
ر�� ا
دب ا��ر�� /810 �

�دد ا���� إ�م ا��ؤ�ف ��وان ا���ب ر�م ا���ب 

�1را���و���
 إ���ط�وس��ر�� ا�دب ا	�را�
 ا	��م ا�ول810/01

810/02
����1را���و���
 إ���ط�وس��ر�� ا�دب ا	�را�
 ا	��م ا	

810/03
�2$�و&
 ا	�$�%
��ر�� ا�دب ا	!ر$
 ا	�زء ا�ول �
 ا	! ر ا	��ھ

* ا	!ر$�* ج 1/ج810/042�6ز�دان �ر�
��ر�� آداب ا	

* ا	!ر$�* ج 3/ج810/054�6ز�دان �ر�
��ر�� آداب ا	

810/06

، ا	! ر ا0�1&����45
 ط3&ن ��ر�� ا�دب ا	!ر$
 ا	! ر ا	��ھ

���44
 ط3&ن ��ر�� ا�دب ا	!ر$
 ا	! ر ا	!$��
 ا�ول810/07

810/08
������46
 ط3&ن ��ر�� ا�دب ا	!ر$
 ا	! ر ا	!$��
 ا	

810/09
���
��ر�� ا�دب ا	!ر$
 ا	! ر ا	!$��
 ا	�7أ$و ا	�6ب إ$راھ�م %

75داود �4&د 9�4
��ر�� ا�دب ا	!ر$
 ا	! ر ا	!$��
 ا�ول810/10

5%$�س إ��4ن��ر�� ا�دب ا��د	�
 % ر ا	طوا;ف وا	&را$ط�ن810/11

12ا	ط�ھر &4&د��ر�� ا�دب ا	�زا;ري810/12

32داود �4&د 9�4
��ر�� ا�دب ا	4د�ث ، �طوره &!�	&3 ا	�$رى 810/13

810/14
1ا	6�9وري ����4ر�� ا�دب ا	!ر$

1$ر��&�ن ��رل��ر�� ا�دب ا	!ر$
 ا	�زء 810/151

1$ر��&�ن ��رل��ر�� ا�دب ا	!ر$
 ا	�زء 810/162

1$ر��&�ن ��رل��ر�� ا�دب ا	!ر$
 ا	�زء 810/173

1$ر��&�ن ��رل��ر�� ا�دب ا	!ر$
 ا	�زء 810/184

1$ر��&�ن ��رل��ر�� ا�دب ا	!ر$
 ا	�زء 810/195

810/20
�A15ف �و@
��ر�� ا�دب ا	!ر$
 ج/2 ا	! ر ا0�1&

2�روج %&ر��ر�� ا	�9ر ا	!ر$
 إ	
 ا��م $ن 6�دون810/21

19%$�س إ��4ن��ر�� ا�دب ا��د	�
 % ر ���دة @رط$*810/22

16$��0ر ��&س��ر�� ا�دب ا	!ر$
 ا	�زء ا�ول810/23

810/24
���16$��0ر ��&س��ر�� ا�دب ا	!ر$
 ا	�زء ا	

810/25
��A12ف �و@
ا	! ر ا	��ھ

�A13ف �و@
ا	! ر ا	!$��
 ا�ول810/26



810/27
����A13ف �و@
ا	! ر ا	!$��
 ا	

810/28*��3ا	�4ج �4ن ا	��4
أدب ا	!رب �
 % ر ا	��ھ

810/29

 &�4ن %��
&A�4رات �
 ��ر�� ا�دب ا	!ر$�%1

810/30
ا	&و�ز �
 ا�دب ا	!ر$
 و��ر�36، ا�دب 

ا	!ر$
 ا	�د�م ا	&��د/1
12ا	6�9وري ��4

810/31
ا	&و�ز �
 ا�دب ا	!ر$
 و��ر�36، ا�دب 

ا	!ر$
 ا	�د�م ا	&��د/2
12ا	6�9وري ��4

810/32
ا	&و�ز �
 ا�دب ا	!ر$
 و��ر�36، ا�دب 

ا	!ر$
 ا	�د�م ا	&��د/3
12ا	6�9وري ��4

810/33
ا	&و�ز �
 ا�دب ا	!ر$
 و��ر�36، ا�دب 

ا	!ر$
 ا	�د�م ا	&��د/4
12ا	6�9وري ��4


 ��ر�� ا�دب ا	!ر$
، ا�دب ا	�د�م810/34� D&��	6�9وري ��4ا	10ا


 ��ر�� ا�دب ا	!ر$
 ، ا�دب ا	4د�ث810/35� D&��	6�9وري ��4ا	10ا

�A2ف �و@
��ر�� ا�دب ا	!ر$
 ،% ر ا	دول واF&�رات810/36

810/37
* وا�دب ا	!ر$�1$0 ��رل��ر�� ا	

��ر�� أدب ا	!رب810/38
 
ا	را�!
 & ط9

 �دق
3

اHداب ا	!ر$�* �
 ا	! ر ا	!$��
 ا�ول810/39
��96
 &4&د %$د 

ا	�0م
5

810/40
�
 ��ر�� ا�دب ا	��ھ�
�10ا	��دي %

810/41
@&م و�&�ذج &ن ا�دب ا	!ر$
 ا	4د�ث درا��ت 

�ط$���*
%40�&�ن $دري

%5�&�ن $دري@&م و�&�ذج &ن ا�دب ا	!ر$
 ا	4د�ث810/42

�م ا�دب810/43% J	&د6ل إ	داناK&	ا 
�5ا4&د %

4ا	& �L أ4&د&د6ل إ	J درا�* ا�دب ا	&!� ر �
 ا�ردن810/44

810/45
 1 *��
 ا	�رن ا	را$D %�ر ا	4� 
ا�دب ا	�و��

ا	�زء1
8ا	��و�
 ز�ن ا	!�$د�ن

810/46
 1 *��
 ا	�رن ا	را$D %�ر ا	4� 
ا�دب ا	�و��

ا	�زء2
6ا	��و�
 ز�ن ا	!�$د�ن

ا	4ر�* ا�د$�* وا	�9ر�* �
 �و�س810/47
ا$ن %��ور &4&د 

ا	A�9ل
9

�3!د O ا$و ا	���مدرا��ت �
 ا�دب ا	�زا;ري ا	4د�ث810/48

A64ر �!�د &4&دا�دب ا	�زا;ري ا	&!� ر810/49


 ا	��م �
 ا	�ر��ن 1 و2 	��Kرة810/50� *�&�62��ل داودا	��4ة ا	!

810/51
 *AK�	4د�ث &ن أول ا	ا 
��4ة ا�دب ا	9��ط��

...J�4 ا	��$*
���2
 %$د ا	ر4&ن

810/52
ا�دب ا	!ر$
 ا	&!� ر �
 �ور�* 1850-

1950

&�� 
1ا	���	

810/53
 J	ا 
&0�Fا L�9	ر &ن ا & 
� 
ا�دب ا	!ر$

ا	�9ط&��ن
4&�دة %$د ا	رزاق 

ا$راھ�م
1



810/54
 J	ا 
&0�Fا L�9	ر &ن ا & 
� 
ا�دب ا	!ر$


���K* ا	! ر ا��و$
4& طJ9 &4&ود

810/55
���
 ا	! ر ا	!$��
 ا	� *�&��26داود �4&د �94
اFداب ا1@


 ا	!ر$
 ج/810/561	�410&ب %�&راFدب ا	��


 ا	!ر$
 ج/810/572	�410&ب %�&راFدب ا	��

810/58
 
�AK* اFدب ا	!ر$
 ا	&!� ر �

ا	�زا;ر1954-1925
17&ر��ض %$د ا	&�ك

810/59

 ا	&رب ا	!ر$� 
4ا	��ج ��د �4&دأدب ا	�4دي ا	����

810/60
�3�4ص ھ��
أوراق &ن د��ر ا	و	د ا	!�&

�2�&�ن �ورا�دب ا	�زا;ري �
 ر�4ب ا	ر�ض وا	�4ر�ر810/61

810/62
 
ا	4ر�* ا	�9ر�* �
 & ر �
 ا	! ر�ن ا��و$

وا	&&�و�
 ا�ول
414&زة %$د ا	�ط�ف

810/63

4�A4 Jرة ا	��ھرة- ا	��م  
ا	��وم ا	زاھرة �
 J�4 
ا	�6ص $�	��ھرة &ن ���ب ا	&رب �

ا	&رب
�4 �ر ��4ن

810/64
 J�4 1945 *�� زا;ر &ن�	ا 
أدب ا	��Aل �

ا0���1ل
10دراد أ���*

8وزارة ا	�ؤون ا	�����*&��6رات &ن ا�دب ا	�و��
 ا	&!� ر.ج/810/651

8وزارة ا	�ؤون ا	�����*&��6رات &ن ا�دب ا	�و��
 ا	&!� ر.ج/810/662

�15!د O أ$و ا	���مدرا��ت �
 ا�دب ا	�زا;ري ا	4د�ث810/67

25د4و ا	!ر$
&د6ل �
 درا�* ا�دب ا	&ر$
 ا	�د�م810/68

419&�دي %$د Oدرا��ت �
 ا�دب ا	&ر$
 ا	�د�م810/69

64ر�
  �	Lا	&د6ل إ	J ا�دب ا	�زا;ري ا	4د�ث810/70

2ا�� �ري أ$و %$د O�Kر�ت ا	ر �ع810/71

1$دوي %$دها	�!ر ا	4د�ث �
 ا	�ودان 810/721953-1840

810/73
أAواء &ن ا	$�;* ا	�و���* %�J ا	ط�ھر ا	4داد 

و��Aل ��ل
�61	د أ4&د

15دو��ن أ4&د�6 ��ت &ن ا�دب ا	�زا;ري ا	&!� ر810/74

21د4و ا	!ر$
درا��ت و$4وث �
 ا�دب ا	�زا;ري810/75

810/76
7ا	ط$�ع %$د O أ��سا	�طوف ا	���!* &ن �&�ر ��* ا��د	س ا0�1&

8ا	&�ري أ4&د $ن &4&د��9 ا	ط�ب &ن � ن ا��د	س ا	رط�ب. ا	&��د/810/771

8ا	&�ري أ4&د $ن &4&د��9 ا	ط�ب &ن � ن ا��د	س ا	رط�ب. ا	&��د/810/782

8ا	&�ري أ4&د $ن &4&د��9 ا	ط�ب &ن � ن ا��د	س ا	رط�ب. ا	&��د/810/793

8ا	&�ري أ4&د $ن &4&د��9 ا	ط�ب &ن � ن ا��د	س ا	رط�ب. ا	&��د/810/804



8ا	&�ري أ4&د $ن &4&د��9 ا	ط�ب &ن � ن ا��د	س ا	رط�ب. ا	&��د/810/815

8ا	&�ري أ4&د $ن &4&د��9 ا	ط�ب &ن � ن ا��د	س ا	رط�ب. ا	&��د/810/826

8ا	&�ري أ4&د $ن &4&د��9 ا	ط�ب &ن � ن ا��د	س ا	رط�ب. ا	&��د/810/837

8ا	&�ري أ4&د $ن &4&د��9 ا	ط�ب &ن � ن ا��د	س ا	رط�ب. ا	&��د/810/848

4ا	�6زن و	�ما	�!ر وا	وط��* �
 	$��ن وا	$0د ا	!ر$�*810/85

810/86

 ا�دب ا	�زا;ري ا	4د�ث(��ر��6وأ�وا%� �

(���A@و
30$ن @��* %&ر

810/87
���%2
 &4&ود ز�ر���
 ا�دب ا��د	�

810/88
��� آ��ل��ر�� ا	�9ر ا��د	���	�$4

810/89
���%1
 &4&ود ز�ر����ر�� ا�دب ا��د	�

810/90
��ر�� ا�دب ا��د	�
 % ر ا	طوا;ف 

وا	&را$ط�ن
1%$�س ا��4ن

810/91
 

 ا	&رب ا	!ر$
 وأ�رھ� �� D���	ا *�&ر4

ا	��4ة ا�د$�*
4ا	��4ري &4&د ط3

810/92
 D&��&	ا L&0& .ا�ول 
أدب ا	! ر ا	&&�و�

ا	& ري
7أ&�ن �وزي &4&د

810/93

 �$3 ا	��رة ا	�Kدر�* J�4 أوا6ر � 
اFدب ا	!ر$

ق20
2ادر�س أ4&د

47ط�ط ��ظمأ%0م ورواد �
 ا�دب ا	!ر$
.ج/810/941

810/95
13& طJ9 @� ر4ول ا�دب ا��د	�

810/96
 J�4 *	دو	!$����ن &�ذ @��م ا	ر ا % 
ا�دب �

���K* ا	�رن ا	��	ث
0�2م &4&د ز��ول

4ا	�ط %$د ا	��در�
 ا�دب ا	!ر$
 ا	4د�ث810/97

47ط�ط ��ظمأ%0م ورواد �
 ا�دب ا	!ر$
 ج/810/982

12&4&د $ن �&��*�
 ا�دب ا	!ر$
 ا	4د�ث ا	�زا;ري810/99

1&4&د �ور ا	د�نا�دب ا	�ر�
 ا	4د$ث .&L&0 و�&�ذج810/100

810/101

 ا�دب ا	�زا;ري ا	4د�ث- ا	�AK* ا�د$�* �
�K�
 ا	�زا;ر. &ؤ�را��K-$دا����K-&را4� *�ا	4د�

12&4&د $ن �&��*


 �ظرة ز&رة &ن أ د@�;3 و&!�ر�810/1023�L	� 	3ا����ذ &4&د ا

810/103
6&4&د ��96
ا	��4ة ا�د$�* �
 ا	! ر ا	!$��

5$����ل ��زا�و��ا	�&Kور�* ا	!�	&�* 	Zدب810/104

810/105
5& ط9
 %$د ا	���
�و@
 �Aف و��ر�� ا�دب ا	!ر$

810/106
6& ط9
 ا	��و�
��ر�� ا�دب ا��د	�

810/107
6& ط9
 ا	��و�
��ر�� ا�دب �
 ا	! ر ا	!$��



810/108
���ر�� ا�دب �
 ا	! ر ا	��ھ
%$د ا	ر4&ن %$د 


�ا	&��د %
5

�K$6ء �4ب Oا	��4ة ا�د$�* �
 % ر  دارة ا0�1م و��ر�810/10936

ا�دب ا	!ر$
 ا	! ر ا0�1&
 وا�&وي810/110
%$د ا	ر4&ن %$د 


�ا	&��د %
5

810/111

 ا�دب ا	!$���
�وزي %��
 ،�وزي 

ا&�ن
6

6& ط9
 ا	��و�
��ر�� ا�دب ا	!ر$
 ا	4د�ث810/112

810/113
�7& ط9
 ا	��و�
��ر�� ا�دب �
 ا	! ر ا	��ھ

6& ط9
 ا	��و�
��ر�� ا�دب �
  درا0�1م810/114

�6و�ت %رف ا�Fرو�
ا	��4ة ا	�9ر�* �
 & ر 06ل ا	! ر ا�&وي810/115

5%$د ا	��در ز�دان@���A ا	! ر �
 أدب أ$
 ا	!0ء ا	&!�ري ج/810/1161

5%$د ا	��در ز�دان@���A ا	! ر �
 أدب أ$
 ا	!0ء ا	&!�ري ج/810/1172

810/118
9&!وض ���&�ن&د6ل إ	
 ا�دب ا	!ر$

3ا	وادي�
 ��ر�� ا�دب &�9ھ�م و&��ھ]810/119

810/120
&د6ل إ	
 ا�دب ا	!ر$
 ا	4د�ث �
 ا	&�Kر 


��$�Fا
*9��8أ4&د �و�ف 6

3%$د ا	ر4&ن ا	� $
ا	6��] ��4دث �!را و��را810/121

810/122
ا��د	س $�ن ا	4�م ا	����4* ا�طو	و��� &ن ا	�!ر 


 ا	&!� ر��$�Fا
5%$د O 4&�دي

810/123*�5%&�راوي 4&�دةا	�زا;ر �
 أد$��ت ا	ر4

5%$د O 4&�ديأ وات &ن ا�دب ا	�زا;ري ا	4د�ث810/124

�45ن ��L ا	$�ب�ورة ا	�زا;ر �
 إ$داع �!راء & ر810/125

�م ا�دب810/126% 
�
 ا	K&دا�
&د6ل %�6أ4&د %

810/127
4& ط9
 ا	��و�
��ر�� ا�دب �
 ا	! ر ا	!$��

810/128
4�وزي أ&�ن�
 ا�دب ا	!$��

� 20	L 	&$�ر��*�
 ا�دب ا	�زا;ري ا	4د�ث810/129

810/130

 
ا�$!�د ا	&وAو%�* وا	6 �;ص ا	��9* �
�����ت �!راء �&!�* %�&�ء ا	&��&�ن 1954-

1962
2و���* &4&د

��ر ا��د	��* ج/810/1311Hا�6$�ر و ا 
5أر�0ن ا�&�ر ���با	4�ل ا	��د��* �

��ر ا��د	��* ج/810/1322Hا�6$�ر ا 
5أر�0ن ا�&�ر ���با	4�ل ا	��د��* �

��ر ا��د	��* ج/810/1333Hا�6$�ر و ا 
5أر�0ن ا�&�ر ���با	4�ل ا	��د��* �



5$طرس ا�طو��وسا�دب:�!ر�39، أ�وا%3، &ذاھ810/1343$

* ا	!ر$�* ج/810/1351�5ز�دان �ر�
��ر�� أدب ا	

* ا	!ر$�* ج/810/1362�5ز�دان �ر�
��ر�� أدب ا	

5%�د �و�فد���ر %$���* �
 ا	�!ر وا	��ر وا	�A4رة810/137

3&رھون ا	 �9ر ا$���م��Aءات �
 ا�دب ا	!ر$
 ا	�د�م ط810/1381

3&4&د ا	4و�
 أ4&دأدب ا	����* �
 ا	! ر ا�&وي810/139

810/140
J��%3 �وزي�
 اFدب ا�Fد	�


 اHداب وا	�9ر810/141� *�����Fق ا��Hأ4&دا 
2ا	�!�&

* ا	!ر$�* م1 (ج1-ج2)810/142�2ز�دان �ر�
��ر�� آداب ا	

* ا	!ر$�* م1 (ج3-ج4)810/143�3ز�دان �ر�
��ر�� آداب ا	

رب وا	�A4رة ا	&ر$�* ط810/1441&�	 
4در���*  ر�&� ا	L�9 ا	!ر$

810/145
��44زي &4&د %$د ا	وا4دا��رة �
 ا�دب ا	!ر$

�* &!�رف ا���Fن810/146��� :*��$4وثا�دب وا		 
4ا	&��ب ا	!�	&

4ا$و ز�د ��&
 �و�فا�دب ا�Fد	�
 ط810/1471

810/148*����4%ط�* %$د ا	�Kدي %$د �Oظرات �
 ا�دب ا	!ر$
 و��ده: درا�* �4

4�ور��ر و�وك�0ث @رون &ن اFدب ج1  810/149

4�ور��ر و�وك�0ث @رون &ن اFدب ج810/1502

4�ور��ر و�وك�0ث @رون &ن اFدب ج810/1513

4&� ور 	ط9
$4وث ودرا��ت �
 ا	�A4رة وا�دب ط810/1521


 &4&د ا	��دا	��4ظ وا	دو	* ا	!$���* ط810/1531�% *9��64

3&��ع ھ��م &��6رات &ن ا�دب ا��د	�
 ط810/1541

�3$�ري ��&�* ا�دب وا�06ق �
 ا��د	س �
 % ر ا	طر;ف وا	&را$ط�ن810/155

810/156


 ا	&رب : &�&و%* � *��ا	وط��* وا	�4د�
درا��ت 4ول ا	�9ر ا	وط�
 و��رورة ا	�4د�ث 

3ا	!�وي $��!�د �
 ا	&رب ا	&!� ر ط1


 ا	&و�و%�ت ا�د$�* �
 ا	! ر 810/157� 
3ا	�وا�!* ��Aل ��	م ا�دب ا��د	�

5%$د ا	��در ز�دان@���A ا	! ر �
 أدب أ$
 ا	!0ء ا	&!ري ج1 ط810/1581

2%$د ا	��در ز�دان@���A ا	! ر �
 أدب أ$
 ا	!0ء ا	&!ري ج2 ط810/1591

810/160 *����4ا	ر��$
 %$د O أ�4د�ث �
 ا�دب وا	

810/161

ا	&��طرف �
 ا�دب ا	!ر$
 أ@�J &� @$ل �
 ذم 
3ھ0ل &4&د ھ0ل ا	���ء 	����ء وذم ا	ر��ل 	����ء




 اHداب وا	�9ر810/162� *�����Fق ا��Hا 
3أ4&د ا	�!�&

810/163 
9��4&4&د ��9ق ��� �
 ا�دب ا	9


  ��%* ا���1 م810/1641� J�%ا� L$  
�1ا	�����دي أ4&د $ن %


  ��%* ا���1 م810/1652� J�%ا� L$  
�1ا	�����دي أ4&د $ن %


  ��%* ا���1 م810/1663� J�%ا� L$  
�1ا	�����دي أ4&د $ن %


  ��%* ا���1 م810/1674� J�%ا� L$  
�1ا	�����دي أ4&د $ن %


  ��%* ا���1 م810/1685� J�%ا� L$  
�1ا	�����دي أ4&د $ن %


  ��%* ا���1 م810/1696� J�%ا� L$  
�1ا	�����دي أ4&د $ن %


  ��%* ا���1 م810/1707� J�%ا� L$  
�1ا	�����دي أ4&د $ن %


  ��%* ا���1 م810/1718� J�%ا� L$  
�1ا	�����دي أ4&د $ن %


  ��%* ا���1 م810/1729� J�%ا� L$  
�1ا	�����دي أ4&د $ن %


  ��%* ا���1 م810/17310� J�%ا� L$  
�1ا	�����دي أ4&د $ن %


  ��%* ا���1 م810/17411� J�%ا� L$  
�1ا	�����دي أ4&د $ن %


  ��%* ا���1 م810/17512� J�%ا� L$  
�1ا	�����دي أ4&د $ن %


  ��%* ا���1 م810/17613� J�%ا� L$  
�1ا	�����دي أ4&د $ن %


  ��%* ا���1 م810/17714� J�%ا� L$  
�1ا	�����دي أ4&د $ن %


  ��%* ا���1 م810/17815� J�%ا� L$  
�1ا	�����دي أ4&د $ن %


 ا	�راث ا	!ر$
 ط810/1791� 
3%$د ا	دا�م  �$ر�&�	��ت ا	�ص اFد$

2& طJ9 أ4&د $ن إ$راھ�م �واھر ا�دب �
 أد$��ت و إ���ء 	* ا	!رب ط4 ج810/180

ا�دب ا	&9رد ط810/1812

ا�&�م ا	$�6ري أ$
 %$د 
O &4&د $ن ا�&�%�ل

* ا	!ر$�*810/182�2&4&د د��با	�9ر ا���&�%
 اداب ا	

3 �$ر %$د ا	دا�م��ون ا�دب ا	&!� ر $�ن ا	�ز%* ا	وا@!�* و ا	��ر$*810/183


 ا��د	س &وAو810/1843��%� 

 ��ر�� ا�دب ا	!ر$� 
�3و��ق %&ر ا$راھ�ما	وا�


 ا�دب ا	4د�ث810/185� 
3&��ف %0ء ھ��ما	رؤ�* و ا	4دث ا1$دا%

��ق %�J &�ط!�ت ا	���ري ط810/1861!�
3ا	9رس أ4&د زروق ا	$ر��

3ا	!&ري &رزوقا���	�* ��ر��6* ا	�ص ا	د��
 ط810/1871


 ا	��د أ4&دد�وان ا���1ء ط810/1883&��K	3ا

5ط�وس ��ن �!وم  ورة ا	رب �
 ا�د	ب ا	!ر$
 ا	&!� ر 810/189



درا�ت أد��� ( 810.8 )  3.4

�دد ا���� إ�م ا��ؤ�ف ��وان ا���ب ر�م ا���ب 

810,8/01

. $�;* ا	�!ر �&A�4رات �
 ا�دب ا	��ھ


�ا	��ھ

�4ا$ن &4&د %

810,8/02
���41ن ط3�
 ا�دب ا	��ھ

810,8/03
�1ا	�و6$
 &4&ددرا��ت �
 ا�دب ا	��ھ


 و در ا0�1م810,8/04�درا��ت �
 أدب ا	! ر ا	��ھ
 ��م ز�ر�� %$د 

ا	ر4&ن
30

�15ر��س ا��4نا	ظ�ھرة ا�د$�* �
  در ا0�1م وا	دو	* ا�&و�*810,8/05

$7�$D %$د ا	��4مأدب ا	&!�ز	* إ	��K� J* ا	�رن ا	را$D ا	�Kري810,8/06

810,8/07
��&�2$��� %&ر &و�A�4&Jرات �
 ا�دب ا	&&�و�
 وا	!

ا�دب �
 % ر دو	* $�
 4&�د810,8/08
أ$و رزاق أ4&د $ن 

&4&د
5

810,8/09
أدب %ر$
 &!� ر. �
 &��ورات ا��4د ا	���ب 

1978-1970 
ا	!ر$
2%زت أد�ب

2�روخ %&را	&��Kج �
 ا�دب ا	!ر$
 و��ر�810,8/1036

20ا	!�&�وي &4&د ز�
ا�دب و@�م ا	��4ة ا	&!� رة810,8/11

4ا�&�%�ل %ز ا	د�ن�
 ا�دب ا	!$��
- ا	رؤ�* وا	9ن-810,8/12

2ا	��زاوي �!د ا	د�ندرا��ت �
 ا�دب ا	!ر$
( ور &ن ا	! ور)810,8/13

810,8/14
أد$�ء ا	!رب �
 ا	��ھ��* و در ا0�1م –K���4م-

آ��رھم-��د آ��رھم -1-
6ا	$����
 $طرس

810,8/15
أد$�ء ا	!رب �
 اF% ر ا	!$���* –K���4م-

آ��رھم-��د آ��رھم-2-
6ا	$����
 $طرس

810,8/16
أد$�ء ا	!رب �
 ا�Fد	س و% ر ا�F$!�ث 

–K���4م-آ��رھم-��د آ��رھم -3
7ا	$����
 $طرس

810,8/17
10ا	$���
 $طرس&�����ت اد$�ء ا	!رب �
 ا	! ر ا	!$��

2أ&�ن أ4&دظKر ا0�1م ج/1 وج/810,8/182

4أ&�ن أ4&دظKر ا0�1م ج/3 وج/810,8/194

1ر��%
 أ4&د �ر�د% ر ا	&_&ون810,8/20

15ا	ر��$
 �ودتا�دب ا	!ر$
 &ن ا4�Fدار إ	J ا1زدھ�ر810,8/21

810,8/22
 *AK�	ر ا % 
ا���Fھ�ت ا	�9ر�* %�د ا	!رب �

1798-1914

�% *A��4&	8ا



810,8/23
أدب ا	!�&�ء �
 ���K* ا	�رن ا	را$D و$دا�* ا	�رن 

ا	�6&س ه. ا	$�رو�
 و%&ر ا	��6م
�5و�س &4&د

1أ&�ن أ4&دJ4A ا0�1م ج/810,8/241

1أ&�ن أ4&دJ4A ا0�1م ج/810,8/252

2أ&�ن أ4&دJ4A ا0�1م ج/810,8/263

810,8/27
3ا	�!0وي &4&دا�دب $��ر���* �
 ا	!Kد ا	�9ط&

810,8/28
10ا	&د�ن ا4&دأ�;�* ا1$داع �
 ا�دب ا	!ر$

1ا	4ش ���&�ن&��ط�9ت �
 ا�دب ا0�1&
 و ا�&وي810,8/29

2أ&�ن أ4&د��ر ا0�1م810,8/30

810,8/31


 ا	�رن ا	�6&س ا	�Kري درا�* أد$�* � *��أ�$�
�K�� *�$0�4 ا�د	د و�طور ا�$% 
��ر��6* 	��وء $�

�61	ص  0ح

810,8/32
�
 ا�دب ا	��ھ� 
	�20درا@
 ز$را	&�9د ا	

810,8/33

 ا�دب ا0�1&� 
30درا@
 ز$را	&��� 

2ا	�Kدي  0ح ا	د�نا�دب �
 % ر ا	�$وة وا	را�د�ن810,8/34

810,8/35*AK�	�9قأدب % ر ا� 
1ا	$��%


&�د&* �
 درا�* ا�دب ا	4د�ث810,8/36&�3&رزوق 4

2ا	د�و@
 %&ر�
 ا�دب ا	4د�ث ا	&��د ا�ول810,8/37

810,8/38
���2ا	د�و@
 %&ر�
 ا�دب ا	4د�ث ا	&��د ا	

0�1م &4&د ز��ولا�دب �
 ا	! ر ا��و$
 ا	�زء 810,8/391

0�2م &4&د ز��ولا�دب �
 ا	! ر ا��و$
 ا	�زء 810,8/402

0�2م &4&د ز��ولا�دب �
 ا	! ر ا	&&�و�
 ج 810,8/411

0�2م &4&د ز��ولا�دب �
 ا	! ر ا	&&�و�
 ج 2 ا	�!ر وا	�!راء810,8/42

��962
 &4&د %$د ا	&�!ماHداب ا	!ر$�* �
 ا	! ر ا	!$��
 ا�ول810,8/43

810,8/44
0�2م &4&د ز��ولاHداب �
 ا	! ر ا	�9ط&

2أ&�ن ا4&دJ4A ا0�1م ج810,8/451

2أ&�ن ا4&دJ4A ا0�1م ج810,8/462

2أ&�ن ا4&دJ4A ا0�1م ج810,8/473

7ا	6و���
 ز�ن ا	��&لأدب ا	! ر ا�&وي درا��ت و� وص810,8/48

810,8/49
66��9* أ4&د �و�ف& �در ا�دب ا��د	�

5ط�ھر �4&دا�دب ا0�1&
 أ��ق و�&�ذج810,8/50



0�3م &4&د ز��ولا�دب �
 ا	! ر ا	&&�و�
 ج 3ا	�!ر وا	�!راء810,8/51

810,8/52
0�3م &4&د ز��ولا�دب �
 ا	! ر ا	&&�و�
 ا	دو	* ا�و	

810,8/53
ا�دب �
 ا	! ر ا	&&�و�
 ��ون ا	��ر أ%��ن 

ا	���ب ج2
0�3م &4&د ز��ول

810,8/54
 D&��&	ا 
ا�دب �
 ا	! ر ا	&&�و�
 درا�* �

ج4
0�3م &4&د ز��ول

0�2م &4&د ز��ولا�دب �
 ا	! ر ا��و$
 ج810,8/551

0�2م &4&د ز��ولا�دب �
 ا	! ر ا��و$
 ا	�!ر وا	�!راء ج810,8/562

0�2م &4&د ز��ولا�دب �
 ا	! ر ا	�9ط&
 ا	���$* وا	���$*810,8/57

0�2م &4&د ز��ولا�دب �
 ا	! ر ا	�9ط&
 ا	�!ر وا	�!راء810,8/58

0�2م &4&د ز��ولا�دب �
 ا	! ر ا	�9ط&
 ا	�!ر وا	�!راء810,8/59

810,8/60*�درا��ت �
 ا	�ص ا�د$
 ، ا	! ور ا	4د�
&4&د %�رف &4&ود 

و�4د
3

810,8/61
1أ4&د $و �4نا	!رب و��ر�� ا�دب ، �&وذج ���ب ا����


 &4&دا�دب ا	!ر$
 ا	4د�ث ا	رؤ�* وا	����ل810,8/62��46ن %

810,8/63
ا�دب ا	�ر$وي ا	!ر$
 $!ض @���A وا	$4ث 

وا	&&�ر�*
6ا	��د �0&* ا	6&�س

810,8/64*����3وFس روز�رج�و��Kت &� $!د ا	4دا

810,8/65
5روج أ	ف&�د&* 	Zدب ا	!ر$

��5ظم 4ط�طأ%0م ورواد �
 ا�دب ا	!ر$
 ج 810,8/661

��5ظم 4ط�طأ%0م ورواد �
 ا�دب ا	!ر$
 ج 810,8/672

810,8/68
ا	��� &4&د $ن %$د O $ن $��Kدي وأ��ره ا�د$�* 

ج2
2أ$
 ��4ن &4&د

���ب ا	�!ر وا	�!راء810,8/69
آ$
 @��$* ا	�!ر 

وا	�!راء
3

810,8/70
 
� 
4��ا��1رة ا	J &ن ��ل ا	وزارة $�* ا	&

��ر�� أھل ا��د	س
5ا$ن ا	 �ر�
 ا	&Kدي

�* ا	&��&س �
 ��ر�� أھل ا��د	س810,8/71$
ا$ن %&�ره أ4&د $ن 


4�
2

810,8/72
�$��1 %��
 &��6;�لا	��� إ$راھ�م ا	��ز�

810,8/73
�$��1 %��
 &��6;�لا	��� �� ف ا	��ز�

15إ���ر$�ت رو$ر�و��و	و��� ا�دب810,8/74

1إ�&�%�ل %��د �زوان&��6رات &ن أدب ا	��4ظ810,8/75

8$دوي %$د ا	ر4&ن&ؤ	�9ت ا$ن 6�دون810,8/76

810,8/77
2$دوي %$د ا	ر4&ندور ا	!رب �
 ��و�ن ا	�9ر ا�ورو$



2$ر��ت ���ما	&�&و%�ت ا	6&س810,8/78

13ا	�و�4د أ$و��4ن���ب ا1@��ع وا	&ؤا��* ج/810,8/791/2/3

��1&ور &4&ودأدب أد$�ء810,8/80

�5$ر �&�لا	��4ظ و&��&D % ره810,8/81

810,8/82
ا	�واھري و��د �وھر�3 ،�ظرات �
 �!ره 

و3���4
O $وري %$د�	3ا

��* 	3���4 وأد810,8/833$��1ا	��دي أ�ورز�
 &$�رك درا�* �4


 &رآة ا	��ر��810,8/84� 
1ا	��دي أ�ور��&ل ا	���0

3ا	��دي درو�شا	�و&�* ا	!ر$�* �
 ا�دب ا	4د�ث810,8/85

810,8/86

 ا	�راث ا	!ر$�
�5واد & ط9

1ا	��4
 �� ر�
 ا	�A4رة ا	!ر$�* ،  ور %$���*810,8/87

810,8/88
 *��K� J�4 
&ظ�ھر ا	�!و$�* �
 ا�دب ا	!ر$

ا	�رن 13 ھ�ري
��41ب &4&د

42داد �و�ف ا�وب6��ل ا	�����ن ، 3���4 ، &وا@39، أ��ره810,8/89


درا��ت �
 ا�دب ا	!ر$
 و��ر�810,8/9036��42ن &4&د %$د ا	

��42ن ط43د�ث ا�ر$!�ء ج/810,8/911/2/3

��44ن ط%3�م ا�دب ج/810,8/921

��44ن ط%3�م ا�دب ج/2 ا	��م ا�ول810,8/93

810,8/94
�����43ن ط%3�م ا�دب ج/2 ا	��م ا	

810,8/95
���
 ا	��م ا�ول وا	�����43ن ط3ا�دب ا	�&

��44ن ط3ا�دب وا	��د810,8/96

��42ن ط3ا�دب وا	��د810,8/97

�43ن %$د ا	4&�دا� ول ا	 *��9	Zدب810,8/98


 & ر810,8/99� 

ا�دب ا	 ر���  
���41ن %

810,8/100
6&ط�ط ��ظمدرا��ت �
 ا�دب ا	!ر$

8ا	4&�د أ$و %$د O &4&د�ذور ا	&��$س �
 ذ�ر وFة ا��د	س810,8/101

4ا	�و�
 أ4&د &4&دوط��* �و@
 ، درا�* أد$�* ،��ر��6* &��ر�*810,8/102

69��ل �$رانا	$دا;D وا	طرا;ف810,8/103

810,8/104
ا	�9وة %�د ا	!رب أو أ�4د�ث ا	9رو��* وا	&�ل 

���ا	!
9ا	د�و@
 %&ر

3ا	د�و@
 %&ردرا��ت أد$�*810,8/105

$10�وك ا	���دردرا��ت أد$�* و��ر�*810,8/106



810,8/1073�����14$و��ر را$Lا	&رب ا	!ر$
 ��ر�36 و

4ا	�Kدي �&�ل ا	د�ن�6 ��ت &�Kورة و&&ورة810,8/108

9روي ��ودد��%� %ن ا�دب810,8/109

810,8/110*��10!د O أ$و ا	���م���رب �
 ا�دب وا	4

810,8/11114 

 ا	�رن 10إ	� 
�����18!د O أ$و ا	���م��ر�� ا	�زا;ر ا	

�10!دي %�&�ن%رو$* ا	�زا;ر %$ر ا	��ر��810,8/112

�4رف ا	د�ن 6��لا	$�4ري810,8/113

810,8/114Fروقإن ا�دب ��ن &�ؤو��ر�ف �0ل �	5ا

��3ري ��	
درا�* �
 أدب ���ب &94وظ810,8/115

7ا	��!* & ط9
&!�	م ا	�A4رة ا0�1&�*810,8/116

2 �;ب �!د&را�� أد$�*810,8/117

10ا	ط&�ر &4&دا	روا$ط ا	�����* $�ن ا	�زا;ر وا	�6رج810,8/118

810,8/119*�%�&��F$�ت ا���	5%$ده &4&دا

810,8/120
 
� ،*�&ؤ	�9ت &�رون %$ور، ا	&�&و%* ا	��&

ا	درا�* ا	&��د 1
2%$ود &�رون

810,8/121
 
� ،*�&ؤ	�9ت &�رون %$ور، ا	&�&و%* ا	��&

ا	درا�* ا	&��د 2
2%$ود &�رون

810,8/122
 
� ،*�&ؤ	�9ت &�رون %$ور، ا	&�&و%* ا	��&

ا	درا�* ا	&��د ا	�4دي %�ر
2%$ود &�رون

6%ط� &4&دا	4ر�* ا	!�@�* $�ن ا	�ظر�* وا	�ط$�ق810,8/123

6ا	!��د &4&ود %$�س�A4رة ا0�1م ا	&��د ا	!��ر810,8/124

810,8/125

 ا�دب ا	!ر$
 ا	4د�ث 1 � *�$��Fرات ا�ا	&ؤ

@�A* ا	&رأة

5%وض 	و�

810,8/126
ا	&ؤ�رات ا���$�* �
 ا�دب ا	!ر$
 ا	4د�ث 2 


%�&��Fوا 
ا	�9ر ا	����

5%وض 	و�

810,8/127
1ا	6�9وري ��4&��6$�ت ا�دب ا	!ر$

810,8/128
1ا	6�9وري ��4ا	06 * �
 ا�دب ا	!ر$

10��4وري ر��ض��!ون &��6;�ل �!�&*810,8/129

810,8/130

 ا�دب ا	!ر$� *�2�ر�ق &ن ا�د$�ءا�@0م ا	�&�

11ا1&�م أ$و ا	�4نا	وزارة ، أدب ا	وز�ر810,8/131

810,8/132

5ا	&را$ط �وادا	� وف وا�&�ر %$د ا	��در ا	�4ن ا	�زا;ري810,8/133

53&ر��ض %$د ا	&�	كا	�ص ا�د$
 &ن أ�ن وإ	
 أ�ن810,8/134




ر�$* ا�&ل &ن ���ب ا	��&ل ج/810,8/1351/2�2ا	&ر 9
 ��دي %


ر�$* ا�&ل &ن ���ب ا	��&ل ج810,8/1363/4�2ا	&ر 9
 ��دي %


ر�$* ا�&ل &ن ���ب ا	��&ل ج810,8/1375/6�2ا	&ر 9
 ��دي %


ر�$* ا�&ل &ن ���ب ا	��&ل ج/810,8/1387/8�2ا	&ر 9
 ��دي %

* و ا�دب810,8/139�5أ$و ا	!$�سا	��&ل �
 ا	

810,8/140*����4&!روف ���
ا	�9را$
 %ر$
 &وطن وا	

1&ظKر إ�&�%�ل�
 ا�دب وا	��4ة810,8/141

11&���3 ��4أدب ا	4رب810,8/142


 ��4زيأ ول ا	�9ر ا	!ر$
 ا	4د�ث %�د ا	طKط�وي810,8/143&K� 20&4&ود

6�3$* &ن ا����ذةأ$و ا	!$��
 ا	�����دي و���810,8/1443$

810,8/145
ا	&�&و%* ا	��&�*: �$ران 6��ل �$ران-ا	ر$�ل-

ا�و��ن-�رم %�J درب
�2!�&* &��6;�ل

810,8/146
ا	&�&و%* ا	��&�*:ھ&س ا	�9ون-اF$�ء وا	$�ون-

ا�وب-&ذ�رات ا�ر�6
-ا	$��در
�2!�&* &��6;�ل

810,8/147
ا	&�&و%* ا	��&�*: دروب-أ$!د &ن &و��و-

ھوا&ش-
�2!�&* &��6;�ل

2أ$و &� ور�&�ر ا	��وب �
 ا	&�Aف وا	&��وب810,8/148


 ��د ا4&د�واھر ا�دب �
 أد$��ت وا���ء 	* ا	!رب.ج/810,8/1491&��K	1ا


 %$د ا	رزاقز�
 &$�رك �
 ا	!راق810,8/150	0K	6ا

ا	A�9ل �
  9* ا�دب ا	��&ل.ج/810,8/1512
&4&د $ن ا��4ق 

ا	�4وي
2

810,8/152
2ا	�راج �&�ل���ب &ر�A*،ا	��%ر ا	���ب ا	 94

7ا	6�9وري ��4ا	�د�د �
 ا�دب ا	!ر$
-ج/810,8/1531

7ا	6�9وري ��4ا	�د�د �
 ا�دب ا	!ر$
-ج/810,8/1542

7ا	6�9وري ��4ا	�د�د �
 ا�دب ا	!ر$
-ج/810,8/1553

7ا	6�9وري ��4ا	�د�د �
 ا�دب ا	!ر$
-ج/810,8/1564

7ا	6�9وري ��4ا	�د�د �
 ا�دب ا	!ر$
-ج/810,8/1575

7ا	6�9وري ��4ا	�د�د �
 ا�دب ا	!ر$
-ج/810,8/1586

�7ر�ط %$د ��Oر�� ا	����* وا�دب �
 ا	&�رق وا	&رب810,8/159


 ا$راھ�م $ن &4&دا	&��4ن وا	&��وئ –ج/810,8/1601�K�$	2ا


 ا$راھ�م $ن &4&دا	&��4ن وا	&�واوئ-ج/810,8/1612�K�$	2ا

��3 ر &4&د%&ر را�م ا	& �L ا	��;ر810,8/162



810,8/163

1ا	�د��ق أ4&د ��رسا	��ق %�J ا	��ق �
 &� ھو ا	�9ر��ق810,8/164

810,8/165
 J	!��ر إ	رن ا�	ن ا& 
������ر�� ا	�زا;ر ا	

ا	را$D %�ر ھ�ري  ج/1
�17!د O أ$و ا	���م

9أزراج %&رأ�4د�ث �
 ا	�9ر وا�دب810,8/166


 �4ن*&�ر�م*ا$ن ��دة ا	&ر�
 3���4 وآ��ره810,8/167�10ا	وار�

6ا	��$
 أ$و ا	���ما�%&�ل ا	��&�*-ا	�زء/810,8/1682

��8 ر &4&در&�Aن 4&ود-3���4 وآ��ره810,8/169

4�ر�4ت أ4&دأ وات �����* &ن ا	&رب ا	!ر$
-ا	�زا;ر810,8/170

4�ر�4ت أ4&دأ وات �����* &ن ا	&رب ا	!ر$
- ا	&رب810,8/171

810,8/172
 
أ6$�ر ا	وا�دات &ن ا	���ء %�J &!�و�* $ن أ$

���9ن

 ا	!$�س$A	4ا

810,8/173
اF��دات وا���Fءات- �4ب ا	&وا���ت 

واF%� �م

5أ$و ا��4ق ا	��ط$

�4ف ا	$ريا	&ؤر6ون ور�D ا	�!ر810,8/174

2&� ور أ��س�
  �	ون ا	!��د ���ت 	�� أ��م810,8/175

810,8/176
�رح �K] ا	$�0* ا	��&D 	6طب ور��;ل و�4م 


 ا$ن أ$
 ط�	ب ا	&��د ا�ول�%
1ا$ن أ$
 ا	�د�د

810,8/177
�رح �K] ا	$�0* ا	��&D 	6طب ور��;ل و�4م 


���
 ا$ن أ$
 ط�	ب ا	&��د ا	�%
1ا$ن أ$
 ا	�د�د

810,8/178
�رح �K] ا	$�0* ا	��&D 	6طب ور��;ل و�4م 


 ا$ن أ$
 ط�	ب ا	&��د ا	��	ث�%
1ا$ن أ$
 ا	�د�د

810,8/179
�رح �K] ا	$�0* ا	��&D 	6طب ور��;ل و�4م 

D$را	د ا�
 ا$ن أ$
 ط�	ب ا	&��%
1ا$ن أ$
 ا	�د�د

12 �$ر &4
 ا	د�ن@���A ا	����* ا	!ر$�*810,8/180

�7رو أ$و ا	���م�6 ��ت أد$�* �
 ا	&�رق وا	&رب810,8/181

42$ور �$را;�لا$ن %$د ر$3 و%�ده810,8/182

810,8/183
ا	�9ر ا	�ر$وي %�د ا$ن ا	&�D9 - ا	��4ظ- %$د 

ا	4&�د ا	���ب
�10&س ا	د�ن %$د ا�&�ر

�6ص ا	�6ص810,8/184
ا	ط�	ب أ$و &� ور 

%$د ا	&�ك
5

810,8/185
 
ا�&�ر %$د ا	��در ا	�زا;ري ،�����3 وأ��رھ� �

أد3�$
7ا	وز�ر &4&د ا	��د

810,8/186
* ا	!ر$�* ا	�زء �دروس و&وAو%�ت �
 أدب ا	

ا�ول

5ا	�4ج �ورج ز�

810,8/187
* ا	!ر$�* ا	�زء �دروس و&وAو%�ت �
 أدب ا	


���ا	

5ا	�4ج �ورج ز�

* وا�دب وا	�A4رة ا	��م ا�ول810,8/188�3ا	ر$داوي &4&وددرا��ت �
 ا	

8ا	6$ري أ��ما	را;د �
 ا�دب ا	!ر$
 ا	�زء ا�ول810,8/189



810,8/190
���8ا	6$ري أ��ما	را;د �
 ا�دب ا	!ر$
 ا	�زء ا	

5&4&د ا	 �دق&4&د $ن %�&�ن ا	��و�
 3���4 وأ��ره810,8/191

% ر ا	��روان810,8/192
�رو أ$و ا	���م و�ر�ط 

O د$%
1

810,8/193

 ا	�زا;ر � 

 ا	���ب ا	!ر$
 ا	��&!���أ$�4ث &

1981
7

���13ب أ4&ددرا��ت �
 أدب ا�ط�9ل810,8/194

6ا	!��د %$�س &4&ود��%�ت $�ن ا	��ب810,8/195

5ا	!��د %$�س &4&ود&ط�	!�ت �
 ا	��ب وا	��4ة810,8/196

810,8/197
1ا	�4ج �4ن ا	��4
أ%0م �
 ا	! ر ا	!$��

1ا	!��د %�&را4&د أ&�ن 3���4 وأد810,8/1983$

810,8/199

 وا	��د�د �
 ا	�9ر �ا	��� %$د O ا	!0 �

ا	&!� ر
�1ر���
 ���ز

10ا	د�و@
 &4&دط3 ��4ن ��4دث %ن أ%0م % ره810,8/200


 &4&دا	�9ر وا	9ن810,8/201$��3

810,8/202
�1ر�ب �ورج	&�4ت �
 ا�دب ا	!ر$

810,8/203
�%Fا L$  3$��� 
45&زة %$د ا	�ط�فا	�����دي �

�م ، ا$ن ����810,8/204�K	رازي، $ن ا	ء –ا�&��6و�س &4&دأدب ا	!

�5$ر �&�ل�$ران �
 % ره وأ��ره ا�د$�* وا	��9*810,8/205


روا;K� D] ا	�0$*810,8/206�4ا1&�م %

�16$ران 6��ل �$رانا	&�&و%* ا	��&�*  	&ؤ	�9ت �$ران 6��ل �$ران810,8/207

�26$ران 6��ل �$رانا	&�&و%* ا	��&�*  	&ؤ	�9ت �$ران 6��ل �$ران810,8/208

�26$ران 6��ل �$رانا	&�&و%* ا	��&�*  	&ؤ	�9ت �$ران 6��ل �$ران810,8/209

�1وري ��&
طرق �در�س ا1	��ء810,8/210

810,8/211
ا	درا��ت ا	!ر$�* �
 ا	�زا;ر �
 %Kد ا0�4Fل 


ا	9ر��
10ا	!ر$
 إ�&�%�ل


ا	 راع ا�د$
 &D ا	�!و$�*810,8/212�7ا	6ط�ب &4&د %

5��4وري ر��ضا	�9س ا	ط�ھرة $�ن �$ران و......810,8/213

2$وا%دة &4&د&4&د ا	A6ر ��4
،3���4 وأ��ره810,8/214

�1ر�ب �ورج�و�ل ا	��س ����* أدب ذ�ر��ت810,8/215

8ط3 ��4ن��ب و&ؤ	9ون810,8/216

810,8/217*�9��18!د O أ$و ا	���م��� ا0�1م %$د ا	�ر�م ا	�9وف دا%�* ا	�

810,8/218
5ا	ر��%
 %$د ا	!ز�ز�و��ق اFر�$�ط $�	�راث ا	!ر$



27$0ل %&��ر�*�ظ��� ا	��د وا�دب.درا��ت أد$�*810,8/219

5ا	��;4
 &4&د ا�A6ر&4&د ا�&�ن ا	!&ودي ا	�6 �* ا	&�!ددة ا	�وا�ب810,8/220

13ذ��ب أ4&د �4;ف &ن ا	�راث810,8/221

����413ت %$د ا	4&�د%$د O $ن ا	&�D9 3���4 وآ��ره810,8/222

13ا	���0
 ���بأدب ا�ط�9ل �
 Aوء ا0�1م810,8/223

1ا	�وا	��
 &4&د ا	ط�ھر�رح أدب ا	���ب810,8/224

�1ر�م ��&L&�ذا �$�J &ن ط3 ��4ن810,8/225

��4�15وي &4&د ا	ط�ھرأ�4د�ث �
 ا�دب وا	��د810,8/226

�6!د O ا$و ا	���م@���A ��;�*،أ�4د�ث �
 �ؤون ا	�9ر وا�دب810,8/227

1@وات ط�ھرا$ن 6&�س �!ره و��ره810,8/228

810,8/229

��ر �را;د ا	�&�ن �
 �ظم �4ول ا	ز&�ن F$ن �
ا�4&ر(اF&�ر ا�&�%�ل $ن �و�ف $ن 

&4&د807) ودرا�* �
 3���4 وأد3$
4ا	دا�* &4&د رAوان

20&ر��ض &4&د&ن @���A أدب ا�ط�9ل- درا�* ��ر��6* ���*-810,8/230

810,8/231Lر� �	وا L�&�5أ&�ن �وزي &4&در��	* ا	9ران $�ن ا	�

5%�0ن %$�س $�و&
&ن أدب ا	را�!
 و&!�ر�810,8/2323

10$و�0@* �!دا	�ر���* �
 �!ر �زار @$��
 ودرا��ت أ6رى810,8/233

429&�دي %$د O&��ءFت �
 ا	�9ر وا�دب-&A�4رات-810,8/234

810,8/235
ا	&�&و%* ا	��&�* 	&ؤ	�9ت �$ران 6��ل �$ران-

ا	!ر$�*-
�1$ر �&�ل(&�دم)

810,8/236
ا	&�&و%* ا	��&�* 	&ؤ	�9ت �$ران 6��ل �$ران- 

��ز�*-��F&!ر$* %ن ا	ا
�1$ر �&�ل(&�دم)

810,8/237
 
@طوف أد$�*-درا��ت ��د�* �
 ا	�راث ا	!ر$

4ول ���4ق ا	�راث
ھ�رون %$د ا	�0م 

&4&د
7

810,8/238
 

 ���ب ا$و &��م ا	روا&� *�&0�Fرؤ�* ا	ا

��4ن
1$و&��ن &4&د �� ر

810,8/239

 
� 
4وار &D ��ر ��4ن &روة �
 ا	��د ا�د$
 

 �ن ا	&��	* ا	�و&�*-�� 
درا�* ا	�راث ا	!ر$

&��ر�3 ا	��K� D& *�4�9دات... وذ�ر��ت

&�&و%* &ن ا	���ب 
وا	&�9ر�ن ا	!رب

5


 �K] ا	$�0*-&وAو%� وأ��و810,8/240�$� *�	��20�0ق %رواتا	�ز%* ا	&

810,8/241
�* %$ده %$د ا	!ز�ز6ط ��ر ا�دب ا	!ر$���@3

���2ب أ4&دأدب اFط�9ل %�م و�ن810,8/242

����* وأدب ا�ط�9ل810,8/243 
2د��ب &��9ح &4&د&�د&* �

12%$د ا	4&�د ���را�دب وا	��ون810,8/244



���2ب أ4&دأدب ا�ط�9ل %�م و�ن810,8/245


 �&�Lدرا��ت �
 ا�دب ا�ط�9ل810,8/246�5أ$و &

810,8/247
��رة $�
 ھ0ل(ظ�ھرة أد$�*) درا�* أد$�* 	و�* 

&��ر�*

 &4&د�1$رھ�ن %

810,8/248
�واھر ا�دب �
 أد$��ت وإ���ء 	* ا	!رب-ج/1 

وج/2
5ا	J&��K ا	��د أ4&د

5ا	و��ل �!�د�4��ل ا	�ص ا	�ردي"&!�رج ا$ن %ر$
 �&وذ��"810,8/249

810,8/250
5أ�&ن $�را	�رد �
 &��&�ت ا	K&ذا�

810,8/251
44ط�ط ��ظمأ%0م ورواد �
 ا�دب ا	!ر$

810,8/252
�وا&ن ا	9ن وا1$داع �
 �را��� ا�د$
($4وث 

ودرا��ت)
5ا��و$
 ����ن

810,8/253
�ط9ل(&�ظور ا��&�%
 و��9	 
044وة &4&د ا	��دا�دب ا	�  

41&�دي %$د Oأ وات &ن ا�دب ا	�زا;ري ا	4د�ث810,8/254

810,8/255
6را�$�$�ل&و�و%* ا	�9ر ا�د$

�2�وم داود�
 ا	درا��ت ا	&��ر�* ا	�ط$���*810,8/256

�5و��ق &�ديا�دب وا	��4ة ا�د$�* &ن ا	ر��	* إ	
 ا	 &ت810,8/257

5ز	ط ا4&ددرا��ت ��د�* �
 ا�دب ا	&!� ر810,8/258

$�4�ول أ4&د �Aل���و	و��� أدب ا�ط�9ل810,8/259


ا�دب ا	!ر$
 ا	4د�ث ، ا	رؤ�* و ا	����ل810,8/260�3&4&د �4ن %

��%14
 �وزيأدب ا�ط�9ل ، ا	�!ر ، &رح ا	ط9ل، ا	� *810,8/261

�43ن ط��3ب و&ؤ	9ون810,8/262

810,8/263
@�م و�&�ذج &ن ا�دب ا	!ر$
 ا	4د�ث درا��ت 

�ط$���*
9$دري %�&�ن

9��ن810,8/264أ6$�ر ا	J�&4 وا	&
$ن ا	�وزي أ$
 ا	9رج 

%$د ا	ر4&ن
5

810,8/265
2&�&و%* &ن ا	&ؤ	�9نا�دب ا0�1&

3ا$
 �Aل ر$�!*�و	* �
 $�0* ا	!رب وأد$Kم810,8/266


 $ن &� ورأدب ا1&0ء و ا��1&0ء810,8/267��K&�	5ا

810,8/268
��962
 %$د ا	&�!ما�دب �
 ا	�راث ا	 و�

810,8/269
& ط9
 ا	 �دق ا	را�!
 ���$� %ر$�� و&�9ر 


إ�0&

5ا	��!* & ط9

810,8/270
أدب ا�ط�9ل �
 ا	!�	م ا	&!� ر ، رؤ�* ��د�* 

*����4�
5%$د ا	��9ح إ�&�%�ل

2%$د ا	�واب  0ح ا	د�نا	 ورة ا�د$�* �
 ا	�ران ا	�ر�م810,8/271




 ا	&!��
، ز�ن ا	د�ن &4&د ا	رازي810,8/272��2إ�0م &4&د ز��ول&


أ ول ا	�9ر ا	!ر$
 ا	4د�ث %�د ا	طKط�وي810,8/273&K� ��42زي &4&ود

3ا$و &!�ل %$د ا	��9حأدب ا�ط�9ل،درا�* و�ط$�ق810,8/274

أدب ا	�د�م810,8/275
����م أ$و ا	L�9 &4&ود 

$ن ا	��4ن
4

810,8/276
2را�ب �$�ل ��ونا�دب ا	!�	&

3ا	��د @طب ��د &4&دأدب ا	&رأة810,8/277

�3$ران 6��ل �$ران�$ران 6��ل �$ران ج/810,8/27801

�3$ران 6��ل �$ران�$ران 6��ل �$ران ج/810,8/27902

�3$ران 6��ل �$ران�$ران 6��ل �$ران  ج/810,8/2803

�3$ران 6��ل �$ران�$ران 6��ل �$ران ج/810,8/2814

�3$ران 6��ل �$ران�$ران 6��ل �$ران ج/810,8/2825

�3$ران 6��ل �$ران�$ران 6��ل �$ران ج/810,8/2836

�3$ران 6��ل �$ران�$ران 6��ل �$ران ج/810,8/2847

�3$ران 6��ل �$ران�$ران 6��ل �$ران ج/810,8/2858

�3$ران 6��ل �$ران�$ران 6��ل �$ران ج/810,8/2869

�3$ران 6��ل �$ران�$ران 6��ل �$ران ج/810,8/28710

�4���غ %$ود �رادا	&�ري ��%ر ا	!��دة ا0�1&�*810,8/288

4ا	�$�%
 &4&د ا	�$�%
%$د ا	وھ�ب %زام را;دا و&�9را810,8/289

4ول آداب ا�ط�9ل810,8/290
& طJ9 ا	!���وي 


ا	�و��
2

810,8/291
�ري ا	&!� ر �
ء &ن ��ر�� �ا�دب ا	$

و� وص �!ر�*
2&��6;�ل %�د


 ا	��رم��0ل ا	ذھب"ا�%&�ل ا	��ر�* ا	��&�*"ج/810,8/2921�%3


 ا	��رم��0ل ا	ذھب"ا�%&�ل ا	��ر�* ا	��&�*"ج/810,8/2932�%3


 ا	��رم��0ل ا	ذھب"ا�%&�ل ا	��ر�* ا	��&�*"ج/810,8/2943�%3

1&4&د �4ن %$د Oا0�1&�* وا	رو�4* �
 أدب ���ب &94وظ810,8/295

810,8/296
ا	�رآن ا	�ر�م �
 أدب ���ب &94وظ. درا�* 

*����4� *�&�!&

1& طJ9 $�و&

810,8/297
&!�	م ا�دب ا0�1&
%&ر %$د ا	ر4&ن 


ا	��ر�
2

�1&�ر ا	�!�ديا	��4ن $ن &� ور ا	04ج.3���4،�!ره،��ره810,8/298

�2و��ق ا	��4ما	&ؤ	�9ت ا	��&�*. م.810,8/2991



�2و��ق ا	��4ما	&ؤ	�9ت ا	��&�*. م.810,8/3002

�2و��ق ا	��4ما	&ؤ	�9ت ا	��&�*. م.810,8/3013

�2و��ق ا	��4ما	&ؤ	�9ت ا	��&�*. م.810,8/3024

���2ب &94وظا	&ؤ	�9ت ا	��&�*. م.810,8/3031

���2ب &94وظا	&ؤ	�9ت ا	��&�*. م.810,8/3042

���2ب &94وظا	&ؤ	�9ت ا	��&�*. م.810,8/3053

���2ب &94وظا	&ؤ	�9ت ا	��&�*. م.810,8/3064

���2ب &94وظا	&ؤ	�9ت ا	��&�*. م.810,8/3075

810,8/308*� 9وة ا	&ؤ	�9ت ا	��&
& طJ9  �دق 


ا	را�!
4

810,8/309*�4أ4&د �و@
 9وة ا	&ؤ	�9ت ا	��&

810,8/310
و�* �
 ا	�راث ا	!ر$�2%ز ا	د�ن ا�&�%�لا	& �در ا�د$�* وا	

�2وز�ف ا	6وري طوق&و�و%* ا�د�ب ا	!&0ق &��6;�ل �!�&*. ج/810,8/3111

�2وز�ف ا	6وري طوق&و�و%* ا�د�ب ا	!&0ق &��6;�ل �!�&*. ج/810,8/3122

�2وز�ف ا	6وري طوق&و�و%* ا�د�ب ا	!&0ق &��6;�ل �!�&*. ج/810,8/3133

�2وز�ف ا	6وري طوق&و�و%* ا�د�ب ا	!&0ق &��6;�ل �!�&*. ج/810,8/3144

�2وز�ف ا	6وري طوق&و�و%* ا�د�ب ا	!&0ق &��6;�ل �!�&*. ج/810,8/3155

�2وز�ف ا	6وري طوق&و�و%* ا�د�ب ا	!&0ق &��6;�ل �!�&*. ج/810,8/3166

�2وز�ف ا	6وري طوق&و�و%* ا�د�ب ا	!&0ق &��6;�ل �!�&*. ج/810,8/3177

�2وز�ف ا	6وري طوق&و�و%* ا�د�ب ا	!&0ق &��6;�ل �!�&*. ج/810,8/3188

�2وز�ف ا	6وري طوق&و�و%* ا�د�ب ا	!&0ق &��6;�ل �!�&*. ج/810,8/3199

5& طJ9 ا	��!*ا�دب �
 &و�ب ا	�A4رة ا0�1&�*. ���ب ا	��ر810,8/320

�45ن ���4*@راءات 	Zط�9ل810,8/321

810,8/322
 J�
 اFدب ا	!$��
: @ ر ا	&_&ون وأ�ره %�

ا	! ر ط,1
�$د�ن% 
&��2

3&4&د $ر��تدرا��ت �
 ا�دب ط,810,8/3231

5أ�&ن &4&د &�داندرا��ت �
 اFدب ا�Fد	�
 ط810,8/3241

810,8/325

 ا�دب ا�Fد	�
: $4وث �
 ��د ا	6ط�ب �

اF$دا%
 ط1
4أ�رف ���

810,8/326
د���ر ا�د	��* �
 ا	�!ر وا	��ر وا	��د وا	�A4رة 

واF%0م
�2و�ف %�د



810,8/327
 
�_و�0ت و�����9ت � ول �
 ا	�9ر ا	!ر$

ا	&!� ر ط1
2&4&د ا	ز�ن


 ا�Fد	س810,8/328� 
2%$د ا	!ز�ز %��قاFدب ا	!ر$

5أدو��سز&ن ا	�!ر ط810,8/3295

810,8/330
ا�دب ا	�زا;ري $�	���ن ا	9ر��
: ��_�3 و�طوره 

و@���Aه
1ا4&د &�ور

1&4&د ا	دا$*اFدب ا�Fد	�
 وا	&ر$
: ا$�4ث �
 اFد$�ن810,8/331


 ا	�د�م وا	4د�ث ط810,8/3321� 
5&4&د ��96
� ول &ن ا	�9ر ا	!ر$


 ا	!ر$
-&��6رات ط810,8/3331����3&�4ن ا	&و�ويا	�راث ا	

�5!�د %$د ا	!ز�زا	&د6ل ا	J اF$داع810,8/334

810,8/335
��&�
 ا	! ر�ن ا	&&�و�
 وا	!� 

 ا	��4نا�دب ا	!ر$ @10

4را��* %$د ا	�0ما	��4ة ا	!$���* &ن 06ل ���ب ا	�4وان 	���4ظ810,8/336

810,8/337
ا	��4ة اFد$�* �
 % ر  در ا0�Fم: ��ر�� 

و�ذوق
O ء �4ب�K$2

810,8/338

 ا	&رب وا�Fد	س �
 %Kد � 
اFدب ا	 و�

ا	&و4د�ن

�5ور ا	Kدى ����

810,8/339

&K9وم اFدب �
 ا	6ط�ب ا	6�دو�
: درا�* 

 ا	&�د&*� 
��* و�ر��$�* 	!�وم ا	���ن ا	!ر$��4�

���3ن %$د ا	�6	ق

4%&ر $ن @��*اFدب ا	!ر$
 ا	4د�ث810,8/340

�2ور ا	Kدى $�د�سدرا��ت �
 ا	6ط�ب810,8/341

810,8/342
�2$�ل را�ب&و�و%* اF$داع ا�د$

810,8/343
2ا$راھ�م ا	�!���نأ��	�ب ا	�!$�ر ا�د$

810,8/344
اFدب وا	&ؤ��* وا	��ط* �4و &&�ر�* اد$�* 

�د�دة
�5!�د ��ط�ن

5و�4Aء �6ري ط�	ب�$ران 6��ل �$ران $����ز810,8/345

8ا4&د �K*،أ4&د ���لا	�4��ل ا�د$
 أ��3 و�ط$����3 ا	�ر$و�*810,8/346

810,8/347

 ا�دب � *����@راءة ا	و%
 ا	!ر$
: درا��ت �4

ا	!ر$
 ا	&!� ر
6&4&د ا$و ا	�وارب

810,8/348
ا	�!$�ر ا	!ر$
 وأ�&�ط�K& 3د �ظري و�����ت 

�ط$���*
*&0� 
�6&4&د %


 ا	�د�م وا	4د�ث810,8/349� 
6&4&د ��96
� ول &ن ا	�9ر ا	!ر$

6ا$���م ا	 �9ر��Aءات �
 ا�دب ا	!ر$
 ا	�د�م810,8/350


 ا�دب وا	�9ر810,8/351� *�����Fق ا��Hا
3أ4&د ا	�!�&

810,8/352*���2��&�ن &4&د ���&�ندرا��ت أد$�* �
 ا	6طب وا�&��ل ا	��ھ

5$دوي ط$��*�وا;L وآراء �
 ا�دب وا�د$�ء810,8/353



810,8/354
�Kود ا	�د&�ء وا	&4د��ن �
 وDA ا� ول 


ا	!�&�* ��س ���4ق ا	�راث ا	!ر$
�J ا	!&ري�	5

20&وFي $�	6&��
ا	$4ر وا	!رب �
 ا	��ر�� وا�دب810,8/355

810,8/356
����4ن 6��لدرا��ت �
 اFدب ا	!$��

3ا	��وط
 04ل ا	د�ن�94* ا�د�ب �
 ��4ة &!�J ا	�$�ب ج810,8/3571


 درا��ت و� وص810,8/358���6	م ���&�ن�
 اFدب ا	��ھ

810,8/359

 اFدب ا	&&�و�
: درا��ت �
 ا	��ر وا	�4��ل �


ا	�ص ا�د$
�43ب �K$ Oء

810,8/360
3$ن �0&* ا	ر$!
&ن أدب ا�ط�9ل �
 ا	�زا;ر وا	!�	م ا	!ر$

810,8/361

 ا	! ر�ن � 
ا	&د6ل ا	* درا�* ا�دب ا	!ر$


 ط1��&�ا	&&�و�
 وا	!
J43داد �ورج &و�

810,8/362
44&ود &4&دا�دب اF�ر��

4ا	��9ز &9�L ا	�&رآ��ر %&ر $ن %$د ا	!ز�ز اFد$�*810,8/363

* ط810,8/364��5ا	 د�ق &4&د ا	 �دقأد$�ء ا	�4 �ل :�4��ل،��د،&��6$�ت،�را��ب $

5$ن أ$
 ��$� &4&د�94* ا�دب �
 &�زان أ�!�ر ا	!رب810,8/365


 ا�دب ا	4د�ث ط810,8/3661� 
3&��ف %0ء ھ��ما	رؤ�* و ا	4دث ا�$دا%


:ا	& ط�L و ا	&K9وم ط1 810,8/367&0�Fا�دب ا 
� *	��&L$6$ن 6و�* را

810,8/368

4��ل ا	� وص ا�د$�*:��ف �درس $��� �
3د�وان %$د ا	4&�د�!ر��؟��ف ��رس � � أد$��

5أ$و ز�د �واري �!ودي�
 �داو	�* ا	6ط�ب ا�د$
:ا	&$�دئ و ا��راء ط810,8/3691

3ا	��و�
 & طJ9ا�دب ا	4�Aك ط810,8/3701

810,8/371

- 
�روا;D &ن ا�دب ا	!ر$
:ا	! ر ا	��ھ
2&��ع ھ��م  0حا0�1&
-ا�&وي-ا	!$��
 ط3

���3م ���م &4&د�&�	��ت ا	!�وان &��ر$* �
 ا	6ط�ب &4&ود درو�ش810,8/372

3ا	4و�ط�ت &9�Lا���ھ�ت ا	��Kء �
 & ر و ا	��م ط810,8/3731

3%&�د &4&ود ر4&*�راث ا	�و�4دي $�ن ا�دب و ا	9���* ط810,8/3741

J��%1 را�دا	����ل ا	�&�	
 %�د ا�ط�9ل ط810,8/3751


 ط810,8/3761��&�3أ$و ز�د ��&
 �و�فا�دب ا	!

3ا	4وا&دة ��ود %ط� Oرؤ�* ��د�* �
 � وص &ن ا�دب ا	!ر$
 ا	4د�ث 810,8/377

3ا	را�دي %�&ر �&�ل�ر���* ا�$داع �
 �رادة ا	&رواة 810,8/378

�43ن %�وان �!دا	�راءة و أ�رھ� �
 ا	�4 �ل و ا	�ذوق ا�د$
 ط810,8/3791

3ا	$����
 $�ول 4&دي@راءات �
 ا�دب ا	!ر$
 @$ل ا0�1م ط810,8/3801


 ا	9��9* و ا�دب $�ن ا	�ظر�*810,8/381� 3�	Fز&�ن و د	وم اK9&ب أ4&د	1ط�



810,8/382

ادب ا�ط�9ل �
 ا	&ر4�* ا1$�دا;�*:ا	�ظر�* و 
 3���ا	�ط$�ق:&K9و&3 وأھ&��3-�_	�39 و إ6را�4�-3

5ط!�&* ر�دي أ4&دو ��و�&3

6ا	زھ�ري &4&ود ���ويا�دب �
 ظل $�
 $و�810,8/3833

810,8/384

ا1&$راطر�* �رد��	���$*:اداب &� $!د 
ا��1!&�ر:ا	�ظر�* و ا	�ط$�ق-�6ري دو&* -

3$�ل أ��رو�ت و ا6رون(&�ر�م) ط1

3&4&ود ر�ب �Aل Oا	�راءة ا	4رة 	Zط�9ل ط810,8/3852

5ر�دي أ4&د ط!&�*ادب ا�ط�9ل �
 ا	&ر4�* ا1$�دا;�* ط810,8/3862

6�وزي %��Jأدب ا�ط�9ل ا	�!ر &�رح ا	ط9ل ا	!�$* ط810,8/3871


 أدب ا�ط�9ل ط810,8/3881� D&ر�	3&4&ود �4ن ا�&�%�لا

6�وزي %��Jأدب ا�ط�9ل ا	�!ر &�رح ا	ط9ل ا	� * ا�����د810,8/389

810,8/390

�ر � 
ا�دب و ا	&�ر�4* �
 ا	 و&�	و دورھ&� �
* ا	!ر$�*:درا�* &��ر�* ط1�2ط�4* &4&د %&را	


 &4&د ھ�ديا	��6ل �
 ا	9��9* و ا�دب و ا	&�رح ط810,8/3911�% 
2ا	ر$�!

3&�&و%* &��رات&��رات ط810,8/3921

��42زي &4&د&A�4رات �
 ا�دب ا	&!� ر810,8/393

3أ$و ز�د ��&
 �و�فا�دب ا0�1&
 و ا�&وي ط810,8/3941

810,8/395*����4� *��3%$د ا	دا�م  �$رأدب ا	&�Kر:درا�* �_ �

3%$د ا	�واب  0ح ا	د�ن ا	�راث ا�د$
 $�ن ا	!ر$�* و ا	!�	&�* درا�* &��ر�* 810,8/396


 ��0ء &4&دأدب ا�ط�9ل810,8/397�3أ4&د %


 %$د ا	ر4&�ن %$د ا	4&�دا	�9ون ا�د$�*:ا	� * -ا	&��	*-ا	&�ر�4*810,8/398�%3

3$ن &� ور أ&�*ا	&��ظرة �
 ا��د	س :ا����ل و ا	&�A&�ن ط810,8/3991

43&ود A4ر &و�J &4&دا	�طر�] و ا	�رد �
 اFدب ا	!ر$
 ط810,8/4001

3أ$وز�د ��&
 �و�فأدب ا	دول ا	&���$!* ا	ز$��* و ا��و$�* و ا	&&�	�ك ط810,8/401

3�ر�د &�ھر ��9ق@�%* &ن ا	&را��:درا��ت أد$�* %ر$�* و �ر$�*810,8/402


 ا�دب ا	4د�ث و ��ده ط810,8/4032�
�3ا	6ط�ب %&�د %

ا���ر (819) أف5

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

1األشرت عبد الكرميالنثر املهجري، املضمون وصوره التتعبري ط819/13



1جربي شفيقأنا والنثر819/2

2مبارك زكيالنثر الفين يف القرن الرابع ج819/32

30مرتاض عبد املالكفنون النثر االديب يف اجلزائر 819/41954-1931

37مصايف حممدالنثر اجلزائري احلديث819/5

4ضيف شوقيالفن ومذاهبه يف النثر العريب ط819/67

11ركييب عبد اهللاتطور النثر اجلزائري احلديث 819/71974-1830

5ركييب عبد اهللانثر االدب اليب سعد منصور  األيب819/8

819/9

عصر سالطني املماليك ونتاجه العلمي واالديب- يف 

2سليم حممود رزقالنثر الفين م 6-5

20الشيخ حممد عبد الغينالنثر الفين يف العصر العباسي األول: اجتاهاته وتطوره ج819/10

5مبارك زكيالنثر الفين يف القرن الرابع ج819/112-1

10غريب جورجعصر  بين أمية: مناذج نثرية حمللة  ط819/124

3زرمان حممداملقال يف أدب مصطفى صادق الرافعي819/13

1طنوس وهيبيف النثر العباسي ط819/142

18بن حممد عليالنثر األديب االندلسي يف القرن اخلامس: مضامينه واشكاله ج819/15

18بن حممد عليالنثر األديب االندلسي يف القرن اخلامس: مضامينه واشكاله ج819/16

5عيسى فوزي سعدالزرزوريات: نشاا وتطورها يف النثر االندلسي819/17

4شرف عبد العزيزالتفسري واإلعالمي ألدب املقالة819/18

2منصور حممد مصطفىصور من النثر الفين يف عصر صدر االسالم وبين امية819/19

4خليفي يوسفالنثر الفين بني صدر االسالم والعصر األموي: دراسة حتليلية819/20

7عيسى فوزي سعدالرسالة االدبية يف النثر االندلسي819/21

4الشكعة مصطفىبديع الزمان اهلمذاين رائد القصة العربية واملقالة الصحفية ط819/22

2الصديق حسنياملناظرة يف األدب العريب االسالمي ط819/231

2عبد العايل حممد يونسيف النثر العريب: قضايا وفنون ونصوص ط819/241

2اخلطيب خليلفنون الكتابة االدبية لطلبة الثانوية الدولية ط819/251

6رابح لعويبأنواع النثر الشعيب819/26

3اميل ناصيفأروع ماقيل من الوصايا819/27

3حيي أمحديالليل اإلفليال - خفنة سهاد819/28

10حممد مسعود جربانفنون النثر األديب يف آثار لسان الدين ابن اخلطيب ط819/291



10حممد مسعود جربانفنون النثر األديب يف آثار لسان الدين ابن اخلطيب ط819/301

3سيد البحر لوياالنواع النثرية يف األدب العريب املعاصر: أجيال ومالمح ج819/31

5غازي طليماتالنثر يف عصر النبوة واخلالفة الراشدة ط819/321

5حممد العباسشعرية احلدث النثري ط819/331

6حممود ابوشوارباملدخل اىل فنون النثر األديب احلديث ومساراته التعبريية ط819/34

3شعبان عبد العزيز خليفةالفزلكات يف اساسيات النثر احلديث819/35

4خالد ابراهيم يوسفالنثر العريب ايام املماليك ومن عاصرهم من ذوي الساطان ط819/36

5حممود يونس عبد العاليف النثر العريب قضايا وفنون ونصوص ط,819/371

3حممدابراهيم حودمجهرة االسالم ذات النثر والنظام للشريازي ج,819/381

13عبد املالك بومنجلالنثر الفين عند البشري االبراهيمي ط819/391

3عبد اهللا الركييبفلسطني يف االدب اجلزائري احلديث: دراسات يف النثر819/40

3عبد الوهاب املسريييف األدب والفكر: دراسات يف الشعر والنثر ط819/411

7هاشم مناعالنثر يف العصر العباسي 819/42

5طه حسنيمن حديث الشعر والنثر ط819/4312

3عمر بن قينةرحالت ورحالون يف النثر العريب اجلزائري احلديث ط819/442

5اخلليل سحرخمتارات من النثر العريب ط819/451

7صالح مناع هاشمالنثر يف العصر اجلاهلي ط819/461

4داود غطاشةدراسات أدبية نقدية يف الفنون النثرية ط819/471

�3و��ق %&ر ا$راھ�م��ون ا	��ر ا	!ر$
 ا	4د�ث ط819/481

3ا	Kروط %$د ا	4��م ��4نا	��ر ا	�9
 %�د 	��ن ا	د�ن $ن ا	6ط�ب ط819/491

819/50

ا	��4ظ ا�د�ب ا	�9��وف ط1

%و�A* ا	��� ��&ل &4&د
1&4&د

%��$1
 إ�&�ن �و�فإ	��س أ$و �$�* و ا	9ردوس ا	&��JK ط819/511

1ا	��� �ر�د@��م أ&�ن : "$�ن ا�دب و ا	��A* " ط819/521

1%$د O $ن ا	&�D9ا	��4ن &_&ون $ن &4
 ا	د�ن ط819/531

3أ$و ز�د ��&
 �و�فا�دب ا	!$��
 ط819/541

3%ودة �!�م &��ھدادب ا	&رأة ا	!ر$�* ا	�!ر و ا	��ر و ا	4وار819/55

819/56

819/57



ت 814.02 (أف 6)�ا���

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

6الشكعة مصطفىبديع الزمان اهلمذاين رائد القصة واملقالة العربية814,02/1

2الكك فيكتوربديعات الزمان حبث تارخيي حتليلي يف مقامات اهلماذي814,02/2

14جلنة من ادباء االقطار العربيةاملقامة ط814,02/32

9ياغي عبد الرمحانرأي يف املقامات814,02/4

15فاعور اكراممقامات بديع الزمان اهلمذاين وعالقتها بأحاديث ابن دريد814,02/5

814,02/6

بديع الزمان اهلمذاين رائد القصة واملقالة العربية 

واملقالة الصحفية مع دراسة حلركة االدب العريب يف 

العراق العجمي وما وراء النهر

6الشكعة مصطفى

4أبوزيد عليالبديعيات يف االدب العريب: نشأا، تطورها، أثرها814,02/7

1بقاعي يوسفاملقامات: شرح مقامات احلريري814,02/8

5مرتاض عبد امللكفن املقامات يف األدب العريب ط814,02/92

5مرتاض عبد امللكمقامات احلريري814,02/10

2عبد احلميد علي عبد املنعمالنموذج االنساين أدب املقامة ط814,02/111

2حممد أبو الفضل ابراهيمشرح مقامات احلريري ج814,02/121

2حممد أبو الفضل ابراهيمشرح مقامات احلريري ج814,02/132

2حممد أبو الفضل ابراهيمشرح مقامات احلريري ج814,02/143

2حممد أبو الفضل ابراهيمشرح مقامات احلريري ج814,02/154

2حممد أبو الفضل ابراهيمشرح مقامات احلريري ج814,02/165

4ايب حممد القاسم احلريريمقامات احلريري املسمى املقامات االدبية814,02/17

5نادر كاظماملقامات والتلقي: حبث يف أمناط التلقي ملقامات اهلمذاين ط814,02/18

5حممد عبدهمقامات بديع الزمان اهلمداين ط814,02/1910

5رابح العويباملقامة البغدادية: تقدمي وشرح وحتليل ط814,02/201

5أبو القاسم الزخمشريمقامات الزخمشري ط814.02/211

3البصري ايب حممد القاسممجل من احللل احلريرية يف شرح املقامات احلريرية،ملحق مقامات احلريري814.02/22

3بوسنة فتيحةأنسجام اخلطاب يف مقامات"جالل الدين السيوطي"مقاربة تداولية814.02/23

3البصري أيب حممد القاسممقامات احلريري املسمى باملقامات األدبية ط814.02/241



1اجلنان مأمون بن حمي الديناحلريري صاحب املقامات ط1 814.02/25

املقامات العربية وآثارها يف اآلداب العاملية ط.814.02/261

ا
دب ا���رن 809 (اف 7)

%دد ا	��� ا�م ا	&ؤ	ف %�وان ا	���ب ر@م ا	���ب 

1أمني أمحد، حممود زكيقصة األدب يف العامل ج1 يف األدب القدمي والعصور الوسطى809/1

1أمني أمحد، حممود زكيقصة األدب يف العامل ج2 احلديث يف ال مبدأ القرن 809/219

2دشيت عليآفاق أدب سعدي الشرازي809/3

5الراهب هاينالشخصية الصهيونية يف الرواية االجنليزية809/4

9سولينه ف لالرومنطيقية يف األدب الفرنسي809/5

1عفيفي حممد صادقمنوذج البخيل يف االدب العريب واالدب الفرنسي ط809/62

1العقاد عباس حممودشاعر اندلسي وجائزة عاملية809/7

1العقيلي حممدي أمحدأضواء على األدب واألدباء يف منطقة جازان ج809/81

25غويار ماريوس فرنسوااألدب املقارن809/9

4فهمي ماهر وفريد كمالالكالسيكية يف االدب والفنون العربية الفرنسية809/10

15ميسون عبد االلهتأثري املوشحات يف الرتوبادور809/11

15الناعوري عيسىأدباء يف الشرق والغرب ط809/122

14هالل حممود غنيمياألدب املقارن ط809/135

30معهد اللغات واألدبأعمال امللتقى الدويل حول االدب املقارن عند األدب809/14

809/15

يف األدب املقارن: دراسة تطبيقية مقارنة بني األدبني 

العريب و االجنليزي ط2
42الشوا عبد الدامي

5ندى طهاألدب املقارن809/16

2حمموعة مؤلفنيتونس وايران: جمموعة من التالقح احلضاري809/17

4هالل حممد غنيمياملوقف األديب 809/18

5حممد ابراهيم عبد الرمحانالنظرية والتطبيق يف األدب املقارن 809/19

8مجعة بديع حممددراسات يف األدب املقارن ط809/202

3كفايف حممد عبد السالميف األدب املقارن: دراسات يف نظرية األدب والشعر القصصي 809/21

4العشماوي حممد زكيدراسات يف النقد املسرحي واألدب املقارن809/22

20تيجم فاناألدب املقارن809/23



40دودو أبو العيددراسات ادبية مقارنة809/24

31دراقي زبريحماضرات يف األدب املقارن809/25

7جمموعة من املؤلفنيادب االأطفال والفتيان يف العامل ط809/262

8ندى طهاالدب املقارن809/27

14نوفل نبيل رشاداالدب املقارن: قضايا ومشكالت809/28

1وهبة جمدياالدب املقارن ومطالعات اخرى809/29

7حممد غنيمي هاللاالدب املقارن809/30

1تنوخي حممداالدب املقارن ط809/311

3آرومي أمحدنظرية االدب املقارن وجتلياا يف االدب العريب809/32

1التوجني حممداآلداب املقارنة ط809/331

1عبد الرمحان ابراهيماألدب املقارن بني النظرية والتطبيق ط809/341

8درويش امحدنظرية االدب املقارن وجتلياا يف األدب العريب809/35

5هالل حممد غنيمياالدب املقارن809/36

2عبد القادر بوزيدةالوجيز يف األدب املقارن809/37

4حممد غنيمي هاللاألدب املقارن809/38

3عزة هيكليف األدب املقارن: تطبيقات نقدية809/39

3ضياء خضرثنائيات مقارنة: أحباث ودراسات يف االدب املقارن ط809/401

5عالء فرحان طالبأساسيات املقارنة املرجعية ط809/411

2ضياء خضرثنائيات مقارنة: أحباث ودراسات يف االدب املقارن ط809/421

5عبده الراجحيحماضرات يف االدب املقارن ط809/432

2كاظم جنم عبد اهللايف األدب املقارن : مقدمات للتطبيق ط.809/441

5كاظم جنم عبد اهللايف األدب املقارن809/45

4صابر عبد الدامي األدب املقارن بني الرتاث واملعاصرة ط.809/461

األدب الشعبي واألمثال 818 أف ( 9-8)

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

5اخلادم سعدالفن الشعيب واملعتقدات السحرية818/1

2الفشيل فوزيالفلكلور ماهو818/2



1كراب ألكزاندرعلم الفلكلور818/3

15صاحل امحد رشدياالدب الشعيب818/4

3املرزوقي حممداالدب الشعيب يف تونس818/5

12مرسي امحدمقدمة يف الفولكلور818/6

10عبد احلكيم شوقيالسري واملالحم الشعبية العربية818/7

1احلجاوي زكرياحكاية اليهود818/8

6مرتاض عبد امللكعناصر الرتاث الشعيب  يف دراسة يف املعتقدات واالمثال818/9

2عبدالغين مصطفىشهرزاد يف الفكر العريب احلديث818/10

818/11

امليثولؤجيا عند العرب،دراسة موعة من االساطري 

26مرتاض عبد امللكواملعتقدات العربية القدمية

10ابن الشيخ التليدراسات يف األدب الشعيب818/12

818/13

الشعر الشعيب ودوره يف الثورة التحريرية الكربى 

15دحو العريبمبنطقة األوراس ج1

17عبد احلكيم شوقيالشعر الشعيب الفلكلوري عند العرب: دراسة ومناذج818/14

1ابن الشيخ التليمنطلقات التفكري يف األدب الشعيب اجلزائري818/15

10خورشيد فاروقاملوروث الشعيب818/16

10خورشيد فاروقعامل االدب الشعيب العجيب818/17

818/18
الرتاث الشعيب وعالقته بالتنمية يف البالد النامية: 

دراسة تطبيقية يف اتمع اليمين ط2
2العودي محود

20سعيدي حممداالدب الشعيب بني النظرية والتطبيق818/19

1بورايو عبد احلميدالبطل امللحمي والبطلة الضحية يف األدب الشفوي اجلزائري818/20

6حلمي بديرأثر األدب الشعيب يف األدب احلديث818/21

7حممد غنيمي هاللاألدب املقارن818/22

7ابراهيم نبيلةأشكال التعبري يف االدب الشعيب ط818/232

2خورشيد فاروقأدب السرية الشعبية ط818/241

2مهنا غراء حسنيأدب احلكاية الشعبية ط818/251

2مرسي أمحد عليمقدمة يف الفلكلور818/26

2قاسم قاسم عبدهبني التاريخ والفلكلور ط818/272

1مهنا غراء حسنيأدب احلكاية الشعبية 818/28



2ديرالين  فروريش فوراحلكاية اخلرافية: نشأا، مناهج دراستها، فنياا818/29

5عبد الستار عز الدين الراويااليديولوجية واالساطري: دراسة تعليلية مقارنة ط818/301

1مها قواصاساطري وحكايات شعبية منويلز -قصص اليافعني818/31

1عليا شكريالدراسات العلمية لعادات الطعام وآداب املائدة ج818/321

1حممد اجلوهريالدراسة العلمية للمعتقدات الشعبية ج818/331

1حممد اجلوهريالدراسة العلمية للمعتقدات الشعبية ج818/342

1حممد اجلوهريالدراسة العلمية للمعتقدات الشعبية ج818/353

5عاشور سرقحةالرقصات واالغاين الشعبية مبنطقة توات818/36

3علي حسن موسىاالحوال اجلوية يف األمثال الشعبية818/37

3حممد عمرانالدراسة العلمية للموسيقى الشعبية ج818/386

1رجب عبد ايد عفيفيمن دليل العمل امليداين اجلاهلي: الرتاث الشعيب ج818/395

4توفيق ومانرعدة الغزال ط818/401

2امييل بديع يعقوبموسوعة امثال العرب " الفهارس " ج818/417

5عبد الكرمي بوعمامةبنو يعلي: حملات من الرتاث اليعالوي - عادات وتقاليد 818/42

1عبد املالك مرتاضاألمثال الشعبية اجلزائرية818/43

1عبد املالك مرتاضاأللغاز الشعبية اجلزائرية818/44

1حممد علي فرجأهل مطروح البدو املستوطنون الذين يقطنون الغطالت ط818/45

3نعمة اهللا ابراهيمالسري الشعبية العربية ط818/462

5قسم الدراسات والبحوثاألسطورة توثيق حضاري ط818/471

7خليفة حممود عبد الرازقاملعتقدات الشعبية يف املوروث الشعري العريب القدمي ط818/48

2أميل بديع يعقوبموسوعة امثال العرب - الدراسة -ج818/771

2أميل بديع يعقوبموسوعة امثال العرب -أ الزق -ج818/782

2أميل بديع يعقوبموسوعة امثال العرب -الزق خ -ج818/793

2أميل بديع يعقوبموسوعة امثال العرب -د-ك ج818/804

2أميل بديع يعقوبموسوعة امثال العرب -ل-ي ج818/815

2أميل بديع يعقوبموسوعة امثال العرب املتدارك واملالحق ج818/826

5أميل ناصيفأروع ماقيل يف األطفال واألوالد818/83

5أميل ناصيفاروع ماقيل يف العلم واملعلم818/84

5أميل ناصيفاروع ماقيل يف الطرائف818/85



5حسني علي الطويلموسوعة روائع احلكم واالمثال واالقوال املاثورة ط818/863

3حممد عبد الرحيمموسوعة روائع االدب العريب اجلود والكرم عند العرب818/87

3رضا ديب عواضةبيادر العمر، درر االقوال يف روائع احلكم واالمثال ط818/882

818/89

أمثالنا املوروثة قيمتها األدبية والفكرية وداللتها على 

5أمحد عبد الغفارشخصية االنسان العريب

3حسني فضيلة عبد الرحيمفكرة األسطورة وكتابة التاريخ818/90

3محزة مزيالموسوعة أقوال مأثورة ط818/912

3شحات مسعودحكايات من الرتاث ط818/921

3مارون يوسفموسوعة احلكم واالمثال وروائع االرقام ط818/931

1امليداين ايب الفضل أمحدجممع االمثال  ط1 م818/941

1امليداين ايب الفضل أمحدجممع االمثال  ط1 م818/952

1امليداين ايب الفضل أمحدجممع االمثال  ط1 م818/963

1امليداين ايب الفضل أمحدجممع االمثال  ط1 م818/974

4توفيق عزيز عبد اهللاحلكاية الشعبية818/98

3محزة مزيالموسوعة اقوال مأثورة ط818/992

3الشحات مسعودموسوعة حكايات من الرتاث ط818/1001

3مارون يوسفموسوعة احلكم واالمثال وروائع االرقام ط818/1011

4حسني عبد الرزاقكتاب األمثال واحلكم ط818/1021

صورة املراة يف املوروث الشعيب بني واقعية ورومانسية 818/103

السري الشعبية لسرية امللك سيف بن ذي يزن 

أمنوذجا ط1

4األعجم فاطمة صالح

4حمي الدين فرهاد عزيزالبحث الداليل يف كتب األمثال حىت اية القرن السادس اهلجري818/104

4العزة حممدقصص األمثال و روائع األشعار العربية818/105

2اهلامشي أمحدالسحر احلالل يف احلكم و األمثال ط818/1061

3مراد ميشالروائع األقوالشرقا و غربا شعرا و نثرا818/107

5التوجني حممدأحلى الطرائف السياسية،األجتماعية،األدبية،الغزلية818/108

3تادرس خليلأحلى األساطري اإلغريقية818/109

2عبود فاديمعجم احلكم و االمثال العاملية و العربية ط818/1101

5مراد ميشالاحلكم العربية ط2 ج818/1111



4مراد ميشالاحلكم العربية ط2 ج818/1122

3فزاري أمينةسيمائية الشخصية يف تغريدة بين هالل818/113

3عيالن حممدحماضرات يف األدب الشعيب اجلزائري818/114

3أمينة فزاريمناهج دراسات االدب الشعيب ط818/1151

الفنون 700 أف ( 10 )

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

23ابن خردازبةخمتار من كتاب اللهو واملالهي ط700/12

3األصفهاين ابو الفرجكتاب األغاين ط 6-8 م700/21

3األصفهاين ابو الفرجكتاب األغاين ط 6-8 م700/32

3األصفهاين ابو الفرجكتاب األغاين ط 6-8 م700/43

3األصفهاين ابو الفرجكتاب األغاين ط 6-8 م700/54

3األصفهاين ابو الفرجكتاب األغاين ط 6-8 م700/65

3األصفهاين ابو الفرجكتاب األغاين ط 6-8 م700/76

3األصفهاين ابو الفرجكتاب األغاين ط 6-8 م700/87

3األصفهاين ابو الفرجكتاب األغاين ط 6-8 م700/98

3األصفهاين ابو الفرجكتاب األغاين ط 6-8 م700/109

3األصفهاين ابو الفرجكتاب األغاين ط 6-8 م700/1110

3األصفهاين ابو الفرجكتاب األغاين ط 6-8 م700/1211

3األصفهاين ابو الفرجكتاب األغاين ط 6-8 م700/1312

3األصفهاين ابو الفرجكتاب األغاين ط 6-8 م700/1413

3األصفهاين ابو الفرجكتاب األغاين ط 6-8 م700/1514

3األصفهاين ابو الفرجكتاب األغاين ط 6-8 م700/1615

3األصفهاين ابو الفرجكتاب األغاين ط 6-8 م700/1716

3األصفهاين ابو الفرجكتاب األغاين ط 6-8 م700/1817

3األصفهاين ابو الفرجكتاب األغاين ط 6-8 م700/1918

3األصفهاين ابو الفرجكتاب األغاين ط 6-8 م700/2019

3األصفهاين ابو الفرجكتاب األغاين ط 6-8 م700/2120

3األصفهاين ابو الفرجكتاب األغاين ط 6-8 م700/2221



3األصفهاين ابو الفرجكتاب األغاين ط 6-8 م700/2322

3األصفهاين ابو الفرجكتاب األغاين ط 6-8 م700/2423

3األصفهاين ابو الفرجكتاب األغاين ط 6-8 م700/2524

3األصفهاين ابو الفرجكتاب األغاين ط 6-8 م700/2625

3األصفهاين ابو الفرجكتاب األغاين ط 6-8 م700/2726

2أيب مكرم أيب منظورخمتار األغاين يف األخبار والتهاين ج700/281

2أيب مكرم أيب منظورخمتار األغاين يف األخبار والتهاين ج700/292

2أيب مكرم أيب منظورخمتار األغاين يف األخبار والتهاين ج700/303

2أيب مكرم أيب منظورخمتار األغاين يف األخبار والتهاين ج700/314

2أيب مكرم أيب منظورخمتار األغاين يف األخبار والتهاين ج700/325

2أيب مكرم أيب منظورخمتار األغاين يف األخبار والتهاين ج700/336

2أيب مكرم أيب منظورخمتار األغاين يف األخبار والتهاين ج700/347

10أجنلو سليماملوسيقى النظرية ط700/352

1دياب اديبنظرية الفرايب يف املوسيقى700/36

1الرزقي صادقاألغاين التونسية700/37

5فرنك انشتني سيدينالواقعية يف الفن700/38

2املهدي الصاحلاملوسيقى العربية : تارخيها،وأدا700/39

1عكاشة ثروتالفن املصري700/40

2هورتيك لويسالفن واألدب 700/41

2هنبعلفن الرسم700/42

4هنبعلفن املوسيقى700/43

2هنبعلفن النحت700/44

10شريفي حممد بن سعيدخطوط املصاحف عند املشارقة واملغاربة من القرن 4 ال700/45

700/46
مع املخطوطات العربية، صفحات من الذكريات عن 

الكتب والنشر
10كراتشكوفكي

700/47
املبدأ األساسي للقصيدة العربية يف الشكل املوسيقي 

ألغاين شعبيةسورية
10بلة نونفي

1احمللي شهاب الدين حممداملستطرف من كل فن مستظرف ج700/482-1

5احلكيم توفيقفن األدب700/49



10مولر جوزيف اميلالفن يف القرن العشرين700/50

2فون شاكالفن العريب يف اسبانيا700/51

2طالو حمي الدينالفنون الزخرفية700/52

4طاليب عبد القادراألغنية العصرية اجلزائرية700/53

5حول قاسميف أفالم عن القضية الفلسطينية700/54

2فارس مشس الدين، اخلطاط سلمانتاريخ الفن القدمي700/55

1الرفاعي أنورتاريخ الفن عند العرب واملسلمني ط700/562

5عمران حممدالعاب االطفال وأغانيها يف مصر700/57

4فارمر هنريتاريخ املوسيقى العربية حىت القرن 13م700/58

1احللوم سليماملوسيقى الشرقية700/59

5االصفهاين أبو الفرجاختيارات من كتاب األغاين 1 العصر اجلاهلي ط700/602

5االصفهاين أبو الفرجاختيارات من كتاب األغاين 2 العصر اجلاهلي واالسالمي ط700/61

5االصفهاين أبو الفرجاختيارات من كتاب األغاين 3 العصر األموي أ ط700/622

5االصفهاين أبو الفرجاختيارات من كتاب األغاين 4 العصر األموي ب ط700/632

5االصفهاين أبو الفرجاختيارات من كتاب األغاين 5 العصر العباسي ط700/642

1اجلمعية السورية للفنونحماضرات 700/651955

5عبد احلميد ساميتربية الصوت وفن االلقاء700/66

1قدوري حزينلعب واغاين االطفال الشعبية يف القطر العراقي700/67

7عاصر ميشالالفن واالدب: حبث مجايل يف االنواع واملدارس االدبية والفنية 700/68

2احللو سليماملوشحات األندلسية: نشأا وتطورها700/69

1حسن زكي حممدأطلس الفنون الزخرفية والتصاوير اإلسالمية -700/70-1

1حسن زكي حممدالفن األسالمي يف مصر من الفتح العريب ال»العصر الطلوين 700/71

1حسن زكي حممدفنون اإلسالم -700/72-3

1حسن زكي حممدكنوز الفاطميني -700/73-4

1حسن زكي حممدالفنون اإليرانية يف العصر اإلسالمي -700/74-5

1حسن زكي حممدالتصوير يف اإلسالم عندالفرس -700/75-6

1حسن زكي حممديف الفنون اإلسالمية -700/76-7

1حسن زكي حممدالصني وفنون اإلسالم -700/77-8

1عكاشة ثروتالتصوير اإلسالمي -5- الدين والعرب700/78



3اإلصبهاين ابو الفرجاألغاين الد األول-اجلزء األول والثاين والثالث700/79

3اإلصبهاين ابو الفرجاألغاين الد الثاين-اجلزء الرابع واخلامس والسادس700/80

3اإلصبهاين ابو الفرجاألغاين الد الثالث-اجلزء السابع والثامن والتاسع700/81

3اإلصبهاين ابو الفرجاألغاين الد الرابع-اجلزء العاشر ,,,الثاين عشر700/82

3اإلصبهاين ابو الفرجاألغاين الد ااخلامس-اجلزء الثالث عشر,,,,اخلامس عشر700/83

3اإلصبهاين ابو الفرجاألغاين الد السادس-اجلزء السادس عشر ,,,الثامن عشر700/84

3اإلصبهاين ابو الفرجاألغاين الد السابع-اجلزء االتاسع عشر,,,احلادي والعشرين700/85

5مردوخ ابراهيماحلركة التشكيلية املعاصرة باجلزائر700/86

10فراح عزالدينفن احلديث أدب اإلستماع واملناقشة واإللقاء700/87

1البكري عادل وحسني ساملقياسات النغم عند الفرايب من خالل كتاب املوسيقى الكبري700/88

7اإلصبهاين ابو الفرجاألغاين اجلزء األول700/89

7اإلصبهاين ابو الفرجاألغاين اجلزء الثاين700/90

7اإلصبهاين ابو الفرجاألغاين اجلزء االثالث700/91

7اإلصبهاين ابو الفرجاألغاين اجلزء الرابع700/92

7اإلصبهاين ابو الفرجاألغاين اجلزء اخلامس700/93

7اإلصبهاين ابو الفرجاألغاين اجلزء السادس700/94

7اإلصبهاين ابو الفرجاألغاين اجلزء السابع700/95

7اإلصبهاين ابو الفرجاألغاين اجلزء الثامن700/96

7اإلصبهاين ابو الفرجاألغاين اجلزء التاسع700/97

7اإلصبهاين ابو الفرجاألغاين اجلزء العاشر700/98

7اإلصبهاين ابو الفرجاألغاين اجلزء احلادي عشر700/99

7اإلصبهاين ابو الفرجاألغاين اجلزء الثاين عشر700/100

7اإلصبهاين ابو الفرجاألغاين اجلزء الثالث عشر700/101

7اإلصبهاين ابو الفرجاألغاين اجلزء الرابع عشر700/102

7اإلصبهاين ابو الفرجاألغاين اجلزء اخلامس عشر700/103

7اإلصبهاين ابو الفرجاألغاين اجلزء السادس عشر700/104

7اإلصبهاين ابو الفرجاألغاين اجلزء السابع عشر700/105

9سفطي أمحددراسات يف املوسيقى اجلزائرية700/106

5بوساحة حسنالوجيز يف مدارس الفنون التشكيلية700/107



700/108
موسوعة تاريخ الفن والعمارة، الفن يف أوروبا من 

عصر النهضةحىت اليوم الد الثاين
1البهنسي عفيف

2فوهات جمموعةرسوم تشكيلية ونصوص700/109

4شنحاين مسريأشهر املغنني عند العرب700/110

14أبو النصر ملكحتقيق الوجود اإلنساين يف التصوير املعاصر700/111

10مشل عبد احلميددراسة الناي بالطريقة العلمية700/112

10مشل عبد احلميدمنهج دراسة النوتة املوسيقية: صولقيج زين اجلزء األول700/113

700/114
منهج دراسة موسيقى الغناء العريب صولقيج غنائي: 

مراحل  تطور املوسيقى العربية املوشحات العربية
5مشل عبد احلميد

7ياسني عبد الناصرالفنون الزخرفية اإلسالمية مبصر يف العصر األيويب700/115

2اخللعي حممد كاملكتاب املوسيقى الشرقي700/116

1أبو رقيبة حسن راضيفنون الصياغة ط,700/1171

3خليفة ربيع حامدفن الصور الشخصية يف مدرسة التصوير العثماين ط,700/1181

2بقشيش حممودنقد وإبداع ط,700/1191

6مصطفى محد الغماريأشباه خمتلفات700/120

700/121D&�	ت اFع %ن آ���	ن &4&د���ب ��ف ا$ 

 ا	و��5أ$و %

3&4&ود ��&
 %ط� Oا	���&�ر ��ون ا	���9ز�ون700/122

2��روق �رف�ن ا	�!ت وا�����1خ700/123

700/124

 أ4&د ا	ط��ش ا	�9ون ا	ز6ر��* ا0�1&�* ا	&$�رة 	�! ر�ن ا�&وي وا	!$��%1

700/125 
7أ4&د أ$و �4ن ا	!رب و��ر�� ا�دب �&وذج ���ب ا����


 ا	و�
 $ن &4&د���ب ��ف ا	���ع %ن آFت ا	�&�ع 700/126�2أ$و %

��4ن 04ق ا�ر��ف وا	و��;ق وا	&6طوط�ت ط,700/1271

�A67ر �!$�ن &!�م ا	���$*���6	ف ا	��م وا	�وح700/128


 ط,700/1291��&�1ر$�D �4&د 6��9* ا	�9ون ا0�1&�* �
 ا	! ر ا	!

700/130

 ا���1ه ا	��ر�$
 %�د ا	�و��ردو دا�����5&4&ود &4&د %

راو�* %$د ا	&�!ما	4س ا	�&�	
 و��ر�� ا	9ن درا�* �
 ا	��م ا	�&�	�* وا	��9*700/131

��ر ا0�1&�*700/132Hا 
4&4&د ا	��د �ط�سدرا��ت و$4وث �

$��* ا	�&�%�ت ا	!�&�* ا	!ر$�* ا0�1&�*: رؤ�* �د�دة 700/133

 ا��س ا	&!ر��*�


�65	د 4ر$




 %$د ا	&!ط
 &4&دا	4س ا	�&�	
 و��ر�� ا	�ذوق ا	�9
 %$ر ا	! ور 700/134�%2

�5!د ���&�ن 4&ودةدروس �
 ا	&��$* ا	!ر$�* ط,700/1351

4أر�و	د ھ�وز، �ؤاد ز�ر��ا	9ن وا	&��&D %$ر ا	��ر�� ج,1 ط,700/1361

4أر�و	د ھ�وز، �ؤاد ز�ر��ا	9ن وا	&��&D %$ر ا	��ر�� ج,2 ط,700/1371

3مجيل ابراهيم علوشفصول يف الكتابة االدبية ط700/1381

2حممد زكي العشماوياعالم األدب العريب احلديث واجتاهام الفنية700/139

3عبد العاطي شليبفنون االدب احلديث بني االدب الغريب واالدب العريب ط700/140

3عبد العاطي شليبفنون االدب : دراسة تطبيقية للشعر يف عصوره املختلفة واملقال700/141

3عبد العاطي شليبدراسات يف فنون االدب احلديث ط700/1421

3يسري حسنيآراء يف دفرت االدب والفن: البحث غن اهلوية700/143

5امحد حممد عوينحكايات احليوان يف شعر شوقي700/144

6عبد العاطي شليبفن االبداع االديب700/145

5سعيد توفيقعاملية الفن وحمليته - دراسة حتليلية700/146

5خوسيه كارلوساحلداثة واالدب العاملي خصوصية يف آداب وفنون امريكا الالتبنية700/147

1صبحي الشاروينفن النحت يف مصر القدمية وبالد مابني النهرين دراسة مقارنة700/148

5رمضان الصباغالفن وااليديولوجيا700/149

2هالة حمجوب مجاليات فن املوسيقى  عبد العصور700/150

2ربيع حامد خليفةالفنون الزخرفية اليمنية يف العصر االسالمي700/151

4غزوان معتز عنادزمكانية التصميم املعاصر ط700/1521

2صايف أمحدأعالم املوسيقى واألدوات املوسيقية700/153

700/154

شعلة حممد الديوان العام يف شرح املقام قواعد 

موسيقية:قراءة صولفائية غنائية-تدوين-عزف-36 

2أمل مجالمؤلف موسيقي

1صيانة الرتاث700/155

3العبودي ضياء غايناخلرب يف كتاب األغاين أليب الفرج  األصفاين  ط700/1561

1التهانوي حممد علي الفاروقيكشلف إصطلحات الفنون  ج 700/1571,2

1التهانوي حممد علي الفاروقيكشاف إصطلحات الفنون  700/1583,4

3زايد أمحد صربي اهللا ورسوله يف إيداعات أشهر     اخلطاطني ط700/1591

3يونس باسم ذنونقلم اخلط على أدمي الورق ط700/1601



3زايد أمحد صربي لوحات فنية من روائع اخلط العريب ط700/1611

3صاحل قاسم حسنياألبداع يف الفن700/162

3الدليمي منذر فاضل حسنالعدمية يف رسم ما بعد احلداثة ط700/1631

2حممود مهدي السيد املوسوعة التعليمية احلديثة للخطوط العربية ط700/1641

ا��دارس ا
د��� اف11 (801)

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

15بري هنرياألدب الرمزي 801/1

1غالب حممدأدباء الرومانتيكية الفرنسية801/2

41نشاوي نسيبمدخل إىل دراسة املدارس األدبية 801/3

22هالل حممد غنيميالرومانتيكية801/4

4فضل صالح منهج الواقعية يف اإلبداع األديب801/5

6احلاوى ايلياالرمزية و السريالية يف الشعر الغريب و العريب801/6

2احلاوى ايلياالكالسيكية يف الشعر الغريب و العريب، الطبعة الثانية801/7

17مرزوق حلمي الرومانتيكية و الواقعية يف األدب، األصول اإليديولوجية801/8

9االيويب ياسنيمذاهب األدب، معامل وانعكاسات, اجلزء الثاين - الرمزية 801/9

4الطاهر علي جواداخلالصة يف مذاهب األدب العريب, الطبعة الثانية801/10

4البريس. ر.م طرابيش جورج - ترجم " االجتاهات االدبية احلديثة" ط3 801/11

2عيد رجاء املذهب البديعي يف الشعر والنقد801/12

4احلسن تاج السر االبتداعية يف الشعر العريب احلديث801/13

801/14
مدارس الشعر العريب احلديث بني النظرية الغربية والتطبيق 

7مراد عباسالعريب

1حمي الدين يوسف ابو شقرامدخل اىل سوسيولوجيا االدب العريب ط801/151

1نبيل راغبموسوعة النظريات االدبية - ادبيات -801/16

3عبد العاطي شليبفنون االدب احلديث بني االدب املغريب واالدب العريب ط801/171

801/18
الرومانسية-الواقعية النقدية-الواقعية االشرتاكية: أصوهلا الفنية 

طمهي علي مرزوقوالفلسفة االيديولوجية
4

ا�%�ھ� وا�#زل 817 أف (12)



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

4اجلوزي أبو الفرجحأخبار احلمقى واملغفلني                               200ص817/1

5معروف نايف طرائف و نوادر، عيون الرتاث العريب, الكتاب األول ط817/27

5معغروف نايف طرائف و نوادر، عيون الرتاث العريب, الكتاب الثاين ط817/37

1الوشاء حممد بن اسحاق بن حيي املوشى أو الظرف و الظرفاء817/4

1شرف عبد العزيزاألدب الفكاهي817/5

3زلزلة حممد الصادقطرائف ونوادر من األدب العريب 817/6

5احلصري ابراهيم بن علي مجع اجلواهر يف امللح والنوادر817/7

4فرحية رياضالفكاهة يف األدب األندلسي817/8

6د/ احلويف أمحد حممدالفكاهة يف األدب - أصوهلا و أنواعها817/9

5د/ زلزلة حممد صادقطرائف و نوادر من األدب العريب ط817/101

2الشيخ أمحد حمدد كتب األلغاز واألحاجي اللغوية وغالقتها بأبواب النحو املختلفة ط817/11

2بيومي مصطفىالفكاهة عند جنيب حمفوظ ط817/121

2شرف عبد العزيزاألدب الفكاهي ط817/131

1عبد احلميد خطابالضحك بني الداللة السيكولوجية والداللة االستيطيقية817/15

7د/ أمحد حممد احلويفالفكاهة يف األدب أصوهلا أنواعها 817/14

5حممد عبد النيبقراءة يف املقدمة والنكت قواعد البحث ومزلق التفكري ط817/161

3مكتب الدراسات و البحوث األدبيةطرائف من أخبار النساء و البخالء من الرتاث العريب ط817/172

در ا
دب - ا�%#رس اف14&�

�دد ا���� ا�م ا��ؤ�ف ��وان ا���ب ر�م ا���ب 
8امساعيل عز الديناملصادر االدبية واللغوية يف الرتاث العريباف14 /01

1اجلوهري حممدمصادر دراسة الفلكلور العريباف14 /02

مصادر الدراسة االدبية ج1  من العصر اجلاهلي اىل عصر اف14 /03

النهضة

4داغر يوسف اسعد

9الدقاق عمرمصادر الرتاث العريب يف اللغة واملعاجم واالدب والرتاجماف14 /04

5عمارة حممدالفهارس العامة االعمال الكاملة لالمام حممد عبدهاف14 /05



2عبود نظري هارون مؤلفات هارون عبود - الفهرس, الد الثاين عشراف14 /06

1عواد كوركيس مصادر الرتاث العسكري عند العرب الد األولاف14 /07

1عواد كوركيس مصادر الرتاث العسكري عند العرب الد الثايناف14 /08

1عواد كوركيس مصادر الرتاث العسكري عند العرب الد الثالثاف14 /09

1عطا اهللا حممد عليفهرس خمططات مكتبة مسجد احلاج منر النايلي يف نابلساف14 /10

1عطا اهللا حممد عليفهرس خمططات مكتبة احلرم اإلبراهيمي يف اخلليلاف14 /11

1عطا اهللا حممد عليفهرس خمططات املكتبة االمحدية يف عكااف14 /12

1عواد ميخائيلخمطوطات امع العلمي العراقي - دراسة و فهرسة اجلزء األولاف14 /13

1عواد ميخائيل خمطوطات امع العلمي العراقي - دراسة و فهرسة اجلزء الثايناف14 /14

خمطوطات امع العلمي العراقي - دراسة و فهرسة اجلزء اف14 /15

الثالث

1عواد ميخائيل 
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2اجلاحظ أبو عثمان عمرو بن حبركتاب احليوان ج,808/195

2اجلاحظ أبو عثمان عمرو بن حبركتاب احليوان ج,808/206



2اجلاحظ أبو عثمان عمرو بن حبركتاب احليوان ج,808/217

2السيد رضواناإلشارة اىل أدب األمارة808/22

1النوري شهاب الديناية األدب يف فنون األدب  السفر األول808/23

1النوري شهاب الديناية األدب يف فنون األدب  السفر  الثالث808/24

1النوري شهاب الديناية األدب يف فنون األدب  السفر الرابع808/25

1النوري شهاب الديناية األدب يف فنون األدب  السفر اخلامس808/26

1النوري شهاب الديناية األدب يف فنون األدب  السفر السادس808/27

1النوري شهاب الديناية األدب يف فنون األدب  السفر لسابع808/28

1النوري شهاب الديناية األدب يف فنون األدب  السفر الثامن808/29

1النوري شهاب الديناية األدب يف فنون األدب  السفر التاسع808/30

1النوري شهاب الديناية األدب يف فنون األدب  السفر العاشر808/31

1النوري شهاب الديناية األدب يف فنون األدب  السفر الرابع عشر808/32

1النوري شهاب الديناية األدب يف فنون األدب  السفر اخلامس عشر808/33

1النوري شهاب الديناية األدب يف فنون األدب  السفر السادس عشر808/34

1النوري شهاب الديناية األدب يف فنون األدب  السفر السابع عشر808/35

1النوري شهاب الديناية األدب يف فنون األدب  السفر الثامن عشر808/36

كتاب اخليل: مطلع اليمن واإلقبال يف إنتقاء كتاب 808/37

اإلحتفال

1الغرناطي عبد اهللا بن حممد

1األلويس حممد شكريبلوغ األدب يف معرفة أحوال العرب ج,1 ط808/383

1األلويس حممد شكريبلوغ األدب يف معرفة أحوال العرب ج,2 ط808/393

1األلويس حممد شكرياملختار من كتاب بلوغ األدب يف معرفة أحوال العرب808/40

1الشاشيت أبو احلسن علي بن حممدالديارات ط,808/412

1القلنشندي أمحد بن عليصبح األعشى يف صناعة اإلنشاء ج,808/421



1القلنشندي أمحد بن عليصبح األعشى يف صناعة اإلنشاء ج,808/432

1القلنشندي أمحد بن عليصبح األعشى يف صناعة اإلنشاء ج,808/443

1القلنشندي أمحد بن عليصبح األعشى يف صناعة اإلنشاء ج,808/454

1القلنشندي أمحد بن عليصبح األعشى يف صناعة اإلنشاء ج,808/465

1القلنشندي أمحد بن عليصبح األعشى يف صناعة اإلنشاء ج,808/476

1القلنشندي أمحد بن عليصبح األعشى يف صناعة اإلنشاء ج,808/487

1القلنشندي أمحد بن عليصبح األعشى يف صناعة اإلنشاء ج,808/498

1القلنشندي أمحد بن عليصبح األعشى يف صناعة اإلنشاء ج,808/509

1القلنشندي أمحد بن عليصبح األعشى يف صناعة اإلنشاء ج,808/5110

1القلنشندي أمحد بن عليصبح األعشى يف صناعة اإلنشاء ج,808/5211

1القلنشندي أمحد بن عليصبح األعشى يف صناعة اإلنشاء ج,808/5312

1القلنشندي أمحد بن عليصبح األعشى يف صناعة اإلنشاء ج,808/5413

1القلنشندي أمحد بن عليصبح األعشى يف صناعة اإلنشاء ج,808/5514

1املربد حممد بن يزيدالتعازي واملراثي808/56

1األدلسي أمحد بن عبد ربهالعقد الفريد ج,808/571

1األدلسي أمحد بن عبد ربهالعقد الفريد ج,808/582

1األدلسي أمحد بن عبد ربهالعقد الفريد ج,808/593

1األدلسي أمحد بن عبد ربهالعقد الفريد ج,808/604

1األدلسي أمحد بن عبد ربهالعقد الفريد ج,808/615

1األدلسي أمحد بن عبد ربهالعقد الفريد ج,808/626

1األدلسي أمحد بن عبد ربهالعقد الفريد ( فهارس الكتاب)808/63

1السيوطي جالل الدين مقامات السيوطي األدبية الطبية808/64

1اجلاحظ البخالء ط,808/654

1اجلاحظ أبو عثمان عمرو بن حبرالبيان والتبني الد األول808/66

1اجلاحظ أبو عثمان عمرو بن حبرالبيان والتبني الد الثاين808/67

1اجلاحظ أبو عثمان عمرو بن حبرالبيان والتبني الد الثالث808/68

2القايل أبو عالءاألمايل ط,808/692

2القايل أبو عالءذيل األمايل والنوادر ط,808/702

7ابن حبيب ابو القاسم حسن بن حممدعقالء اانني808/71



4مبارك زكيزهر اآلداب وعز األلباب ج,1-2 ط,808/724

4مبارك زكيزهر اآلداب وعز األلباب ج,3-4 ط,808/734

7اجلاحظ أبو عثمان عمرو بن حبركتاب احليوان الد األول808/74

7اجلاحظ أبو عثمان عمرو بن حبركتاب احليوان الد الثاين808/75

7اجلاحظ أبو عثمان عمرو بن حبركتاب احليوان الد الثالث808/76

7اجلاحظ أبو عثمان عمرو بن حبركتاب احليوان الد الرابع808/77

7اجلاحظ أبو عثمان عمرو بن حبركتاب احليوان الد اخلامس808/78

7اجلاحظ أبو عثمان عمرو بن حبركتاب احليوان الد السادس808/79

7اجلاحظ أبو عثمان عمرو بن حبركتاب احليوان الد السابع808/80

7اجلاحظ أبو عثمان عمرو بن حبركتاب احليوان الد الثامن فهرس االقبال808/81

11اجلاحظ أبو عثمان عمرو بن حبرالبيان والتبيني م,808/821

11اجلاحظ أبو عثمان عمرو بن حبرالبيان والتبيني م,808/832

11اجلاحظ أبو عثمان عمرو بن حبرالبيان والتبيني م,808/843

11اجلاحظ أبو عثمان عمرو بن حبرالبيان والتبيني م,808/854

18املوىل حممد وآخرونأيام العرب يف اجلاهلية808/86

13ابراهيم حممد البجاوي علي أيام العرب يف اإلسالم808/87

5التوحيدي أبو حيانالبصائر والذخائر م,1 ج,808/882-1

5التوحيدي أبو حيانالبصائر والذخائر م,2 ج,808/894-3

5التوحيدي أبو حيانالبصائر والذخائر م,3 ج,808/906-5

5التوحيدي أبو حيانالبصائر والذخائر م,4 ج,808/918-7

5التوحيدي أبو حيانالبصائر والذخائر م,5 ج,808/929

5التوحيدي أبو حيانالبصائر والذخائر الفهارس808/93

حماضرة األبرار وحاصرة األخبار يف األدبيات والنوادر 808/94

واالخبار م,1

7ابن عريب حمي الدين

حماضرة األبرار وحاصرة األخبار يف األدبيات والنوادر 808/95

واالخبار م,2

7ابن عريب حمي الدين

5ابن حجة احلموي تقي الدينخزانة األدب وغاية االدب ج,808/961

10ابن حجة احلموي تقي الدينخزانة األدب وغاية االدب ج,808/972

20صربي حممدخليل مطران أروع ما كتب808/98



4املربد أبو العباس حممد بن يزيدالتعامل للمربد808/99

2جربان جربان خليلالبىن808/100

3اجلاحظ أبو عثمان عمرو بن حبرالبخالء ج,808/1012-1

2العسكري احلسن بن عبد اهللاملصون يف االدب ط,808/1022

2الرازي زين الدينمغاين املعاين808/103

5اإلصبهاين الراغب حماضرات األدباء وحماورات الشعراء البلغاء ط,808/1042

2الغرناطي بن عاصمحدائق األزاهر808/105

1املنفلوطي مصطفى لطفيمؤلفات مصطفى لطفي املنفلوطي املوضوعة808/106

1املنفلوطي مصطفى لطفيمؤلفات مصطفى لطفي املنفلوطي املقتبسة808/107

1الثعاليب عبد امللك بن حممدالتوفيق للتلفيق808/108

1الشاطي ابراهيم بن موسىاإلفادات واإلنشادات ط,808/1092

1ابن قتيبة بن مسلمأدب الكاتب808/110

2ابن منظورذيب حيوان اجلاحظ808/111

5اجلاحظ أبو عثمان عمرو بن حبركتاب احليوان م,808/1121

5اجلاحظ أبو عثمان عمرو بن حبركتاب احليوان م,808/1132

5اجلاحظ أبو عثمان عمرو بن حبركتاب احليوان م,808/1143

5اجلاحظ أبو عثمان عمرو بن حبركتاب احليوان م,4 والفهارس808/115

2الرقوقي عبد الرمحانالذخائر والعبقريات، معجم ثقايف جامع ج,808/1161

2الرقوقي عبد الرمحانالذخائر والعبقريات، معجم ثقايف جامع ج,808/1172

جواهر األدب يف أدبيات وإنشاء لغة العرب ج,808/118-1

2

5اهلامشي أمحد بن مصطفى

1القريواين ابراهيم بن عليزهر اآلداب ومتر األلباب ج,808/1191

1القريواين ابراهيم بن عليزهر اآلداب ومتر األلباب ج,808/1202

3ابن هذيل علي بن عبد العزيزعني األدب والسياسة يف زين808/121

2ابن عبريية األندلسيالعقد الفريد ج,1 الطبعة األخرية808/122

2ابن عبريية األندلسيالعقد الفريد ج,2 الطبعة األخرية808/123

2ابن عبريية األندلسيالعقد الفريد ج,3  ط,1الطبعة األخرية808/124

2ابن عبريية األندلسيالعقد الفريد ج,4 الطبعة األخرية808/125



2ابن عبريية األندلسيالعقد الفريد ج,5 الطبعة األخرية808/126

2ابن عبريية األندلسيالعقد الفريد ج,6 الطبعة األخرية808/127

2ابن عبريية األندلسيالعقد الفريد فهارس الطبعة األخرية808/128

2ابن تقيبيةأدب الكاتب808/129

4الطاليب عمارابن باديس حياته واثاره م1-ج808/1301

4الطاليب عمارابن باديس حياته واثاره م1-ج808/1312

4الطاليب عمارابن باديس حياته واثاره م2-ج808/1321

4الطاليب عمارابن باديس حياته واثاره م2-ج808/1332

5اجلاحظاحملاسن واالضداد808/134

2املربر ابو العباسالكامل يف اللغة واالدب ج808/1351

2املربر ابو العباسالكامل يف اللغة واالدب ج808/1362

2املربر ابو العباسالكامل يف اللغة واالدب ج808/1373

2املربر ابو العباسالكامل يف اللغة واالدب ج4 فهارس عامة808/138

1القريواين احلسنالعمدة يف صناعة الشعر ونقده ج808/1391

1القريواين احلسنالعمدة يف صناعة الشعر ونقده ج808/1402

5بن عبد ربه االندلسيالعقد الفريد ط2 ج808/1411

5بن عبد ربه االندلسيالعقد الفريد ط2 ج808/1422

5بن عبد ربه االندلسيالعقد الفريد ط2 ج808/1433

5بن عبد ربه االندلسيالعقد الفريد ط2 ج808/1444

5بن عبد ربه االندلسيالعقد الفريد ط2 ج808/1455

5بن عبد ربه االندلسيالعقد الفريد ط2 ج808/1466

5بن عبد ربه االندلسيالعقد الفريد ط2 ج808/1477

5بن عبد ربه االندلسيالعقد الفريد ط2 ج808/1488

5مبارك زكيزهرة االداب ومثرة االلباب ج 808/1492-1

5مبارك زكيزهرة االداب ومثرة االلباب ج 808/1504-3

2العسكري بن عبد اهللالكتابة والشعر808/151

4ابن جين احلموسخزانة االدب وغاية االدب ط2 ج808/1521

4ابن جين احلموسخزانة االدب وغاية االدب ط2 ج808/1532

5احلسيين قصيمجهرة قصص العرب ط1 ج808/1541



5احلسيين قصيمجهرة قصص العرب ط1 ج808/1552

5احلسيين قصيمجهرة قصص العرب ط1 ج808/1563

5احلسيين قصيمجهرة قصص العرب ط1 ج808/1574

2هارون عبد السالمجمموعة املعاين ط1 ج808/1581

2هارون عبد السالمجمموعة املعاين ط1 ج808/1592

5اجلاحظاحليوان ط3 ج808/1604-1

5اجلاحظاحليوان ط3 ج808/1617-4

1القريواين ابن رشيقالعمدة يف صناعة الشعر ونقده ط1 ج808/1621

2القريواين ابن رشيقالعمدة يف صناعة الشعر ونقده ط1 ج808/1632

4ابن وكيع احلسنكتاب املنصف للسارق واملسروق م808/1641

4ابن وكيع احلسنكتاب املنصف للسارق واملسروق م808/1652

2امساعيل عز الديناملصادر االدبية واللغوية يف الرتاث االديب808/166

1القايل ابو علياالمايل م808/1671

1القايل ابو عليذيل االمايل والنوادر م808/1682

6عبد احلميد بن باديسنصوص خمتارة 808/169

2امرية الشرخ فرحاتاملختار يف عيون املعارف واالخبار ج808/1701

2امرية الشرخ فرحاتاملختار يف عيون املعارف واالخبار ج808/1712

2امرية الشرخ فرحاتاملختار يف عيون املعارف واالخبار ج808/1723

2امرية الشرخ فرحاتاملختار يف عيون املعارف واالخبار ج808/1734

2امرية الشرخ فرحاتاملختار يف عيون املعارف واالخبار ج808/1745

2امرية الشرخ فرحاتاملختار يف عيون املعارف واالخبار ج808/1756

2امرية الشرخ فرحاتاملختار يف عيون املعارف واالخبار ج808/1767

2امرية الشرخ فرحاتاملختار يف عيون املعارف واالخبار ج808/1778

2امرية الشرخ فرحاتاملختار يف عيون املعارف واالخبار ج808/1789

2امرية الشرخ فرحاتاملختار يف عيون املعارف واالخبار ج808/17910

5امساعيل ابراهيمشخصيات صنعت التارخ يف االدب والفنون808/180

1املربد ابو العباسالكامل يف اللغة واالدب ج808/1812-1

3اجلاحظ ايب عثمانالبيان والتبيني ط1 ج808/1822-1

3اجلاحظ ايب عثمانالبيان والتبيني ط1 ج808/1834-3



5امحد زكي باشااالدب الكبري واالدب الصغريالبن املقفع ط808/1841

5السيد امحد اهلامشيجواهر االدب يف أديبات انشاء لغة العرب ج808/1852-1

4حممد فتوح أمحدجدليات النص األديب808/186

3نور اهلدى لوشنوقفة مع األدب امللحمي808/187

5أيب عثمان اجلاحظكتاب البخالء ط1 ج808/1881

3السنيابوريعقالء اانني ط808/1892

6حممد مصطفى أبو الشواربمجاليلت اآلداء الفين: قراءة حتليلية يف نصوص أدبية ط808/190

6حممد مصطفى أبو الشواربأدب العصر األموي: دراسات ونصوص ط808/1911

10أمحد فؤاد كاملالنص: تواصل االبداع يف الفنون التشكيلية األدبية808/192

6حسني عطواننصوص من األدب األموي ط808/1931

5عبد الرمحان عبد احلميد عليالنص االديب يف العصر احلديث بني احلداثة والتقليد808/194

5أيب عثمان عمر اجلاحظكتاب البخالء808/195

2السنيابوريعقالء اانني ط808/1961

6عبد احلميد محدانزبدة الرتاث- آداب امللوك أليب منصور الثعاليب ط808/1971

5جنيب حمفوظحول االدب والفلسفة ط808/1981

4جنيب حمفوظحول العرب والعروبة ط808/1991

6جنيب حمفوظحول التجربة والتقدم ط808/2001

5جنيب حمفوظحول الدين والدميقراطية ط808/2013

5جنيب حمفوظحول العلم والعمل ط808/2022

4أبو عثمان اجلاحظالبخالء ط808/2032

1أيب حيان التوحيدياالمتاع واملؤانسة من ج1-ج808/2043

4العبد الرمحان سعاد عبد الوهابالنص االديب التشكيل والتأويل ط808/2051

5صدقة ابراهيمالنص االيب يف الرتاث النقدي والبالغي ط808/2061

3أبو زيد أنطوانحتليل النصوص واألنواع على املقاربة الرموزية808/207

4أبو شريفة عبد القادرمدخل اىل حتليل النص األديب808/208

2جربان خليل جرباننصوص خارج اموعة808/209

4توما جان عبد اهللاحتقيق املخطوطات العربية808/210

4مصطفى حممد فوزيمجاليات التشكيل: قراءة يف نصوص معاصرة808/211

2أبو نبيل خالدالبحث األديب واللغوي طبيعته-مناهجه-إجراءته ط808/2121



3بوليف حممدمنتهى الطلب من خزانة األدب ط808/2131

808/214
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13شليب أمحدكيف تكتب حبثا أو رسالة -دراسة منهجية- ط807/19

20اهلواري سيد حمموددليل الباحثني ط807/22

10عمرياوي محيدةيف منهجية البحث العلمي807/3

10بوحوش عماردليل الباحث يف املنهجية وكتابة الرسائل اجلامعية807/4

14قودة حلمي، عبد اهللا عبد الرمحاناملرشوين يف كتابة االحباث ط807/54

البحث االديب: طبيعته، مناهجه،أصوله، مصادره 807/6

ط6-5

20ضيف شوقي

10عمر زيانالبحث العلمي: مناهجه وتقنياته ط807/74

2مهام طلعتسني وجيم عن مناهج البحث العلمي807/8

1ملحي عبد الفتاحمنهج البحوث العلمية للطالب اجلامعيني ط807/92

10داود حقيناملنهج العلمي يف البحث االديب807/10

8الطاهر جوادمنهج البحث االديب ط807/117

املساعد على حبث التخرج: دكتوالاه، ماجستري، 807/12

مذكرة التخرج

12بوعناين خمتار

3النون وماييهمنهج البحث يف االدب واللغة ط807/132

اعداد االطروة اجلامعية مع متهيد يف مقومات 807/14

الدراسة اجلامعية ط2

5اليازجي كمال

5العبيدي محاديمنهج اعداد البحوث اجلامعية807/15

6عمر خمتارصناعة املعجم احلديث807/16

5خليف يوسفمناهج البحث االديب807/17



2حجاب منرياالسس العلمية لكتابة الرسائل اجلامعية ط807/182

الويز يف مناهج البحث االديب وتقنيات البحث 807/19

العلمي

1بن سالحة الربعي

1اهلرامة عبد احلميدورقات يف البحث والكتابة ط807/203

5خليف يوسفمناهج البحث االديب807/21

اعداد االطروة اجلامعية مع متهيد يف مقومات 807/22

الدراسة اجلامعية ومالحق خمتارة من االصول 

واملصادر العربية ط2

5اليازجي كمال

2امحد عمايرةاملستشرقون واملناهج اللغوية العربية ط807/232

2جمموعة مؤلفنياملنهجية يف االدب والعلوم االنسالنية ط807/243

2حممد عناينمن مناهج البحث وحتقيق النصوص ط807/251

1علي الطاهرمنهج البحث االديب ط807/265

2فريد كامل أبو زينة وغريهمناهج البحث العلمي: االحصاء يف البحث العلمي ط807/27

2فريد كامل أبو زينة وغريهمناهج البحث العلمي: طرق البحث النوعي ط807/281

3علي غريباجبديات املنهجية يف كتابة الرسائل اجلامعية807/29

5صالح الدين شروحمنهجية البحث العلمي 807/30

1يوسف املرعشليأصول كتابة البحث العلمي وحتقيق املخطوطات ط807/311

5غازي عنايةمنهجية اعداد البحث العلمي بكالوريوس، ماجستري دكرتاه807/32

3عادل ابو العز سالمةختطيط املناهج املعاصرة ط807/331

5حممد حممد قاسماملدخل اىل مناهج البحث العلمي807/34

6مصطفى السيويف املنهج العلمي يف البحث األديب ط807/351

5جودت عزت عطويأساليب البحث العلمي مفاهيمه، ادواته، طرقة االحصائية ط807/36

4منذر الضامنأساسيات البحث العلمي ط807/371

5عبد الرمحان عبد احلميد عليمعامل البحث األديب807/38

4املختار حممد ابراهيممراحل البحث االجتماعي وخطواته االجرائية ط807/391

6الشحات سيد زغلولمناهج يف التفسري807/40

4مصطفى عليانأساليب البحث العلمي: األسس النظرية والتطبيق العملي ط807/41

2هاين حيي نصريمناهج البحث العلمي ط807/421

2صبحي محدان أبو جاللة مناهج العلوم وتنمية التفكري االبداعي ط807/431



2بشري بن صاحلاملنطق ومناهج البحث العلمي807/44

5عبداهللا زيد الكياليندليل الرسائل واالطروحات اجلامعية ط,807/451

5مصطفى الشكعةمناهج التأليف عند العلماء العرب قسم اآلداب ط807/4618

3عباس حمجوبالبحث العلمي ومصادره يف الدراسات العربية االسالمية ط807/47

5بطرس انطونيوساملساعد يف كتابة البحوث ط807/481

3التيجاين عبد الرزاق ومعهالقراءة املنهجية وتدريسة النصوص807/49

3املرزوك هاج النوريمنهج البحث والنصوص ونشرها ط807/501

3عيساوي أمحدمنهجية البحث يف عملية اإلتصال الدعوي ط807/511

3رشاد نبيل حممديف قراءة النصوص االدبية مناذج وتطبيقات ط807/521

��و��ت (000) أف 18

%دد ا	��� ا�م ا	&ؤ	ف ��وان ا���ب ر@م ا	���ب 
15بلحسن عمارانتلجانيا أم مثقفون يف اجلزائر؟000/01

5احتاد الكتاب اللبنانينيقضايا الثقافة والدميقراطية املؤمتر االول للكتاب اللبنانيني000/02

4احتاد الكتاب اللبنانينيالثقافة الوطنية يف لبنان على خط املواجهة000/03

12عوض لويسثقافتنا يف مفرتق الطرق ط000/042

2تامر عارفابن سينا يف مرابع اخوان الصفاء000/05

11ميد مارغريت، عبد الصمد خري الدينالثقافة وااللتزام: اهلوة بني االجيال000/06

9حممود زكي جنيبثقافتنا يف مواجهة العصر ط000/073

30حممود زكي جنيبهذا العصر وثقافته ط000/083-2

3ابراهيم حممودأبو حيان التوحيدي يف قضايا االنسان واللغة والعلوم000/09

7عبد الدائم عبد اهللايف سبيل ثقافة عربية ذاتية، الثقافة  العربية والرتاث000/10

4شريط عبد اهللامعركة املفاهيم ط000/112

9اليازجي كمالمعامل الفكر العريب يف العصر الوسيط ط000/125

5مغلول عبد القادراالستعمار والصراعات  الثقافية يف اجلزائر000/13

1شكري غايلثقافتنا بني نعم وال طبعة جديدة000/14

معامل الفكر العريب املعاصر مع دراسة من الثقافة العربية 000/15

املعاصرة

5اجلندي أنور

االمام عبد احلميد بن باديس الزعيم الروحي حلرب التحرير 000/16

اجلزائرية ط2

1قاسم حممود



1احلسيين حممد أسعدالرتاث يف اللغة واالدب000/17

1اجلوزي صليبادراسات يف اللغة والتاريخ االقتصادي واالجتماعي عند العرب000/18

5جياليل  خالصالكتاب واخلبز واالمسنت000/19

النشاط العلمي والفكري للمجاهدين اجلزائريني بتونس 000/20

1900-1962

2اجلابري حممد صاحل

5صاحل فرحانمهوم الثقافة العربية000/21

2زكريا فؤادالتفكري العلمي000/22

1بطاش زادهمفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلوم ج000/231

1اجلندي انورالفكر والثقافة املعاصرة يف مشال افريقيا000/24

1حممد حمي الوينثورة على الفكر العريب املعاصر ودراسات اخرى000/25

1الفقي حممد كاملاالزهر واثره يف النهضة االدبية احلديثة ط000/262

17افتاليون، خليل امحداملثقفون والدميقراطية000/27

4خياطي مصطفىمبادئ التمريض000/28

5محادي عبد اهللاغابرييل غارسيا ماركيز رائد الواقعية السحرية000/29

7سالمة أمنيروميو القرن العشرين000/30

15حممد بن عبد الكرمي اجلزائريالثقافة ومآسي رجاهلا000/31

قضايا الثقافة والدميقراطية املؤمتر االول للكتاب 000/32

اللبنانيني1979

4احتاد الكتاب اللبنانيني

30رائف امحدوتذكروا من االندلس االبادة000/33

صباح اخلري أحاديث وخواطر عن الوضع الراهن وقضايا 000/34

الساعة ج1

10معاش الطيب

5الرفاعي عبد العزيزتوثيق االرتباط بالرتاث العريب ط000/354

1املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلومصيانة الرتاث احلضاري000/36

7تشارلز داروينأصل االنواع ج000/371

7تشارلز داروينأصل االنواع ج000/382

8قاللة حممد سليمالتغريب يف الفكر والسياسة واالقتصاد000/39

17غليون برهاناغتيال العقل000/40

5امني مسريالتمركز االورويب حنو نظرية للثقافة000/41

17ترحني فايزالشيخ عبد اهللا العاليلي والتجديد يف الفكر املعاصر000/42

20دوارة فؤااددليل املتطوع حملو االمية000/43

15مركز دراسات الوحدة العربيةدور االدب يف الوعي القومي العريب ط000/443

2امييل خليلصحة العائلة مع 800 سؤال وجواب ط000/454



8الزبري حممد العريبالغزو الثقايف يف اجلزائر 000/461982-1962

9دين,,مانطباعات - 1 - ط000/472

3بلعيد عبد السالمالغاز اجلزائري بني احلكمة والضالل000/48

3اجلندي امحدذكري سعد اهللا اجلابري000/49

1كولردج ديفيدالتحكم االجتماعي يف التكنولوجيا000/50

1فالح سعيدالتكنولوجيا بني من ميلك ومن حيتاج000/51

أزمنة السكن يف ضوء اال احلضري (دراسة تطبيقية على 000/52

مدينة قسنطينة)

20فرهود الصادق

3حممود زكي جنيبيف حتديث الثقافة العربية ط000/532

5حنفي حسنقضايا معاصرة يف فكرنا املعاصر000/54

املدن االوروبية الكربى "دليل سياحي كامل ل 22 مدينة 000/55

كربى"

5فودورز

دراسات يف املفاهيم االقتصادية لدى املفكرين االسالميني -000/56

3- الفكر املعاصر

5سعد امحد صادق

3باجلز هينزرموز الكون الفيزياء الكمية كلفة للطبيعة ط000/572

2علي عاطفالغذاء والتغذية واالنسان  يف لبنان000/58

5حنفي حسنمهوم الفكر والوطن: الرتاث والعصر واحلداثة ج1 ط000/592

5حنفي حسنمهوم الفكر والوطن: الفكر العريب املعاصر ج000/602

العقل والتنوير يف الفكر العريب املعاصر: قضايا ومذاهب 000/61

وشخصيات

2العراقي عاطف

3سعد اهللا ابو اقاسمتاريخ اجلزائر الثقايف ج1 000/621830-1500

3سعد اهللا ابو اقاسمتاريخ اجلزائر الثقايف ج2 000/631830-1500

3سعد اهللا ابو اقاسمتاريخ اجلزائر الثقايف ج3 000/641830-1500

3سعد اهللا ابو اقاسمتاريخ اجلزائر الثقايف ج4 000/651830-1500

3سعد اهللا ابو اقاسمتاريخ اجلزائر الثقايف ج5 000/661830-1500

3سعد اهللا ابو اقاسمتاريخ اجلزائر الثقايف ج6 000/671830-1500

3سعد اهللا ابو اقاسمتاريخ اجلزائر الثقايف ج7 000/681835-1500

3سعد اهللا ابو اقاسمتاريخ اجلزائر الثقايف ج8 000/691830-1500

3سعد اهللا ابو اقاسمتاريخ اجلزائر الثقايف ج9 000/701830-1500

3حرب عليحديث النهايات فتوحات العوملة ومآزق اهلوية000/71

5العروي عبد اهللاثقافتنا يف ضوء التاريخ ط000/724

5حداثة السؤال خبصوص احلداثة العربية يف الشعر والثقافة ط000/732

5حمفوظ حممداحلضور واملثاقفة، املثقف العريب وحتديات العوملة000/74



3بعزيز عبد اإللهيف البدء كانت الثقافة، حنو وعي عريب متجدد باملسألة الثقافية000/75

5شامي حيىي علم الفلك، صفحات من الرتاث العلمي العريب واالسالمي000/76

4الكواين عامر حممودامللكية الفكرية، ماهيتها، مفرداا، طرق محايتها.000/77

5رجب مصطفى مع تراثنا الرتبوي (شخصيلت ونصوص)000/78

3هويدي فهميتزييف الوعي. ط000/793

1بوعزيز حيىي أعالم الفكر والثقافة يف اجلزائر احملروسة ط1 ج000/801

1بوعزيز حيىي أعالم الفكر والثقافة يف اجلزائر احملروسة ط1 ج000/812

1اخليصايف احلبيبدراسات يف الفكر العريب احلديث ط000/821

4درويش أمحد االستشراق  الفرنسي و االدب العريب000/83

5زيدان يوسف املتواليات فصول يف املتحف الرتاثي املعاصر ط000/841

2د/ شرف عبد العزيز علم اإلعالم اللغوي ط000/851

2جرجس جرجسجعبة املثقف العريب000/86

5يونس عبد الزهرةمنحىن التقليد والتجديد يف الفكر التنموي العريب000/87

2سعد فاروقفن االلقاء العريب اخلطايب والفضائي والتمثيلي ط000/882

1فضل صالحتأثري الثقافة االسالمية يف الكوميديا االهلية لدانيت000/89

1جون وليامسونالتكامل النقدي العريب واملربرات، املشاكل، الوسائل ط000/903

1سعيد العلوياتمع املدين يف الوطن العريب ودوره يف حتقيق الدميقراطية000/91

العقل االخالقي العريب -دراسة حتليلية نقدية لنظم القيم 000/92

الثقافية العربية ط2

1حممد اجلابري

قضايا الفكر االسالمي -الندوة العاملية للشباب االسالمي 000/93

ط2

1

قضايا اسالمية معاصرة -مركز دراسات الفلسفة والدينية 000/94

اجلديد ع24 و ع25

2

5مسري امنيحنو نظرية للثقافة نقد التمركز االورويب ط000/951

2امحد تيمور ياساعالم الفكر االسالمي يف العصر احلديث000/96

2ابراهيم رماينخمتارات من خطب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ط000/971

2يوليا افانوفالتحريية االخرية ط000/981

5حممد ديابسيد قطب اخلطاب االيديولوجي000/99

2حممد الصديقتكرمي العلماء واالدباء يف العامل العريب قدميا وحديثا000/100

5عائشة التهاميالنسيج يف العامل االسالمي: دراسة اثرية فنية ط000/1011

5هانز رشينباحمن كوبر ثيقوس اىل انشطني000/102

5شوقي ضيفمن املشرق واملغرب حبوث يف االدب ط000/1031



5حسن املودنالتحليل النفسي لألدب000/104

5مسري امنيامرباطورية الفوضى000/105

3فارح مسرحياحلداثة يف فكر حممد ركون ط000/1061

2ابوبكر أسعد قادرقراءة يف علم اجتماع االدب ط000/1071

7حانة ماجدة اللغة واإلتصال يف اخلطاب متعدد املعاين ط000/1081

3سليم أبو عوض التوافق النفسي للمسنني ط000/1091

3حممد عبد الواحد حجازياألسرة يف األدب العريب ط000/1101

3عبد اهللا العروياأليديولوجية العربية املعاصرة ط000/1112

18أبو القاسم سعد اهللاتاريخ اجلزائر الثقايف من ج1 اىل ج9 ط000/1121

7سيد حممد سيد قطب وآخرونيف أدب املراة ط000/1131

2صاحلة عبد اهللا عيساناجتاهات حديثة يف الرتبية ط000/1141

1صاحل حسن الداهريسيكولوجية املهين ونظرياته ط000/1151

2ماجد اخلطايبةالتفاعل الصحي ط000/1161

4جريار ليكلرك، جورج كتورةالعوملة الثقافية - احلضارات على احملك ط000/1171

5عدنان حسن الدرجة صفر للتاريخ  واية العوملة ط000/1181

5عبد اهللا عثمانأيديولوجيا العوملة: من عوملة الشرق اىل تعريف العوملة000/119

إعارة تنظيم العامل: دراسة حتليل نقدية ألطروحة صاموئيل 000/120

هنيتنختون يف صدام احلضارات

5حممد ياسر شرف

3ناديا اجنليليسكواالستشراق واحلوار الثقايف ط000/1211

2حممد شوقي الزينازاحات فكرية: مقاربات يف احلداثة واملثقف ط000/1221

5رابح العويبالكتاب يف ,,,,000/123

5السديسنياملعلوماتية وحضارة العوملة: رؤية نقدية عربية ط000/1243

1ويل ايريل ديورانت، زكي غيبقصة احلضارة: على نشأة احلضارة: الشرق األدىن من 000/1252-1

1ويل ايريل ديورانت، زكي غيبقصة احلضارة: اهلند وجرياا الشرق القصى الصني من 000/1264-3

1ويل ايريل ديورانت، زكي غيبقصة احلضارة: االيابان حياة اليونان من 000/1276-5

1ويل ايريل ديورانت، زكي غيبقصة احلضارة: حياة اليونان من 000/1288-7

2ويل ايريل ديورانت، زكي غيبقصة احلضارة: احلضارة الرومانية من 000/12912-9

4ويل ايريل ديورانت، زكي غيبقصة احلضارة: النهضة عصر االميان من 000/13020-13

4ويل ايريل ديورانت، زكي غيبقصة احلضارة: عصر العقل واالصالح الديين من 000/13128-21

1ويل ايريل ديورانت، زكي غيبقصة احلضارة: بداية عصر العقل من 000/13230-29

قصة احلضارة: اوروبا الوسطى عصر فولتري ولويس 14من 000/133

4ويل ايريل ديورانت، زكي غيب31-38



قصة احلضارة: عصر نابوليون وروسو واالسالم والشرق000/134

4ويل ايريل ديورانت، زكي غيباالوسط من 47-39

1ويل ايريل ديورانت، زكي غيبقصة احلضارة: فهارس000/135

14احلافظ البغداديتاريخ بغداد منذ تأسيسها حىت سنة 463ه من ج1- ج000/13614

ثورة مل تنتهي حواسيب حمورها: االنسان وما ميكن أن تؤديه 000/137

3مايكل ديردير توزوسله ط1

2ابراهيم الكوين ملحمة املفاهيم لغز الطوارق يكشف لغزي الفراعنة وسومر ط000/1381

1علي رحومة مسيوناشكالية الرتاث واحلداثة يف الفكر العريب املعاصر000/139

4عبد الوهاب امليسريدراسات معرفة يف احلداثة الغربية ط000/1401

10علي النبريي املرايل التونسيالعود اجلزائري000/141

3مصطفى خممود ابو بكراالتصال الفعال: مدخل اسرتاتيجي سلوكي جلودة العالقات000/142

5حممد عبد احلميداالتصال واألعالم على شيكة االنرتنيت ط000/1431

5ميسري حممد أبو العالءاسرتاتيجية االعالم والتنمية ط000/1441

5أمحد خبوشاالتصال والعوملة: دراسة سوسيوثقافية ط000/1451

5سعد البازعي املكون اليهودي يف احلضارة الغربية ط000/1461

1سعدون حممود السموكيف املذاهب الفكرية املعاصرة ط000/1471

5فؤاد زكرياالتفكري العلمي000/148

3عبري عليماتتقومي وتطوير الكتب املدرسية ملرحلة اساسية ط000/1491

معلم القرن 29 اختياره: اعداد تنمية يف ضوء التوجيهات000/150

5حممود امحد شوقياالسالمية ط1

3عبد الكرمي بن عرابدراسات  وأحباث امللتقى الوطين حول مؤشؤات الرتبية000/151

6عبد الكرمي بن عرابالتعليم العايل يف اجلزائر000/152

5علي أمحد مذكورالتعليم العايل يف الوطن العريب: الطريق اىل املستقبل000/153

5فهيم مصطفىمهارات التفكري يف مراحل التعليم العايل ط000/1541

4رشدي  طعيمةاملعلم: كفاياته، اعداده، تدريبه000/155

7سعيد عبد اهللا الينالقراءة وتنمية التفكري ط000/1561

5عبد الراضي حسن املراغيتطبيق مهام اجلودة التعليمية اجلامعي وقبله ط000/1571

5عيد الرمحان حممد املدينمدخل اىل تدريس العلوم000/158

5صابر عبد ربهموقف الصفوةمن النظام العاملي اجلديد: دراسة ميدانية ط000/1591

5عبد الرمحان العسيويتقنيات االحصاء يف العلوم االنسانية000/160

6خالد جريبأبو بكر الرازي يف الطب يف العامل منذ زمانه واحلاضر ط000/1612

4حممد عبد اهللا اهلبادالرياضيات يف الرتاث املوسيقي العراليب 000/162

6خالد جريبكتاب سر صناعة الطب  للرازي ط000/1631

5حممود يعقويباالستقراء العاملي والقواعد الطبيعية000/164



5عبد السالم املدينالسياسة وسلطة اللغة ط000/1651

استخدام احلاسوب واالنرتنيت يف ميادين الرتبية و000/166

5جودت امحد سعادةالتعليم ط1

عند مفرتق الطرق:حرب أكتوبر ماذا حدث فيها 000/167

1حممد حسني هيكلوماذا حدث بعدها ط1

5حممد حممود العيلةتكنولوجيا التعليم بني النظرية والتطبيق ط000/1685

1عبد الباسط اجلملعلماء احلضارة البشرية: ثورات واجنازات علمية000/169

3كمال الدين عبدالثقافة- الرهان احلضاري ط000/1701

1حممد عباس ابراهيماالنثوربولوجيا (علم االنسان)000/171

1علي املقلدتاريخ العلوم العام: العلم القدمي والوسيط ط2 ج000/1721

1علي املقلدتاريخ العلوم العام: العلم احلديث ط2 ج000/1732

1علي املقلدتاريخ العلوم العام: العلم املعاصر ق19 ط2 ج000/1743

1علي املقلدتاريخ العلوم العام: العلم املعاصر ق19 ط2 ج000/1754

اخلطاب العريب املعاصر: عوامل البناء احلضاري000/176

1ابراهيم حممود عبد الباقييف الكتابات العربية ط1

االنفجار السكاين يف العامل: حتديات العوملة اىل 000/177

2عبد القادر رزيق املخادميالفجوة الرقمية ط.1

1امحد املغريبتغيري التعليم العايل تطور التدريس والتعليم000/178

3اهلاليل الشربيين اهلاليلالتعليم اجلامعي يف العامل العريب يف القرن 000/17921

6مريي ورنوك، فالح رحيمالذاكرة يف الفلسفة واالدب ط.000/1801

3عمر بن قينةحوارات.. واراء يف السياسة والثقافة واألدب000/181

2عبد اهللا الركييبالفرانكوفونية مشرقا ومغربا: دراسات الفكر والثقافة000/182

اهلوية بني الثقافة والدميقراطية: دراسات أدبية000/183

2عبد اهللا الركييب ومقاالت

اجلزائر يف عيون الرحالة االجنليزي: دراسات يف000/184

2عبد اهللا الركييب الفكر والثقافة

2عبد اهللا الركييبحوارات صرحية: دراسات يف الفكر والثقافة000/185

2عبد اهللا الركييبعروبة الفكر والثقافة أوال: دراسات ووثائق000/186

4أمحد بن نعماناهلوية الوطنية: احلقائق واملغالطات 000/187

الجئات من فلسطني: شخصيات يبحث ا عن 000/188

2ستيفاين الط عبد اهللا، عبد السالم خيلفالتاريخ ط.1

5تزفدان تودوروف، حافظ قويعةروح األنوار ط.000/1891

1جان بودريار، جوزيف عبد اهللاملصطنع واالصطناع ط.000/1901

2مارسيل ديتيان، مصباح العمداختالق امليثولوجيا ط.000/1911



3مارينجتون هوراالصول االجتماعية للدكتاتورية والدميقراطية ط.000/1921

تربية اخلالء واحلركة الشعبية: سلسلة املراجع يف000/193

3مجال الدين الشافعي الرتبية البدنية والرياضية ط.1

دائرة معارف الرياضة وعلوم الرتبية البدنية: 000/194

3أمني اخلويلسلسلة املراجع يف الرتبية البدنية والرياضية

االنتاج العريب يف علم االجتماع قائمة بيولوجية 000/195

2أمحد مزايد وحممد اجلوهريمشروحة

5بن عثمان محداناملرآة: حملة تارخيية واحصائية على ايالة اجلزائر 000/196

5توماجان عبد اهللاحتقيق املخطوطات العربية ط.000/1971

5منيقا عبد الرمحاناعادة رسم اخلرائط: مقاالت ط.000/1981

تاريخ اململكة العربية السعودية يف ماضيها و000/199

1املختار صالح الدينحاضرها ج.1

تاريخ اململكة العربية السعودية يف ماضيها و000/200

1املختار صالح الدينحاضرها ج.2

املواثيق والتوصيات الدولية مع الرتاث املعماري 000/201

8عبد الرمحان أماينوالعمراين ط.1

2املدين سليمانامللف العريب يف القرن العشرين ج.1 000/202

2املدين سليمانامللف العريب يف القرن العشرين ج.000/2032

2املدين سليمانامللف العريب يف القرن العشرين ج.000/2043

2املدين سليمانامللف العريب يف القرن العشرين ج.000/2054

2املدين سليمانامللف العريب يف القرن العشرين ج.000/2065

2املدين سليمانامللف العريب يف القرن العشرين ج.000/2076

3أبو عوض سليمالتوافق النفسي للمسنني ط000/2081

000/209

صدام احلضارات واسرتاتيجيات اهليمنة

وقائع امللتقى العامل العريب و

3الغرب

االمرباطورية ترد بالكتابة،آداب ما بعد االستعمار:000/210

3اشكروفت بيلالنظرية والتطبيق ط1

3الياس سليمكنوز املعرفة ج000/2111

3الياس سليمكنوز املعرفة ج000/2122

3الياس سليمكنوز املعرفة ج000/2133

3الياس سليمكنوز املعرفة ج000/2144

3اجلبايل محزةمشاكل الطفل واملراهق النفسية000/215

4عبد الغين كمالاخلروج من فخ العوملة000/216



4بلخري ليلى حممدقضايا املرأة يف زمن العوملة000/217

الظواهر القبلية واجلهوية يف اتمع العريب املعاصر : 000/218

3بوطالب حممد جنيب دراسة مقارنة للثورتني التونسية والليبية

3مهنانة إمساعيل اهلجنة ، السرد ، القضاء اإلمرباطوري 000/219

4املرايل التونسي على البشري العود اجلزائري 000/220

2شبيل عبد الرمحن سوائح يف الذكر واألدب والسياسة ط000/2211

2طاجني علي تطبيقات إحصائية ومبادئ منهجية يف علم النفس 000/222

2عبد علي حمسن اإلجتاهات املعاصرة يف بناء املناهج الدراسية ط000/2231

مشكالت األطفال النفسية والسلوكية : األسباب ، الوقاية 000/224

5مصطفى منصوري والعالج ط1

000/225

اإلتصال ودوره يف كفاءة املؤسسة اإلقتصادية: دراسة نظرية 

6عدون ناصر دادي وتطبيقية

2الرتك جهاد الصفة الثالثة : مشاهد مرتحنة على هامش األلفية الثالثة 000/226

1جمموعة من الكتابات ثنائية الكينونة النسوية واإلختالف اجلنسي ط000/2271

1بن قينة عمر سبحة...سيجارة ...وفات : يف عامل احلج اىل بانكوك 000/228

5شفيق منرييف احلداثة واخلطاب احلداثي000/229

000/230

اسهامات العالمة اآلبلي التلمساين يف احلياة الفكرية حبواضري 

1نقادي حممد سيدي املغرب ط1

4فهيم مصطفى مهارات القراءة اإللكرتونية ط000/2311

3اجلهوري و ضحى سيفالنصف اخلصب :رؤية جديدة يف قضايا املرأة000/232

3الغذامي عبد اهللاليد و اللسان القراءة و األمية و رامسالية الثقافة ط000/2331

2بنيس حممداحلداثة املعطوبة000/234

3ستار ناهضةثقافة الوعي املنهجي قراءة يف إشكاليات الدرس النقدي احلديث 000/235

3عيساوي أمحددراسات و أحباث يف تاريخ الدعوة و الدعاة ج000/2361

3عيساوي أمحددراسات و أحباث يف تاريخ الدعوة و الدعاة ج000/2372

5خبيت حممد حسن مهدي املنطق بني القبول والرفض 000/238
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30املاضي شكري عزيزحماضرات يف نظرية األدب810,1/1



16عكاشة شايفنظرية األدب ج1- القسم-810,1/21

15عكاشة شايفنظرية األدب ج-810,1/32

2املاضي شكري عزيزيف نظرية األدب810,1/4

10تليمة عبد املنعممداخل اىل علم اجلمال األديب810,1/5

30عكاشة شايفمقدمة يف نظرية األدب ج-1، القسم الثاين810,1/6

نظرية األدب يف النقد الواقعي العريب املعاصر: نظرية التصوير 810,1/7

ج-2

30عكاشة شايف

نظرية األدب يف النقد التأثري العريب املعاصر: نظرية التعبري 810,1/8

ج-1

15عكاشة شايف

يف نظرية األدب من قضايا الشعر والنثري النقد العريب القدمي 810,1/9

ج-1

15موايف عثمان

نظرية األدب يف النقدين اجلمايل والبنيوي يف الوطن العريب: 810,1/10

عكاشة شايفنظرية اخللق اللغوي ج,3

3

1نيوتننظرية األدب يف القرن العشرين810,1/11

1يرليخ فكتورالشكالنية الروسية810,1/12

5خوسيه ماريانظرية اللغة األدبية810,1/13

4سلدن رامزالنظرية األدبية املعاصرة810,1/14

يف نظرية األدب من قضايا الشعر والنثري النقد العريب 810,1/15

احلديث ج-2

1عثمان موايف

4عبد السالم بن عبد العاىلبني- بني810,1/16

5مصطفى بيوميمدخل اىل النظرية األدبية ط,810,1/171

5حياة حممدنظريات السردية احلديثة810,1/18

4حمي الدين صبحينظرية االدب810,1/19

2مسري سعيد حجازيالنظرية االدبية ومصطلحاا احلديثة810,1/20

6حلمي علي مرزوقيف النظرية األدبية واحلداثة810,1/21

4جرجيور شولرنظرية االدب االرسطية العربية ط810,1/221

2عبد امللك مرتاضنظرية النص األديب810,1/23

5ماضي شكري غريبيف نظرية األدب ط810,1/241

8كولرجما النظرية االدبية810,1/25


