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عدد النسخاسم المؤلفعنوان الكتابرقم الكتاب

2ابراهيم أبو اليقضانسليمان الباروين باشا يف أطوار حياته ج920/012-1

1أبو سليم حممد ابراهيممذكرات عثمان الدقن 920/02

1األتليدي حممدإعالم الناس مبا وقع للربامكة مع بين العباس920/03

5أدهم عليمتزيين920/04

920/05

5أصالن اوديتطاغور920/06

5أنار بيارسان سيمون920/07

5أوزبون تشارلزكانكا920/08

20أوين فريديريكبريتولد برخيت920/09

5ايرلند ج,وأندريه جيد920/10

5أغريت باربارااودري920/11

1ابن بكار الزبريمجهرة نسب قريش واخبارها920/12

4برينارد ماركزولد920/13

5برومبري فيكتورفلوبري920/14

12بن قينة عمرالديسي: حياته وآثاره وأدبه920/15

5بورنر بيرتغوته920/16

5بوزولنيأنطونيو غرامشي920/17

5بيكون غاتيانأندريه مالرو920/18

5التكريين سلمانأوسكالر وايلد920/19

5جيمس أ,مبرينارد شو920/20

1جونس ديفيد بريسغراهام غرين920/21

5جروس جونجويس920/22

1اجلندي أنورتراجم األعالم املعاصرين يف العامل االسالمي920/23

1اجلنحاين احلبيباملقري صاحب النفح الطيب920/24

3جودت صاحلملوك وصعاليك: عشرون سرية920/25

5احلاج شاهني مسريرامنبو920/26



1احلامجي حممد طهحممد فريد وجدي: حياته وآثاره920/27

8حسن حممد عبد الغينحسن العطار920/28

920/29

أبو العالء املعري: جتديد ذكرى أيب العالء مع

2طه حسنيايب العلء يف سجنه،صوت أيب العالء

1ابن القريواين حممد طهاالنساب املتفقة920/30

5حسني عقيلسبينوزا920/31

920/32

ابن الكيزاين الشاعر الصويف املصري: حياته

3حسني علي صايفوديوانه

16توفيق احلكيمحيايت920/33

1اخلطيب عدنانحممد جة البيطار: حياته وآثاره920/34

920/35

الشيخ الطاهر اجلزائري وأعالم من خرجيي 

18اخلطيب عدنانمدرسته

1خلف اهللا حممد امحدصاحب األغاين أبو فرج األصفهاين ط920/363

1الدهان سامياألمري شكيب أرسالن: حياته وآثاره920/37

5ديكون لوكبودلري920/38

5روسلو جانادغار االن بو920/39

1ميخائيل بابا عيسىأمني الرحياين920/40

1ميخائيل بابا عيسىيعقوب صروف920/41

10سالزبرجر سريوسآخر العمالقة920/42

31سعد اهللا ابو القاسمالطبيب الرحالة-ابن محدوش اجلزائري-920/43

5سكوت ناثانبيكيت920/44

2سالمة عبد احلميدحممد البشروش: حياته وآثاره920/45

5سوفيل جاكأناتول فرانس920/46

5سنكلري أندروغيفارا920/47

5شرارة حياةماياكوفسكي920/48

5شربل موريسروسو920/49

5شعبان عوضبرياند للو920/50

1الشرقاوي حممودأهل البيت920/51



1شليب عبد الفتاحالبهاء زهري ط920/522

1الشويعر حممد بن سعداحلصريان920/53

920/54

االعمال الكاملة جلمال الدين االفغاين مع  

1عمارة حممددراسة عن حياته واثاره

1ابن قتيبة عبد اهللا بن مسلماملعازف ط920/552

5غورويتش جورجبرودون920/56

5غوريه جانشارل فورييه920/57

5غيبري أرمانلوركا920/58

5غريين دانييلروزا لكسنبورغ920/59

5غيمان هنريهوغو920/60

5غينون بيارسرفانتيس 920/61

5قيدرين النيميكيافللي920/62

15كارلس جولتيار دوشاروان920/63

920/64

حماضرات يف جربان خليل جربان: سريته و 

1كرم أنطوانتكوينه الثقايف

5كريون أندريهرينان920/65

4الكفراوي حممد عبد العزيزعبد اهللا بن املعتز العباسي920/66

5كمال الدين جليلغوركي920/67

5كوري ايفمدام كوري920/68

5 كريمود فرانكد,ه لورانس920/69

5خلتهامي جورجلوكاش920/70

5لوكاش جورجتوماس مان920/71

5ليجننيبوشكني920/72

5جمموعة مؤلفنيالزبريي شاعرا ومناضال920/73

2حمفوظ عصامأراغون920/74

5بريون920/75

5مشخص عبد احلميدالعواد قمة وموقف 920/76

2ملجيت مايكلفوكنز920/77

5منصور علي جابرابن دريد حياته-آثاره-مقصورته920/78



1مورون شارلماالرميه920/79

5موسى الغربشتاينبك920/80

5امليلي حممدابن باديس وعروبة اجلزائر ط920/812

16هاو ارفنجتروفسكي920/82

5اهلاليل عبد الرزاقدراسات وتراجم عراقية920/83

2العمري عصام عثمانالروض املنضر يف ترمجة أدباء العصر ج920/843

920/85

نور القبس املختصر يف املقتبس يف أجبار النحاة 

1املزياين حممد عمرانواألدباء والشعراء

1جزار جزار صاحلهل كان عنرتة سودانيا920/86

1الوليلي ابراهيم مصطفىمناخر االجيال يف سري اعاظم الرجال ط920/872

5ولياكز رميوندأورويل920/88

1ويليك رينيهدوستويفسكي920/89

6يوسف سعديهنري ميللر920/90

5يونس حممدغوغول920/91

2القيس نوري محديشعراء أمويون القسم 920/923

1أبو غازي الديناملثال خمتار 920/93

18حاجيات عبد احلميدأبو محو الزياين: حياته وآثاره920/94

6العباس حممود العقادتراجم وسري-1- ابن الرومي وأبو العالء920/95

920/96

تراجم وسري-2- أبو نواس، عمر بن أيب ربيعة 

5العباس حممود العقادمجيل بثينة،جحا الضاحك

920/97

تراجم وسري-3- االمام حممد عبده، عبدالرمحان 

6العباس حممود العقادالكواكيب

6العباس حممود العقادتراجم وسري-4-سعد زغلول920/98

920/99

تراجم وسري-5- تذكار حبيبيت،التعريف 

6العباس حممود العقادبشكسبري فرنسيس بيكون، برنارد شو

920/100

تراجم وسري-6- شاعر اندلسي، املهامتا غاندي، 

5العباس حممود العقادحممد علي جناح



920/101

تراجم وسري-7- بنجامني فرانكلني،بن ياقن

6العباس حممود العقادابو الصني

6العباس حممود العقادتراجم وسري-8-أنا-حياة قلم920/102

920/103

تراجم وسري-9-عامل االلسرور والضرر،سارة،يف 

6العباس حممود العقادبييت

1القلقشندي أبة العباساية األدب يف معرفة اناج العرب920/104

920/105

920/106

920/107

20اخلاوي حممدالضوء الالمع الهل القرن التاسع:ج920/1082-1

19اخلاوي حممدالضوء الالمع الهل القرن التاسع:ج920/1094-3

20اخلاوي حممدالضوء الالمع الهل القرن التاسع:ج920/1106-5

20اخلاوي حممدالضوء الالمع الهل القرن التاسع:ج920/1118-7

21اخلاوي حممدالضوء الالمع الهل القرن التاسع:ج920/1129-8

20اخلاوي حممدالضوء الالمع الهل القرن التاسع:ج920/11311-10

10الغزي جنم الدينالكواكب السائرة بأعيان املئة العاشرة ط2 ج920/1141

10الغزي جنم الدينالكواكب السائرة بأعيان املئة العاشرة ط2 ج920/1152

10الغزي جنم الدينالكواكب السائرة بأعيان املئة العاشرة ط2 ج920/1163

8بوعزيز حيياالمري عبد القادر رائد الكفاح اجلزائري920/117

10حممد كامل حسنجاليليو ط920/1182

10القسنطيين أيب قنفدكتاب الوفيات920/119

920/120

920/121

920/122

920/123

920/124

10اجلياليل عبد الرمحانحممدي أيب شنب: حياته وآثاره920/125

4السنوسي حممدمسامرات الظريف حبسن التعريف920/126



920/127

الرتاجم-الشدياق-املعري واهلمذاين وامني 

2عبود مارونالرحياين

2عبود ماروناملدخل اىل مؤلفات مارون عبود الكاملة920/128

2ميخائيل نعيمةاموعة الكاملة-الد االول920/129

4حمفوظ حممدبرنامج الوادي آسيت ط920/1302

920/131

1عبد الرمحان عائشةمع ايب العالء يف رحلة حياته920/132

1عبده عبد العزيزالقاضي اجلرجاين علي بن عبد العزيز920/133

920/134

7الصيد سليمانصاحل بن مهنا القسنطيين: حياته تراثه920/135

4ابن خلقان أبو العباسوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان م920/1361

4ابن خلقان أبو العباسوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان م920/1372

4ابن خلقان أبو العباسوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان م920/1383

4ابن خلقان أبو العباسوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان م920/1394

4ابن خلقان أبو العباسوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان م920/1405

4ابن خلقان أبو العباسوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان م920/1416

4ابن خلقان أبو العباسوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان م920/1427

4ابن خلقان أبو العباس920/143

11ابن بين مالكمذكرات شاهد للقرن ط920/1442

920/145

3زيدان جرجيتراجم مشاهري الشرق يف القرن التاسع عشر  ج920/1461

3زيدان جرجيتراجم مشاهري الشرق يف القرن التاسع عشر  ج920/1472

920/148

15أمني أمحداإلصالح يف العصر احلديث920/149

920/150

920/151

2الكيالين مؤيدحيايت مكيم جوركي920/152

920/153

920/154



920/155

10منصور أنيسعلى رقاب العباد920/156

11روزنبام وآخرونعلماء خالدون920/157

5زبارة حممد بن حممدأئمة اليمن بالقرن الرابع عشر للهجرة920/158

920/159

920/160

920/161

920/162

920/163

1ابن سعد حممدالطبقات الكربى ج920/1641

1ابن سعد حممدالطبقات الكربى ج920/1652

1ابن سعد حممدالطبقات الكربى ج920/1663

1ابن سعد حممدالطبقات الكربى ج920/1674

1ابن سعد حممدالطبقات الكربى ج920/1685

1ابن سعد حممدالطبقات الكربى ج920/1696

1ابن سعد حممدالطبقات الكربى ج920/1707

1ابن سعد حممدالطبقات الكربى ج920/1718

1ابن سعد حممدالطبقات الكربى ج920/1729

5باين روبرت ماوتسي تونغ سلسلة قادة القرن العشرين920/173

920/174

سرية حياة الرئيس هوشي منه: سلسلة قادة القرن 

10فخر حسنالعشرين

5شوب ديفيدلينني920/175

8العلي بسامموسى بن نصري: سلسلة مشاهري قادة االسالم 920/1762

920/177

قتيبة بن مسلم الباهلي: سلسلة مشاهري قادة 

7العلي بساماالسالم 3

920/178

معاوية بن أيب سفيان: سلسلة مشاهري قادة 

5العلي بساماالسالم 8



920/179

صالح الدين األيويب: سلسلة مشاهري قادة 

5العلي بساماالسالم 9

920/180

احلاجب املنصور: سلسلة مشاهري قادة 

11العلي بساماالسالم 14

920/181

920/182

920/183

1اخلشين القريواينقضاة قرطبة920/184

2الشرباحي  أمحدفدائيون يف تاريخ االسالم ط920/1852

920/186

عصر سالطني املماليك ونتاجه العلمي واالديب م 

2سليم حممود رزق3-4

1السراج حممداحللل السندسية يف االخبار التونسية ج1-قسم 920/1873

1السراج حممداحللل السندسية يف االخبار التونسية ج1-قسم 920/1884

1الشرباضي أمحدشكيب ارسالن يف رواد الوحدة العربية920/189

1ساند برخ كارلابراهام لنكولن: من الكوخ اىل البيت األبيض920/190

920/191

من تراثنا الشعري: متيم الصنهاجي- ابو القاسم 

9الشريف عبد اجلبارالقراري-علي بن األيادي

3بن ايب اصيبعةعيون األنباء يف طبقات االطباء ج1-2 ط920/1923

3بن ايب اصيبعةعيون األنباء يف طبقات االطباء ج-3-ط920/1933

920/194

920/195

920/196

920/197

920/198

920/199

1الشيخ عبد احلميد بن باديس: نوابغ العرب 920/20014

6كاتب سيف الدينطارق بن زياد فاتح االندلس ط920/2013

2عرجون صادق ابراهيمخالد بن الوليد ط920/2024

920/203



920/204

920/205

أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم 

6عباس احسانالسفر للسلفي

920/206

920/207

1األندلسي الزبيديطبقات النحويني واللغويني ط920/2082

920/209

تلخيص املتشابه يف الرسم ومحاية ما أشكل منه 

1البغدادي أمحد اخلطيبج1

920/210

تلخيص املتشابه يف الرسم ومحاية ما أشكل منه 

1البغدادي أمحد اخلطيبج2

3العقاد حممود عباسسن باتن أبو الصني920/211

2منصور انيساخلالدون مائة اعظمهم حممد-صلى اهللا عليه وسلم920/212

920/213

920/214

3القريواين حسن بن رشيقأمنوذج الزمان يف شعراء القريوان920/215

5ابن بطيش امساعيلالتمييز والفصل بني  املثقف يف اخلط والشكل920/216

1سوزان طهمعك ط920/2172

920/218

االصمعي اللغوي: صورة عراقية يف القرن الثاين 

2الشلفاين عبد احلميدهجري

920/219

عبد العزيزالثعاليب رائد احلرية والنهضة 

3اجلندي أنوراالسالمية

9جربمجيلجربان خليل جربان يف حياته العاصفة920/220

920/221

920/222

920/223

920/224

920/225

920/226

3قاسم فؤادطوبري920/227



920/228

920/229

7حسن عبد الغينالرتاجم والسري ط920/2303

1فرحات يوسفعلماء العرب920/231

920/232

920/233

معجم الشعراء واملؤتلف واملختلف يف أمساء 

1الرزباين أبو عبيد اهللالشعراء وكتام والقام وأنسام وبعض شعرهم

10فريوز أبادي حمي الدينالبلغة يف تاريخ أئمة اللغة920/234

1العسقالين ابن حجرتبصري املنتبه بتحرير املشتبه ق920/2351

1العسقالين ابن حجرتبصري املنتبه بتحرير املشتبه ق920/2362

1العسقالين ابن حجرتبصري املنتبه بتحرير املشتبه ق920/2373

1العسقالين ابن حجرتبصري املنتبه بتحرير املشتبه ق920/2384

1ابن ضيف اهللالطبقات920/239

3السيوطي جالل الدينبغية الدعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ج920/2401

2السيوطي جالل الدينبغية الدعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ج920/2412

5كرومسان ريتشارديوميات وزير ج920/2421

3كرومسان ريتشارديوميات وزير ج920/2432

2كحالة رضااعالم النساء يف عاملي العرب واالسالم ج920/2441

كحالة رضااعالم النساء يف عاملي العرب واالسالم ج920/2452

كحالة رضااعالم النساء يف عاملي العرب واالسالم ج920/2463

كحالة رضااعالم النساء يف عاملي العرب واالسالم ج920/2474

كحالة رضااعالم النساء يف عاملي العرب واالسالم ج920/2485

1شيخاين مسريأعالم احلضارة لقاءات يف حوار ج920/2491

1شيخاين مسريأعالم احلضارة لقاءات يف حوار ج920/2502

1شيخاين مسريأعالم احلضارة لقاءات يف حوار ج920/2513

3املدين توفيقحياة كفاح-مذكرات- يف تونس ج920/2521

2االندلسي صامدطبقات األمم920/253

4اهلمداين ابو بكرعجاللة املبتدأ وفضالة املنتهى يف النسب920/254



20امام عبد الفتاحكريكجور رائد الوجودية:حياته ومؤلفاته ج920/2551

3الكاتب سيف الديناملشن بن حارثة الشيباين: أول فاتح يف العراق920/256

8أمحد أمنيحيايت-سرية ذاتية920/257

9لقبال موسىعقبة بن نافع 920/258

20احلويف أمحد حممدالزخمشري920/259

11عسيالن عبد الرحيممعجم شعراء احلماسة 920/260

920/261

ملء العيبة مبا مجع بطول الغيبة يف الوجهة اىل 

احلرمني مكة وطيبة ج2
السبيت حممد الفهري

5

920/262

األعالم، قاموس تراجم االسرة والرجال و النساء 

م1
الزركلي خري الدين

1

920/263

األعالم، قاموس تراجم االسرة والرجال و النساء 

1الزركلي خري الدينم2

920/264

األعالم، قاموس تراجم االسرة والرجال و النساء 

م3
الزركلي خري الدين

1

2ابن قتيبة عبد اهللا بن مسلمالشعر والشعراء 920/265

6الكتيب حممد بن شاكرفوات الوفيات والذيل عليها م920/2661

3الكتيب حممد بن شاكرفوات الوفيات والذيل عليها م920/2672

6الكتيب حممد بن شاكرفوات الوفيات والذيل عليها م920/2683

6الكتيب حممد بن شاكر  فوات الوفيات والذيل عليها م920/2694

6الكتيب حممد بن شاكرفوات الوفيات وال=يل عليها م920/2705

30ابن مسينة حممد حممد العيد آل خليفة دراسة حتليلية حلياته 920/271

3الزيد خالد مسعود أدباء الكويت يف قرنني ج1 ط3 920/272

1جبور جربائيل عمر بن أيب ربيعة: حياته ج2 ط3 920/273

3السفاكني وداد العاشقة املتصوفة رابعة العدوية 920/274

3حسن حسني أعالم متيم 920/275

1بن منصور عبد الوهاب أحالم املغرب العريب ج1 920/276

1بن منصور عبد الوهاب أحالم املغرب العريب ج920/2772

1بن منصور عبد الوهاب أحالم املغرب العريب ج920/2783

1بن منصور عبد الوهاب أحالم املغرب العريب ج920/2794



1بن منصور عبد الوهاب أحالم املغرب العريب ج920/2805

920/281

االعالم عن حل مراكش وأغمات من االعالم 

السماليل العباس بن ابراهيم ج1 ط2
1

920/282

االعالم عن حل مراكش وأغمات من االعالم 

السماليل العباس بن ابراهيم ج2 ط2
1

920/283

االعالم عن حل مراكش وأغمات من االعالم 

السماليل العباس بن ابراهيم ج4
1

920/284

االعالم عن حل مراكش وأغمات من االعالم 

السماليل العباس بن ابراهيم ج5
1

920/285

االعالم عن حل مراكش وأغمات من االعالم 

السماليل العباس بن ابراهيم ج6
1

920/286

االعالم عن حل مراكش وأغمات من االعالم 

السماليل العباس بن ابراهيم ج7
1

920/287

االعالم عن حل مراكش وأغمات من االعالم 

السماليل العباس بن ابراهيم ج8
1

920/288

االعالم عن حل مراكش وأغمات من االعالم 

السماليل العباس بن ابراهيم ج9
1

920/289

االعالم عن حل مراكش وأغمات من االعالم 

السماليل العباس بن ابراهيم ج10
1

2زيادة نيقوال قيم من الفكر االسالمي920/290

920/291

طبقات الشعراء مع مقدمة حتليلية للكتاب 

2اجلمحي حممد بن سالم ودراسة نقدية منذ اجلاهلية اىل عصر ابن سالم

920/292

معجم االدباء و إرشاد االديب اىل معرفة االديب 

1احلموي ياقوت الرومي ج1

920/293

معجم االدباء و إرشاد االديب اىل معرفة االديب 

1احلموي ياقوت الرومي ج2

920/294

معجم االدباء و إرشاد االديب اىل معرفة االديب 

1احلموي ياقوت الرومي ج3



920/295

معجم االدباء و إرشاد االديب اىل معرفة االديب 

1احلموي ياقوت الرومي ج4

920/296

معجم االدباء و إرشاد االديب اىل معرفة االديب 

1احلموي ياقوت الرومي ج5

920/297

معجم االدباء و إرشاد االديب اىل معرفة االديب 

1احلموي ياقوت الرومي ج6

920/298

معجم االدباء و إرشاد االديب اىل معرفة االديب 

1احلموي ياقوت الرومي ج7

1اجلمحي حممد بن سالم طبقات فحول الشعراء  -  السفر الثاين 920/299

2الفيصل مسر روحي معجم الروائيني العرب 920/300

1اجلزائري سعيد مشاهري حركوا العامل ,,,, ؟ 920/301

5علي أمحد طه حسني سرية مكافح عنيد 920/302

3فرحات يوسفعلماء العرب 920/303

1ابن األبار احللة السراد ج1 920/304

1ابن األبار احللة السراد ج920/3052

4عبد اهللا املديينسرية أمحد بن طولون 920/306

1ياقوت احلمويمعجم األدباء وارشاد األديب اىل معرفة األديب م920/3071

1ياقوت احلمويمعجم األدباء وارشاد األديب اىل معرفة األديب م920/3082

1ياقوت احلمويمعجم األدباء وارشاد األديب اىل معرفة األديب م920/3093

1ياقوت احلمويمعجم األدباء وارشاد األديب اىل معرفة األديب م920/3104

1ياقوت احلمويمعجم األدباء وارشاد األديب اىل معرفة األديب م920/3115

1ياقوت احلمويمعجم األدباء وارشاد األديب اىل معرفة األديب م920/3126

1ياقوت احلمويمعجم األدباء وارشاد األديب اىل معرفة األديب م920/3137

1محراين هشاماجلمر والرماد: ذكريات مثقف عريب920/314

3ماسينونأخبار احلالج أو حماجيات احلالج 920/315

3بن التهامي مصطفىسرية األمري عبد القادر وجهاده920/316

3عيد يوسفمعجم احلضارة األندلسية920/317

4سعيدوين ناصر الدينيف الذات التارخيي واجلغرايف للغرب االسالمي920/318



1الصاوي حممدعباقرة القرن العشرين: من انشتاين اىل أمحد زويل920/319

3الصلييب كمالطاائر على سنديانة: مذكرات920/320

2فرج السيدحيايت بني السيف والقلم920/321

920/322

أعالم الفكر االجتماعي واالنثربولوجي الغريب 

2أبو زيد حمموداملعاصر ج1

3احلليب عبد الرحيممذكرات مالون عامل اآلثار وزوج أجاثا كريسيت920/323

2الشلعة مصطفى السيوطي سريته العلمية ومباحثه اللغوية920/324

920/325

الوزير املغريب  أبو القاسم احلسني بن علي 

2عباس احسانالعامل الشاعر الناثر الثائر

3ياقوت محويمعجم األدباء:ارشاد االديب اىل معرفة األديب ج920/3261

3ياقوت محويمعجم األدباء:ارشاد االديب اىل معرفة األديب ج920/3272

3ياقوت محويمعجم األدباء:ارشاد االديب اىل معرفة األديب ج920/3283

3ياقوت محويمعجم األدباء:ارشاد االديب اىل معرفة األديب ج920/3294

3ياقوت محويمعجم األدباء:ارشاد االديب اىل معرفة األديب ج920/3305

3ياقوت محويمعجم األدباء:ارشاد االديب اىل معرفة األديب ج920/3316

3ياقوت محويمعجم األدباء:ارشاد االديب اىل معرفة األديب ج920/3327

920/333

أعالم الفكر العريب: جابر بن حيان املوسوعي 

3عكاوي رحا4العريب والكموي القريب

920/334

احسان عبد القدوس بني االغتيال السياسي و

5فوزي حممودالشغب اجلنسي

920/335

الوزير املغريب  أبو القاسم احلسني بن علي 

6عباس احسانالعامل الشاعر الناثر الثائر

1بلعم مفتاحالقرطيب: حياته وآثاره العلمية ومنهجه يف التفسري920/336

2فرج السيدحيايت بني السيف والقلم920/337

920/338

بيت النار:املكان األول: القصيدة االوىل-سرية 

2اخلليل عليذاتية ج1

2عباس احسانغربة الراعي: سرية ذاتية920/339



920/340

رحلة جبلية:رحلة جبلية: رحلة صعبة-سرية 

3طوقان فدوىذاتية

920/341

تاريخ العلماء والرواة للعلم باألندلس البن 

3احلسني عطارالقرضي ج1

3احلسني السيد العطارتاريخ العلماء و الرواة للعلم باالندلس920/342

23قطرب حممدكتاب الفرق920/343

5أبو اهلبيجان فؤادجهود العلماء األصفهانيفي موسوعة جريدة القصر920/344

5زيادة حمموداجلحجاج بن يوسف الثقفي املغرتي عليه920/345

2جوزيف طوقموسوعة  االديب العمالق-ميخائيل نعيمة ج920/3461

2جوزيف طوقموسوعة  االديب العمالق-ميخائيل نعيمة ج920/3472

2جوزيف طوقموسوعة  االديب العمالق-ميخائيل نعيمة ج920/3483

2جوزيف طوقموسوعة  االديب العمالق-ميخائيل نعيمة ج920/3494

2جوزيف طوقموسوعة  االديب العمالق-ميخائيل نعيمة ج920/3505

2جوزيف طوقموسوعة  االديب العمالق-ميخائيل نعيمة ج920/3516

2جوزيف طوقموسوعة  االديب العمالق-ميخائيل نعيمة ج920/3527

2جوزيف طوقموسوعة  االديب العمالق-ميخائيل نعيمة ج920/3538

2جوزيف طوقموسوعة  االديب العمالق-ميخائيل نعيمة ج920/3549

3حممد رمزياألعالم املغاربية يف مصنفات املشارقة920/355

5شتانسالفيسكيحيايت يف الفن ج920/3561

5شتانسالفيسكيحيايت يف الفن ج920/3572

5فؤاد شاكرحصاد القرن العشرين نساء شهريات920/358

1أمحد طالب االبراهيميأثار االمام حممد البشري االبراهيمي ج920/3591

1أمحد طالب االبراهيميأثار االمام حممد البشري االبراهيمي ج920/3602

1أمحد طالب االبراهيميأثار االمام حممد البشري االبراهيمي ج920/3613

1أمحد طالب االبراهيميأثار االمام حممد البشري االبراهيمي ج920/3624

1أمحد طالب االبراهيميأثار االمام حممد البشري االبراهيمي ج920/3635

5علي قامسياملعجمية العربية بني النظرية والتطبيق920/364

920/365

املوسوعية الشرقية ألمري الشعراء أمحد شوقي من 

10ابراهيم االبياريم1-م10



4اجلمعية املصريةاملوسوعة العربية امليسرة من م1 اىل م920/3664

920/367

حممد حسني هيكل بني احلضارتني االسالمية 

5أمحد زلطوالغربية

5عبد الرشيد حمموديطه حسني من األزهر اىل السوريون920/368

4حممود السمرةالعقاد: دراسة أدبية920/369

5خريي دومةحيي حقي مشريح مفكر مصري920/370

2أمحد علي اجلارماجلارم يف عيون األدباء920/371

2عبد الرمحان بن خلدونتاريخ ابن خلدون ط3 ج1 920/372

2عبد الرمحان بن خلدونتاريخ ابن خلدون ط3 ج920/3732

2عبد الرمحان بن خلدونتاريخ ابن خلدون ط3 ج920/3743

2عبد الرمحان بن خلدونتاريخ ابن خلدون ط3 ج920/3754

2عبد الرمحان بن خلدونتاريخ ابن خلدون ط3 ج920/3765

2عبد الرمحان بن خلدونتاريخ ابن خلدون ط3 ج920/3776

2عبد الرمحان بن خلدونتاريخ ابن خلدون ط3 ج920/3787

2عبد الرمحان بن خلدونتاريخ ابن خلدون ط3 ج920/3798

2احلافظ الذهيبتاريخ االسالم ووفيات املشاهري واالعالم ط1ج920/3801

2احلافظ الذهيبتاريخ االسالم ووفيات املشاهري واالعالم ط1ج920/3812

2احلافظ الذهيبتاريخ االسالم ووفيات املشاهري واالعالم ط1ج920/3823

2احلافظ الذهيبتاريخ االسالم ووفيات املشاهري واالعالم ط1ج920/3834

2احلافظ الذهيبتاريخ االسالم ووفيات املشاهري واالعالم ط1ج920/3845

2احلافظ الذهيبتاريخ االسالم ووفيات املشاهري واالعالم ط1ج920/3856

2احلافظ الذهيبتاريخ االسالم ووفيات املشاهري واالعالم ط1ج920/3867

2احلافظ الذهيبتاريخ االسالم ووفيات املشاهري واالعالم ط1ج920/3878

2احلافظ الذهيبتاريخ االسالم ووفيات املشاهري واالعالم ط1ج920/3889

2احلافظ الذهيبتاريخ االسالم ووفيات املشاهري واالعالم ط1ج920/38910

2احلافظ الذهيبتاريخ االسالم ووفيات املشاهري واالعالم ط1ج920/39011

2احلافظ الذهيبتاريخ االسالم ووفيات املشاهري واالعالم ط1ج920/39112

2احلافظ الذهيبتاريخ االسالم ووفيات املشاهري واالعالم ط1ج920/39213

2احلافظ الذهيبتاريخ االسالم ووفيات املشاهري واالعالم ط1ج920/39314



2احلافظ الذهيبتاريخ االسالم ووفيات املشاهري واالعالم ط1ج920/39415

5علي شلقأبو حيان التوحيدي والقرن الرابع اهلجري ط920/3951

4فرانك كابواةاالسم فوق العنوان: سرية ذاتية ط920/3961

4برنارد كريكجورج أورويل: سرية حياته920/397

920/398

السرية الذاتية يف األدب العريب-فدوى طوقان 

5اين عبد الفتاح شاكروجربان ابراهيم جربا واحسان عباس منوذجا

4حممدزمرياألعالم املغاربية يف مصنفات املشارقة920/399

5حممد ميالدحوارات ونصوص ط920/4001

4العريب ناطمااألمل الكتاب الثاين من السرية الذاتية ط920/4013

3العريب ناطماالرحيل الكتاب األول من السرية الذاتية ط920/4021

5سامح كرميطه حسني فكر متجدد ط920/4031

3إحسان عباسفن السرية ط920/4041

920/405

زكي جنيب حمفوظ مفكرا عربيا ورائدا لإلجتاه 

10عاطف العراقيالعلمي التنويري ط1

4نيك جروماقدم لك شكسبري ط920/4061

4عمر عبد السالم التدمرييتاريخ اإلسالم: حوارات ووفيات ج920/4073

9أمني الرحياينملوك العرب920/408

920/409

عصرنا بوليون: تاريخ احلضارة األروبية من 

4عبد الرمحان عبد اهللا الشيخ1789 اىل1815 ج1

920/410

عصرنا بوليون: تاريخ احلضارة األروبية من 

4عبد الرمحان عبد اهللا الشيخ1789 اىل1815 ج2

920/411

نيجب حمفوظ ورسائله بني فلسفة الوجود  ودراما 

2عيد عبد احلليمالشخصية ط1

4ستانسالفسكيحيايت يف الفن ط1 ج920/4121

4ستانسالفسكيحيايت يف الفن ط1 ج920/4132

2سلوى العناينجنيب حمفوظ: لقاءات وحوارات ط920/4141



920/415

قالئد اجلمان يف فرائد شعراء هذا الزمان من 

1املوصلي كامل سليمانالد 1 اىل الد 9 ج1

920/416

قالئد اجلمان يف فرائد شعراء هذا الزمان من 

1املوصلي كامل سليمانالد 1 اىل الد 9 ج2

920/417

قالئد اجلمان يف فرائد شعراء هذا الزمان من 

1املوصلي كامل سليمانالد 1 اىل الد 9 ج3

920/418

قالئد اجلمان يف فرائد شعراء هذا الزمان من 

1املوصلي كامل سليمانالد 1 اىل الد 9 ج4

920/419

قالئد اجلمان يف فرائد شعراء هذا الزمان من 

1املوصلي كامل سليمانالد 1 اىل الد 9 ج5

920/420

قالئد اجلمان يف فرائد شعراء هذا الزمان من 

1املوصلي كامل سليمانالد 1 اىل الد 9 ج6

920/421

قالئد اجلمان يف فرائد شعراء هذا الزمان من 

1املوصلي كامل سليمانالد 1 اىل الد 9 ج7

920/422

قالئد اجلمان يف فرائد شعراء هذا الزمان من 

1املوصلي كامل سليمانالد 1 اىل الد 9 ج8

920/423

قالئد اجلمان يف فرائد شعراء هذا الزمان من 

1الد 1 اىل الد 9 ج9

5أبو العالء املعريأبو العالء املعري وما اليه، ويليه رسالة املالئكة920/424

2أيب سعد اآليننثر الدر يف احملاضرات ط1 م920/4251



2أيب سعد اآليننثر الدر يف احملاضرات ط1 م920/4262

2أيب سعد اآليننثر الدر يف احملاضرات ط1 م920/4273

2أيب سعد اآليننثر الدر يف احملاضرات ط1 م920/4284

5أمحد علي اجلارمعلي اجلارم ناثرا ط920/4291

6اميان اجلملحممد زكي العشماوي، عمر من احلب920/430

6حممد عبد العزيز العمرييينابن هشام بني االغراض واالنصاف920/431

5أمحد شوقيصفوة املؤلفات الكاملة920/432

5عبد العزيز النعماينعمر ابو ريشة شاعر احلب والوطن 920/433

5حسن فتح البابمفدي زكريا شاعر الثورة اجلزائرية ط920/4341

5كامل سعفانأمني اخلويل شيخ األمناء ط920/4351

6حممد نبيهأمحد أمني فيلسوف االدباء ط920/4362

5حممد ابو األنواراملنفلوطي امام البيان العريب920/437

4سامح كرميطه حسني عميد األدب العريب ط920/4381

6مسيحة كرميتوفيق احلكيم املفكر الفنان ط920/4391

5عبد العزيز العثمانعبد الرمحان شكري الرائد ادد920/440

6أمحد سويلمقيس بن امللوح شاعر العشق واجلنون920/441

5مجال يدرانلبيد بن ربيعة شاعر القيم العربية920/442

1اين عبد الفتاح شاكرحممود درويش ناثرا920/443

920/444

نبالء االنسانية: أعالم الفكر الفلسفة والفن من 

4صدقي امساعيل1633-1998

920/445

الدالالت احلضارية يف لغة املقدمة عند 

2حسن امساعيلابن خلدون

3يوسف عطا طريفيشعراء اعالمم:ابراهيم طوقان حياته وشعره920/446

4عبد الرمحنت منيف 920/4472008

920/448

شعراء اعالمم: حممد مهدي اجلواهري حياته و 

4يوسف عطا طريفيشعره

20حممد رزمانحممد بن أيب شنب وجهوده األدبية والعلمية920/449

2عبد العزيز التوجيرييف أثر املتنيب بني اليمامة والدهناء920/450

5طه حسنيمع ايب العالء املعري يف سجنه920/451



3عمر قادريجتربة كمال ناصر الشعرية920/452

2بريم التونسياألعمال الكاملة920/453

920/454

شعر حممد املليطي: مثل املقرب البن عصفور 

3صالح الديناالشبيلي

5ابن خلدون عبد الرمحانمقدمة ابن خلدون920/455

4بن علي حممداملصباح املنري يف غريب الشرح الكبري920/456

5نعيم أنطوانغيفارا: النضال والفداء920/457

1ابن خلدون عبد الرمحانمقدمة ابن خلدون ط920/4582

5غركي مكيمطفوليت: الرتمجة الكاملة920/459

5العقاد حممود عباسعبقرية عثمان رضي اهللا عنه920/460

5العقاد حممود عباسعبقرية عمر رضي اهللا عنه920/461

5العقاد حممود عباسعبقرية خالد رضي اهللا عنه920/462

5العقاد حممود عباسعبقرية حممد رضي صلى اهللا عليه وسلم920/463

5شليب حممودحياة فاطمة920/464

8العقاد حممود عباسالتعريف بشكسبري 920/465

4صادق عباسموسوعة أمراء الشعر العريب ط3 920/466

4حداد علي بدر شاكر السياب: قراءة أخرى ط1 920/467

920/468

مشاهري النساء العزاب أو شهريات مل 

5حممد السناري يتزوجن ط1

6حداد مالك األصفار تدور يف الفراغ ط920/4691

6الشدياق أمحد فارس املعلم والطالب أو نصوص أخرى 920/470

1محادي عبد اهللا غابريال ماركيز : رائد الواقعية السحرية920/471

2ميكيافيلي نيقوال كتاب األمري 920/472

4تادرس خليل أحلى األساطري العاملية 920/473

4تادرس خليل أحلى األساطري اهلندية 920/474

920/475

إبداع الكتاب وكتابة اإلبداع : عني على 

العينني شرح معاصر لقصيدة عبد الكرمي 

6احلكيم سعاد اجلليلي املعروف بالعينية



920/476

الشيخ أمحد سحنون العامل الشاعر والداعية 

6دراجي حممد الصابر ط1

3السعدي عيسى إبراهيم العقاد العبقري العمالق ط920/4771

920/478

جابر بن حيان املوسوعي العريب والكسيوي 

1عكاوي رحابالتجرييب

920/479

حممد الفيتوري : شاعر احلس والوطنية 

1موسى منيف واحلب

1شامي حيىي عمر بن أيب ربيعة: شاعر الغزل ط920/4803

1عطوي فوزي اجلاحظ دائرة معارف عصره 920/481

3سيف بن ذي يزن السرية العربية اخلالدة ط920/4821

1عكاوي رحاب إبن رشد فيلسوف قربة ط920/4831

1فرنيس طابنوس أبو الفرج األصفهاين ط920/4841

1عكاوي رحاب جنيب حمفوظ ط920/4851

1احلر عبد ايد شفافية خليل داوي ط920/4861

2القوال أنطوان مي زيادة ط920/4871

3عكاوي رحاب الفاريات ط920/4881

3عكاوي رحاب عبد الرمحن اجلربيت ط920/4891

2عكاوي رحاب عبد الرمحن الكواكيب ط920/4901

2موسى منيف سليمان البستاين ط920/4911

5يارد نازك سابا محاد عجرد ط920/4921

3عكاوي رحاب أمني الرحياين ط920/4931

2القوال أنطوان الياس أبو شبكة ط1 920/494

3عكاوي رحاب اخلليل بن أمحد الفراهيدي البصري ط920/4951

3عكاوي رحاب ابن عبد ربه وعقده الفريد ط920/4961

2معروف نايف حممود تسلم اخلاسر ط920/4971

3كحالة عمر رضا أعالم النساء يف عاملي العرب واإلسالم ج1 ط920/4981

3كحالة عمر رضا أعالم النساء يف عاملي العرب واإلسالم ج2 ط920/4991

3كحالة عمر رضا أعالم النساء يف عاملي العرب واإلسالم ج3 ط920/5001



920/501

اإلمام الشاعر املادح سيدي احلاج حممد بن 

يلس ط1

بن حممد بن يلس عبد 

3السالم

920/502

مالك بن نيب واستشراق املستقبل : من شروط 

3حبوث امللتقى الدويل النهضة اىل امليالد اجلديد ج1

920/503

مالك بن نيب واستشراق املستقبل : من شروط 

3حبوث امللتقى الدويل النهضة اىل امليالد اجلديد ج2

2تامر عارف ابن سينا يف مربع أخوات الصفاء 920/504

7العقاد حممود عباسيف بييت 920/505

920/506

املعجم الفاخر بالنساء الشواعر يف اجلاهلية و

صدر اإلسالم

الشيباين جواد كاظم 

3خلخال

1نور الدين حسن جعفر لبيد بن ربيعة العامري حياته وشعره ط920/5071

1فران حممد يوسف زهري بن أيب سلمى حياته وشعره ط920/5081

1بسبح أمحد حسن زيد اخليل الطائي أخباره وشعره ط920/5091

920/510

لسان الدين ابن اخلطيب عصره - بيئته - حياته 

1بسبح أمحد حسن وآثاره ط1

920/511

أبو الفرج األصفهاين عصره - سرية حياته - 

1عاصي حسني مؤلفاته ط1

920/512

عبد القادر البغدادي زعيم اللغويني يف قرن 

1حممد أمساء أبو بكر 10ه ط1

1عويضة الشيخ كامل حممدطه حسني بني الشك واإلعتقاد ط920/5131

1الصباح حممد علي كعب بن زهري حياته وشعره ط920/5141

920/515

ديك اجلن احلمصي عبد السالم بن رغبان 

1نور الدين حسن جعفر عصره وحياته وفنونه الشعرية ط1

1نور الدين حسن جعفر علي بن اجلهم حياته وأغراضه الشعرية 920/516

1حممد أمساء أبو بكر ابن عنني : حياته وإبداعه الشعري ط920/5171

1عليان أمحد حممد كثري عزة : عصره - حياته - شعره ط920/5181



1الصباح حممد علي عنرتة بن شداد : حياته وشعره ط920/5191

1نور الدين حسن جعفر الشريف الرضي : حياته وشعره ط920/5201

1مروة حممد رضا الفرزدق : حياته وشعره ط920/5211

1بسبح أمحد حسن النابغة اجلعدي : عصره - حياته وشعره ط920/5221

920/523

ابن الرومي : عصره ، حياته ، نفسيته ، فنه

1احلر عبد ايد من خالل شعره ط1

920/524

ابن هاين األندلسي : عصره وبيئته وحياته 

1بسبح أمحد حسن وشعره

1عيسى يوسف حسان بن ثابت األنصاري : حياته وشعره ط920/5251

1نور الدين حسن جعفر طرفة بن العبد : سريته وشعره ط920/5261

1مروة حممد رضا أبو متام : عصره - حياته - شعره 920/527

1بقاعي إميان يوسفإلياس أبو شبكة والفردوس املشتهي ط920/5281

1عليان أمحد حممد أبو العتاهية : حياته وأغراضه الشعرية ط920/5291

1عطوي علي جنيب بشار بن برد : حياته وشعره ط920/5301

1الشيخ غريدقاسم أمني بني األدب والقضية ط1 920/531

عبد اهللا بن املقفع : حياته ، آثاره ، أدبه ط1 920/532

اجلنان مأمون بن حمي 

1الدين

3عباس حممود العقاد التعريف بشكسبري ط920/5331

3اجلمحي حممد بن سالم طبقات فحول الشعراء  -  السفر األول 920/534

3عبيد حممد صابرالتشكيل السري الذايت : التجربة والكتابة 920/535

اجلنويب أمساء بنت عبد سري الشعر الذاتية يف األدب العريب احلديث 920/536

5العزيز


