
كتب الرسائل 816

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

1امحد مجال امحدعرب وافارقة816/01

2االندلسى ابن حزمطوق احلمامة ىف االلفة واالالف816/02

8بدوي عبد الرمحاناحلور والنور816/03

5دوح حسنحوار مع األجيال816/04

1احلصالة األوىل816/05

816/06
وشاح الكتائب وزينة اجليش احملمدي 

الغالب
3رويلة قدور

1الصفدي خليل بن ايبكمتام املثون يف شرح رسالة ابن خلدون816/07

12الطويلي امحد حمققرسالة املناعي اىل امحد باي816/08

1املصري ابو العالءرسالة الغفران816/09

15فاخوري عمرالرسائل816/10

4الوهراين ركن الدينمنامات الوهراين ومقاماته ورسائله816/11

816/12
رسائل أيب العالء املصري اجلزء األول 

والثاين والثالث
3خليفة عبد الكرمي

20ابن اخلطيب لسان الدينمثلى الطريقة يف ذم الوثيقة816/13

1احلكيم توفيقزهرة العمر816/14

5عباس حممود العقادجممع األحياء816/15

10طه حسنيمرآة الضمري احلديث ط/816/1610

2عبود هارونرسائل و أحاديث816/17

816/18
اموعة الكاملة الد الثامن رسائل 

ط/2
2ميخائيل نعيمة

10مصطفى لطفي املنفلوطيالنظرات ج/األول816/19

10مصطفى لطفي املنفلوطيالنظرات ج/الثاين816/20

10مصطفى لطفي املنفلوطيالنظرات ج/الثالث816/21

10عباس إحسانرسائل إىل أيب عالء املعري ج/األول816/22



1وضنية حممد جواديف ظالل ج البالغة ج/الرابع/ط/816/233

816/24
من تراث اخوان الصفاء جامعة اجلاملة 

/ط2
10تامر عارف

816/25
تغريب الرتاث العريب بني الديبلوماسية و 

التجارة احلقبة اليمانية /ط2
5صاحلية حممد عيسى

15األندلس ابن شهيدرسالة التوابع و الزواج816/26

816/27
طوق احلماقة يف االلفة و اآلالف 

ط/فريدة  منقحة
10األندلسي ابن حزم

816/28
يف زيادة األعالم عصرها رسائل حمفوظة 

مل تنشر
2الكنربري سلمى احلفار

816/29
رسائل اخوان الصفاء و خالن الد 

األول –القسم الرياضي
2

816/30
رسائل اخوان الصفاء و خالن الد 

الثاين –القسم الرياضي
2

816/31
أبو العالء املعري رسالة الغفران –درس 

و منتجنات ط/9
1البستاين فؤاد افرام

816/32
املراساالت التطبيقية كيف تكتب 

الرسائلك
2عيادات مراد

3احلاجري حممد طهجمموع رسائل اجلاحظ816/33

14أبو العالء املعريرسالة الغفران816/34

2أبو العالء املعريرسالة الغفران816/35

3هارون عبد السالمرسائل اجلاحظ اجلزء االول و الثاين816/36

3هارون عبد السالمرسائل اجلاحظ اجلزء الثالث و الرابع816/37

5نصر اهللا حممد غزترسالة االغفران816/38

816/39
أدب الرسائل يف املغرب العريب يف 

القرنني السابع و الثامن
26حممد الطاهر توات



1السلماين حممد ايب اخلطيبمثال الطريقة يف ذم الوثيقة816/40

816/41
جمموعات وثاقية دورية تصورها مديرية 

الوثائق امللكية اموعة الرابعة
1

816/42
جمموعات وثاقية دورية تصورها مديرية 

الوثائق امللكية اموعة اخلامسة
1

816/43
جمموعات وثاقية دورية تصورها مديرية 

الوثائق امللكية اموعة السادسة
1

3مهنا عبد شارحرسائل اجلاحظ816/44

10عيسى فوزي سعدرسائل و مقامات أندلسية816/45

رسالة الغفران ط/816/469
أبو العالء املعري/عبد الرحم 

عائشة حمققة و شارحة
2

816/47
اموعة الكاملة ملؤلفات جربان خليل 

جربان/الرسائل
1جربان خليل جربان

4ايب حزم االندلسيطوق احلمامة يف االلفة و اآلالف816/48

1فاعور علي حسنرسالة الغفران أبو العالء املعري816/49

7بن حسان عبد اهللارسائل اجلاحظ/ط1/ج816/502+1

7بن حسان عبد اهللارسائل اجلاحظ/ط1/ج816/514+3

3ابو العالء املعريرسالة الغفران ط816/521

4عيسى فوزي سعيدرسائل و مقامات اندلسية816/53

4عيسى فوزي سعيدرسائل أندلسية ط816/541

5باشا أمحد زكيالسفر اىل املؤمتر816/55

1ماجد السمراينرسائل السياب ط816/561/2

816/57
مضامين الرسائل اآلخوانية يف الثاين و 

الثالث اهلجري ط/1
5رابح العويسي



816/58
الرحالة الغربيون: يف املشرق اإلسالمي 

يف العصر احلديث
2حجر مجال حممود

5غنام عفافرسائل زوجية816/59

5علي بن حازم ايب حممد عليطوق احلمامة816/60

4املنفلوطي مصطفى لطفيالنظرات ج816/611

4أيب العالء املعريرسالة الغفران ط816/621

816/63
الرسائل االدبية ودورها يف تطوير النثر 

العريب القدمي ط2
7بن رمضان صاحل

5حسني طهمع أيب العالء املعري يف سجنه816/64

816/65
دراسات لرسائل جامعية ، ماجستري ، 

دكتورا ، أستاذية
3قريب اهللا حسن الفاتح

1اجلنان مأمون بن حمىي الدينبديع الزمان اهلمذاين بني املقالة والرسالة816/66

816/67
جربان خليل جربان:خمتارات من رسائل 

جربان
3كرم الدكروري


