/551

415/56

5ابن هشام ابوعبداهللا حممدختليص الشواهد وتلخيص الفوائد

415/57

6عليان هشاماملرجع السهل يف قواعد النحو العريب.ط:5

415/58

ابن كمال مشس الدين اسرارالنحو

امحد

3

11ضيف شوقيجتديدا لنحو .ط:415/592

415/60

3اجلارم عليالنحو الواضح يف قواعد اللغة العربية.ج:1

415/61

3اجلارم عليالنحو الواضح يف قواعد اللغة العربية.ج:2

415/62

النحو الواضح يف قواعد اللغة العربية 

.ج:3

3اجلارم علي

2حممود عزيز خليلاملفصل يف النحو و اإلعراب ج:415/632

415/64

املفصل يف النحو واإلعراب.ج:3-

احلروف والضروف واألدوات

2حممود عزيز خليل

1الدجين عبد الفتاحيف الصرف العريب نشأة ودراسة.ط:415/652

415/66

الكامل يف النحو والصرف و 

اإلعراب.ط:6

1قبشي امحد



4ألراجحي عبدهالتطبيق الصريف415/67

4الفضلى عبدا هلاديخمتصرا لنحو.ط:415/6811

415/69

3التميمي صبيحارشادالسالك إىل الفيةابن مالك.ج:1

4اليزجي كمالاألصول العملية يف قواعد اللغة415/70

20عبادة حممد ابراهيماجلملة العربية-دراسةلغويةحنوية415/71

8ألفضلي عبدا هلاديدراسات يف الفعل415/72

415/73

الرتاكيب اللغوية يف العربية-دراسة وصفية 

تطبيقية

1ر هادي

1جطل مصطفيالنحو والصرف-415/74-1

1بيطار عاصمالنحو والصرف415/75

415/76

ابن احلاجب عثمان ابن كتاب االمايل النحوية

عمر

1

415/77

دروس يف النحو-دروس مبسطة مع 

تطبيقات منوذجية-

7بن محو حممد

13عثمان حممد منصوراملقتطف يف النحو والصرف415/78

415/79

األفعال املعتلة-دراسة حتليلية من خالل 

مؤلفات النحويني والصرفيني القدماء

20االخضرضيف اهللا حممد

40عطوي محيداملساعدة على إحسان القواعد415/80

15بن محودة بوعالممفاتيح اللغة العربية415/81

12ألفلي عبد اهلاديخمتصرا لصرف.ط:415/823

1املنصوري علي جابرحماضرات يف علم الصرف415/83

415/84

عبد احلميد حممد حمي شرح قطرالندى وبل الصدى

الدين

15

415/85

32ابن جين ابوالفتح عثمانعلل التنبيه .ط:2

415/86

شرح أملكودي على األلفية يف علم 

الصرف والنحو

15اجلبان مجال الدين حممد



415/87

هداية السالك إىل الفيةابن 

مالك.ج:2.ط:2

3التميمي صبح

415/88

شرح العالمة حيرق اليمين الكبري على 

المية األفعال

ابن مالك مجال الدين 

حممد

15

415/89

عبد احلميد حممد حمي التحفة السنية بشرح املقدمة األجرومية

الدين

10

11ابن عقيل اء الدينشرح بن عقيل ج415/901

11ابن عقيل اء الدينشرح بن عقيل ج415/912

415/92

30بلعيد صاحلاإلحاطة يف النحو السنة  1       اجلامعية

415/93

30دراسات يف النحو العريبالتعدية والتضمني يف األفعال العربية

415/94

زمن الفعل يف اللغة العربية قراءته وجهاته 

(دراسات يف النحو العريب)

20توامة عبد اجلبار

20بلعيد صاحلاإلحاطة يف النحو السنة2 اجلامعية415/95

415/96

الرتاكيب النحوية وسياقاا املختلفة عند 

اإلمام عبد القاهر

20بالعيد صاحل اجلرجاين

415/97

تشو مسكي نوم املعرفة اللغوية طبيعتها 

وأصوهلا واستخدامها

3تر :فتحي حممد

12ليوتر جوننظرية  تشو مسكي اللغوية415/98

4ياقوت امحد سليماناألفعال غرياملتصرفةو شبه املتصرفة415/99

2ألراجحي عبدهدروس يف شروح األلفية415/100

415/101

املبىن للمجهول يف الدرس النحوي ل 

التطبيق يف القران الكرمي

4ياقوت حممود سليمان

7بسيوين كمالاملفردات النحوية415/102

415/103

1طلب عبد احلميد السيدذيب النحو ج1 ط2

415/104

1طلب عبد احلميد السيدذيب النحو ج2 ط 2



415/105

5اخل ويسكي زين كاملمواضيع اللبس عند النحاة و الصرفيني

415/106

19بلعيد صاحلالنحو الوظيفي . السنة الثالثة اجلامعية

20بوعناين خمتارحنو اجلمل415/107

1السيد صربي ابراهيمالكايف يف النحو وتطبيقاته ج415/1081

4السيد صربي ابراهيمالكايف يف النحو وتطبيقاته ج415/1092

1ابن عقيل اء الدينشرح ابن عقيل ج415/1101

415/111

مهذب الدين مهلب بن نضم الفرائد وحصر الشرائد

حسن

2

415/112

2الزخمشري حممود بن عمراملفصل يف علم العربية

415/113

4ابن احلاجب مجال الدينالكافية يف النحو ج 1

415/114

4ابن احلاجب مجال الدينالكافية يف النحو ج 2

415/115

أوضح املسالك إيل ألفية ابن مالك 

ج1+ج2

5ابن هشام

415/116

أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك 

ج3+ج4

5ابن هشام

415/117

عبد اللطيف حممد النحو االساسى

وآخرون

4

2اخل ويسكي زين كاملالصرف العريب .صياغة جديدة415/118

5ألبقري امحد ماهرالنحو العريب .شواهده ومقدماته415/119

1اخلويسكي زين كاملالنحو العريب .صياغة جديدة415/120

3بندق حممد حممودتيسري قواعد النحو ج 415/1211

5احلمالوي امحدشذا احلرف يف فن الصرف415/122

3ابراهيم عبد العليمتيسري اإلعالل و اإلبدال415/123

5ابن عقيل اء الدينشرح ابن عقيل اجلز 1  ط415/1245



5ابن عقيل اء الدينشرح ابن عقيل ج2  ط415/1255

5طلب عبد احلمل سيدذيب النحو ج1 ط415/1262

415/127

5طلب عبد احلميد السيدذيب النحو ج2 ط2

5طلب عبد احلميدذيب النحو ج3  ط415/1282

415/129

5طلب عبد احلميد السيدذيب النحو ج 4  ط2

415/130

5طلب عبد احلميد السيدذيب النحو  ج5   قسم الصرف ط 2

415/131

3الزبيدى سعيد جاسمالقياس يف النحو العريب.نشأته و تطوره

415/132

سعيد عبد الستار عبد أساسيات علم الصرف ج1 ط2

اللطيف

9

415/133

سعيد عبد الستار عبد اساسيات علم الصرف ج2 ط2

اللطيف

9

415/134

سعيد عبد الستار عبد أساسيات علم الصرف ج3 ط2

اللطيف

9

415/135

1الدحداح أنطوانمعجم قواعد العربية العاملية  عريب-فرنسي

415/136

معجم قواعد العربية العاملية –زائد مسرد 

باملصطلحات.عريب. اجنليزي.فرنسي  ط2

3الدحداح أنطوان

5اهلامشي امحد بن ابراهيمالقواعد األساسية للغة العربية  ط415/1373

5دراز طنطاوي حممداالبتداء و ناسخه415/138

415/139

علم الصرف العريب –أصول البناء و 

قوانني التحليل

10املتويل صربي

5نور الدين عصاممصطلح التذكري و التأنيث415/140

415/141

شرح ابن عقيل علي ألفية ابن مالك ج1 

ط4

3ابن عقيل جالل الدين



415/142

شرح ابن عقيل علي ألفية ابن مالك ج2 

 ط4

3ابن عقيل جالل الدين

3ألراجحي عبدهالتطبيق الصريف ط415/1432

415/144

كتاب األشباه و النظائر يف النحو 

ج1+2  ط3

3السيوطي جالل الدين

415/145

كتاب األشباه و النظائر يف النحو 

ج3+4  ط3

3السيوطي جالل الدين

10ألراجحي عبدهالتطبيق النحوي415/146

415/147

األسس النحوية و اإلمالئية يف اللغة 

العربية

3الق راضي الطاهر خليفة

415/148

مناهج الصواب يف علم اإلعراب عبد  

ابن رمحة

1كرمي الالمي عبد الرمحن

415/149

5السوسة عباسالعربية الفصحى املعاصرة و أصوهلا الرتاثية

6أبو السعود سالمةتيسري الصرف415/150

415/151

1الالمي عبد الرمحان كرميمنهج الصواب يف علم اإلعراب

3بن محودة بوعالممفاتيح اللغة العربية415/152

415/153

املرشد إىل قواعد اللغة العربية-املرحلة 

االبتدائية

3البياع خالدية

415/154

املرشد إيل قواعد اللغة العربية- املرحلة 

اإلعدادية

5البياع خالدية

415/155

املرشد إىل قواعد اللغة العربية- املرحلة 

الثانوية

4البياع خالدية

415/156

مصطلحات علم أصول النحو. دراسة و 

كشاف معجمي

8الرتجي اشرف ماهر

415/157

4مكرم عبد العايل ساملاحللقة املفقودة يف تاريخ النحو العريب ط2



415/158

أصول النحو العريب يف نظرية النحاة و 

رأي ابن مضاء و ضوء علم اللغة احلديث 

ط6

2عبد حممد

415/159

مهارات تدريس النحو العريب (النظرية و 

التطبيق) ط1

2عمر حسن عبد الباري

415/160

األشباه و النظائر يف النحو العريب 

ج1+2  ط3

6السيوطي جالل الدين

415/161

األشباه و النظائر يف النحو العريب 

ج3+4  ط3

6السيوطي جالل الدين

415/162

األشباه و النظائر يف النحو العريب ج5+  

6   ط3

6السيوطي جالل الدين

415/163

األشباه و النظائر يف النحو العريب 

ج7+8  ط3

6السيوطي جالل الدين

415/164

األشباه و النظائر يف النحو العريب ج9   

ط3

6السيوطي جالل الدين

415/165

5االسرتباضي رضي الدينشرح كافية ابن احلاجب ط1- ج1

415/166

5االسرتباضي رضي الدينشرح كافية ابن احلاجب ط1 –ج2

415/167

5االسرتباضي رضي الدينشرح كافية ابن احلاجب ط1-ج3

415/168

5االسرتباضي رضي الدينشرح كافية ابن احلاجب ط1 –ج4

415/169

5اإلسرتباضي رضي الدينشرح كافية ابن احلاجب ط:1 . ج:5

5الفاخوري(حمقق)شرح ابن عقيل. ط:5 . ج؛415/1701

5الفاخوري(حمقق)شرح ابن عقيل ط:5. ج:415/1712

415/172

شرح األمشوين على ألفية ابن مالك ط:1 

ج:1

2محد حسن



415/173

شرح األمشوين على الغية ابن مالك ط:1 

ج:2

2محد حسن

415/174

شرح األمشوين على ألفية ابن مالك ط:1 

ج:3

2محد حسن

415/175

شرح األشم وين على ألفية ابن مالك " 

ط:1 ج:4

2محد حسن

5األنصاري ابن هشامشرح قطر الندى وبل الصدى" ط:415/1762

415/177

شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك 

ط:1

5عيون السود حممد باسل

415/178

احللقة املفقودة يف تاريخ النحو العريب 

ط:2

4مكرم عبد العال سامل

5حسانني عفاف" يف أدلة النحو" ط:415/1791

1صالح شعباناجلملة الوصفية يف النحو العريب415/180

2ابن عصفور ألألشبيليشرح مجل الزجاجي ط:1 ج:415/1811

2ابن عصفور ألألشبيليشرح مجل الزجاجي ط:1 ج:415/1822

2ابن عصفور ألألشبيليشرح مجل الزجاجي ط:1 ج:415/1833

415/184

2السامرائي فاضل صاحلاجلملة العربية تأليفها وأقسامها ط: 1

415/185

تطبيقات لغوية يف النحو والصرف 

والبالغة ط: 1

2عبد احلميد عبد املنعم

415/186

صراع األمناط اللغوية (دراسة يف بنية 

الكلمة العربية) ط:1

7الصرايرة رانيا سامل

415/187

ألفية ابن مالك يف النحو والصرف "شرح 

ميسر"  ج1 ط:1

6اخل ويسكي زين كامل

415/188

ألفية ابن مالك يف النحو والصرف "شرح 

ميسر"  ج4 ط:1

6الويسكي زين كامل

415/189

شرح السيوطي على ألفية ابن مالك 

املسمى بالبهجة املرضية ج 1

7اخل ويسكي زين كامل



415/190

النحو العريب، نشأته، تطوره، مدارسه، 

رجاله

5رواي صالح

415/191

مثرة اخلالف بني النحويني البصريني 

والكوفيني

4صربه حممد حسنني

415/192

علم النحو العريب ( رؤية جديدة وعرض 

نقدي مفاهيم املصطلحات)

2املتويل صربي

2ألعبيدي شعبان عوضالتعليل الغوي يف كتاب سيبويه ط:415/1931

2صالح شعباناجلملة الوصفية يف النحو العريب415/194

5مرتجي حمموديف الصرف وتطبيقاته415/195

5مرتجي حمموديف النحو وتطبيقاته415/196

2ضيف شوقياملدارس النحوية ط:415/1976

415/198

التصريف امللوكي، كتاب يف علم 

الفنولوجيا العربية وعلم تفاعل األصوات 

ووظائفها ط:1

ابن جين زهرات البد 

راوي، حمقق

2

415/199

كتاب األشباه والنظائر يف النحو ج 1 

ط: 3

1السيوطي جالل الدين

4مكرم عبد العايل ساملتطبيقات حنوية وبالغية ط:415/2001

415/201

املنظومة النحوية املنسوبة إىل اخلليل 

الفراهيدي

3عفيفي امحد

1الزخمشري أيب القاسماملفصل يف صنعة اإلعراب ط:415/2021

3صالح شعبانتصريف األفعال يف اللغة العربية415/203

5مكرم عبد العايل ساملتدريبات حنوية ولغوية ط415/2042

3علي أبو الدعاعتقومي الفكر النحوي415/205

415/206

علم الصرف (املوسوعة الثقافية العلمية) 

ط:2

2إميل يعقوب

415/207

2ابراهيم عبد اجلواد ابراهيمأسس علم الصرف ط:3

415/208

3السحيمات يوسف حسنيمبادئ يف الصرف ط:3



2مشس الدين ابراهيممرجع الطالب يف قواعد النحو ط:415/2092

415/210

خصائص التأليف النحوي يف القرن 14 

هـ ط:1

4أبو تاعي سعود بن غازي

1ألبيايت سناد محيدقواعد النحو العريب ط:415/2111

2السيد ابراهيم صربيلغة القران الكرمي يف سورة النور415/212

5نادية رمضان النجارأحباث حنوية ولغوية ج 1 ط:415/2131

5هاين الفرن وايناخلالصة يف النحو ط:415/2141

415/215

ألفية ابن مالك يف النحو والصرف. ج1 

ط:2

6اخل ويسكي زين كامل

415/216

ألفية ابن مالك يف النحو والصرف. ج2 

ط:2

6اخل ويسكي زين كامل

415/217

ألفية ابن مالك يف النحو والصرف. ج3 

ط:2

6اخل ويسكي زين كامل

415/218

ألفية ابن مالك يف النحو والصرف. ج4 

ط:2

6اخل ويسكي زين كامل

5شعبان صالحتصريف األمساء يف اللغة العربية415/219

5صاحل سليم الفاخريتصريف األفعال واملصادر واملشتقات415/220

2عبده ألراجحيدروس يف املذاهب النحوية415/221

415/222

صور األمر يف العربية بني التنظري 

واالستعمال ط:1

5أبو تاعي سعود بن غازي

4ابن هشامشرح قطر الندى وبل الصدى415/223

415/224

االسرتباذي حممد بن شرح كافية بن احلاجب ج1 ط:1

احلسن

2

415/225

االسرتباذي حممد بن شرح كافية بن احلاجب ج2 ط:1

احلسن

2

415/226

االسرتباذي حممد بن شرح كافية بن احلاجب ج3 ط:1

احلسن

2

415/227

االسرتباذي حممد بن شرح كافية بن احلاجب ج4 ط:1

احلسن

2



6اخل ويسكي زين كاملمنتخبات من النحو والصرف415/228

2عبده ألراجحيدروس يف املذاهب النحوية415/229

5ألنادري حممد اسعدحنو اللغة العربية415/230

415/231

شرح ابن طولون على ألفية بن مالك 

ج1 ط:1

ألكبسي عبد احلميد 

جاسم

2

415/232

شرح ابن طولون على ألفية بن مالك 

ج2 ط:1

الكيسي عبد احلميد 

جاسم

2

2محزة عفت وصالأساسيات يف علم النحو ط:415/2331

415/234

ألفية بن مالك يف النحو والصرف شرح 

ميسر ط1 ج3

8اخلويسكي زين كامل

415/235

املسافة بني التنظري النحوي والتطبيق 

اللغوي ط:1

4عمايرة خليل امحد

415/236

شرح خمتصر التصريف العريب يف فن 

الصرف

5مكرم عبد العال

5أمحد عيسي االمحداملعين يف اللغة العربية415/237

415/238

ابو السعود سالمة ابو املبسط يف فن النحو

السعود

3

2د/ البدراوي زهرانموصل الطالب إيل قواعد االعراب415/239

415/240

مجلة الشرط عند النحاة واالصولني العرب 

يف ضوء نظرية النحو العاملي

5مازن الوعر

415/241

وحيد الدين طاهر عبد املعاقبة يف نظام اللغة العربية

العزيز

3

2مسيع ابو مغليفصول ومقاالت لغوية415/242

415/243

3د/حفظي شيةاساسيات يف اللغة العربية قواعد وتطبيق

9ايب القاسم السعديكتاب االفعال415/244

3عبده الراجعيالتطبيق النحوي415/245

3عبده الراجعىالتطبيق الصريف415/246

3رجاء بن سالمةمفاهيم علمية التذكري والتأنيث415/247



9محدي الشيخالوايف يف تسري الصرف والنحو415/248

3نوزاد حسن أمحداملنهج الوصفي يف كتاب سيبويه415/249

2إمساعيل أمحد العماريمهارات اللغة العربية415/250

415/251

التاريخ النصي للنحو العريب من خالل 

مفهوم االضافة

3عبد السالم العيساوي

415/252

2بن هشام االنصاريشرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب

9نادية رمضان النجاراحباث حنوية ولغوية415/253

8رانيا سامل الصرايرةصراع االمناط اللغوية415/254

1بلعيد صاحليف اصول النحو415/255

5حسن مخيس امللخنظرية االصل والفرع يف النحو العريب415/256

2فاضل صاحل السمراينمعاين النحو   ج/415/2571

2فاضل صاحل السمراينمعاين النحو  ج/415/2582

2فاضل صاحل السمراينمعاين النحو  ج/415/2593

2فاضل صاحل السمراينمعاين النحو  ج/415/2604

2عزيزة يونس بشريالنحو يف ضالل القرآن الكرمي415/261

5ماجدة حممد أنورفن النحو بني اليونانية والسريانية415/262

415/263

5سعود بن غازي أبو تاكيفن النحو بني اليونانية والسريانية

10نلصر لوحشيي املنصوبات وارورات يف العربية415/264

415/265

3محدي حممود عبد املطلباخلالصة يف علم النحو

415/266

3منصور علي عبد السميعالضروري يف صناعة النحو

2حسني عباس الرفايعيةظاهرة الشذوذ يف الصرف العريب415/267

2عبده الراجحيالتطبيق النحوي415/268

2أمحد جاسر البلعاويالنحو واإلعراب وأوزان الصرف415/269

2مسري كربيتكتاب األفعال415/270



415/271

التعليل النحوي يف الدرس اللغوي القدمي 

واحلديث

2خالد بن مهنا الكندي

415/272

3كامل مصطفى اهلنداويشرح ملحة اإلعراب

7علي أبو املكارمأصول التفكري النحوي415/273

2ابراهيم عبود السامرائياملفيد يف املدارس النحوية415/274

2زين كامل اخلويسكيمن حنو أوضح املسالك415/275

415/276

العالمة اإلعرابية يف اجلملة بني القدمي 

واحلديث

3حممود محاسة عبد اللطيف

5عبده الراجحيالتطبيق الصريف415/277

415/278

أبنية الصرف يف كتاب سيبويه معجم 

ودراسة

3خدجية احلديثي

2كرمي حسني اخلالديمناهج التأليف النحوي415/279

415/280

2امحد عبد الستار اجلواريحنو الفعل

415/281

2امحد عبد الستار اجلواريحنوالتيسري

415/282

1امحد عبد الستار اجلواريحنو القران

415/283

2امحد عبد الستار اجلواريحنو املعاين

415/284

االخطاء الشائعة النحوية والصرفية 

واإلمالئية

5فهد خليل زايد

415/285

شرح األجرومية لإلمام أيب عبد اهللا حممد 

بن داود الصنهاجي

3حممد بن صاحل العثيمني

415/286

2عبد اجلليل يوسفالظواهر النحوية والصرفية يف شعر املتنيب

2ابراهيم بركاتالنحو العريب ج/415/2871

2ابراهيم بركاتالنحو العريب ج/415/2882



2ابراهيم بركاتالنحو العريب ج/415/2893

2ابراهيم بركاتالنحو العريب ج/415/2904

2ابراهيم بركاتالنحو العريب ج/415/2915

7شذى جرارابرام احلكم النحوي عند ابن جين415/292

5السمعاين أيب سعيدأدب اإلمالء واإلستمالء415/293

5ابراهيم مشس الدينمرجع الطالب يف اإلعراب415/294

5ابراهيم مشس الدينمرجع الطالب يف اإلمالء415/295

5ابراهيم مشس الدينمرجع الطالب يف قواعد النحو415/296

5ابراهيم مشس الدينمرجع الطالب يف تعريف األفعال415/297

5ابراهيم مشس الدينمرجع الطالب يف تسيري االنشاء415/298

5ابراهيم مشس الدينمرجع الطالب يف االنشاء415/299

415/300

حاشية اخلضري على شرح ابن عقيل 

على ألفية ابن مالك ج/1

5تركي فرحان املصطفى

415/301

حاشية اخلضري على شرح ابن عقيل 

على ألفية ابن مالك ج/2

5تركي فرحان املصطفى

4السيوطي جالل الديناألشباه والنظائر يف النحو ج: 415/3022-1

4السيوطي جالل الديناألشباه والنظائر يف النحو ج: 415/3034-3

5عارف أمحد احلجاويقواعد اللغة العربية415/304

5خليل عطيةقواعد اللغة العربية415/305

6سعد كرمي الفقيقواعد اللغة العربية415/306

6زين كامل اخلويسكيالنحو العريب:  صياغة جديدة415/307

415/308

الكامل يف النحو والصرف. الكتاب 

األول: النحو

5علي حممود النايب

415/309

الكامل يف النحو والصرف. الكتاب 

الثاين: الصرف

5علي حممود النايب

415/310

5علي اجلازمالنحو الواضح يف قواعد اللغة العربية ج1

415/311

5علي اجلازمالنحو الواضح يف قواعد اللغة العربية ج2



415/312

5حممود محاسة عبد اللطيفالنحو األساسي

8عبده الراجحيالتطبيق النحوي415/313

6عبده الراجحيالتطبيق الصريف415/314

415/315

النحو العريب. جزم املضارع يف جواب 

الطلب. ج/1

5علي حممود النايب

5علي حممود النايبحروف اجلواب واستعماالا415/316

415/317

6علي حممود النايبما يدور بني احلرفني والفعلني واإلمسيني

6د/هاينء الفرنواينيف اصول إعراب القران الكرمي415/318

415/319

املبين للمجهول وتراكيبه وداللته يف القران 

العظيم

6شرف الدين الراجحي

6زين كامت اخلويسكيمن حنو ، اوضح املسالك البن هشام415/320

1عبد العاطي حممد شليبالشرح املفضل لالزهرية415/321

415/322

5السيد رزق الطويلالضوابط احلسان فيما يتعلق به اللسان

5ابن كمال باشااسرار النحو415/323

4حممود حسين مغالسةالنحو الشايف الشامل415/324

4اسعد خلف العواديالعلل النحوية يف كتاب سيبويه415/325

415/326

الرتاكيب النحوية العربية صورها واساليب 

تطوير تعليمها

5رابح بومعزة

2حمسن علي عطيةاالساليب النحوية عرض وتطبيق415/327

415/328

شرح عصري لكتاب أبن هشام االنصاري 

، اوضح املسالك ايل الفية بن مالك ج 1

2د/ زين كامل اخلويسكي

415/329

شرح عصري لكتاب أبن هشام االنصاري 

، اوضح املسالك ايل الفية بن مالك ج 2

2د/ زين كامل اخلويسكي



415/330

شرح عصري لكتاب أبن هشام االنصاري 

، اوضح املسالك ايل الفية بن مالك ج 3

2د/ زين كامل اخلويسكي

415/331

شرح عصري لكتاب أبن هشام االنصاري 

، اوضح املسالك ايل الفية بن مالك ج 4

2د/ زين كامل اخلويسكي

415/332

شرح عصري لكتاب أبن هشام االنصاري 

، اوضح املسالك ايل الفية بن مالك ج  

5

2د/ زين كامل اخلويسكي

4د/ التوايت بن التوايتحماضرات يف اصول النحو415/333

415/334

احملرر يف النحو لعمر بن عيسي بن 

إمساعيل املهري

د/ منصور علي حممد عبد 

السميع

1

415/335

احملرر يف النحو لعمر بن عيسي بن 

إمساعيل املهري

د/ منصور علي حممد عبد 

السميع

1

415/336

احملرر يف النحو لعمر بن عيسي بن 

إمساعيل املهري

د/ منصور علي حممد عبد 

السميع

1

415/337

الصرف والنحو دراسة وصفية وتطبيقية يف 

املفردات

2صاحل بلعيد

2التوايت بن التوايتاالخفش االوسط وآراؤه النحوية415/338

415/339

فهرس الرتاكيب والنماذج النحوية يف 

كتاب سيبويه

3حسن بن حممود هنداوي

3د/سامل علويوقائع لغوية وانضار حنوية415/340

415/341

حاشية الشتواين على شرح مقدمة 

االعراب ج1

5ابن هشام

415/342

ظاهرة اإلعراب يف النحو العريب و تطبيقيا 

يف القرآن الكرمي

25ياقوت أمحد

1االفطاين حممداملنهاج يف القواعد و االعراب415/343

10االسفرايين حممدلباب االعراب415/344

3الراجحي عبدهدروس يف االعراب -415/345-01



2الراجحي عبدهدروس يف االعراب -415/346-02

8الراجحي عبدهدروس يف االعراب -415/347-03

5الراجحي عبدهدروس يف االعراب -415/348-04

2الراجحي عبدهدروس يف االعراب -415/349-05

415/350

7الدرويش حمي الديناعراب القرآن الكرمي و بيانه (الد األول)

415/351

7الدرويش حمي الديناعراب القرآن الكرمي و بيانه (الد الثاين)

415/352

اعراب القرآن الكرمي و بيانه (الد 

الثالث)

7الدرويش حمي الدين

3الزين مسيحاالعراب يف القرآن الكرمي415/353

415/354

ابن خالوية احلسني ابن اعراب ثالثني سورة من القرآن الكرمي

أمحد

15

3معروف نايفاملعجم الوسيط يف االعراب415/355

415/356

قصة االعراب : اسلوب متطور يف 

القواعد و االعراب -01-

19اخلوص أمحد

415/357

قصة االعراب : اسلوب متطور يف 

االمساء -02-

18اخلوص أمحد

415/358

قصة االعراب : اسلوب متطور يف 

االدوات -03-

18اخلوص أمحد

5عبد احلافظ حممود فرحأساس االعراب415/359

415/360

الراجحي شرف الدين مبادئ االعراب

غلي

5

4االمسر جرجس عليقاموس االعراب415/361

415/362

معجم اعراب االلفاظ و اجلمل يف القرآن 

الكرمي

3طنطاوي حممد سيد

415/363

معجم اعراب االلفاظ و اجلمل يف القرآن 

الكرمي

1طنطاوي حممد سيد

6محود الطاهر سليماناساس االعراب و مشكالته415/364



415/365

العالمة االعرابية يف اجلملة بني القدمي و 

احلديث

13عبد اللطيف حممد محاسة

6اخلوسيكي زيين كاملسر االعراب415/366

415/367

االعراب و االحتجاجات للقراءات يف 

تفسري القرطيب

الطفيل عبد القادر بن 

حممد

1

415/368

2االزهري خالد بن عبد اهللامترين الطالب يف صناعة االعراب

415/369

مترين الطالب يف صناعة االعراب (اعراب 

القيم ابن مالك يف النحو)

3االزهري

3ايب جعفر االصبهايناعراب القراءات السبع و عللها415/370

415/371

اعراب القرآن الكرمي (سورة آل عمران و 

النساء)

4بشري سامل فرج

415/372

مترين الطالب يف صناعة االعراب  

(اعراب القيم بن مالك يف النحو )

2زين الدين االزهري

2البدراوي زهرانمترين الطالب يف صناعة االعراب415/373

415/374

2راجي االمسراملوسوعية الثقافية العامة – االعراب-

3عبد احلميد هنداويشذا العرف يف فن الصرف415/375

415/376

5علي جابر املنصوريالتطبيق الصريف تعريف االفعال و االمساء

5فاتح زيواندروس ميسرة يف علم الصرف العريب415/377

6عبد العزيز عتيقاملدخل يف علم النحو و الصرف415/378

4عبد احلميد السيداملغين يف علم الصرف415/379

1حممد عواد احلموزمد الطرف يف مسائل من فن الصرف415/380

415/381

الكواكب الدرية : شرح متممة األجرومية 

وباهلامش وإعراب شواهد الكواكب 

الدرية ط1

1حممد بن عبد الباري



415/382

الكواكب الدرية : شرح متممة األجرومية 

وباهلامش وإعراب شواهد الكواكب 

الدرية ط2

1حممد بن عبد الباري

5ابراهيم خليلاملعني يف تصريف االفعال415/383

5اهلامشي السيد أمحدالقواعد االساسية للغة العربية415/384

5الراجحي عبدهالتطبيق النحوي415/385

5الراجحي عبدهالتطبيق الصريف415/386

415/387

مصطفي السيد عبد التطبيق النحوي

احلميد

4

5ابو مغلي مسيحعلم الصرف415/388

5حممد فضل عاطفالنحو الوظيفي415/389

415/390

5الكسواين خليل مصطفىالواضح يف علم النحو قواعد اساسية

3منصور الشيخ حسنياالعراب احمللي للمفردات احمللية415/391

5حممد عاطف فضلالصرف الوظيفي415/392

5ابراهيم خليلياملغين يف قواعد االمالء415/393

415/394

مهارات التطبيقات الصرفية و االمالء و 

الرتقيم

5علي عابد رمسي

5ابو مغلي مسيحقواعد النحو العريب415/395

5علي عابد رمسيمهارات التطبيقات النحوية و اللغوية415/396

5زيار احلمداين خدجيةاحباث الصرفية415/397

7معوض سليمانحروف املعاين415/398

5حممد جزاءشرح الدروس يف النحو415/399

5ابن هشام االنصاريجمموعة القواعد العربية415/400

415/401

6قاسم حممد أمحدالقواعد اجلامعة صرفا و حنوا و اساليبا

5بطرس انطونيوشرح ابن عقيل على الفية بن مالك415/402

415/403

6الرتجني حممداملعرب و الدخيل يف اللغة العربية و آداا



6بقاعي اميانمعجم االفعال415/404

415/405

القطوف الدواين يف املفردات و العبارات 

و املعاين

5سقال ديزيرة

5د/ابو املكارم عليالتعريف بالتصريف415/406

5د/ابو املكارم علياجلملة االمسية415/407

3عزيز كوليزار كاكلالقرينة يف اللغة العربية ط415/4081

415/409

النحو التطبيقي وفقا ملقررات النحو العريب 

يف املعاهد واجلامعات العربية ج1 ط1

1ى هادي

415/410

النحو التطبيقي وفقا ملقررات النحو العريب 

يف املعاهد واجلامعات العربية ج2 ط1

3ى هادي

415/411

الواضح يف القواعد النحوية واألبنية 

الصرفية ط1

6عطية حمسن

415/412

اجلملة الوظيفية يف القرآن الكرمي: صورها، 

بنيتها العميقة، توجيهها الداليل

3رابح بومعزة

415/413

اخلليل بن أمحد الفراهيدي: آراء واجنازات 

لغوية ط1

4فخري خليل النجار

415/414

الفصيح يف اللغة والنحو حىت أواخر القرن 

الرابع هجري ط1

3عبد الفتاح حممد

5خدجية احلمدايناملركبات العربية ط415/4151

415/416

القضايا النحوية عند املفسرين: البغوي 

منوذجا ط2-1

4جنوى مصطفى رجب

415/417

8نادية رمضانالواضح يف النحو وتطبيقاته: اجلملة الفعلية

415/418

1حمسن عطيةاألساليب النحوية: عرض وتطبيق ط1

4اخلباص عوضنظام الربط يف النص العريب ط415/4191



415/420

امليسر يف قواعد اللغة العربية(النحو) ج1 

ط1

رحاب شاهر حممد 

احلوامدة

1

415/421

امليسر يف قواعد اللغة العربية(النحو) ج2 

ط1

رحاب شاهر حممد 

احلوامدة

1

415/422

4حممد عبد اللطيف مطيعالصلة يف اجلملة العربية ط1

7أمحد نوزاد حسناملنهج الوصفي يف كتاب سيبويه ط415/4231

415/424

شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك يف 

النحو والصرف

3قاليت ابراهيم

415/425

املدخل اىل النحو والصرف-اعراب-

قواعد-امالء ط1

3حممود حسن

415/4263

3عباس صادقموسوعة القواعد واالعراب ط415/4271

3سليم ربيعالتحفة النحوية بالشواهد القرآنية415/428

3امساعيل ندى جأصول اللغة وقواعدها415/429

3احلمداين خدجيةاملركبات العربية ط415/4301

3السامرائي علي مجيلمعجم املصطلحات الصرفية ط415/4311

4الفرخ حممد زرقانالواضح يف القواعد واالعراب ط415/4321

4السامرائي ابراهيم عبوداملدارس النحوية ط415/4332-1

4نادر ابو زيد ساملالكايف يف العراب الوايف ط415/4341

415/435

معجم مصطلحات وأدوات النحو 

واالعراب

4هصيص علي

415/436

حتفة الغريب يف الكالم على مغين 

اللبيب: قسم الرتاكيب ج1 ط1

حممد بن ايب بكر 

الدماميين

4

415/437

حتفة الغريب يف الكالم على مغين 

اللبيب: قسم الرتاكيب ج2ط1

حممد بن ايب بكر 

الدماميين

4

415/438

حبوث ودراسات يف تراثنا اللغوي النحوي 

ط1

4الياسري فاخر



415/439

كتاب النحو الشهري بشرح قطر الندى 

وبل الصدى

6قاليت إبراهيم

415/440

4بن عيسى عبد احلليمالقواعد التحويلية يف اجلملة العربية ط1

1بن التوايت توايتاملدارس النحوية ط415/4412-1

415/442

شرح املكودي على ألفية ابن مالك يف 

النحو والصرف

6قاليت إبراهيم

415/443

األحكام النحوية بني النحاة وعلماء 

الداللة : دراسة حتليلية نقدية

1مزوز دليلة

415/444

التحفة السنية بشرح املقدمة األجرومية يف 

قواعد النحو واإلعراب ط1

عبد احلميد حممد حمي 

الدين

6

2صفا فيصل إبراهيمالوظيفة وحتوالت البنية ط415/4451

415/446

حتليل النصوص واألنواع على املقاربة 

الرمزية ط1

4أبو زيد أنطوان

415/447

قضايا التشكيل يف الدرس اللغوي يف 

اللسان العريب ط1

3صفا فيصل إبراهيم

415/448

املسائل الصرفية يف لسان العرب إبن 

منظور

3العسال خلضر

415/449

األسس املعرفية واملنهجية للخطاب 

بوعلي فؤاد النحوي العريب

2

415/450

السياق واملعىن : دراسة يف أساليب النحو 

العريب ط1

2املناع عرفان فيصل

415/451

5حممد بلحاف عامر فاتلاخلالف النحوي يف األدوات

3عليوي سعاد حسنالنحو الوسيط ج1 ط415/4521

3عليوي سعاد حسنالنحو الوسيط ج2 ط415/4531

415/454

3حممد احلوامة رحاب شاهرالصرف امليسر



3بوول جيفريالنظرية النحوية ط415/4551

415/456

النحو القرآين بني القراء والزجاج 

والزخمشري : دراسة وصفية موازية لقضية 

األثر والتأثري ط1

علي الربعي سعدون بن 

أمحد

3

415/457

التنكيت والتبكيت : النظام النحوي يف 

القرآن الكرمي

2حسن حممد عبد الوهاب

3خان حممدمعجم اإلعراب املبني415/458

415/459

اجلملة اخلبريية يف ج البالغة : دراسة 

حنوية ط1

حمي الشمري علي عبد 

الفتاح

3

3بن علي املازينالنحو عند املازين415/460

3اخلوالدة باسم موسىالقواعد والتطبيق النحوي415/461

415/462

التقومي اللغويفي الكتاب والتفكري التأملي 

ط1

3خوالدة أكرم صاحل

3بن عطا مجيل حممداللغة العربية اإلستدراكي415/463

415/464

العلة اإلمالئية : دراسة يف رسم الكلمة 

العربية ط1

2التميمي حيدر

415/465

التحوالت الصوتية يف بنية األمساء عند 

تصريفها

3اجلوابرة علي سليمان

415/466

عبد العزيز جاب اهللا اجلين الداين من مجاليات النص القرآين

أسامة

3

415/467

اجلهود النحوية والصرفية حسن السراج 

من خالل كتاب األصول يف ضوء 

الدراسات اللغوية والتحويز احلديثة ط1

3اخلطيب معاذ حممد

415/468

األفعال املضعفة يف اللغة العربية : دراسة 

صرفية صواتية مستقلة القطع

3بوعناين مصطفى

415/469

كتب إعراب احلديث النبوي : تعريف 

وحتليل ومتابعة ط1

2القضاة سلمان حممد



415/470

التحليل النحوي عند اإلمام الشاطيب يف 

املقاصد الشافية يف شرح خالصة الكافري 

: دراسة يف املبادئ واألصول واملنهج ط1

3جبار بن حممد عدنان

415/471

الدراسات اللغوية يف كتاب النظام يف 

شرح شعر املتنيب وأيب متام ط1

3العكرز حليم مجاد

415/472

اجلزائري نور الدين عبد الرسالة الصرفية للكاتب العربية ط1

القادر السكري

2

415/473

اخلالف النحوي يف كتب إعراب القرآن 

العبيدي عماد جميد الكرمي حىت اية القرن الثامن اهلجري ط1

3

3أبو زيد سامل عطية الوجيز يف النحو ط415/4741

415/475

3زنكرت سيمان رشيداخلالف النحوي يف ترتيب اجلملة ط1

3زايد فهد خليلاملستوى الصريف ط415/4761

415/477

الكواكب الدرية على متممة األجرومية 

ويليه منحة الوهاب العلية : شرح شواهد 

الكواكب الدرية ط6

3األهل حممد بن أمحد

3زايد فهد خليلاملستوى النحوي ط415/4781

3ولد عدود حممد ساملالنظرة ط415/4791

3عبد املنعم يوسف أمحدمعا لدراسة قواعد النحو والصرف ط415/4801

415/481

حروف العطف بني الدرس النحوي 

واإلستعمال القرآين ط1

3علي عبد الستار

3أمحد أيب حممد عبد اهللامغين اللبيب عن كتب األعاريب ج415/4821

415/483

الصرف والنحو دراسة وصفية وتطبيقية 

يف املفردات برنامج السنة األوىل اجلامعية

3بلعيد صاحل



2مرسلي مجالشرح املقدمة األجرومية يف علم النحو 415/484

415/485

حنن واللغة ك قواعد - بالغة - عروض -

 

إعراب ط1

2صاحل الياس جرجي

شرح قطر الندى وبل الصدى 415/486

2اإلمام مجال الدين عبد اهللا

3أيب حسن علي البكيليكشف املشكل يف النحو415/487

3الرمحن عبد الرمحن مشيلةالنحو املستطاب ك سؤال وجواب وإعراب ج415/488

املوسوعة الشاملة يف النحو والصرف ج415/4891

2عبد الغين أمين أمني

املوسوعة الشاملة يف النحو والصرف ج415/4902

2عبد الغين أمين أمني

املوسوعة الشاملة يف النحو والصرف ج415/4913

2عبد الغين أمين أمني

415/492

الرؤى النحوية - رؤى - حنوية وصرفية- 

جتديدية  ج1 ط1

3عودة اهللا منيع القيسي

415/493

الرؤى النحوية - رؤى - حنوية وصرفية- 

جتديدية  ج2 ط1

3عودة اهللا منيع القيسي

415/494

الرؤى النحوية - رؤى - حنوية وصرفية- 

جتديدية  ج3 ط1

3عودة اهللا منيع القيسي

415/495

الرؤى النحوية - رؤى - حنوية وصرفية- 

جتديدية  ج4 ط1

3عودة اهللا منيع القيسي

415/496

املناظرات النحوية والصرفية : نشأا 

وتطورها حىت اية القرن الثالث هجري 

ط1

3الصفار أسامة رشيد

3السيد صربي ابراهيممدارس حنوية ولغوية عربية وغربية415/497

415/498

التطبيق اإلعرايب على كتاب الوسيط يف 

النحو ط1

3الكواري كاملة



415/499

مقولة احلرفية ومفهوم الفضاء يف الرتاث 

النحوي مقاربة لسانية ط1

3شرحية عثمان صادق

3طه مصطفى إبراهيمنتائج األفكار يف شرح اإلظهار ط415/5002

415/501

ألفيات النحو الثالث : دراسة متنية 

مقارنة

3الفريدي عبد العامل

األشباه والنظائر يف النحو ط3/م 415/5022-1

3السيوطي مجال الدين

األشباه والنظائر يف النحو ط3/م 415/5034-3

3السيوطي مجال الدين

األفعال الناسخة يف دراسات احملدثني ط415/5041

3الشمري مهدي صاحل

الزبدة يف الصرف415/505

الفارسي أيب اخلري تقي 

الدين حممد بن حممد

3

3هورست إبن نربحنظرية النص وموضوع النحو ط415/5061

معاين األدبية الصرفية يف ضوء جممع البيان415/507

العلواين نسرين عبد اهللا 

شنوف العلواين

3

القواعد التحويلية يف اجلملة العربية  ط415/5081

3بن عيسى عبد احلليم

شرح كافية إبن احلاجب يف النحو ط415/5091

3الكناين احلموي بدر الدين

415/510

منهجية التحليل النحوي للنصوص 

األدبية منهج ومناذج

3قباوة فخر الدين

415/511

علم الصرف . التصرف املشرتك .تصريف 

األمساء واألفعال ط1

2قباوة وفخر الدين

3الكواري كاملةالوسيط يف النحو ط415/5122

415/513

الشرح امليسر على ألفة إبن مالك يف 

النحو والصرف  ط1

3احلريب غبد العزيز بن علي



415/514

صيغ *فعلة* و*فعلة* و*فعلة* يف القرآن 

الكرمي -دراسة صرفية داللية ط1

3الربواي زيرمان قاسم أمحد

415/515

تشكل املصطلح النحوي بني اللغة 

واخلطاب دراسة صناعة املداخل 

اإلصطالحية يف تفكري الزخمشري

3عثمان رياض

3شاهني كمالنظرية النحو العريب القدمي415/516

أهوال وشواهد اإلجتاهات النحوية ط415/5171

1عيساين عبد ايد

415/518

اإلتقان يف النحو وإعراب القرآن الد 1 

 ط1

1ر هادي

415/519

اإلتقات يف النحو وإعراب القرآن الد 

2 ط1

1ر هادي

415/520

اإلتقان يف النحو وإعراب القرآن الد 3 

ط1

1ر هادي

415/521

اإلتقان يف النحو وإعراب القرآن الد 4 

ط1

1ر هادي

415/522

الفصول البهية يف القواعد النحوية 

الصرفية ط1

3العطية أيوب جرجيس

415/523

معجم مجوع التكسري يف العربية أنبليتها 

ودالالا ج1 ط1

1احلموز عبد الفتاح

415/524

معجم مجوع التكسري يف العربية أنبليتها 

ودالالا ج2 ط1

1احلموز عبد الفتاح

415/525

معجم مجوع التكسري يف العربية : أنبليتها 

وداللتها ج3 ط1

1احلموز عبد الفتاح

415/526

معجم مجوع التكسري يف العربية : انبلتها 

وداللتها ج4 ط1

1احلموز عبد الفتاح

415/527

معجم مجوع التكسري يف العربية : انبلتها 

وداللتها ج5 ط1

احلموز عبد الفتاح

1



415/528

معجم مجوع التكسري يف العربية : انبلتها 

وداللتها ج6 ط1

احلموز عبد الفتاح

1

415/529

معجم مجوع التكسري يف العربية : انبلتها 

وداللتها ج7 ط1

احلموز عبد الفتاح

1

415/530

معجم مجوع التكسري يف العربية : انبلتها 

وداللتها ج8 ط1

احلموز عبد الفتاح

1

املقدمة اجلزولية يف النحو ط415/5311

العالمة أبو موسى عيسى 

3بن عبد العزيز

الغو القرآين يف الضوء لسانيات النص ط415/5321

إمساعيل هناء حممود

3

3األزهري خالدموصل الطالب غلى قواعد اإلعراب415/533

3السامورايت صباح عالوي األحكام النوعية والكمية يف النحو العريب ط415/534

2الصومايل أبو عبد ايداإليضاح يف علم الصرف ط415/5351

2الراجحي عبدهدروس يف اإلعراب ج415/5361

2الراجحي عبدهدروس يف اإلعراب ج415/5372

2الراجحي عبدهدروس يف اإلعراب ج415/5383

2احلمالوي امحدشذا العرف يف فن الصرف ط415/5391

415/540

تعريب األلفاظ واملصطلحات واثره يف 

2ابو مغلي مسيح اللغة واألدب ط1

415/541

معجم احلروف العربية املعىن املبين 

اإلعراب ط1

2ابو العينني خضر

2عليوي سعد حسن النحو الوسيط ج1 ط415/5421

2عليوي سعد حسن النحو الوسيط ج2 ط415/5431

415/544

وال تقل *حتقيق مسري سوين *ج1-ج2 

3جواد مصطفىط1

415/545

ظاهرة التبادل اللغوي يف العربية

5الرفوع عاطف طالب ط.1



415/546

مستويات البناء الشعري عند ابن جري 

5علي إمساعيل السامرائي األندلسي ط.1

علم العروض (416)

عدد النسخ إسم المؤلف عنوان الكتاب الرقم 

416/1

6خفاجي حممد عبد املنعمعروض الشعر العريب

416/2

كيف نعترب الشابىي جمددا " دراسة 

عروضية لديوان ألشايب "

6أهلامي الطاهر

416/3

املتوسط الكايف يف علمي     العروض و 

القوايف . ط3

10نوويات موسى بن حممد

416/4

العروض العلمي أحسن طريقة لتعليم 

العروض بأسلوب سهل

4التكرييت اد

416/5

كتاب العروض القصيدة العربية بني 

النظرية و الواقع

10حركات مصطفى

2صمود نور الدينالعروض و املختصر ط.416/614

1فاحوري حممودموسيقى الشعر العريب416/7

1الداية حممد رضوانالعروض و موسيقى الشعر416/8

1سلطاين حممد عليالعروض وموسيقى الشعر العريب416/9

10بوقره حمفوظاملشوق يف العروض للمراحل الثانوية416/10

12حركات مصطفىقواعد الشعر (العروض و القافية )416/11

8ياقوت أمحد سليمانعروض اخلليل .ماهلا وما عليها416/12

1الشيخ أمحد حممديف علم القافية416/13

20شريفي عبد اللطيفحماضرات يف موسيقى الشعر العريب416/14

5عتيق عبد العزيزعلم العروض و القافية416/15

416/16

5ألرمايل ممدوح عبد الرمحنالعربية و التطبيقات العروضية



416/17

2بالبكر السيد عبد الرءوفاملدارس العروضية يف الشعر العريب

5ابراهيم عبد العليمصفوة العروض416/18

416/19

العروض الواضح لطلبة و أساتذة 

اجلامعات و املعاهد العليا .ط.2

2حقي ممدوح

416/20

4الشيخ أمحد حممددراسات يف علم العروض و القافية ط2

416/21

أهدى السبيل إىل علم اخلليل. العروض و 

القافية

5مصطفي حممود

416/22

4ابراهيم رجب عبد اجلوادموسيقى اللغة

416/23

التطور يف الشعر- دراسة يف النحو املعين 

اإليقاع.

2كشك أمحد

2كشك أمحدالقافية .تاج اإليقاع الشعري416/24

2كشك أمحدحماوالت للتجديد يف إيقاع الشعر416/25

6اخل ويسكي زين كاملالعروض العريب صياغة جديدة. ج:416/261

416/27

6اخل ويسكي زين كاملالعروض العرب يل صياغة جديدة. ج:2

416/28

أبو السعود أبو السعود اإليقاع يف الشعر العريب

سالمة

3

2يونس علىدراسات يف العروض و البالغة416/29

416/30

أبو السعود أبو السعود أإليقاع يف الشعر العريب

سالمة

5

416/31

أهدى سبيل إىل علم اخلليل (العروض 

والقافية) ط:1

5مصطفى حممود

1بكار يوسفيف العروض والقافية"ط:416/322

4عتيق عبد العزيز "علم العروض والقافية "416/33

3ياقوت أمحد سليمانالتسهيل يف علمي اخلليل416/34

4اجلوهري رجاء السيدفن الرجز يف العصر العباسي416/35



416/36

2أبو العدوس يوسفموسيقى الشعر و علم العروض  ط.1

1األمسر فراجيعلم العروض و القافية416/37

2ثوسيين محيد ادمعلم العروض و القوايف ط416/381

2بوذيان عبد القادرامليسر يف علم العروض و القوايف416/39

416/40

علم العروض الشعري يف ضوء العروض 

املوسيقي ط2

3العبد عبد احلكيم

416/41

امليزان اجلديد يف علم العروض و القافية  

ط1

3شيخ العرب ثريا حممد

3األسعد عمرعلم العروض و القافية ط416/424

416/43

الشعر العريب أوزانه و قوافيه و ضروراته 

(كتاب العروض)  ط1

بن القاضي عبد القادر 

بن حممد

3

5أبو السعود سالمةاإليقاع يف الشعر العريب416/44

416/45

علم العروض و تطبيقاته منهج تعليمي 

مبسط  ط1

6حممد مصطفي أبو شوارب

416/46

3السيد أمحد اهلامشيميزان الذهب يف صناعة شعر العرب  ط1

3نايف معروفعلم العروض التطبيقي  ط416/474

2لشيبايني العروض و القوايف  ط416/481

416/49

2حممد خاناللهجات العربية و القراءات القرآنية –

416/50

امليزان اجلديد يف علم العروض والقافية 

ط1

3ثريا حممد الدين

3حممد ثويينعلم العروض والقوايف416/51

416/52

2السيد امحد اهلامشيميزان الذهب يف صناعة شعر العرب ط1

5يوسف أبو العدوسموسيقى الشعر وعلم العروض ط416/531

5حممد عبد ايد الطويلالفصول يف القوايف البن الدهان416/54

5حممد عبد ايد الطويلالقافية يف دراسة الداللة416/55



3مسيح أبو مغلياملوجز الكايف يف العروض والقوايف416/56

3حمجوب موسىمشكالت عروضية وحلوهلا ط416/571

2عبد الرمحان تربماسنيالعروض وايقاع الشعر العريب ط416/581

3أمحد كشكالقافية تاج االيقاع الشعري416/59

416/60

3حممد عبد ايد الطويليف عروض الشعر العريب قضايا ومناقشات

5حممد عبد ايديف ايقاع شعرنا العريب وبيئته ط416/611

2فوزي سعد عيسىالعروض العريب وحماوالت التطور416/62

8ابو احلسن العروضاجلامع  يف العروض والقوايف416/63

416/64

العروض العريب وحماوالت التطور 

والتجديد فيه

6فوزي سعد عيسى

5حممد بن عثماناملرشد الوايف يف العروض والقوايف ط416/651

9ابراهيم خليلعروض الشعر العريب ط416/661

416/67

علم العروض وتطبيقاته: منهج تعليمي 

مبسط

حممد مصطفى ابو 

الشوارب

6

416/68

شرح الكافية الشافية يف علم العروض 

والقافية

6عرفان حممد

20لوحيشي ناصراملسري يف العروض والقافية416/69

416/70

تاريخ العروض العريب من التأسيس اىل 

االستدراك-دراسة يف نشاة علم العروض 

وتطوره-

2حممد بوزواوي

416/71

قواعد الشعر: العروض والقافية للطلبة 

والباحثني

4مصطفى حركات

4مصطفى حركاتنظرية الوزن الشعر العريب وعروضه416/72

5مصطفى حركاتاهلادي اىل أوزان الشعر الشعيب416/73

416/74

5عبد اجلواد ابراهيم عبد اهللالعروض بني األصالة واحلداثة

5أبو العينني خضرأساسيات علم العروض والقافية416/75



416/76

4احلمصي أمحد سليماملبسط الوايف يف العروض والقافية ط1

5التربيزي ابن اخلطيبكتاب الكايف يف العروض والقوايف416/77

3غازي التدمريي حممدقواعد العروض املبسطة416/78

5فوزي عيسىتطبيقات يف علم العروض416/79

3فوزي عيسىتطبيقات يف علم العروض416/80

416/81

3حممد فاضل بنياناملنهل الصايف يف علم العروض والقوايف

5لطيفة مرحوماملفيد يف علم العروض416/82

4أبو النجا حسنييف أصول العروض ط416/832

3ناصر لوحيشياملرجع يف العروض والقافية ط416/841

416/85

فاعلية التعليم التعاوين يف تدريس عروض 

الشعر العريب ط1

5املومسي جنم عبد اهللا

1عواج مفتاحالفاتح يف العروض والقافية416/86

416/87

فتح رب الربية بشرح القصيدة اخلزرجية 

أليب حيىي زكريا األنصاري يف علم العروض 

والقافية

1عواج مفتاح

3كامل حممود مجعةمصادر العروض416/88

3جودات حممدالعروض والشكل البصري ط416/891

اللهجات (417)

عدد النسخ إسم المؤلف عنوان الكتاب الرقم 

417/1

القول املقتضب فيما وافق لغة أهل مصر 

من لغات العرب

3الشافعي حممد

417/2

1سعيد نفوسةعبد اهللا الندمي بني الفصحى و العامية

417/3

هلجة البدو يف إقليم ساحل مريوط 

–دراسة لغوية

3مطر عبد العزيز



7أنيس ابراهيميف اللهجات العربية ط3 + ط417/48

10مرتاض عبد املالكالعامية اجلزائرية و صلتها بالفصحى417/5

1فرحيه أنيساللهجات و أسلوب دراستها417/6

417/7

من أصول اللهجات العربية يف السودان 

إىل دراسة مقارنة يف اللهجات العربية 

القدمية و آثارها يف السودان

5عابدين عبد ايد

7ألراجحي عبدهاللهجات العربية يف القارات القرآنية417/8

417/9

5حمسن حممد ساملاملقتبس من اللهجات العربية و القرآنية

3هالل عبد الغفار حامداللهجات العربية نشأتا و تطورا417/10

417/11

تراكيب هلجية عربية جزائرية يف ضل 

الفصحى

3مرتاض عبد اجلليل

417/12

العامية اجلزائرية و صلتها بالعربية 

الفصحى : مشروع داللية لسانية للدارجة 

يف منطقة الزيبان بسكرة ط1

4خمتار نويوات حممد خان

9عبده الراجحياللهجات العربية يف القارات القرآنية417/13

417/14

6عبده الراجحياللهجات العربية يف القارات القرآنية ط1

3الوريكات حممد عيسىالنظرات يف التحكيم اللغوي ط417/151

3هالل عبد الغفاراللهجات العربية  نشأة وتطور417/16

تاريخ اللغة العربية (419)

عدد النسخ إسم المؤلف عنوان الكتاب الرقم 

20زيدان حرجيتاريخ اللغة العربية419/1

2السامرائي ابراهيمالتطوير اللغوي التارخيي ط419/23

1التو ينجي حممدمجاليات اللغة العربية ط419/31



419/4

علم اللغة العربية –مدخل تارخيي مقارن 

يف ضوء الرتاث و اللغات السامية

5حجازي حممود فهمي

5السامرائي ابراهيمدرس تارخيي يف العربية احملكية419/5

2شارل بالتاريخ اللغة واآلداب العربية ط.419/61

419/7

تاريخ الكتابة العربية وتطورها وأصول 

االمالء العريب (ج.1) ط.1

5حممود حاج حسن

5يوهانس فريديربتشتاريخ الكتابة ط.419/81

419/9

تاريخ الكتابة العربية وتطورها وأصول 

االمالء العريب (ج.2) ط.1

5حممود حاج حسن

2سامي مشعونتاريخ اللغات ومستقبلها419/10

3قدور عبد اهللا ثاينسيميائية الصورة ط.419/111

419/12

اخلطيئة والتفكري من البنيوية اىل 

التشرحيية، نظرية وتطبيق ط.6

1عبد اهللا الغدامي

دراسات لغوية (400.7)

عدد النسخ إسم المؤلف عنوان الكتاب الرقم 

400.7/1

6شليب عبد الفتاح إمساعيلمن أعيان الشيعة أبو علي الفارس

8السامرائي ابراهيماألب أتناس الكر ملي وآراؤه اللغوية400.7/2

10اليسوعي رفائيلغرائب اللغة العربية ط400.7/32

11السيوطي جالل الدينشرح شواهد املغين القسم األول400.7/4

11السيوطي جالل الدينشرح شواهد املغين القسم الثاين400.7/5

400.7/6

8تيمور أمحدعيوب املنطق و حماسنه من مثار ما قرأت"

2الشلقاين عبد احلميدرواية اللغة400.7/7

4الشن طي عصام" خليل السكاكيىن اللغوي"400.7/8

2عياش فرحاتاالشتقاق ودوره يف اللغة العربية "400.7/9



4نصار حسنيدراسات لغوية400.7/10

1الطيار رضاالدراسات اللغوية يف األندلس400.7/11

7لسجتاين أبو حامت "فعلت أفعلت"400.7/12

1املبارك عبد احلسينأخبار أيب القاسم الزجاجي400.7/13

400.7/14

1السامرائي فاضلأبو الربكات أألنبا ري و دراساته النحوية

400.7/15

اجلهود اللغوية خالل القرن الرابع عشر 

اهلجري

1عبد الرمحان عفيف

400.7/16

شرح اللمحة البدرية يف علم اللغة العربية 

" ج:1

1أألنصاري ابن هشام

400.7/17

شرح اللمحة البدرية يف علم اللغة العربية 

" ج:2

1األنصاري ابن هشام

1السامرائي إبراهيمالفارايب و علم اللغة400.7/18

1وايف علي عبد الواحد " اللغة و اتمع "400.7/19

2عطار أمحد عبد الغفوراجلوهري مبتكر منهج الصحاح400.7/20

400.7/21

6ألبنا حممد إبراهيمأبو احلسني بن املطراءة وأثره يف النحو

1البطليوسي ابن السيد  " املثلث " القسم األول400.7/22

1البطليموسي ابن السيد " أمثلث " القسم الثاين400.7/23

400.7/24

الرتكيب عند ابن املقفع يف مقدمات 

كليلة ودمنة

26عاشورا ملنصف

400.7/25

20بكرى عبد الكرميابن مضاء وموقفة من أصول النحو العريب

1حسن حممد بن السيداالراموز على الصحاح دراسة معجمية400.7/26

400.7/27

النظريات اللسانية والبالغية واألدبية عند 

اجلاحظ من خالل البيان والتسيري

28بناين حممد الصغري

400.7/28

حروف اجلر يف العربية بن املصطلح و 

الوظيفة

12لوشن نور اهلدى



400.7/29

األنطاكي حممد و فخوري دروس يف اللغة العربية . الطبعة الثانية

حممود

1

2األنصاري ابن هشامشرح مجل الزجاجي400.7/30

1اجلواري أمحدحنو التيسري –دراسة و نقد منهجي-400.7/31

1العطية خليلالرتكيب اللغوي لشعر السياب400.7/32

400.7/33

7النحاس مصطفىالعدد يف اللغة –دراسة لغوية و حنوية -

23عبد الغفار السيد أمحدالتصور الغوي عند األصوليني400.7/34

5عبد الغفار السيد أمحدظاهرة التأويل و صلتها باللغة400.7/35

400.7/36

الزوائد يف الصيغ يف اللغة العربية –يف 

األمساء-

1اخلويسكي زين

400.7/37

الزوائد يف الصيغ يف اللغة العربية-يف 

األفعال-

5اخلويسكي زين

400.7/38

الرتاكيب النحوية من الوجهة البالغية 

عند عبد القاهر

3لشني عبد الفتاح

400.7/39

الرتاكيب غري الصحيحة حنويا يف الكتاب 

لسبويه

6ياقوت حممود سليمان

400.7/40

اجلملة الفعلية يف شعر املتنيب منفية و 

استفهامية و مؤكدة

5اخلويسكي زين

1ياقوت أمحددراسات حنوية يف خصائص ابن جين400.7/41

10عبد الرمحن طهاملنطق و النحو الصوري400.7/42

400.7/43

8اليسوعي رفائيلغرائب اللغة العربية الطبعة الثالثة املكملة

400.7/44

1عبد التواب رمضانالتطور اللغوي –مظاهره و علله و قوانينه-

400.7/45

عوامل التطور اللغوي دراسة يف منو تطور 

الثروة اللغوية

2محاد أمحد عبد الرمحن

400.7/46

مدرسة الكوفة و منهجها يف دراسة اللغة 

و النحو ط3

1املخزومي مهدي



400.7/47

5الشمان أبو أوسالفعل يف القران الكرمي تعديته و لزومه

7ضيف شوقياملدارس النحوية ط400.7/485

400.7/49

دراسات لغوية –القياس يف الفصحى 

–الدخيل ىف العامية  ط2

6شاهني عبد الصبور

400.7/50

املدرسة النحوية يف مصر و الشام يف 

القرن السابع و الثامن

2مكرم عبد العال

400.7/51

اجتاهات البحث اللغوي احلديث يف 

العامل العريب

3قاسم رياض

400.7/52

اجتاهات البحث اللغوي احلديث يف 

العامل العريب

3قاسم رياض

400.7/53

املستوى اللغوي للفصحى و اللهجات و 

للنشر و الشعر

5عيد حممد

7عبد التواب رمضانحبوث و مقاالت يف اللغة ط400.7/542

400.7/55

4عبابن جعفرمكانة اخلليل بن أمحد يف النحو العريب

7بن سالمة البشري-نظرية التعليم اإليقاعي يف الفصحى400.7/56

1الراوي كاظمأساليب القسم يف اللغة400.7/57

400.7/58

النحو العريب و الدرس احلديث-حبث يف 

املنهج

3ألراجحي عبده

3ألراجحي عبدهدروس يف املذاهب النحوية400.7/59

12ألسمرائي ابراهيممع املعري اللغوي400.7/60

5ألسيويف عصام كمالاالنفعالية و البالغية يف البيان العريب400.7/61

400.7/62

1بناين حممد الصغريالنظريات اللسانية و البالغية عند العرب

400.7/63

بناء األسلوب يف املقالة عند اإلبراهيمي 

–دراسة وصفية حتليلية فنية

18بوزوينة عبد احلميد



400.7/64

دروس و نصوص يف اللغة العربية و 

آداا. القسم الثاين

1أنطاكي حممد و آخرون

400.7/65

دراسات ألسلوب القران الكرمي –ج1 

القسم األول .احلروف و األدوات

3عظيمة حممد عبد اخلالق

400.7/66

دراسات ألسلوب القران الكرمي –ج1 

القسم الثاين .اجلانب الصريف

3عظمة حممد عبد اخلالق

400.7/67

دراسات ألسلوب القران الكرمي –ج1 

القسم الثالث

3عظمة حممد عبد اخلالق

400.7/68

دراسات ألسلوب القران الكرمي –ج2 

القسم األول .احلروف و األدوات

3عظمة حممد عبد اخلالق

400.7/69

دراسات ألسلوب القران الكرمي ج2 

القسم الثاين. دراسة اجلانب الصريف

3عظمة حممد عبد اخلالق

400.7/70

دراسات أسلوب القران الكرمي ج2 

القسم الثالث

3عظمة حممد عبد اخلالق

400.7/71

دراسات ألسلوب القران الكرمي ج3 

القسم األول. احلروف و األدوات

3عظمة حممد عبد اخلالق

400.7/72

دراسات ألسلوب القران الكرمي ج3 

القسم الثاين . دراسة اجلانب الصريف

3عظمة حممد عبد اخلالق

400.7/73

دراسات ألسلوب القران الكرمي ج3 

القسم الثالث .دراسة اجلانب الصريف

3عظمة حممد عبد اخلالق

400.7/74

دراسات ألسلوب القران الكرمي ج4 

القسم الثاين .دراسة اجلانب الصريف

3عظمة حممد عبد اخلالق

400.7/75

دراسات ألسلوب القران الكرمي ج4 

القسم الثالث

3عظمة حممد عبد اخلالق

10الشريازي مرتضىالزخمشري لغويا و مفسرا400.7/76

400.7/77

أسلوب طه حسني يف ضوء الدرس 

اللغوي احلديث.

6زهران البد راوي



400.7/78

دراسة املشتقات العربية و أثارها البالغية 

يف املعلقات العشر اجلاهلية

20بنعزوز زيدة

50قطيب الطاهرحبوث يف اللغة400.7/79

400.7/80

أسلوب االستفهام يف ديوان عمر بن أيب 

ربيعة

30قطيب الطاهر

400.7/81

3بورنان عبد الكرمياإلبدال يف اللغة العربية –دراسة صوتية -

4ليبار ير بلقا سمالنحو اللغوي من خالل لسان العرب400.7/82

400.7/83

التوجيه النحوي للقراءات القرآنية( يف 

سورة البقرة)

76قطيب الطاهر

400.7/84

حبوث يف اللغة.االستفهام النحوي" 

القسم أألول

30قطيب الطاهر

400.7/85

حبوث يف اللغة.أالستفهام 

البالغي."القسم الثاين

30قطيب الطاهر

400.7/86

حبوث يف اللغة بني النحو و البالغة. 

دراسة مقارنة "القسم الثالث

30قطيب الطاهر

1حسان متاممناهج البحث يف اللغة "400.7/87

400.7/88

العربية بني الطبع و التطبيع( دراسات 

لغوية حتليلية لرتاكيب غربية"

30مرتاض عبد اجلليل

3الشدياق أمحد فارساجلاسوس على القاموس"400.7/89

400.7/90

مركز دراسات الوحدة اللغة العربية و الوعي القومي

العربية

1

1حيوش رابحالبنية اللغوية لربدة البصري "400.7/91

400.7/92

12الدجين فتحي عبد الفتاحاإلعجاز النحوي يف القران الكرمي

400.7/93

1اإلشبيلي ابن عصفورشرح مجل الزجاجي الشرح الكبري" ج:1

10ياقوت أمحد سليماناهلاد يف اللغة العربية400.7/94



400.7/95

األدوات النحوية وتعدد معانيها 

الوظيفية." دراسة حتليلية تطبيقية "

8الشاذيل أبو السعود حسني

400.7/96

كتاب اجلمل يف النحو املنسوب للخليل 

بن امحد –دراسة حتليلية

12عبادة حممد ابراهيم

400.7/97

16مصلوح سعداألسلوب دراسة لغوية إحصائية . ط:1

2فضل صالحعلم األسلوب مبادئه وإجراءاته400.7/98

10عبادة حممد ابراهيمالنحو التعليمي يف الرتاث العريب400.7/99

11عبادة حممد ابراهيمأمساء اجلموع يف القران الكرمي400.7/100

400.7/101

2الشني عبد الفتاحالبهاء السبكي وأراءه البالغية والنقدية

10قليلة عبده عبد العزيز " لغويات "400.7/102

6ألبقري امحد ماهرابن القيم اللغوي691ه-751ه400.7/103

400.7/104

البناء اللفظي يف لزوميات املعري –دراسة 

حتليلية بالغية.

5السعدا ين مصطفى

400.7/105

3البهناوي حسامالقواعد التحويلية يف ديوان حامت الطائي

30بلعيد صاحلألفية ابن مالك يف امليزان400.7/106

400.7/107

خصائص العربية واإلعجاز ألقراين يف 

نظرية عبد القاهر اجلرجاين اللغوية

20شافيه أمحد

30بناين حممد السعيدالبالغة و العمران عند ابن خلدون400.7/108

400.7/109

العربية و الوظائف النحوية –دراسة يف 

اتساع النظام واألساليب

4الرمايل ممدوح عبد الرمحان

2قليلة عبده عبد العزيزمعجم البالغة العربية. نقد ونقض .400.7/110

2عجالن عباس بيومييف البالغة و األداء الفين400.7/111

2عيد رجاءالبحث األسلويب معاصرة و تراث400.7/112

400.7/113

2مصلوح سعددراسات نقدية يف اللسانيات املعاصرة



400.7/114

املولد يف العربية . دراسة يف منو اللغة 

العربية وتطورها بعد اإلسالم. ط:2

3خليل حلمي

400.7/115

املعاجم اللغوية يف ضوء دراسات علم 

اللغة احلديث

1أبو الفرج حممد أمحد

400.7/116

اجتاهات التحليل الزمين يف الدراسات 

اللغوية

7الرحياين حممد عبد الرمحان

3حبري سعيد حسنعلم لغة النص. املفاهيم واالجتاهات.400.7/117

3خنلة حممود أمحدنظام اجلملة يف شعر املعلقات400.7/118

8اخل ويسكي زين كاملاجلملة الفعلية املنفية يف شعر املتنيب400.7/119

400.7/120

البالغة الشعرية يف كتاب البيان والتبيني 

للجاحظ

1صباغ حممد علي

400.7/121

كتاب العني للخليل بن أمحد الفراهيدي 

. دراسة و حتليل ونقد.

5فواز حكمت كشلي

400.7/122

املناسبة اللفظية يف القران الكرمي يف ضوء 

علم اللغة احلديث

2كمال حازم علي

5ياقوت أمحد سليمانالكتاب بني املعيارية والوصفية.400.7/123

4اخل ويسكي زين كامللسانيا يف اللسانيات400.7/124

400.7/125

العناصر األساسية للمركب الفصلي و 

أمناطها يف خالل القران الكرمي .دراسة 

حتليلية تطبيقية.

5الشاذيل أبو السعود

400.7/126

أمساء اهللا احلسىن دراسة يف األلفية و 

الداللة

3عمر أمحد خمتار

2أملطردي عبد اجلمانأساليب التوكيد يف القران الكرمي400.7/127

2حجازي حممود فهمياألسس اللغوية لعلم املصطلح400.7/128

5أبو السعود صابر بكرالنحو العريب. دراسة نصية400.7/129

400.7/130

أصل العرب و لغتهم بني احلقائق و 

األباطيل

3هالل عبد الغفار حامد

2محود طاهر سليمانظاهرة احلذف يف الدرس اللغوي400.7/131

1دي بوجرانر روبرتالنص و اخلطاب و اإلجراء400.7/132



400.7/133

مباحث التخصيص عند األصوليني 

والنحاة

4سعد حممود

5سلطان منريالبديع يف شعر شوقي400.7/134

4باعيد صاحلحماضرات يف قضايا اللغة العربية400.7/135

2ياقوت أمحد سليماندراسات يف اللغة و النحو400.7/136

400.7/137

البيان يف روائع القران .دراسة لغوية و 

أسلوبية للنص القرآين  ط2 ج1+ج2

4حسان متام

400.7/138

مجاليات الصوت اللغوي دراسات 

لغوية.نقدية

5يونس علي السيد

400.7/139

الصوائت و املعين يف العربية .دراسة 

داللية و معجم

6داود حممد حممد

14حسان متاماللغة بني املعيارية و الوصفية400.7/140

400.7/141

النحو التعليمي و التطبيق يف القران 

الكرمي طبعة جديدة

4ياقوت حممود سليمان

1سلطان منريتشبيهات املتنيب و جمازاته400.7/142

400.7/143

بديع الرتاكيب يف شعر أيب متام الكلمة و 

اجلملة

4سلطان منري

400.7/144

بديع الرتاكيب يف شعر أيب متام -2- 

اجلمل و األسلوب

4سلطان منري

400.7/145

املعجمية و التوسيط .نظرات جديدة يف 

قضايا اللغة العربية

5فهري عبد القادر

400.7/146

اإلدغام عند علماء العربية يف ضوء 

البحث اللغوي احلديث

15بوخلخال عبد اهللا

1أنكفية نيلس اريكاألسلوبية اللسانية400.7/147

400.7/148

أبو عمرو بن العالء اللغوي و النحوي و 

مكانته العلمية

4األسطر عبد اهللا حممد

7عمر أمحد املختاراللغة و اللون ط400.7/1492

6ياقوت حممود سليمانمصادر الرتاث النحوي400.7/150



3املسدي عبد السالمالتفكري اللساين يف احلضارة العربية400.7/151

5صربه حممد حسننياملتشابه و املختلف يف النحو العريب400.7/152

400.7/153

6عبد الطيف حممد محاسةظواهر حنوية يف الشعر احلر

400.7/154

12ابراهيم رجب عبد اجلواددراسات يف الداللة و املعجم

12ألسمرائي ابراهيمرحلة يف املعجم التارخيي400.7/155

400.7/156

تقومي الفكر النحوي عند األعلم السن 

متري (410-476ه) ط1

4خليل فتوح

400.7/157

روائع اإلعجاز يف القصص القرآين دراسة 

خصائص أسلوب القصصي املعجز ط2

4حسن حممود السيد

400.7/158

4عبد اللطيف حممد محاسةاللغة و بناء الشعر

400.7/159

بالغة النص مدخل نظري و دراسة 

تطبيقية

3عبد ايد مجيل

6اء درويشفلسفة اللغة عندي دوناد والقديس400.7/160

7الشيخ عبد الواحدالعالقات الداللية و الرتاث البالغي400.7/161

6بول جورجمعرفة اللغة400.7/162

400.7/163

التصوير اللغوي عند االمساعلية دراسة يف 

كتاب الزينة

2العشري رياض

400.7/164

االجتاهات احلديثة يف علم األساليب و 

حتليل الفعل

2عزت علي

6لوشن نور اهلديمباحث يف علم اللغة400.7/165

400.7/166

11مصلوح سعد عبد العزيزيف النص األديب دراسات أسلوبية إحصائية

5حلمي خليلمقدمة لدراسة الرتاث املعجمي400.7/167



400.7/168

النظريات اللسانية و البالغية و األدبية 

عند اجلاحظ من خالل البيان و التبيني

3بناين حممد الصغري

7صربه حممد حسننياملتشابه و املختلف يف النحو العريب400.7/169

400.7/170

علم اللغة النص بني النظرية و التطبيق 

دراسة على الصور املكية ج1

5ألفقي ابراهيم صبحي

400.7/171

األصول االستيمولوجية للفكر اللغوي 

عند العرب النحو .فقه اللغة .البالغة .

5حسان متام

400.7/172

الدراسات اللغوية للقران الكرمي أوائل 

القرن 3 ه

5علي عيسى شحاتة

400.7/173

دراسات لغوية يف القران الكرمي وقراءاته 

ط1

4عمر أمحد خمتار

1الناغوري حممد الطيبحروف اجلر وأثرها يف الداللة ط400.7/1741

3ألكسائي علي بن محزةمعاين القران400.7/175

400.7/176

املعرفة اللغوية طبيعتها و أصوهلا و 

استخدامها ط1

4مسكي توم تشي

6ياقوت حممود سليمانمنهج البحث اللغوي400.7/177

400.7/178

اجلملة الفعلية بسيطة و موسعة (دراسة 

تطبيقية على شعر املتنيب ) ج1

5اخل ويسكي زين كامل

10مكرم عبد العال ساملمن الدراسات القرآنية ط400.7/1791

5أبو السعود ناصر بكرالنحو العريب دراسة نصية400.7/180

400.7/181

املدرسة النحوية يف مصر و الشام يف 

القرنني السابع و الثامن من اهلجرة ط2

5مكرم عبد العال سامل

400.7/182

احلب و اإلعراب دراسة موازنة بني حنو 

اجلنان و حنو اللسان ط1

3حممد كشاف



400.7/183

البين األسلوبية دراسة يف (أنشودة املطر 

للسياب) ط1

4ناظم حسن

400.7/184

1ألسمرائي ابراهيمالبنية اللغوية يف الشعر العريب املعاصر ط1

2محيدة مصطفيأساليب العطف يف القران الكرمي ط400.7/1851

400.7/186

الرتكيب اللغوي لألدب حبث يف فلسفة 

اللغة واإلستطيقا ط:1

2عبدا للطيف لطفي

400.7/187

مجلة الشرط عند النحاة و األصوليني 

العرب يف ضوء نظرية النمو العاملي لتشو 

مسكي ط1

2الوعر مازن

400.7/188

اللغة والفكر والعامل      ( دراسة يف 

النسبية اللغوية بني الفرضية والتحقق ط:1

2حمب حمي الدين

400.7/189

نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلملة 

العربية ط:1

2محيدة مصطفى

400.7/190

اللغة يف أراجيز رؤية بن العجاج( دراسة 

وصفية تطبيقية)

أبو العينني عمر عبد 

املعطي

4

4عباده حممد ابراهيمأمساء اجلموع يف القران الكرمي400.7/191

400.7/192

3سعد حممودمباحث ختصيص عند األصوليني و النحاة

2عبد اجلليل حممد بدريااز و أثره يف الدرس اللغوي400.7/193

2راشد الصادق خليفةدور احلرف يف أداء معىن اجلملة400.7/194

400.7/195

يف النقد اللساين : دراسات و

مثاقفات يف مسائل اخلالف ط1

10مصلوح سعد عبد العزيز

400.7/196

5باقر مرتضى جوادمقدمة  يف نظرية القواعد التوليدية ط:1

400.7/197

2قباوة فخر الديناالقتصاد اللغوي يف صياغة املفرد ط1



400.7/198

الصورة و الصريورة بصائر يف أحوال 

الظاهرة النحوية ونظرية النحو العريب ط1

2املوسى اد

400.7/199

شبه اجلملة دراسة تركيبية تعليلية مع 

التطبيق على القران الكرمي

2فؤاد فهمي سوزان حممد

400.7/200

التطور اللغوي مظاهره و علله و قوانينه 

ط3

2عبد التواب رمضان

9عبد اللطيف محاسةبناء اجلملة العربية400.7/201

400.7/202

معاجم غريب احلديث واألثر و 

االستشهاد باحلديث يف اللغة و النحو 

ط1

2الشرقاوي السيد

400.7/203

يف بالغة اخلطاب االقناعي –مدخل 

نظري و تطبيقي لدراسة اخلطابة العربية 

ط2

3العمري حممد

400.7/204

3حبري سعيد حسنيعلم لغة النص املفاهيم و االجتاهات ط1

400.7/205

البغلة يف الفرق بني املذكر و املؤنث ط1 

مريدة و منقحة

1بن االنباري أىب بركات

400.7/206

البحث اللغوي عند العرب .مع دراسة 

القضية التأثري و التأثر ط8

5عمر أمحد خمتار

400.7/207

5درويش أمحددراسة األسلوب بني املعاصرة و الرتاث

400.7/208

تركيب اللغة العربية مقارنة نظرية جديدة 

ط1

2ألرحايل حممد

400.7/209

التصور اللغوي عند اإلمساعيلية دراسة يف 

كتاب (الزينة ) أليب حامت الرازي

7العشري حممد رياض

400.7/210

4حنلة حممد أمحدآفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر



2بن مراد ابراهيممسائل يف املعجم . ط400.7/2111

7خليل حلميمقدمة لدراسة الرتاث املعجمي العريب400.7/212

400.7/213

االجتاه العقلي يف التفسري- دراسة يف 

قضية اإلجارة يف القران عند املعتزلة.

1أبو زيد نصر حامد

400.7/214

تركيب اجلملة اإلنشائية يف غريب احلديث 

ط.1

3فضل عاطف

400.7/215

3الفرعان فايزدراسات أسلوبية يف النص القرآين ط.1

400.7/216

4عبد الغفار السيد أمحدالتصوير اللغوي عند علماء أصول الفقه

2عالوي نزيهأساسيات العربية قواعد وتطبيق ط.400.7/2171

400.7/218

املشتقات الدالة على الفاعلية و املفعولية 

دراسة صرفية داللية إحصائية ط.1

3الغفراء سيف الدين طه

400.7/219

بناء اجلملة يف مجهرة رسائل العرب يف 

ضوء عامل علم اللغة احلديث

1فضل عاطف

400.7/220

اجلملة اخلربية و اجلملة الطلبية تركيب و 

داللة

شاب سوغ حفيظة 

أرسالن

3

3صالح شعبانتصريف األمساء يف اللغة العربية400.7/221

400.7/222

1القرعات فايزتقنيات اخلطاب البالغي دراسة نصية ط1

3مصطفى طاهر احليادرةمن قضايا املصطلح اللغوي العريب400.7/223

4البحة حسن عبد الفتاحدروس يف علوم العربية ط.400.7/2241

400.7/225

خصائص العربية يف األفعال و األمساء 

(دراسة لغوية مقارنة ) ط.2

2عمايرة إمساعيل أمحد

400.7/226

مراعاة النظر يف كالم اهللا العلي القدير 

دراسة بالغية يف إعجاز األسلوب القرآين 

ط.1

كمال الدين عبد الغين 

املرسي

1



4متام حسانالبيان يف روائع القران ط400.7/2272

6سليمان حممد سليمانأثر األدب يف التعقيد اللغوي400.7/228

400.7/229

الشامل جلموع التصحيح و التكبري يف 

اللغة العربية م1

3عبد املنعم سيد عبد العايل

400.7/230

الشامل جلموع التصحيح و التكسري يف 

اللغة العربية  م2

3عبد املعم سيد عبد العايل

400.7/231

الشامل جلموع التصحيح و التكسري اللغة 

العربية م3

3عبد املنعم سيد عبد العايل

3رحبي كمالالتضاد يف ضوء اللغات السامية400.7/232

5ابن قتيبة الدين وريأدب الكاتب400.7/233

2نادية رمضانقضايا الدرس اللغوي400.7/234

400.7/235

1حممد أبو الفضل ابراهيمأنباه الرواة على أنباه النحاة ج1 .ط1

400.7/236

1حممد أبو الفضل ابراهيمأنباه الرواة على أنباه النحاة ج2 ط1

400.7/237

1حممد أبو الفضل إبراهيمأنباه الرواة على أنباه النحاة ج:3 ط:1

400.7/238

1حممد إبراهيم أبو الفضلأنباه الرواة على أنباه النحاة ج:4. ط:1

400.7/239

الشواهد الشعرية يف تفسري 

القرطيب "شواهد لغوية" ج1 ط1

1عبد العال سامل مكرم

400.7/240

الشواهد الشعرية يف تفسري 

القرطيب "شواهد لغوية" ج2 ط1

1عبد العال سامل مكرم

400.7/241

الشواهد الشعرية يف تفسري القران "شواهد 

حنوية ج3. ط1

1عبد العال سامل مكرم

400.7/242

الشواهد الشعرية يف تفسري القران "شواهد 

حنوية ج4. ط1

1عبد العال سامل مكرم

400.7/243

أسلوب التحليل وطرائقه يف القرآن 

الكرمي-دراسة حنوية .ط1 .

1يونس عبد مرزوق اجلنايب



400.7/244

املصطلح النحوي وتفكري النحاة العرب 

.ط1

2توفيق قريرة

400.7/245

النحو العريب واملنطق األرسطي دراسة 

حفرية تداولية

4األزهري رحياين

5رابح العويبيف الفصاحة العربية ط400.7/2461

400.7/247

القراءة النسقية سلطة البنية ووهم احملايثة 

.ج1.ط1

5أمحد|  يوسف

400.7/248

2طه عبد الرمحانيف أصول احلوار وجتديد علم الكالم .ط2

400.7/249

من النص إىل النص املرتابط .مدخل إىل 

مجاليات اإلبداع التفاعلي. ط1

8سعيد يقطني

5حممد ربيعالتعبري الوظيفي.ط400.7/2502

3كمال بشريجممعيات400.7/251

400.7/252

حممد مصطفى أبو دراسات يف اللغة واألدب

اشوارب

3

3إمساعيل أمحد عمايرةتطبيقات يف املناهج اللغوية400.7/253

10حممود سليمان ياقوتمنهج البحث اللغوي400.7/254

3حممد فهمي زيدانيف فلسفة اللغة400.7/255

2زينب غفيفيفلسفة اللغة عند الغزايل400.7/256

2إمساعيل أمحد عمايرةدراسات لغوية مقارنة400.7/257

4منال عصام إبراهيمدراسات يف اللغة العربية400.7/258

2حيي مرادكتاب األلفاظ400.7/259

400.7/260

ظاهرة اللبس يف الغربية جدل التواصل 

والتفاصل

3مهدي أسعد عرار

3حممود السيد حسناملعاين اللغوية يف األدب القرآنية400.7/261

400.7/262

العربية: دراسات يف اللغة واللهجات 

واألساليب

2يوهان فك

400.7/263

اللغة والكالم: اجتاهات يف التداخل 

والرتكيب

3أمحد كشك



400.7/264

3حمسن علي عطيةالكايف يف اساليب تدريس اللغة العربية

400.7/265

5الشهري بن ظافراسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية

2علي أبو املكارماملدخل اىل دراسة النحو العريب400.7/266

400.7/267

فن االسلوب: دراسة وتطبيق عرب العصور 

األدبية

11محيد آدم ثويين

2خالد غامنلغويات400.7/268

3ناصر الدين االسدحتقيقات لغوية400.7/269

400.7/270

3حممد خليل  مراد احلريبالوقف يف العربية

5عبد اجلليل مرتاضيف عامل النص والقراءة400.7/271

400.7/272

العربية : دراسات يف اللغة واللهجات 

واألساليب

2عبد احلليم النجار

2حممد العبداللغة واالبداع االديب400.7/273

5ياسني خليلنظرية أرسطو املنطقية400.7/274

2حلمي عبد اهلادياللغة يف شعر الفرزدق ط400.7/2751

400.7/276

لغة القرآن الكرمي: دراسة لسانية 

للمشتقات يف الربع االول

3بلقاسم بلعرج

3عبد الكرمي جماهددراسات يف اللغة والنحو400.7/277

400.7/278

3أمحد حنلةآفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر

400.7/279

2أمحد نعماناللغة العربية: أسئلة التطورالذايت واملستقبل

400.7/280

اللغة العربية يف العصر احلديث قيم 

الثبوت وقوى التحول

2اد املوسى

400.7/281

3حممد حممود بندقاحلذف االعاليل: مظاهره وعلله وقوانينه

3رجب ابراهيمموسيقى اللغة400.7/282



400.7/283

3عصام عبد السالمالتعابري االصطالحية بني النظرية ةالتطبيق

400.7/284

املناسبة يف القرآن: دراسة لغوية أسلوبية 

للعالقة بني اللفظ والسياق اللغوي

3مصطفى عبد احلميد

3أيب اسحاق يعقوبكتاب األضداد400.7/285

400.7/286

التواصل اللساين والشعرية: مقاربة حتليلية 

لنظرية رومان جاكبسون

1الطاهر بومزبر

400.7/287

النظرية األلسنية عند رومان جاكوبسون: 

دراسة ونصوص

5فاطمة بركة

5خليل احلسونيف التصحيح اللغوي والكالم املباح400.7/288

400.7/289

األطول: شرح تلخيص مفتاح العلوم ج1 

ط1

4ابراهيم بن حممد

400.7/290

األطول: شرح تلخيص مفتاح العلوم ج2 

ط2

4ابراهيم بن حممد

4اجلرجاين عبد القاهردالئل االعجاز400.7/291

6أمحد خمتار عمردراسة الصوت اللغوي ط400.7/2924

400.7/293

اجلملة الفعلية يف شعر حممد بن حازم 

السهلي: دراسة اسلوبية

5خمتار عطية

400.7/294

دراسة لسانية تطبيقية للجملة يف سورة 

البقرة ط1

6حممد غان

400.7/295

علم البيان بني القدماء واحملدثني: دراسة 

نظرية وتطبيقية

6حسن يوسف

400.7/296

9دلدار غفور امنيتفسري الكشاف للزخمشري: دراسة لغوية

400.7/297

االسلوب إذ يف ضوء الدراسات القرآنية 

والنحوية ط1

4عبد العال سامل

400.7/298

النحو العريب والدرس احلديث: حبث يف 

املنهج

6الراجحي عبده



6سليمان حممد سليماناثر األدب يف التعقيد اللغوي400.7/299

6فخر الدين الرازياية االجياز يف دراسة االعجاز400.7/300

400.7/301

الثنائيات املتغايرة يف كتاب دالئل 

االعجاز للجرجاين: دراسة داللية ط1

10دخلوش جار اهللا حسني

400.7/302

التعابري االصطالحية بني النظرية والتطبيق 

ج2 ط1

10عصام الدين ابو زالل

3حسن محيداللغة واالسلوب: دراسة ط400.7/3032

400.7/304

3طه علي حسنياللغة العربية: مناهجها وطرائق تدريسها

3كرمي ناصح اخلالدينظرية املعىن يف الدراسات النحوية400.7/305

3الشيخ مصطفىجامع الدروس العربية ط1 ج400.7/3061

400.7/307

مجاليات االسلوب والتلقي: دراسة 

تطبيقية ط1

3موسى ربابعة

6بسام بركةاالسلوبية ط400.7/3082

2عبد السالم املصدياألسلوبية واألسلوب ط400.7/3095

400.7/310

اسرتاتيجيات اخلطاب: مقاربة لغوية 

تداولية ط1

5عبد اهلادي بن ظافر

400.7/311

أصول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية 

العربية ط1 ج1

3حممد الشاوش

400.7/312

أصول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية 

العربية ط1 ج2

3حممد الشاوش

400.7/313

الكالم او املوت: اللغة مبا هي نظام 

اجتماعي-دراسة حتليلية نفسية

1مصطفى صفوان

2صاحل بلعيدمقاربات منهاجية400.7/314

1علي بن حممد اجلرجاينكتاب التعريفات ط400.7/3151

400.7/316

اللغة االبداعية: دراسة أسلوبية ألعمال 

جربان

4الكوفحي حممد

4أبو العدوس يوسفاالسلوبية: الرؤية والتطبيق ط400.7/3172



400.7/318

أبنية األفعال اردة يف القرآن الكرمي 

ومعانيها ط1

5ماهر محيد أحالم

400.7/319

5الشيزاوي حممد بن صاحلالتوجه النحوي ط1

5جماهد عبد الكرميدراسات يف اللغة والنحو ط400.7/3201

5كشلي فواز حكمتلسان العرب البن منظور ط400.7/3211

400.7/322

اجلملة يف القرآن الكرمي: صورها وتوجهها 

البياين

5رابح بومعزة

2الزبيدي سعيداخلليل صاحب العني ط400.7/3231

400.7/324

يف أساسيات اللغة العربية: الكتابة 

االمالئية والوظيفية-النحو الوظيفي- 

فوائد لغوية ط2

5نبوي عبد العزيز

400.7/325

من الشواهد النحوية يف شعر الصحابة: 

دراسة وحتليل

4القسطاوي رمضان مخيس

2رجب مصطفىدراسات لغوية400.7/326

3عفيفي أمحداللغة بني الثابت واملتغري400.7/327

400.7/328

6عبد اللطيف حممد محاسةفتنة النص: حبوث ودراسات حنوية

400.7/329

دراسات يف آليات التحليل واصول اللغة 

والنحو

3شنويف السعيد

400.7/330

بناء اجلملة العربية يف احلديث النبوي: 

دراسة تطبيقية ط1

3مصطفى سعد الدين

400.7/331

املقاييس األسلوبية يف الدراسات القرآنية 

ط1

3حضري مجال

4الزيدي كاصددراسات نقدية يف اللغة والنحو ط400.7/3321

4هادي رالرتاكيب اللغوية400.7/333

3بريفو جاناملولد : دراسة يف بناء األلفاظ ط400.7/3341



400.7/335

الوجه البالغي وأثره يف السياق الشعري 

األندلسي : عصر الطوائف واملرابطني 

422 - 540ه ط1

3السبهاين حممد عبد صاحل

3البكري حسني حمسناختالف إجياد املفردة القرآنية ط400.7/3361

400.7/337

التشبيه يف احلديث النبوي الشريف : 

دراسة يف منت صحيح البخاري ط1

أمحد سعد عبد الرحيم

2اإلشبيلي ابن عصفورمثل املقرب ط400.7/3381

400.7/339

اإلمجاع : دراسة يف أصول النحو العريب 

ط1

3املشهدايت حممد إمساعيل

400.7/340

أبو مالك األعرايب : حياته ومروياته 

اللغوية ط1

3السامرائي أمحد هاشم

400.7/341

اختالف البنية الصرفية يف القراءات السبع 

ط1

3اخلريي سريين مدحت

400.7/342

معاين احلروف الثنائية والثالثية بني القرآن 

الكرمي ودواوين شعراء املعلقات السبع ط1

الطيار رزاق عبد األمري 

مهدي

3

400.7/343

دراسات يف حتليل اخلطاب غري األديب 

ط1

4ابرير بشري

400.7/344

النقد اللغوي عند الطربي إمام املفسرين : 

ملسات لغوية نقدية من فكر املفسر ط1

العقيدي جنان حممد 

مهدي

3

400.7/345

األسلوبية : مفاهيم نظرية ودراسات 

تطبيقية ط1

3بودوخة مسعود

400.7/346

3بودوخة مسعوداألسلوبية وخصائص اللغة الشعرية ط1

400.7/347

3بودوخة مسعوددراسات أسلوبية يف تفسري الزخمشري ط1



400.7/348

احلذف بني النحويني والبالغيني : دراسة 

تطبيقية ط1

3حيدر حسني عبيد

400.7/349

حماوالت التيسري النحوي احلديثة : دراسة 

وتصنيف وتطبيق ط1

العكيلي حسن منديل 

حسن

3

400.7/350

العكيلي حسن منديل دراسات حنوية ط1

حسن

3

400.7/351

القتال يف القرأن الكرمي قراءة حتليلية يف 

اجلذور والدالالت السياقية

3عبد املقصود حسن حممد

400.7/352

العربية بني السليقة والتعقيد دراسة لسانية 

ط1

3عثمان رياض

400.7/353

خمارج احلروف عند القراء والسانيات 

دراسة مقارنة ط1

3أركييب عزيز

3كاظم ظاهر حمسنالرتكيب اللغوي لشعر املتنيب ط400.7/3541

400.7/355

العمايرة حممد أمحد مصادر اللغويات والبحث الرتبوي ط1

وأخرون

3

400.7/356

آيات الزمن يف القرأن الكرمي  دراسة 

حتليلية وموضوعية ط1

القيسي عبد الغفور حممد 

طه

2

2فضل اهللا حممد رجبالتعليم اللغوي معارف وجتارب ط400.7/3571

400.7/358

املعجزة إعادة قراءة األعجاز اللغوي يف 

القرأن الكرمي ج1

2ساعي أمحد بسام

400.7/359

أفعال الققدوم يف القرأن الكرمي  دراسة 

داللية

2محزة صدام محو

400.7/360

التوظيف االصويل للنحو من خالل 

املباحث صيغ وعموم ط1

2عبد املوجود عادل أمحد

400.7/361

لغة القرآن الكرمي دراسة يف الرتكيب 

النحوي لسورة يس ط1

2السيد صربي إبراهيم

400.7/362

محلة إذا الفجائية يف القرأن الكرمي دراسة 

يف الرتكيب والسياقة ط1

2رسول هبة اهللا حممد شفيع



400.7/363

الوحدة والتنوع يف النظرية النحوية العربية 

" دراسة ومعجم" ط1

2محزة حسن

400.7/364

2العاين اد فليح حسنالنص الغوي بني السبب واملسبب ط1

عرار مهدي أسعداملشرتك اللغ وي يف القران الكرمي400.7/365

400.7/366

األسس الفكرية واللغوية للدراسة النحوية 

عند أيب حيان األندلسي

بوعلي فؤاد

5ربابعة موسىاألسلوبية : مفاهيمها وجتلياا ط.400.7/3671

400.7/368

خطاب احلجاج والتداولية : دراسة يف 

نتاج ابن باديس األديب

5حشاين عباس

5العكيلي حسن منديلدراسات بالغية واسلوبية ط.400.7/3691

400.7/370

شعر القطامي : دراسة لغوية أسلوبية 

" عمر بن شييم التغليب

2بلقاسم ليبارير


















































































































































































































































































