

	ب ا���رح  812                
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2إخالصي وليدالصراط812/01

5البحرة نصر الدينأغنية املعول812/02

2الربادعي خالد حمي الديندمر عاشقا812/03

1احلكيم توفيقجبماليون812/04

19احلكيم توفيقالدنيا رواية هزلية812/05

1احلكيم توفيقمسرية ومحدي812/06

26احلكيم توفيقمشس وقمر812/07

5احلكيم توفيقشهرزاد812/08

23احلكيم توفيقالطعام لكل فم812/09

2احلكيم توفيقالقلق812/10

2سامل عمريوم الالت812/11

5عرسان علي عقلةاألقنعة812/12

2عرسان علي عقلةعراضة اخلصوم812/13

812/14

مسرح اجلمال واحلب والفن يف صميم 

5علي أسعداإلنسان

1غامن حممد عبدهامللكة أروى812/15

1املبارك خالدريش النعام 812/16

3املسعدي حممودمولد النسيان وتأمالت أخرى812/17

2هالل عبد العزيزالقطار812/18

11برخيث برتولدمسرحية بادن ليعليم املوافقة812/19

23بودشيشة أمحدوفاة احلي امليت: مسرحيتان812/20

4بوشكني ألكسندرالضيف احلجري812/21

3تولسوي نيونالعاصد األول812/22

15أبو العيد دودوالبشري: مسرحية812/23

10وطار الطاهراهلارب: مسرحية ذهنية يف أربعة فصول812/24

18احلكيم توفيقامللك اوليب812/25

10مكي حسني امساعيلاملدينة الفاضلة: مسرحية 812/26

3سارتر جان بولاألبواب املقفلة812/27

6تيمور حممودفداء 812/28



812/29

سهاد أو اللحن التائه: مسرحية عربية

10تيمور حممودبالفصحى يف ثالثة فصول

6تيمور حممودطارق األندلس812/30

4تيمور حممودحواء اخلالدة812/31

10تيمور حمموداملنقذة وحفلة شاي812/32

5شكسبري وليمسيدان من فريونا812/33

23بو األعراس احلبيبعهد الرباق: مسرحية812/34

10شكسبري وليمعطيل812/35

10شكسبري وليممكبث812/36

8كنفاين غسانالباب: مسرحية812/37

10شكسبري وليمعطيل812/38

2شكسبري وليممهلت812/39

6لوركا فدريكوغارسيااإلسكافية العجيبة812/40

4الشرباصي أمحداحلاكم العادل عمر بن عبد العزيز812/41

4الكك نكتورالغزايل حجة اإلسالم812/42

812/43

األعمال املسرحية: مأساة جيفارا، ثورة

3بيو معنيالزنج

7صو فوكلانتيقون812/44

19مرتاض حممداإلنتهازية812/45

6رمضان حممد الصاحلاخلنساء812/46

5أنوي جانانطيضونا812/47

4بودشيشة أمحدالبواب: مسرحيات812/48

15آربوزوف أليكسيقصة يف ايركوتك812/49

15دي ترفانتيساإلسباين املغامر812/50

3فرج الفريدعلي مجال وتابعه قفه ط812/512

3فرج الفريدالزي سامل ط,812/523

4سفطه أمحدماليين- أيده اهلند ط,812/532

3املسعدي حممودالسد ط,812/542

812/55

اجلزائر,,,ملحمة البطولة,,,واحلب: أوبرات

8ضمار حممد بلقاسمشعرية

5ماضوي عبد الرمحن يوغورطة: مأساة من مخسة فصول ط,812/563

6بودشيشة أمحداملصيدة812/57



2خليل عماد الدينالعبور:مسرحية إسالمية ذات فصل واحد812/58

10اجلياليل عبد الرمحناملولد واهلجرة812/59

15املسرح اجلهوي القسنطيينناس احلومة: مسرحية 812/60

5مواسح مسعودهدية األرض812/61

5البدوي جلول أمحداحلذاء امللعون812/62

5رمضان حممد الصاحلالناشئة املهاجرة812/63

10السائحي حممد األخضرالشاعر الزجني وأخواا812/64

5عامل رجاءثقوب يف الظهر: مسرحية812/65

812/66

عز الدين بن عبد السالم سلطان العلماء: 

مسرحية شعرية تارخيية

3طليمات غازي خمتار

20حشيمة عبد اهللاخلري والشر812/67

8ونوس سعد اهللامللك هو امللك:مسرحية ط,812/684

4عرسان علي عقلةالغرباء: مسرحية يف فصلني ط,812/692

10وايلد إسكارالثائرة: مسرحية812/70

5شكسبري وليمالعني بالعني: مسرحية يف خنسة فصول 812/71

5شكسبري وليمامللك لري: مسرحية يف خنسة فصول812/72

3منيف عبد الرمحنالنهايات رواية ط,812/734

2أنطوان شاطيأعمال موليري الكاملة ج:812/741

2أنطوان شاطيأعمال موليري الكاملة ج:812/752

2أنطوان شاطيأعمال موليري الكاملة ج:812/763

2أنطوان شاطيأعمال موليري الكاملة ج:812/774

3أمحد سعد املغريباملسرح مع األطفال812/78

5فيصل األمحرالرواية الفرنسية املعاصرة812/79

812/80

رتيشارد الثالث مسرحية يف مخسة فصول

6وليم شكسبريط,1

5ابراهيم الكوينملكوت كفلة الرب ط,812/811

2حممد غطاسالغريب األلبريكامي ط,812/821

7مصطفى كامل خليفةاآلهلة عطشى ألناتول فرانس812/83

2فتحي العشريصحراء احلب لفرانسوا مورياك ط,812/841

3وليم شكسبريتاجر البندقية: مسرحية يف مخسة فصول812/85

3أرنست هيمنجوايالعجوز والبحر ط,812/863



3اندريه جيداال أخالقي ط,812/873

3وليم شكسبريعطيل مسرحية يف مخسة فصول ط,812/881

812/89

مسرحية املناهج: مسرحية من فهم تاريخ

3فاطمة يوسفمصر احلديث

5سليمان رشيد سليمانشظايا الذاكرة: رواية ط,812/901

5ليزاسيزهرة الثلج واملروحة السرية ط,812/911

5مصطفى يوسف منصورسريي سامبيجي: إبداعات عاملية 812/92

3حممود علي مراداألم الكبرية: رواية ط,812/933

4سلمى الجرلوفمغامرات كلز العجيب: رواية ط,812/941

3مجال حممد نوارةاألعمال املسرحية ط,812/951

20عمر مناصريةهل بقيت حيا: رواية812/96

812/97

دراسات يف املسرح اجلزائري النشأة

20صاحل ملباركيةوالرواد والنصوص سنة 1972 ج-1

812/98

دراسات يف املسرح اجلزائري النشأة

والرواد والنصوص سنة 1972 ج-2: 

20صاحل ملباركيةدراسة موضوعية وفنية

2عبد العزيز بوشغرياتخطوة ثابتة: رواية812/99

2عثمان سعديوشم على الصدر: رواية ط,812/1001

2عبد اهللا خليفةالتماثيل: رواية ط,812/1011

4عائشة منريأجراس الشتاء ج1-2: رواية812/102

812/103

صاحبة الرداء األخضر, ثورة احلاكم و

2حسني عي أمحدالشعب

3عبد املالك مرتاضوادي الضالم: رواية812/104

2زويا بريزادسأطفئ املصابيح812/105

2حممد علوطحياة للصغري: رواية812/106

5عبد الكرمي جويطيزغاريد املوت: رواية ط812/1072

5عبده وازنقلب مفتوح ط812/1081

3حمسن الرمليمثر األصابع ط812/1091

3طه حسنياأليام812/110

5هيفاء بيطارقبو العباسيني: رواية ط812/1111

5هيفاء بيطارأحالم نازفة: رواية ط812/1121



812/113

جرمية  إبادة اجلنس البشري بني النص 

4سلمى جهادوالتطبيق

4العيوشي برهان الدين شيخ األندلس ط812/1141

4شكسبري وليمتاجر البندقية ط812/1151

4حممد زكي احملاسين امللحمة العربية ط812/1161

4حفناوي بعلي حفريات ثقافية يف األسطورة ط812/1171

4احلكيم توفيقبنك القلق812/118

3حيدر جواد كاظم العميدي تأويل الذي يف العرض املسرحي ط812/1191

812/120

الثورة العربية الكربى : صراع وبناء مسرحية 

3عودة نعيم جماهد شعرية ط1

812/121

نصوص املسرح اإليطايل املعاصر : حوار

3جينزبورج ناتاليا الباروكة

812/122

أثر توظيف احلدث التارخيي يف صياغة 

السيناريو وصناعة الفيلم السينمائي ط.1

الياسني عدي عطا

3 محادي

درا��ت �ول ا���رح  812,9 

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

5ابو شنب عادلبواكري التأليف املسرحي يف سورية812,9/01

1توشار بيري آجيهاملسرح وقلق البشر 812,9/02

1تيمور حممودطالئع املسر العريب812,9/03

3حداد جنيباملسرح العريب: دراسات ونصوص812,9/04

15داوسن,س,والدراما والدرامية812,9/05

3شانصوريل ليونتاريخ املسرح812,9/06

5العاين يوسفالتجربة املسرحية: معايشة وانعكاسات812,9/07

6الكسندر دينالعناصر األساسية الخراج املسرحية812,9/08

6عبد الرزاق أسعددروس يف أصول التمثيل812,9/09

2عبد الرزاق أسعدفن التمثيل812,9/10

5عرسان علي عقلةسياسة يف املسرح -دراسة812,9/11

10عرسان علي عقلةالظواهر املسرحية عند العرب812,9/12

5علي حممد حامداالضاءة املسرحية812,9/13

2قطاية سلماننصوص من خيال الظل812,9/14



1النقاش سليماملسرح العريب: دراسات ونصوص812,9/15

1نيكول األدراسياملسرحية العاملية ج812,9/162

1ولسون جون دوفرما الذي حيدث يف هاملت812,9/17

10ريتشارد ن,كويونسكو812,9/18

10زوندي بيرتنظرية الدراما احلديثة812,9/19

2البحرة نصر الديناحاديث وجتارب مسرحية812,9/20

10بوبون الكسيالتكامل الفين يف العرض املسرحي 812,9/21

11الدسوقي عمراملسرحية: نشاا وتعريفها واصوهلا ط812,9/225

7رشدي رشادنظرية الدراما من أرسطو اىل اآلن ط812,9/232

8سريو جنفيفتاريخ املسرح احلديث812,9/24

812,9/25

الدراما التجريبية يف مصر 1970-1960 

10حياة  جاسم حممدوالتأثري الغريب عليها

812,9/26

املسرحية يف األدب العريب احلديث 

9جنم حممد يوسف1914-1847 ط3

41رمضاين بوعالماملسرح ااجلزائري بني املاضي واحلاضر812,9/27

812,9/28

أثر الرمزية الغربية يف مسرح توفيق 

3محودي تسعديت آيتاحلكيم

3هالل حممد غنيمييف النقد املسرحي812,9/29

4قواص هنداملدخل اىل املسرح العريب812,9/30

4القط عبد القادرمن فنون األدب - املسرحية-812,9/31

812,9/32

مدخل اىل عامل النص املسرحي اجلزائري

41عكاشة شايفقراءة مفتاحية منهج تطبيقي

4العشماوي حممد زكيدراسات يف النقد املسرحي واالدب املقارن812,9/33

1حسني طهمن أدب التمثيل الغريب ط812,9/348

812,9/35

املسرح: أصوله واجتاهاته املعاصرة 

13العشماوي حممد زكيمع دراسات حتليلية مقارنة

812,9/36

يف الدراما اللغة والوظيفة: نصوص 

8أبو رضا سعدوقضايا

3ملباركية صاحلبناء الشخصية يف مسرح ألفريد فرج812,9/37

812,9/38

رؤى الواقع,,, ومهوم الثورة احملاسرة,,

3عبد القادر فاروقدراسات يف املسرح اامعاصر



3سرحان مسريكتابات يف املسرح812,9/39

1محودة عبد العزيزاملسرح السياسي812,9/40

812,9/41

تطور البناء الفين يف أدب املسرح العريب

1الورقي سعيداملعاصر (يف مصر)

812,9/42

النص املسرحي: دراسة حتليلية الصول 

الكتابة املسرحية والتعريف باملأساة

6عبد الوهاب شكرياالغريقية ط2

7كويج ادوارديف الفن املسرحي812,9/43

7القرشي أمري ابراهيماملناهج واملدخل الدرامي812,9/44

4زلط امحدمدخل اىل علوم املسرح812,9/45

812,9/46

حرية النص املسرحي بني الرتمجة و

5سالم ابو احلسناالقتباس واالعداد والتأليف ط2

7امساعيل سيد عليأثر الرتاث العريب يف املسرح املعاصر812,9/47

3الطاهر علي جوادمن حديث القصة واملسرحية812,9/48

812,9/49

تطور البناء الفين يف أدب املسرح العريب

8الورقي سعيداملعاصر

3جروتوفسكي جرزيحنو مسرح فقري812,9/50

4هيلتون جولياننظرية العرض املسرحي812,9/51

3صليحة ادالتيارات املسرحية املعاصرة812,9/52

5أمحد فوزي فهمياملفهوم الرتاجيدي والدراما احلديثة812,9/53

14سالم أبو احلسنمقدمة يف نظرية املسرح الشعري812,9/54

3اجليار مدحتالنص االديب منن منظور اجتماعي812,9/55

812,9/56

مقدمة يف نظرية املسرح الفكري مع 

5صقر أمحدالتطبيق

6بدير حلميفن املسرح812,9/57

8مبارك أمحد حممودرؤيا اسالمية يف األدب والثقافة812,9/58

812,9/59

مدخل اىل مسرح الطفل: سلسلة الرعاية 

7حالوة حممد السيدالثقافية للطفل

5عبد اهللا حممد حسناألدب املسرحي املعاصر ط812,9/601

6راغب نبيلدليل الناقد الفين812,9/61

2سيد علي امساعيلتاريخ املسرح يف مصر يف القرن 812,9/6219

7القط عبد القادرفن املسرحية 812,9/63



812,9/64

املسرح احملكي: تأصيل نظري ونصوص 

5عبد اهللا حممد حسنمن الرتاث العريب

812,9/65

أشهر املذاهب املسرحية ومناذج من 

3خشبة درييناشهر املسرحيات ط1

812,9/66

املسرح التجرييب من ستالنسالفسكي اىل

4ايفانزبيرت بروك ط1

812,9/67

املصادر الكالسيكية ملسرح توفيق 

2عثمان أمحداحلكيم ط1

2ابراهيم حممد محدينظرية الدراما االغريقية ط812,9/681

812,9/69

املسرح احملكي: تأصيل نظري ونصوص 

4عبد اهللا حممد حسنمن الرتاث العريب

10حسني كمال الديناملسرح والتغري االجتماعي يف مصر ط812,9/701

5أبو احلسن سالماملمثل وفلسفة املعامل املسرحية812,9/71

4أمحد صقرتاريخ النقد ونظرياته (نقد مسرحي)812,9/72

2أكرم اليوسفالفضاء املسرحي (دراسة سيميائية) ط812,9/731

1حافون كارسونفن اآلداء (مقدمة نقدية) ط812,9/741

3فويسون بورزاملسرح يف الشرق ط812,9/751

3رشاد رشدينظرية الدراما من أرسطو اىل اآلن ط812,9/761

2كمال الدين حسنياملسرح التعليمي (املصطلح والتطبيق )ط812,9/771

2ابراهيم محادةكتاب أرسطو(فن الشعر) ط812,9/781

1غسان غنيماملسرح السياسي يف سوريا (67-90) ط812,9/791

1أمحد صقرتوظيف الرتاث الشعيب يف املسرح العريب812,9/80

1عيد دياباالعداد الدرامي ط812,9/811

5عصام حمفوظمسرح القرن العشرين (املؤلفون)ج812,9/821

5عصام حمفوظمسرح القرن العشرين (العروض)ج812,9/832

5رمسيس عوضشكسبري واليهود812,9/84

5ألفريدفريجشكسبري يف زمانه ويف زماننا ط812,9/851

4امري ابراهيم القرشياملناهج واملدخل الدرامي ط812,9/861

8كمال الدين حسنياملسرح التعليمي (املصطلح والتطبيق )ط812,9/871

1السيد حافظابداع ودراسات يف املسرح التجرييب ط812,9/881



2شكري عبد الوهابدراسة حتليلية الصول النص املسرحي812,9/89

5صاحل ملباركيةاملسرح يف اجلزائر ط812,9/902

3عز الدين امساعيلمسرح باكثري الشعري ط812,9/911

4أبو احلسن سالمفنون العرض املسرحي ومناهج البحث812,9/92

812,9/93

الرواية التارخيية: دراسة حتليلية، تطبيقية 

10نواف أبو ساملنقدية

812,9/94

االجتاه الواقعي يف الرواية العربية احلديثة

1حلمي بديريف مصر ط1

812,9/95

الرواية وتأويل التاريخ: نظرية الرواية 

3فيصل دراجوالرواية العربية ط1

812,9/96

الشخصية الثانوية ودورها يف املعمار

5حممد علي سالمةالروائي عند جنيب حمفوظ ط1

812,9/97

السرد املؤطر يف رواية النهايات لعبد 

2حممد علي الشوابكةالرمحان ضيف (البنية والداللة)

812,9/98

منازل احلكاية : دراسة يف الرواية العربية

2سامح الرواشدةط1

5أبو احلسن سالممقدمة يف نظرية املسرح الشعري ط812,9/991

3مرسي سعد الدينالدراما والتعليم812,9/100

9أمحد مومناللسانيات والرواية لزوجر فولر812,9/101

812,9/102

املخرج املسرحي والقراءة املتعددة للنص 

12أبو احلسن سالمط1

5سيد حامد النساجبانوراما الرواية العربية احلديثة ط812,9/1032

812,9/104

جنيب حمفوظ من الرواية التارخيية اىل 

5عبد اهللا خليفةالرواية الفلسفية ط1

5مها حسن القصراويالزمن يف الرواية العربية ط812,9/1051

5أبو احلسن سالممقدمة يف نظرية املسرح الشعري812,9/106

5توفيق موسى اللوحلغة املسرح بني املكتوب واملنطوق ط812,9/1071

5مهاين أبو احلسن سالمسيميولوجيا املسرح بني النص والعرض812,9/108

5حممد خضرشعرية النصوص: مقاربات مجالية812,9/109

10حممد سامل الطلبةمستويات اللغة  يف السرد العريب املعاصر812,9/110

812,9/111

الرقص املسرحي وحداثة الرؤى 

6أبو احلسن سالماالخراجية يف عمل وليد عوين ط1



6هاين ابو احلسن سالممجاليات االخراج بني املسرح والسينما812,9/112

6ادوارد جردون كريجيف فن املسرح ط812,9/1131

812,9/114

الرتاث يف مسرح مهدي بندق  الشعري: 

6أماين عبد الفتاحدراسة يف املصادر والقضايا والبناء ط1

4كمال الدين عيدنظرية احلركة يف الدراما والباليه ط812,9/1151

3كمال الدين عيدأعالم ومصطلحات املسرح االورويب812,9/116

812,9/117

االبداع ووحدة االنطباع: قراءة يف القصة 

3نبيل حدادواملسرح ط1

3أبو احلسن سالماملمثل وفلسفة املعامل املسرحية812,9/118

812,9/119

الدراما واملسرح يف التعليم: النظرية و

3لينا أبو مغليالتطبيق ط1

2شاكر النابلسيمجاليات املكان يف الرواية العربية ط812,9/1201

10سعيد نبكرادالسرد الروائي وجتربة املعىن812,9/121

812,9/122

املغامرة اجلمالية للنص الروائي: سلسلة  

5حممد صابر العبيدمغامرات النص االبداعي

812,9/123

تداخل االجناس االدبية يف الرواية العربية

2صبيحة امحد علقمالرواية الدرامية منوذجا

3فخري صاحليف الرواية العربية اجلديدة812,9/124

812,9/125

احلساسية اجلديدة يف الرواية العربية: 

5عبد املالك أشهبونروايات ادوارد اخلراط منوذجا ط1

812,9/126

ما ختفيه القراءة: دراسات يف الرواية والقصة

2ياسني النصريالقصرية

812,9/127

الصراع احلضاري يف الرواية الفرانكفونية

3امساعيل حاجماملغاربية

5ابراهيم نصر اهللاصور الوجود : السينما تتأمل ط812,9/1282

1سوزان سونتاغضد التاويل ومقاالت أخرى812,9/129

6نيكول االرداسعلم املسرحية812,9/130

8رشدي رشادنظرية الدراما من أرسطو اىل اآلن812,9/131



7سرحان مسريمبادئ علم الدراما812,9/132

6باوزر فوبيوناملسرح يف الشرق812,9/133

812,9/134

األـرجوان الصغري: نظرية برتولد برخيت 

7برخيت  برتولديف املسرح امللحمي

812,9/135

التاريخ,,,والواقع يف مسرح سلطان

8صربي  عبد الفتاحبن حممد

812,9/136

مسرح االشارات والتحوالت أطباق من 

7حيي هيثماملسرح العريب ط1

6رياض عصمتاملسرح العريب بني احللم والعلم812,9/137

812,9/138

اخلطاب املسرحي: دراسات عن املسرح

7كرومي عوينواجلمهور والضحك

3بليل فرحاناصول االلقاء وااللقاء املسرحي812,9/139

812,9/140

جرمية ابادة اجلنس البشري بني النص

4سلمى جهادوالتطبيق

3حممد صربي صاحلالتاليف الدرامي ومفاهيم االقتباس812,9/141

812,9/142

موسوعة أعالم املسرح واملصطلحات 

3البكري وليداملسرحية

812,9/143

حفريات املسرح اجلزائري : املسرح النرميدي 

4نوال الطاهر يف العهد الروماين

4النخيلة حسن عبود خطاب الصورة الدرامية ط812,9/1441

3سندباد حممد اخلطاب النهضوي يف املسرح العريب احلديث ط812,9/145

3نام هدى شوكت مطمع األنفس ومسرح التأنس يف ملح أهل األندلس812,9/146

6قيس عمر حممد البنية احلوارية يف النص املسرحي ط812,9/1471

3العزاوي باسم دالالت ومتغريات يف املسرح ط812,9/1481

3عباس نصر حممد فن الدراما املسرحية ، رؤية تارخيية نقدية ط1 812,9/149

3املرزوك عامر صباح تاريخ وأدب املسرح العاملي ط812,9/1501

3أمني خالد املسرح ودراسات الفرجة ط1 812,9/151

3البشتاوي حيىي سليم مدارات الرؤية ، وقفات يف الفن املسرحي ط812,9/1521

3شرجي أمحد املسرح العريب من اإلستعارة اىل التقليد 812,9/153

3الرميوين فراس حلقات التجريب يف املسرح ط812,9/1541

3مصنف مجاعي املسرح والوسائط ط812,9/1551



812,9/156

اإلجتاهات اإلخراجية احلديثة وعالقتها 

باملنظر 

3عطية أمحد سلمان املسرحي

812,9/157

الوعي واإلبداع اجلمايل يف السينما واملسرح 

3يوسف عقيل مهدي 2011

812,9/158

السينما املغربية رهانات احلداثة ووعي 

الذات 

3شويكة حممد ط.1

812,9/159

اجلنس والوعي : دراسة يف دالالت اجلنس 

3الشاروط فراس عبد اجلليلبالسينما ط.1

5الربيعي علي حممد هادي املسرحيات املفقودة : دراسة ونصوص ط.812,9/1601

5الدادبيس الكبري حتليل اخلطاب السردي واملسرحي 812,9/161

812,9/162

السينما وقضايا اتمع العريب : رؤية حتليلية 

3حجاب حممد منري نقدية ط.1


