
 

 اسم المؤلف اسم الكتاب التصنيف
 ابن الوراق علل النحو 1/014

 حماسة عبد اللطيفمحمد .د نسخ5/ العربية في بناء الجملة 2/014

 محمد عبد المطلب البكاء. د حياته ومنزلته العلمية: مصطفى جواد  3/014

 للمؤدب ريفصدقائق الت 0/014

 دمشقية عفيف. د ديد النحوخطى متعثرة على طريق تج 5/014

 بن جنيأبي الفتح عثمان  بتحقيق حامد المؤمن اللمع في العربية 6/014

  نمام حسات ومبناها اللغة العربية معناها 7/014

 الغاليينيمصطفى  نسخة 5/ جامع الدروس العربية  8/014

 السيوطي على الشمعة المضيئة الفتحية المشكاة 9/014

 القالي علي أبو كتاب افعل 14/014

 كمال الدين مالك االعتماد في نظائر الضاء والضاد 11/014

 زيدان عادل احمد في اللغة وأثارهالطيب اللغوي  أبو 12/014

 داود عبده نحو تعليم اللغة العربية 13/014

مع دراسة لقضية التأثير  البحث اللغوي عند العرب 10/014
 نسخة0/ والتأثر

 عمر احمد مختار. د

 نجيب اسكندر معجم المعاني 15/014

 ألحديثيخديجة . د المدارس النحوية 16/014

 علي زوين.د منهج البحث اللغوي 17/014

 طارق الجنابي ابن الحاجب النحوي 18/014

 علي حيدر عمران  آلسورة  إعراب 19/014

 الفوزي عوض حمد المصطلح النحوي 24/014

 يللمنش األضدادرسالة  21/014

 وديشاكر الج تشذيب منهج النحو 22/014

 لحريريالقاسم بن علي ا  الخواص أوهامفي  واصغدرة ال 23/014

  مراد عباس كاظم التصحيح اللغويو لحن العامة.. معجم ما كتب عن 20/014

 رشيد عبد الرحمن العبيدي. د العربية والبحث اللغوي المعاصر 25/014

 محمد الطنطاوي وتاريخ أشهر النحاة النحو نشأة 26/014

 اإلنطاكيمحمد  نسخ0/ واإلعرابالمنهاج في القواعد  27/014

 نباريمحمد األأبو بكر  الزاهر في معاني كلمات الناس 28/014

 حمودي المشهداني. د دراسة نحوية وصرفية: الزيات قراءة حمزة بن حبيب 29/014

  أبو السعود بكرصابر  في نقد النحو العربي 34/014

 وعالء الدين الخفاجي علي جابر محاضرات في علم الصرف 31/014

 الحموز عبد الفتاح. د وما حمل عليها من المسائلظاهرة التعويض في العربية  32/014

 الخفاجي  الدين وعالء علي جابر دروس في علم الصرف 33/014



 أبو سعيد السيرافي من أبنية كالم العرب كتاب سيبويه تفوائ 30/014

 جيم رايلي اللهجات العربية الغريبة القديمة 35/014

 واخرون عبد الحسين محمد.د تاريخ العربية 36/014

 الوشاء الطيب أبو الممدود والمقصور 37/014

 فاضل الساقي  بين االسمية والفعلية اسم الفاعل 38/014

 االنباريأبو البركات  الفرق بين المذكر والمؤنثالبلغة في  39/014

 وآخرون أمينن القادر حس عبد نسخة12/  غير االختصاص ألقساماللغة العربية العامة  04/014

 ابو عمرو الشيباني يمكتاب الج 01/014

 مازن مبارك. د الرماني النحوي في ضوء شرحه  02/014

 الرافعيمصطفى صادق  نسخة 2/ إعجاز القران والبالغة النبوية  03/014

 بكر الزبيدي أبو مختصر العين 00/014

 عبد الهادي الفضلي. د الدراسات النحوية  مراكز 05/014

 شوقي ضيف. د س النحويةارالمد 06/014

 حميد مخلف الهيتي بها الناطقيناللغة العربية لغير  07/014

 مجموعة من االساتذة نصوص في اللغة  08/014

 السامرائي إبراهيم. د رسائل في اللغة 09/014

 الزاهد محمد عمر وبأ العشرات في غريب اللغة  54/014

 فوزي عطوي رسالة التربيع والتدوير 51/014

 مصطفى إبراهيم النحو إحياء 52/014

 إبراهيمكمال  عمدة الصرف 53/014

 خليل أحمد عمايرة. د أسلوبا النفي واالستفهام في العربية 50/014

 ناجي زين الدين 3الخط العربي ج  موسوعة 55/014

 حاتم صالح الضامن الصرف 56/014

 فاضل السامرائي. د بكر االنباري ودراساته النحوية أبو 57/014

 الفهريالفاسي  عبد القادر. د نماذج تركيبية وداللية اللسانيات واللغة العربية 58/014

 علي عبد هللا العنبكي .د األصول اللغوية المرفوضة في النحو والصرف 59/014

 الخالدي حسن عريبي الذخيرة التراثية 64/014

  الميداني احمد بن محمد رف في علم الصرفطنزهة ال 61/014

 جرجي زيدان العربية  واأللفاظالفلسفة اللغوية  62/014

 محمد الجواد الجزائري في تفسير العلوم العربية  االقتراحات المصريةنقد  63/014

 حاتم صالح الضامن. د علم اللغة 60/014

 األندلسي القاسم أبو  في النحو واللغة والحديث والفقه : السهيلي آمالي 65/014

 آل علي نور الدين. د في اللغتين العربية والفارسية وأثره التعريب 66/014

 عبد الستار الجوارياحمد  دراسة ونقد منهجي: التيسيرنحو  67/014

 يحيى الشاوي النحوأصول ارتقاء السيادة في علم  68/014

 الجواري احمد عبد الستار نحو المعاني 69/014



 المبردأبو العباس  المذكر والمؤنث  74/014

 ىاألسطعبد هللا محمد  اللغوي والنحوي ومكانته العلمية بن العالءأبو عمرو  71/014

 سليمان الحليحازم . د الشريف الرضي وجهوده النحوية  72/014

 البياتيحميد سناء . د قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم 73/014

 محمود رجب. د االغتراب  70/014

 خديجة الحديثي. د نسخة 2/الشريف من االحتجاج بالحديث النحاةموقوف  75/014

 زكي فهمي االلوسي الطبري النحوي من خالل تفسيره 76/014

 مصطفى السنوي  واألدبي اللغوي وتراثهابن دريد حياته  77/014

 وجميل سعيد داود سلوم. د 2ج  واألمصار القبائلمعجم لغات  78/014

  أبو القاسم الزجاجي الكتاب  أدبتفسير رسالة  79/014

 العبدليمحمد حامد  ابن معط ألفيةمتن  84/014

  الطرابلسي ابن االجدابي في اللغة كفاية المتحفظ وغاية المتلفظ 81/014

 بكر الزبيدي أبو لحن العامة 82/014

 جومسكينوم  البنى النحوية  83/014

 الداني وعمر وأب واالبتداء المكتفي في الوقف 80/014

 محمد زياد خليل. د الكريم منهجية البحث في التفسير الموضوعي للقران 85/014

 نوري القيسي. د تحقيق النصوص ونشرها  منهج 86/014

بالمصادر الرئيسة والمساعدة في دراسة  تعريف: المكتبة 87/014

  اللغة واألدب
 سامي مكي العاني. د

 عبد السالم هارون تحقيق النصوص ونشرها 88/014

 حاتم الضامن تاريخ وتطور: نظرية النظم  89/014

 التواب رمضان عبد. د بين القدامى والمحدثين مناهج تحقيق التراث 94/014

 البالذري األشرافانساب  91/014

 ابن الحاجب النحوي في شرح المفصل اإليضاح 92/014

 معروف الرصافي  ةواألدا اآللة 93/014

 عباده إبراهيممحمد  في التراث العربيالنحو التعليمي  90/014

 ياسين آلمحمد  . د ترجمة المعجمية ينمقدمة ل 95/014

 باركمعبد الحسين . د القاسم الزجاج أبيأخبار  96/014

 سالمال عباس صباح عيسى بن عمر من خالل قراءاته 97/014

 عبد الصبور شاهين. د علم اللغة الحديث في ضوء القرآنية اتالقراء 98/014

 إبراهيمعبد العليم . د واإلبدال اإلعالم تيسير 99/014

في ضوء علم اللغة  ظاهرة النحت والتركيب اللغوي 144/014
 الحديث

 احمد عبد التواب الفيومي. د

 محمد عبد المطلب البكاء. د وشروحه كتاب سيبويه إلىالمدخل  141/014

 لعينيبدر الدين محمود ا في التصريف مراحشرح ال 142/014

 عبد القادر حسين. د تسهيل نهاية االيجان في دراية االعجاز للرازي  143/014

 مصطفى الشهابي المصطلحات العلمية في اللغة العربية 140/014



 عبد الجبار حمد الحروف المقطعة في القران الكريم 145/014

 زين كامل األفعالالزوائد في الصيغ في اللغة في  146/014

 علي بن حمزة البصري الرواة الطغأبقية التنبيهات على  147/014

 دالصاحب بن عبا معجم/  3،ج2ج/المحيط في اللغة  148/014

 ابن بري عما وقع في الصحاح واإليضاحكتاب التنبيه  149/014

 عبد العزيز الصيغ في الدراسات العربية ح الصوتيلالمصط 114/014

 انيغضال حرف غ ـ ف/العباب الزاخر واللباب الفاخر 111/014

نسخة 3/9وج2وج1 ج/الموسوعة النحوية الصرفية 112/014
 نسخة7 /5جو نسخة0/0وج

 المطوعاحمد يوسف . د

 ابن السكيت اإلبدالكتاب   113/014

 طلب حميد السيدعبد ال. د  5وج نسخة2/ 0نسخة وج0/ 2ج/  تهذيب النحو  110/014

 وآخرون فتحي علي يونس. د نسخة 5/ 1ج/أسسه وأجزاءه  تعليم اللغة العربية 115/014

 كاظم حمد محراث وآخرون . د دروس في اللغة العربية 116/014

 محمد حسن عبد العزيز علم اللغة إلىمدخل   117/014

 عبد الحميد محي الدين محمد شرح ابن عقيل 118/014

 مجمع اللغة العربية اللغة  أصولكتاب في  119/014

مواقف النحاة من القراءات القرآنية حتى نهاية  124/014
 القرن الرابع الهجري

 صالحشعبان . د

 عبد هللا الجبوري. د (المعجم اللغوي)بحوث في المعجمية العربية  121/014

 مصطفى النحاس. د نسخ0 / النحوية األدواتدراسات في  122/014

 إبراهيمعبد العليم  النحو الوظيفي 123/014

 هادي نهر.د دراسة وصفية تطبيقية: التركيب اللغوي في العربية 120/014

 لنحاسأبو جعفر ا 2ن القران إعراب 125/014

 نوري القيسي وحاتم الضامن. د البحث والمكتبة 126/014

 توفيق محمد شاهين. د اللغة العربية بين الثنائية والثالثية أصول 127/014

 جاسم السعدي الدراسات النحوية واللغوية ومنهجها التعليمي 128/014

 وريينالد بن قتيبة محمد وأب في مواسم العرب األنواء 129/014

 اميل بديع يعقوب. د واإلمالء اإلعرابمعجم الطالب في  134/014

 البصرويعلي بن خليل  شرح قواعد البصروية في النحو 131/014

 حامد محمد العبدلي المقصورة الدريدية أعرابوشرح  132/014

 شوقي االلوسياحمد  (في أصول التجويد) حلية التنزيل شرح تحفة الترتيل 133/014

 ابو زكريا الفراء المذكر والمؤنث 130/014

 ابو البقاء العكبري مسائل خالفية في النحو 135/014

 ليمغ أبو حسمي. د المرجع في علم الصرف 136/014

 صباح محمد علي تحقيقات وتعليقات: للنديم حاشية على كتاب الفهرس 137/014

 الفراءأبقو زكريا  دودمالمنقوص والم 138/014



 محمود بن حمزة الكرماني  التكرار في القران أسرار 139/014

 تصنيف رينهات دوزي 14وج 6ج/تكملة المعاجم العربية  104/014

 هاشم طه شالش ومعانيها الفعل أوزان 101/014

دراسة تطبيقية على ) الجملة الفعلية بسيطة وموسعة 102/014
 (شعر المتنبي

 الخويسي زين كامل

 محمد بن علي الجيالني .د القرآنيالتغير الداللي وأثره في فهم النص  103/014

 وهان فكي واألساليبالعربية دراسات في اللغة واللهجات  100/014

 صاحب ابو جناح. د الظواهر اللغوية في قراءة الحسن البصري 105/014

 مدانيهعبد الرحمن ال الكتابية األلفاظ 106/014

 عباس إحسان. د التوحيديحيان  أبو 107/014

 عبد هللا الجبوري. د نحوي من الكوفة:  جعفر الرؤاسي أبو 108/014

 ناصيف اليازجى اإلعرابلغة  أصولفصل الخطاب في  109/014

 جالل الحنفي العربي اإلمالءكالم على  154/014

 لمفضل بن سلمةا المذكر والمؤنثمختصر  151/014

 السبكيتقي الدين  ما عليه تدلو كل   أحكام 152/014

 السامرائي إبراهيم. د من معجم الجاحظ 153/014

 البن معطي الفصول الخمسون 150/014

 ابراهيم انيس. د في اللهجات العربية  155/014

 داود عطية عبدة  العربية وحروفها اتأصو 156/014

 حسن طه الحسن إعرابهنوعه ـ حكمه ـ : االستثناء في القران الكريم 157/014

 هاني صبري علي آل يونس.د التأسيس في مقتربات اللسانية الصناعة 158/014

 المجلس األعلى لدولة قطر معايير اللغة العربية لدولة قطر 159/014

البي علي  المسائل العسكريات في النحو العربي 164/014
 دراسة وتحقيق: النحوي

 المنصوريعلي جابر 

 إسماعيل شلبي عبد الفتاح. د واالحتجاج به في القراءات رسم الصحف 161/014

 األزهري المسمى تمرين الطالب األلفية إعراب 162/014

 جمعة خالد عبد الكريم. د نسخ3: في كتاب سيبويه شواهد الشعر 163/014

دراسة نحوية شاملة في ضوء القراءات : الالمات 160/014
 القرآنية

 عبد الهادي الفضلي

 غالب ناصر علي. د أسد قبيلة لهجة العربية اللهجات 165/014

 األفغانيسعيد  العربي النحو أصولفي  166/014

 عبد الرحمن السيد. د نشأتها وتطورها: مدرسة البصرة النحوية 167/014

 العبيديعبد الرحمن رشيد . د النحوو في الصرف مذاهبهعثمان المازني و أبو 168/014

وهو الفن الخامس من فنون االشباه  النحوية غازاألل 169/014
 والنظائر للسيوطي 

 يحيى الشاوي الجزائري

 الجزائري يحيى الشاوي النحو أصولارتقاء السيادة في علم  174/014

  صالحالصبحي . د دراسات في فقه اللغة 171/014



 الضامنحاتم صالح . د فقه اللغة  172/014

 كاظم إبراهيمكاظم . د مباحث في معاني القران للفراء: النحو الكوفي 173/014

 إسماعيلعز الدين . د في النفس االنسانية قرآنيةنصوص  170/014

 ابن خالويه من كتاب البديع مختصر من شواذ القران 175/014

 تابن السكي الحروف التي يتكلم بها في غير موضعها 176/014

ألبي الحسن علي بن حمزة  فيه العامةن تلح ما 177/014
 الكسائي

 رمضان عبد التواب. د

/  ائتالف النصرة في اختالف نحاة الكوفة والبصرة 178/014
 نسخة3

 عبد اللطيف بن أبي بكر الزبيدي

179/014   

 احمد مطلوب وآخرون. د بحوث ومناقشات/ اللغة العربية والوعي القومي 184/014

 وآخرونجيجان الدليمي  مجهد النحو العربي مذاهب وتيسيره 181/014

 ثائر سمير حسن الشمري. د واللغة والفن في الداللة أبحاث 182/014

 وقواعد واإلمالء واإلعرابالوحيد في النحو  183/014
 القراءة

 مصلح أبوكمال 

 في القاهرة المجمع العلمي  مجموعة المصطلحات العلمية والفنية 180/014

 بسام بركة. د العام األصواتعلم  185/014

 إسماعيلخالد  ترجمة قواعد العربية الجنوبية 186/014

187/014   

 عبد الجليل العاني . د الجملة الخبرية في ديوان جرير 188/014

 الخير منصور اليمني أبي تقي الدين جزء2/  المغني في النحو 189/014

حيان  ألبي اللمحة البدرية في علم العربيةشرح  194/014
 األندلسي

 األنصاريعبد هللا بن هشام 

 محمد عيد. د ىالمظاهر الطارئة على الفصح 191/014

 األندلسيحيان  وأب ج3ـ1/ارتشاف الضرب من لسان العرب 192/014

 الحسن بن احمد الفارسي الحجة في علل القراءات السبع 193/014

 المطلبيغالب فاضل  في العربية الموحدة وأثرهالهجة تميم  190/014

 الفراهيديالخليل بن احمد  6ــ ج3ج: كتاب العين 195/014

 األنصاري عبد هللا بن هشام اإلعرابعن قواعد  اإلعراب 196/014

 السامرائي إبراهيم. د أسطورة وواقع: س النحويةارالمد 197/014

 عبد الهادي الفضلي. د الكتب النحوية المطبوعة تفهرس 198/014

 سعيد االفغاني من تاريخ النحو 199/014

 خديجة الحديثي. د أخرىتيسير النحو وبحوث  244/014

 وآخرون حسين ياره احمد الجاف (كوردي ـ عربي ـ انكليزي(" الوهج)قاموس تريفه  241/014

 شلبي إسماعيلعبد الفتاح . د لمكي القيسي عن معاني القراءات ةاإلبان 242/014

 محمد بن القاسم االنباري األلقابكتاب مختصر في ذكر  243/014

 محمد بن القاسم االنباري المذكر والمؤنثكتاب  240/014



 الجامي نور الدين عبد الرحمن شرح كافية ابن الحاجب:  الفوائد الضيائية 245/014

 ترجمة عباس صادق الوهاب لجون الينز/ والسياقاللغة والمعنى  246/014

 محمد علي الصابوني العظيماإلبداع البياني في القران  247/014

 محمد عبد هللا البطليوسي أبو الكتاب أدباالقتضاب في شرح  248/014

 الرحمن الزجاجيأبو القاسم عبد  كتاب اإلبدال والمعاقبة والنظائر 249/014

 أبو القاسم عبد الرحمن الزجاجي الزجاجي أمالي 214/014

 علي النحوي أبو المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات 211/014

 االنباري تكارالب أبو بين النحويين في مسائل الخالف اإلنصاف 212/014

 شوقي ضيف. د المدارس النحوية 213/014

 السامرائي إبراهيم. د وأبنيته الفعل زمانه 210/014

 فاضل السامرائي. د 0ــ ج 1ج: معاني النحو 215/014

 األصمعيسعيد عبد الملك  أبو األسماءاشتقاق  216/014

 عمرو الشيباني أبو فهارس كتاب الجيم  217/014

 األندلسيحيان  أبو التدريب في تمثيل التقريب 218/014

 الزجاجي كتاب الالمات 219/014

 ابن مجاهد عة في القراءاتبالس 224/014

الشرط  أسلوب): القرآنيالتفسير النحوي للنص  221/014
 (أنموذجا

 رههادي ن .د

 البن عصفور شرح جمل الزجاجي 222/014

 مر عثمان بن الحاجبع أبو  الوافية نظم الكافية شرح 223/014

 ابن خالويه الحجة في القراءات السبع 220/014

 ابن درستويه جعفرعبد هللا بن  تصحيح الفصيح 225/014

 حازم سليمان الحلي. د نسخة2/ ةوالنحا نبين المستشرقي القرآنيةالقراءات  226/014

 السامرائي إبراهيم. د 3ـ ج 1ج: واألدبصادر في اللغة ممع ال 227/014

 عبد الملك عبد الرحمن السعدي.د ود في فن الصرفمقصال ألفاظ نالقيود ع إزالة 228/014

 محمد محيي الدين ابن مالك ألفية إلىسالك مال أوضح 229/014

 البيطار ةمحمد بهج الموفي في النحو الكوفي 234/014

 نعمة رحيم العزاوي. د التعبير الصحيح 231/014

 ابن مضاء القرطبي الرد على النحاة 232/014

 رمضان عبد التواب. د التطور النحوي للغة العربية 233/014

 االبذي شهاب الدين حدود النحوكتابان في  230/014

 محمد الشمري. د وازنات الصوتية في الرواية البالغيةمال 235/014

 مكرمسالم عبد العال . د مقاييسه وعالماتهالتعريب في التراث اللغوي  236/014

 األندلسي محمد بن عبد هللا ابن مالك في النحو والصرف ألفية 237/014

 كمال الدين الزملكاني عن إعجاز القرانالبرهان الكاشف  238/014

 مهدي المخزومي. د وتوجيه في النحو العربي نقد 239/014



 البغدادي القاسمد يعب أبو من كالم العرب  األجناسكتاب  204/014

 كاويمد احمد الومحم سهيل لشرح شذور المذهبتالوالتوضيح  201/014

 محمد المنصور. د الدؤلي في الميزان األسود أبو 202/014

 المخزومي مهدي. د عبقري من البصرة 203/014

 كمال الدين السيد حمد هادي واإلعرابفي علم النحو  واإلعرابتحفة الحضر  200/014

معجم في المواد اللغوية  : المجموع اللفيف 205/014
 التاريخية الحضارية

 السامرائي إبراهيم. د

 ليث اسعد عبد الحميد. د السالم القرآنيةقراءة اإلمام علي عليه  206/014

 عبد العال سالم مكرم في الدراسات اللغوية وأثرهالقران الكريم  207/014

 ريقاحمد ماهر الب للسنباطي والمرصفي رسالتان في علم الصرف 208/014

 عوانحسن . د تطور الدرس النحوي  209/014

 حاتم صالح الضامن. د النصوصبحوث ودراسات في اللغة وتحقيق  254/014

 مهدي المخزومي. د والخالف النحوي اإلنصافكتاب  251/014

 جان جاك روسو محاولة في أصل اللغات 252/014

 دريد حسن احمد. د البي حيان علل االختيار في تفسير البحر المحيط 253/014

 بكر الزبيدي أبو الواضح في علم العربية 250/014

 ليث أسعد عبد الحميد. د الداللية عند األزهري في معاني القراءات العلل 255/014

256/014   

 أمينومصطفى  علي الجارم 1ج ثانويةللمدارس ال الواضح في قواعد اللغة النحو 257/014

 ابن الطراوة النحوي اإليضاحجاء من الخطأ في  ما ببعض اإلفصاحرسالة  258/014

 محمود شكري الجبوري أصلها ـ تطورها ـ انتشارها: الحروف الهجائية 259/014

 النيسابوري احمد بن محمد ساميالسامي في األ 264/014

 عبد الفتاح قاضي الوافي في شرح  261/014

 فاضل السامرائي. د القرآنيبالغة الكلمة في التعبير  262/014

 العزاوي نعمة رحيم. د بين التراث والمعاصرة مناهج البحث اللغوي 263/014

 صالح الدين محمد. د الكريم النحو الوصفي من خالل القران 260/014

 الجنابي  عبد عون د طارق في العربية والتأنيثقضية التذكير  265/014

 جواد التميمي احمد كريم وجهوده النحوية ضيمةمحمد عبد الخالق ع 266/014

 جواد التميمي احمدكريم  القرآنية واإلعالم األلفاظقاموس  267/014

 علي عبود. د ابن الخشاب 268/014

 عبد القاهر الجرجاني اإليضاحكتاب المقتصد في شرح  269/014

 الجرجاني علي بن محمد  األلفاظمعجم لشرح : التعريفات 274/014

 الجرجانيعبد القاهر  كتاب في التصريف 271/014

  والنحو فلسفة اللغة 272/014

273/014   

 جومسكي اللغة والعقل واللغة والطبيعة 270/014



275/014   

 ياشحكمت قوم فهارس لغة العرب 276/014

 يدآبا يروزفمجد الدين ال تحفة الرشاف من خطبة الكشاف 277/014

 إعداد عزة عبيد دعاس فن التجويد  278/014

نشأتها ومكانتها في تاريخ  المعجمية العربية 279/014
 المعجميات العام

 عناد غزوان.د: ترجمة

 لجنة من العلماء والباحثين مجلد2: الموسوعة العربية الميسرة 284/014

اتجاهات التأليف اللغوي في : العربية والتحديث 281/014
 العراق

 البكاء المطلب محمد عبد. د

 عبد هللا الجبوري. د دراسة ومعجم: فاعول صيغة عربية صحيحة 282/014

 وافي علي عبد الواحد. د اللغةفقه  283/014

في ضوء  مسائل الخالف بين البصريين والكوفيين 280/014
 النظر البالغي

 محمود موسى حمدان.د

 عياد غنيمحمود عبد  ال. د علم اللغة االجتماعي 285/014

 جومسكي فهم اللغة 286/014

 النعيميحسام سعيد .د أصوات العربية بين التحول والثبات 287/014

 الجامي نور الدين عبد الحميد شرح كافية ابن الحاجب:  الفوائد الضيائية 288/014

 السامرائيصالح فاضل . د نسخة 5/  تأليفها وأقسامها الجملة العربية 289/014

 انيصغالحسن بن محمد ال الفاخر بالزاخر واللبا بالعبا 294/014

 محمد ضاري حمادي.د.أ 1ج/األفعالفي صيغ  الشائعة األخطاءمعجم  291/014

 حاتم صالح الضامن. د في التفسير وأثرهالنحو الكوفي  292/014

 ديزيره سقال. د األصواتالصرف وعلم  293/014

 محمد فؤاد عبد الباقي المعجم المفهرس أللفاظ القران الكريم 290/014

 احمدبن محمد الحسن  أبو في اللغة اإلنسانخلق  295/014

 الحاجبابن عمر عثمان  أبو في شرح المفصل اإليضاح 296/014

 األموي بكر أبو األمويبكر  أبوفهرسة  297/014

 دراسة صالح مهدي الفرطوسي ج 2/  بن السيد البطليوسيال ثـلـــالمث 298/014

مقارنة  قرآنيةدراسة في نصوص  :أصل اإلنسان 299/014
 مع نظريات علمية

 رعد شمس الدين الكيالني. د

 ابن مضاء القرطبي ةعلى النحا كتاب الرد 344/014

الكريم دراسة في منهجية التأليف  القران إعراب 341/014
 نسخة2/ حتى نهاية القرن السادس الهجري

 مي فاضل الجبوري. د

 رشيد عبد الرحمن العبيدي. د الزمخشري اللغوي وكتابه الفائق 342/014

 حسن ناظم: ترجمة محاضرات في الصوت والمعنى 343/014

 دراسة في النقد البالغي/ تطور البحث الداللي 340/014
 واللغوي

 علي الصغير محمد حسين. د

 التهامي الراجي الهاشمي. د (التعاريف)توطئة لدراسة علم اللغة  345/014



 ألمنجديعلي  من قضايا اللغة والنحو 346/014

 نفطويه إبراهيم عبد هللا أبو والممدود المقصور 347/014

 نعمة رحيم العزاوي.د 1ج/معجم األوهام واألخطاء في صيغ األسماء 348/014

 الراجحي عبده. د نسخة0/  التطبيق الصرفي 349/014

فن  1ج/الشافية في فني الصرف والنحو األجوبة 314/014
 الصرف

 المعلم سليم حسن

 البطليوسي هللا بن السيدعبد  الخلل الواقع في الجمل للزجاجي إصالح 311/014

 القرافي شهاب الدين االستثناء أحكاماالستغناء في  312/014

 السجستاني حاتم أبو النخل كتاب 313/014

310/014   

 شحدة فادع وآخرون. د نسخة 3/  مقدمة في اللغويات المعاصرة 315/014

 رحيم نعمة. د في حركة تجديد النحو وتيسيره في العصر الحديث 316/014

 علي النحوي أبو العسكريات في النحو العربيسائل مال 317/014

 جماعة بن إبراهيممحمد بن  شرح الكافية 318/014

 محمد عبد هللا البصري أبو وقع في الصحاح عما واإليضاح نبيهكتاب الت 319/014

 الحرباوي جميل حسين المنظرة في القاموس المحيط األفعال 324/014

 محمد القيروان عبد هللاأبو  العشرات في اللغة 321/014

 السكاكي مفتاح العلوم 322/014

 الحسن احمد بن فارس أبو (غير موجود 3ج)ماعدا  5ـ ج1ج: مقاييس اللغة 323/014

 السعود أبوعباس  الجموع ألوانفي  ليصالف 320/014

 ابن فارس اللغوي كتاب الفرق 325/014

 بهانيحمزة بن الحسن االص في األمثال السائرةالدرة الفاخرة  326/014

على ضوء اللغات  دراسة النحو العربي إلىالمدخل  327/014
 السامية

 عبد المجيد عابدين

 السيوطي جالل الدين النحو والنظائر في األشباه 328/014

 أبو البقاء عبد هللا العكبري شرح المية العرب 329/014

 2وج 1ج/ للتراث العربي المطبوعالمعجم الشامل  334/014
 5وج

 صالحية محمد عيسى. د

 ابن األثيرمجد الدين  منال الطالب في شرح طوال الغرائب 331/014

 كمال إبراهيم بدري. د علم اللغة المبرمج 332/014

 أبو محمد عبد هللا البطليوسي كتاب الحلل في إصالح الخلل من كتاب الجمل 333/014

 محمد عبد العزيز عبد هللا التي مرت بها المراحل: اللغة العربيةسالمة  330/014

 األزهريخالد بن عبد هللا  األزهريةمتن  335/014

 بن سيده إسماعيلعلي بن  شرح المشكل من شرح المتنبي 336/014

 احمد مختار عمر. د علم الداللة 337/014

األحكام من في استنباط اثر الداللة النحوية واللغوية  338/014
 آيات القران الشرعية

 السعدي عبد القادر عبد الرحمن



 الصغاني رضي الدين الحسن في اللغة دالشوار 339/014

 الورد محمد األميرعبد  في الدراسة النحوية األوسطمنهج االخفش  304/014

  لفيف من المستشرقين  7ـ ج1ج:الحديث النبوي أللفاظالمعجم المفهرس  301/014

 ناجية غافل مراني بين العربية واالنكليزية مفردات متناظرة 302/014

 فتحي عبد الفتاح وإعراباالجملة العربية نشأة وتطور  303/014

 شوقي ضيف. د تيسير النحو التعليمي قديما وحديثا 300/014

 محمود عبد . د الملكة اللسانية في نظر ابن خلدون 305/014

 محمد خليل مراد . د كتاب شرح اللمع لجامع العلوم  306/014

 للبغدادي  األدبخزانة  307/014

 مجهد جيجان. د مذاهبه وتيسيرهالنحو العربي  308/014

 االلوسي  إسماعيلقيس . د الطلب عند النحويين البالغين  أساليب 309/014

 ابراهيم مصطفى أحياء النحو  354/014

 ناسالشم إبراهيماوس  أبو  تعديته ولزومه: القران الكريمالفعل في  351/014

 احمد سليمان زعارير ألف سؤال وجواب العربية اللغة في الخضراء الموسوعة 352/014

 إعداد محمد عوض العايدي 3مج/ الكريم القران آليات الموضوعي الفهرس 353/014

 سالم عبد الرزاق طاتوفهرس المخط 350/014

  مجموعة المصطلحات العلمية والفنية 355/014

 عباس السامرائي دراسة في حروف المعاني الزائدة  356/014

 المجمع العلمي اللغة العربية والنهضة القومية 357/014

 دائرة التراث العربي واإلسالمي ندوة األصل المشترك للغات العراقية القديمة 358/014

 منصور الثعالبي أبو 2،خ1ج/اآلدابلباب  359/014

 محمد حساسة عبد اللطيف. د النحو والداللة  364/014

  بالمر. آر . أف علم الداللة  361/014

 الفارسيعلي  أبو 2ج/ السبع ءاتالحجة في علل القرا 362/014

 نهاد فليح العاني. د المبنية لغير الفاعل  األفعالمعجم  363/014

 السامرائيفاضل . د ابن جني النحوي 360/014

 صالح دواي. د دراسات في علم النحو 365/014

 عادل فاخوري اللسانيات التوليدية  366/014

 عبد المجيد النعيمي الواضح  اإلمالء 367/014

 عباس علي القرغولي المتوسط اإلعراب 368/014

 اللغة  أئمة اللغة في شذوذ اللغة  369/014

 بكر االنباري أبو الزاهر في معاني كلمات الناس  374/014

 الزجاجيأبو القاسم  نسخة 2/ في علل النحو اإليضاح 371/014

 احمد قصير العاملي متن االجرومية  372/014

 نعمة رحيم العزاوي. د  مظاهر التطور في اللغة العربية  373/014

 فاخوريعادل . د اللسانيات التوليدية والتحويلية  370/014



 خالد بن عبد هللا  األزهريةمتن  375/014

 ابو طاهر  النحويين أخبار 376/014

 حسن عون دراسات في اللغة والنحو العربي 377/014

  شذا العرف في فن الصرف 378/014

 نعمة رحيم العزاوي. د في حركة تجديد النحو وتيسيره في العصر الحديث 379/014

 ابو الطيب اللغوي في كالم العرب األضداد 384/014

 محمد شاكر الكتبي فوات الوفيات  381/014

 سعيد بن هبه الحدود والفروق  382/014

 سيبويه كتاب سيبويه 383/014

 ابن جني المنصف 380/014

 فتحي عبد الفتاح. د ظاهرة الشذوذ في النحو العربي 385/014

 المبرد واألدبالكامل في اللغة  386/014

 ابن الحاجب االمالي النحوية  387/014

 ابن الجزوي النشر في القراءات العشر  388/014

 ابن السراج البغدادي في النحو األصول 389/014

 ابن قتيبة مشكل القران  تأويل 394/014

 المبرد  المقتضب 391/014

 المطرزي غرب في ترتيب المعربالم 392/014

 بكر االنباري أبو العربية  أسرار 393/014

 الزبيدي تاج العروس  390/014

 احمد كمال  الفارسيةالمرجع في قواعد اللغة  395/014

 الطيب البكوشي التصريف العربي  396/014

 ابن يعيش شرح المفصل  397/014

 الرازيمحمد بن أبي بكر   نسخة 3/  مختار الصحاح 398/014

 الحوفي البرهان في علوم القران:  مخطوطة 399/014

 جرجي زيدان  اللغة العربية آدابتاريخ  044/014

 السيوطي المزهر في علوم اللغة  041/014

 ابو طاهر القران  إعراب 042/014

 ابن السكيت واالصميعي األضدادثالثة كتب في  043/014

 مهدي المخزومي مدرسة الكوفة  040/014

 ابن السيد البطليوسي الفرق بين الحروف الخمسة  045/014

 مهدي المخزومي عبقري من البصرة الدرس النحوي في بغداد  046/014

 عبد العال سالم . د  القرآنيةمعجم القراءات  047/014

 حسين نصار. د دراسات لغوية  048/014

 ابن هشام  مغني اللبيب 049/014

 محمود فهمي حجازي. د قضايا في مسلم اللغة العربية  014/014



 عباس حسن اللغة والنحو بين القديم والحديث 011/014

 السرقسطي األفعال 012/014

 خديجة احمد مغني نحو القراء الكوفيين 013/014

 للوزير ابي عبد  سمط الاللي 010/014

 للصيمري التبصرة والتذكرة 015/014

 عبد السالم هارون نوادر المخطوطات  016/014

017/014   

 الزجاج وإعرابهمعاني القران  018/014

 الفيروز ابادي القاموس المحيط 019/014

 ابو بكر الزبيدي طبقات النحويين واللغويين 024/014

 ابن خالويه ثالثين سورة من القران الكريم إعراب 021/014

 جنيابن  اإلعرابسر صناعة  022/014

 األوسطاالخفش  معاني القران 023/014

 تمام أبو ديوان الحماسة  020/014

 علي رضا المرجع في اللغة العربية  025/014

 عبد السالم هارون معجم شواهد العربية  026/014

 الصفاني العباب الزاخر واللباب الفاخر 027/014

 الكرماني غرائب التنزيل وعجائب التأويل  028/014

وفق نزول  الكريم القران أللفاظالمعجم المفهرس  029/014
  نسخة2/الكلمة

 سعيد اللحاممحمد 

 البقاء العكبري أبي التبين عن مذاهب النحويين  034/014

 عبد الفتاح شبلي. د علي الفارسي أبو 031/014

 محمد عوض القران الكريم آلياتالمفهرس الموضوعي  032/014

 األزهري التصريح 033/014

 البن القيم الموقعين  أعالم 030/014

 ابن جني المحتسب 035/014

 السالم هارون عبد فهارس معجم تهذيب اللغة  036/014

 ابن السكيت كنز الحافظ 037/014

 غانم قدوري محمد رسم الصحف 038/014

 حسن هادي عبد النبي "شرح السيرافي"في  اللغوية الكوفيين آراء 039/014

 مهدي المخزومي في النحو العربي قواعد وتطبيق  004/014

 الحولي الكاتب أدب 001/014

 ابن فارس ألصاحبي 002/014

 ابن الشجري االمالي الشجرية  003/014

 علي البغدادي أبو ذيل االمالي والنوادر 000/014

 تحقيق مي الصواف تفسير البيات المعاني 005/014



 ثعلب مجالس ثعلب  006/014

 السنحاوي  اإلفادةسفر السعادة وسفير  007/014

 علي المقالي أبي االمالي 008/014

 عبدهمحمد . د النحو المصفى  009/014

 ابن هشام شرح شذور الذهب 054/014

 التوحيدي والمؤانسة  اإلمتاع 051/014

 ابن هشام المسالك أوضح 052/014

 السيوطي بغية الوعاة  053/014

 ابن الحاجب الكافية في النحو  050/014

 ابن عصفور المقرب 055/014

 األصفهاني التنبيه على حدوث التصحيف 056/014

 محمود سمارة أبو عجمية. د اللغة العربية نظامها وآدابها وقضاياها المعاصرة 057/014

 مصطفى الشهابي المصطلحات العلمية في اللغة العربية  058/014

 خديجة الحديثي. د سيبويه كتابه وحياته 059/014

 مكي بن ابي طالب الكشف عن وجوه القراءات السبع 064/014

 شوكت علي عبد الرحمن الرخصة النحوية  061/014

 عبد الرضا علي. د الشطرين  العروض والقافية في شعر 062/014

 اء العكبريبقال أبو الحديث النبوي إعراب 063/014

 ابو جعفر النحاس القران  إعراب 060/014

معجم : تطور الداللة المعجمية بين العامي والفصيح 065/014
 ج2/ داللي

 عبد هللا الجبوري. د

 اء العكبريأبو البق القران  إعرابالتبيان في  066/014

 مصطفى جواد. د في التراث اللغوي 067/014

 الفيروز ابادي المثلث المختلف المعنى 068/014

069/014   

 صادق مهدي الحسيني شرح الصمدية 074/014

  ربع يس من مصحف المدينة المنورة 071/014

بحوث التدريسيين التي تم تعضيدها في كلية التربية  072/014
87-88 

 الراوي إقبال

 جعفر احمد بن محمد أبي اتورالمشهشرح القصائد التسع  073/014

 علي عبد هللا العنبكي  وقرآنية دراسات لغوية 070/014

 ابن مالك ألفيةعلي  شرح االشموني 075/014

 حازم البكري الصديقي. د ج2/والموروثات التراثية الموصلية األلفاظمعجم  076/014

077/014   

078/014   

079/014   



جمع : نصوص من كتاب تكملة العين للخارزنجي 084/014
 وتوثيق ودراسة

 الحياليعامر باهر أسمير . د

 حسين الحسيني شرح الدائرة الهندية في معرفة سمت القبيلة  081/014

 ابن مالك شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ 082/014

 احمد مطلوب. د التشريع اللغوي وبحوث اخرى 083/014

 احمد علم الدين الجندي. د اللهجات العربية في التراث 080/014

 الحسين شرفعبد  المراجعات  085/014

 محمد عبد هللا جبر. د في اللغة العربية  األصوات وأسماء فعالاأل أسماء 086/014

 ابي علي الحسن الفارسي المسائل العضديات  087/014

 علي عبد هللا العنبكي. د الحمل على المعنى في العربية  088/014

 الجليل يوسفحسنى عبد .د اللغة العربية بين األصالة والمعاصرة 089/014

 عبد الكريم إبراهيم عوض  المتحف في رسم المصحف 094/014

بين الدرس الصوتي القديم  القرآنيةالقراءات  091/014
 والحديث

 مي فاضل الجبوري

 علي جميل حرب . د في اللغة العربية اإلمالء كتاب  092/014

 عصام نور الدين . د الفعل في شامية ابن الحاجب أبنية 093/014

 حسين منديل العكيلي . د  اللغة العربية  يي فالجانب الروح 090/014

 مؤيد آل صوينت. د نسخة2/  انتظام المعرفة اللغوية 095/014

 ردينان دي سوسورف علم اللغة العام 096/014

ة في قواعد رسم الكتابة العربية حصنظرات فا 097/014
 تاريخ األدب العربيوضوابط اللغة وطريقة تدوين 

 ة االثريمحمد بهج

وطريقة تدوين تاريخ  وضوابط اللغة علوم الحديث 098/014
 األدب العربي

 عبد الكريم زيدان

 السامرائي صالح فاضل. د  نسخة 3/  القرآنيمن أسرار البيان  099/014

 محمد حماسة عبد اللطيف. د النحو والداللة  544/014

 كريم حسين ناصح الخالدي. د أصالة النحو العربي 541/014

 احمد محمود صبحي. د في علم الكالم 542/014

 الغزالي  األصولالمستصفى في علم  543/014

540/014   

 زهير غازي زاهد. د لغة الشعر عند المعري دراسة لغوية فنية 545/014

 احمد نصيف الجنابي. د ظاهرة التقابل في علم الداللة 546/014

 للثعالبي األدبلباب  547/014

  للعين  األلفيةشروح  شرح شواهد 548/014

 عبد الحميد الشلفاني. د الرواة اإلعراب 549/014

 داود البطار تفسير سورة النساء 514/014

 عوض المرسي . د ظاهرة التنوين في اللغة العربية  511/014

 البن خالويه معجم لغوي/ كتاب ليس في كالم العرب 512/014



 النحاس القران للنحاس إعراب 513/014

 خديجة الحديثي. د الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه 510/014

للمصطلحات العلمية في مراحل  المعجم الموحد 515/014
 التعلم العام

 المجمع العلمي العراقي

 مهدي صالح سلطان. د في المصطلح ولغة العلم 516/014

 عادل محمد عبد الرحمن. د العامل اللفظي الجار 517/014

 زين كامل الخويكي. د الزوائد في الصيغ في اللغة العربية في االفعال 518/014

 قباوة فخر الدين الجنى الداني في حروف المعاني 519/014

 كريم حسين ناصح الخالدي. د ظاهرة الحذف البديل المعنوي من 524/014

521/014   

522/014   

523/014   

 آقاي حسين واأليامكتاب مستطاب وقايع الشهور  520/014

 الدلجي شهاب الدين احمد الفالكة والمفلوكون 525/014

 عبد الحسين موسى وادي البحث اللغوي 526/014

 محمد االصفيعلي  دراسات في القران الكريم  527/014

 مؤسسة النبهان القران الكريم أللفاظالمعجم المفهرس  528/014

 ابتسام مرهون. د  القرآنيةمعجم الدراسات  529/014

 األزهريخالد   األزهريةالحواشي  534/014

 ابن دريد الحنمال 531/014

 محمود محمد الظاهي. د في النحو  األصولفهارس كتاب  532/014

يوسف متي قوزي ومحمد .د.أ قواعد ونصوص: آرامية العهد القديم  533/014
 كامل روكان

 عبد الفتاح الشبلي. د في القراءات واللهجات اإلمالة 530/014

  الكتب العربية  إحياءقائمة  535/014

 شالش هاشم طه. د المهذب في علم التصريف 536/014

 بحوث مؤتمر 2ج/  واألدبيةاالتجاهات الحديثة في الدراسات النحوية  537/014

538/014   

 د هادي نهر.ا نسخة 3/  يفالصرف الوا 539/014

 إبراهيم السامرائي. د:تحقيق بي إسحاق الزجاجأل اإلنسانخلق  504/014

 ابن هشام االنصاري شرح اللمحة البدرية في اللغة العربية  501/014

 احمد مطلوب. د دراسة ومعجم: البيئة في صحيح مسلم 502/014

 سعدون بن احمد . د (ال)القول الفصل في حقيقة  503/014

 عبد الفتاح حسن. د ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية  500/014

 احمد مطلوب واخرون. د األرقام العربية 505/014

 مطلوباحمد . د أخرىالتشريع اللغوي وبحوث  506/014



 كامل الخويسكي زين. د واألدبفي اللغة  507/014

 السامرائي صالح فاضل. د  نسخة3/  الجملة العربية والمعنى 508/014

 (سيد طنطاوي)قدم لـ القران الكريم  ألفاظ إعرابمعجم  509/014

 خديجةالحديثي. د المدارس النحوية  554/014

 النجارنادية . د نحوية ولغوية أبحاث 551/014

 عبد السالم هارون اإلمالءقواعد  552/014

 نادية رمضان. د داللية ومعجمية أبحاث 553/014

 وآخرونكوركيس عواد  /تح الرسائل المتبادلة بين الكرفلي وتيمور 550/014

 األلفالمستدرك على : السرياني األدبمعجم  555/014
 2مج/ حرف الباء

لجنة المعجم ـ هيئة اللغة 
 السريانية

 نعمة رحيم العزاوي النقد اللغوي عند العرب 556/014

 ابراهيم انيس. د اللغة  أسرارمن  557/014

 رابح بو معزة نظرية النحو العربي ورؤيتها لتحليل البنى اللغوية  558/014

 نادية رمضان. د اللغة وعلم اللغة قديما وحديثا 559/014

 (خمسة اجزاء)حسن عز الدين (كلمات القرانبلمعجم وتفسير لغوي )مخطوطة الجمل 564/014

 عاطف فضل محمد (2)مقدمة في اللسانيات  561/014

 عاطف فضل محمد. د النحو الوظيفي 562/014

 محمود حسني مغالسة (2)في الميزان  األوائلقراءات النحاة  563/014

 احمد عبد الستار نحو الفعل 560/014

 احمد عبد الستار الجواري (2)القران نحو  565/014

 احمد عبد الستار الجواري نحو المعاني 566/014

 اميل بديع يعقوب. د واإلعرابموسوعة النحو والصرف  567/014

التراكيب التوليدية التحويلية في شعر الراعي  568/014
 (2)النميري

 حميد حمد إسماعيل

/ (1)الجرجانيالدرس الداللي عند عبد القاهر  569/014
 نسخة3

 تراث حاكم الزيادي. د

 اديب سيف. د وظائف العناصر االسمية  574/014

 ابن عصفور االشبيلي ضرائر الشعر 571/014

 محمد بن علي المظفر عن ابن العباسلغات القران المروية  572/014

 رياض يونس. د دراسات في النحو العربي 573/014

 حسين القوتلي. د العقل فهم القران  570/014

 فخر الدين قباوة. د األسماء واألفعالتصريف  575/014

 ابو البركات االنباري 2القران ج إعرابالبيان في غريب  576/014

 جمال حمود اللغة عند لودفيغ فتغنشتاينفلسفة  577/014

 ران كيمبسون (السيمانطيقا)نظرية علم الداللة  578/014

 عبد الرحمن فرهود  دراسات في ظواهر نحوية  579/014



 البي بكر الصولي الكاتب أدب 584/014

 خالد بن اسماعيل بن مهنا الكندي التحليل النحوي في الدرس اللغوي 581/014

 الحسن بن قاسم المراوي البن مالك األلفيةشرح  582/014

 عبد القادر عبد الجليل . د النحوية  األدواتالمعجم الوظيفي لمقياس  583/014

 رةياحمد عما إسماعيلد .أ المناهج اللغوية والمستشرقون  580/014

 يحيى عباينه. د انية نعغة الكلال 585/014

 محي الدين ابن عربي تفسير القران الكريم 586/014

 احمد علم الدين. د نحو القلوب الصغير والكبير  587/014

 عبد الواحد خيري. د التركيبية والبنيات الدالليةالبنيات  588/014

 عبد القادر عبدالجليل في التراث العربي  األصولمعجم  589/014

 حسين منصور الشيخ المحلي للمفردات النحوية  اإلعراب 594/014

591/014   

والدراسات  المماثلة والمخالفة بين ابن جني 592/014
 الصوتية الحديثة

 حمد بني احمد سالم.د

 عبدهللا احمد بن احمد. د النحو العربي بين القديم والحديث 593/014

 نجاح كبة . د مقاربات بين اللغة وعلم النفس 590/014

 للخطيب التبريزي شرح مقصورة ابن دريد  595/014

 القادر عبد الجليل عبد. د البنية اللغوية في اللهجة الجاهلية 596/014

 إبراهيم. د تاريخ وتطورالعربية  597/014

 احمد عمايرة إسماعيل نشأة الدراسات اللغوية العربية  598/014

 احمد عبد الستار نحو التيسير  599/014

 هادي نهر. د نسخة 0/  اللسانيات االجتماعية عند العرب 644/014

 حمد عبد الوهاب حسن.د التغليب في القران الكريم 641/014

 جيفري اللغويةالمدارس  642/014

 احمد عمايرة إسماعيل. د واللغة  االستشراقبحوث في  643/014

  ناصح الخالدي كريم حسين. د نظرية المعنى في الدراسات النحوية  640/014

 زنكنة شيماء رشيد محمد. د نسخة5/ الخالف النحوي في ترتيب الجملة  645/014

 زهير عبد المحسن سلطان. د االنتصار لسيبويه على المبرد 646/014

 الجليل عبد القادر عبد. د ن2/ الشمالي اإلقليمالداللة الصوتية والصرفية في لهجة  647/014

 الحسن علي بن فضال  وأب اإلعرابشرح عيون  648/014

 احمد عبد هللا القاضي. د التذييل والتكميل في شرح التسهيل  649/014

 عبد الرزاق الشط أيمن ابن قيم الجوزية  اإلمام 614/014

 عبد القادر عبد الجليل . د علم اللسانيات الحديثة  611/014

 احمد عمايرة إسماعيل. د دراسات لغوية مقارنة 612/014

 ابن عمر الزمخشري البالغة  أساس 613/014

 الجعبري عمر إبراهيم التذكير في التأنيث والتذكيرتدميث  610/014



 بن جني الفتح عثمان وأب  بتحقيق سميح أبو مغلي العربيةاللمع في  615/014

 القاسم بن علي الجريري درة الغواص في أوهام الخواص 616/014

 إسماعيلنورا محمد . د الواحدة القرآنيةتأويل الجملة  617/014

 رياض يونس. د مهدي المخزومي  618/014

 محمد منير  القران الكريم آياتمعجم  619/014

 ابو الفتح ابن جني التصريف الملوكي 624/014

 محمد عبدالفتاح الخطيب. د بين الصناعة النحوية والمعنى عند السمين الحلبي 621/014

 علوي إسماعيل حافظ نسخة 3/ اللسانيات  أسئلةاللغة  أسئلة 622/014

 االزناد األزهر. د رفنيةنظريات لسانية ع 623/014

 مبارك حنون للغة العربية   اإليقاعيفي التنظيم  620/014

 االزهر الزناد. د فصول في الداللة  625/014

 ن وآخروندليل محمد بوزيا اللغة والمعنى 626/014

 احمد المتوكل  نسخة 0/  الخطاب وخصائص اللغة العربية 627/014

 جورج بول التداولية 628/014

629/014   

634/014   

631/014   

 محمود إبراهيم قراءة معاصرة في أعجاز القران  632/014

 البي بكر محمد بن دريد جمهرة اللغة  633/014

 البي علي الحسن الفارسي الحجة في علل القراءات السبع 630/014

 هشام بن احمد االندلسي التعليق على الموطأ 635/014

 عبد هللا محمد التلمساني أبو وإعرابه على األبواب االقتضاب في غريب الموطأ 636/014

 جمال الدين عبد هللا الفكاهي مجيب الندا في شرح قطر الندى 637/014

 عبد الباسط المناسي (مغنى اللبيب)فتح الغريب المجيب  638/014

 القاسم بن الحسين الخوارزمي شرح المفصل 639/014

604/014   

601/014   

 علي كاظم. د الفروق اللغوية في العربية  602/014

 عباس هاني الجراح. د واللغوية ونقدها األدبيةتحقيق النصوص  603/014

 عبد الوهاب حسن محمد. د دراسة لغوية ونحوية في تفسير البيضاوي 600/014

 محمد بن عمر. د واآلياتعلم المناسبات في السور  605/014

 غينتسلر  أدوين في نظرية الترجمة اتجاهات معاصرة  606/014

 جيفري بومل النظرية النحوية  607/014

 روبير مارثان في سبيل منطق للمعنى 608/014

 اندريه مارثينه وديناميتها  األنسوظيفة  609/014

 جان بريغو  األلفاظالمولود دراسة في بناء  654/014



 عبيد القاسم ابن سالم أبو كتاب السالح 651/014

 العطية  إبراهيمخليل  وكتابة الهمز األنصاريزيد  أبو 652/014

 انطوان الدحداح  معجم قواعد اللغة العربية في جداول ولوحات  653/014

 ابي عبيد القاسم بن سالم كتاب السالح 650/014

 -:كتاب واحد يتضمن البحوث االتية  655/014
 النميري رواية ابي سعيد السكري  ديوان جيران العود -1

 مرسلة في اساس البالغة للزمخشري توثيق الشواهد ال -2

 .التحليل عند النحاة  -3
 .النحاة واالستشهاد بالحديث الشريف  -0
 .االحتجاج للقراءات بواعثه وتطوره واصوله وثماره  -5

 .كتاب فعل وافعل  -6
 .كتاب الخط ال  -7
 . األخبار أقسام-8

 محمد نبيه حجاب

 علي جميل . د معجم المصطلحات الصرفية  656/014

 البن الحاجب 2ج/1في شرح المفصل ج اإليضاح 657/014

 محمد عبد الفتاح. د ضوابط الفكر النحوي  658/014

 البن ايان  شرح التعريف بضروري التصريف 659/014

 البن والد المقصور والممدود 664/014

 الحق احمد محمدعبد  في كتاب سيبويه اإلعالل 661/014

 البن بابشاذ التصريف أصولمقدمة في  662/014

 المنصف عاشور ظاهرة االسم في التفكير النحوي 663/014

 دليلة مزور النحوية بين النحاة وعلماء الداللة  األحكام 660/014

 محمد عبد الفتاح الخطيب. د بين الصناعة النحوية والمعنى  665/014

 محمد علي وفاء. د نسخة2/ االستثناء على القاعدة النحوية  666/014

 هشام ابراهيم عبد الرزاق، د حيوة دراسة نحوية ولغوية  أبيقراءة  667/014

 محمد الهادي الطرابلسي . د المبالغة بين اللغة والخطاب ديوان الخنساء انموذجا  668/014

 رشيد العبيدي. د معجم الصوتيات  669/014

 خالد عبد الحليم . د النبر في العربية  674/014

 شوكت علي درويش. د نسخة2/ القرآنية في القراءات  ا  االلتفات نحوي   671/014

 نافع علوان بهلول. د الداللة الزمنية للجملة العربية  672/014

 القرآنيةفي اضهار المعاني  وأثرهالتفسير اللغوي  673/014
 (دراسات في علم التفسير)

 عثمان حسين عبد هللا. د

 2نسخة ـ ج0 1ج/  على طريق التفسير البياني 670/014
 نسخة2 0نسخة ـ ج0 3نسخة ـ ج0

 فاضل السامرائي. د

واللسانيات المعرفية في القران  البنى التصورية 675/014
 الكريم 

 بو شعيب راغين. د

 عبد القادر حسين. د القران والصورة البيانية   676/014



بنية الجملة ودالالتها البالغية في ادب ابن المقفع  677/014
 دراسة تركيبية تطبيقية

 محمد كراكبي. د

في الخطاب القراني سورة  اإليحائيةتجليات الداللة  678/014
 أنموذجاالتوبة 

 فخرية غريب قادر. د

القران الكريم بين النحويين  الحروف العاملة في 679/014
 والبالغيين

 هادي عطية مطر الهاللي. د

 ابراهيم محمد عبد هللا . د التعريض في القران الكريم  684/014

 محمد محمد يونس. د المعنى وظالل المعنى  681/014

 ابتسام مرهون. د جمالية التشكيل اللوني في القران الكريم  682/014

 قاسم محمد سالمة النعت في القران الكريم  أسلوب 683/014

 د هادي نهر .أ علم الداللة التطبيقية في التراث العربي  680/014

القران  أسلوبدالالته وتطبيقاته في : االقتضاء  685/014
 الكريم 

 اشواق محمد. د

 للعالمة ابن بردي مجموعة الشافية من علمي الصرف والخط 686/014

 ابي جعفر احمد ابن النحاس القران إعراب 687/014

 للحافظ جالل السيوطي  في علوم القران  اإلتقان 688/014

 األنصاريالعالمة سراج  تفسير غريب القران  689/014
 الشافعي

 إسماعيلعبد الرحمن بن  في القراءات السبع المعاني من حرز االماني  إبراز 694/014
 الدمشقي 

 البقاء العكبري  أبو القراءات الشواذ إعراب 691/014

692/014   

  األنصاريابن هاشم  شرح جمل الزجاجي 693/014

 ابي عبد الرحمن  غريب القران وتفسيره 690/014

 صاحب ابو جناح. د دراسات في نظرية النحو العربي وتطبيقاتها 695/014

   البي في القراءات الزوائد المروية   اإلشارات مصطلح 696/014

 عبد القاهر الجرجاني درج الدرر في تفسير القران العظيم 697/014

 لالخفش معاني القران 698/014

 أميل بديع يعقوب. د الصرفية  األوزانمعجم  699/014

 األنصاريللشيخ زكريا  القران العظيم  إعراب 744/014

 الجرجاني عبد القاهر شرح الجمل في النحو  741/014

 عادل فتحي رياض. د الجهود النحوية لبدر الدين الزركشي  742/014

 محمد متولي منصور. د البرهان في علوم القران  743/014

 الشيخ احمد بن يوسف الحلبي عمدة الحفاظ 740/014

 لعمر بن قاسم االنباري البدور الزاهرة 745/014

 خالويهالبن  مختصر في شواذالقران من كتاب البديع 746/014

 شوكت علي عبد الرحمن .د بين ورش وحفص اإلعرابيةالعالمة  747/014



 علي عبد هللا العنبكي. د نسخة3/ القرآنيةالبناء اللغوي في الفواصل  748/014

 د عمار ساسي.أ النحو والبالغة  إلىالمدخل  749/014

دراسة حروف المعاني في معجم تاج العروس  714/014
 للزبيدي

 محمد خلفسندس .د

 عبد السالم المسدي. د التفكير اللساني في الحضارة العربية  711/014

 لالمام نور الدين الباقولي  القران وعلل القراءات  إعراب 712/014

 محمد ابراهيم شادي. د الحوار في القران الكريم 713/014

 ابي يحيا زكريا االنصاري بشرح شذور الذهب  األدببلوغ  710/014

 شهاب احمد ابراهيم . د غة العربية  لفي ال الفروق النحوية 715/014

 مصطفى شاهر مخلوف. د اسلوب الحذف في القران الكريم  716/014

 اسعد خلف العوادي. د كتاب سيبويه  سياق الحال في 717/014

 فاضل صالح السامرائي. د  نسخة 0/  تحقيقات نحوية 718/014

719/014   

 مصطفى رمزي االنطاكي عن شروح مغني اللبيب األريبغنية  724/014

 عمر عبد الهادي . د في القران الكريم  أسلوبيةظواهر  721/014

 لبدر الدين الدماميني تحفة الغريب في الكالم على مغني اللبيب  722/014

 شكري المبخوت انشاء الغني وشروطه النحوية والداللية  723/014

 خالد عبود حمودي  األصوليينالبحث الداللي عند  720/014

 ابي عبد هللا محي    اإلعرابفي قواعد  اإلعرابشرح  725/014

 عالء الدين مصطفى  القرآنيةالنظير ودوره في توجيه القراءات  726/014

جاسم الحاج جاسم محمد . د عبيد القاسم بن سالم ألبيكتاب القراءات  727/014
 الدليمي

في شرح شعر  الدراسات اللغوية في كتاب النظام 728/014
  نسخة2/ المتنبي وأبي تمام 

 حليم حماد سليمان العسافي. د

 ابتسام ثابت محمد . د التعامل في العربية  729/014

 صفي الدين الحلي  شرح الكافية البديعة 734/014

 مصطفى غلفان. د في اللسانيات العامة  731/014

 بشير داود سليمان الدراسات اللغوية في قراءة عكرمة 732/014

 عامر فائل محمد. د الخالف النحوي في االدوات  733/014

 محسبمحي الدين . د علم الداللة عند العرب  730/014

دراسة : اعتراضات ابن مالك على الزمخشري 735/014
 نسخة2/ نحوية 

 عادل فتحي رياض. د

 عبد الكريم شديد محمد. د في اللغة العربيةالمشترك اللفظي  736/014

 البي محمد عبد هللا البطلوسي رسائل في اللغة 737/014

 احمد محمد صافي تصريف القول في القصص القراني 738/014

 محروس محمد ابراهيم . د البنية الصرفية واثرها في تغير الداللة  739/014

 محمد بن صالح التوجيه النحوي 704/014



 عبد الرزاق احمد. د علم الوضع دراسة في فلسفة اللغة  701/014

 منال محمد هشام. د نظرية المقام عند العرب في ضوء البراغمانية  702/014

 للحنبلي التصحيح اللغوي 703/014

 كاظم ابراهيم كاظم. د االستثناء في التراث النحوي والبالغي 700/014

705/014   

 الشاذلي  اإلعرابية األبنيةقضايا في معالجة  706/014

707/014   

 الصبيحي األخضرمحمد  ص ومجاالت تطبيقهعلم الن إلىمدخل  708/014

 يديابتهال كاصد ياسر الز  معاني القرانفي كتب  األصواتعلم  709/014

 مهدي حارث الغانمي. د لغة قريش 754/014

 عبد الحميد السيد. د العربيةدراسات في اللسانيات  751/014

 عزمي محمد عيال سلمان . د حق الصدارة في النحو العربي 752/014

 ابي جعفر احمد بن محمد النحاس شرح ابيات سيبويه 753/014

 كاظم ابراهيم كاظم. د النحو الكوفي  750/014

البي محمد عبد هللا ابن هشام  من رسائل ابن هشام النحوية 755/014
 النحوي

رسالة االفصاح ببعض ماجاء من الخطأ في  756/014
 االيضاح

 البن الطراوة النحوية

 للعالمة جمال الدين االنصاري اإلعرابعن قواعد  اإلعراب 757/014

 سندس محمد خلف الجميلي. د  األلفاظتقارض  758/014

 عادل فتحي رياض. د سلسلة دقائق البحث النحوي 759/014

 دابراهيمالخولي.أ متشابه القران  764/014

 بدر الدين الزركشي تأصيل البنا في تعليل البنا 761/014

 محمد محمد يونس. د مدخل الى اللسانيات 762/014

 سعيد السيرافي ألبي نسخة2/ القراء إدغام 763/014

اسلوب التوكيد اللغوي في منهج وصفي في التحليل  760/014
 اللغوي 

 عمايرةخليل احمد . د

 البي بكر محمد االزدي غاية المقصود في المقصور والممدود 765/014

 عبد القادر المهيدي بحوث في اللغة  766/014

 ابراهيم محمد عبد هللا. د مكان النحو في نظرية النظم 767/014

 الطيب البكوش  معالم الحداثة في الكلمة  768/014

 علي عبد هللا حسين العنبكي. د نسخة2/ عند المبردظاهرة رد الرواية الشعرية  769/014

 شوكت علي عبد الرحمن العالمة االعرابية بين ورش وحفص 774/014

 عبد القاهر الجرجاني شرح الجمل في النحو 771/014

 عادل فتحي رياض. د الجهود النحوية لبدر الدين الزركشي 772/014

 محمد متولي منصور . د البرهان في علوم القران  773/014



 الشيخ احمد بن يوسف عمدة الحافظ في تفسير اشرق االلفاظ 770/014

 القاسم االنصاري البدور الزاهرة  775/014

 علي عبد هللا حسين العنبكي. د ضاهرة رد الرواية الشعرية عند المبرد 776/014

777/014   

الكريم القران  إعرابالخالف النحوي في كتب  778/014
 نسخة2/ حتى نهاية القرن الثامن للهجرة

 عماد مجيد العبيدي. د

 سعيد جاسم الزبيدي. د القياس في النحو العربي 779/014

االتجاهات / البحث النحوي المعاصر في العراق  784/014
 1968/1990والمضامين 

 مكي نومان مظلوم. د

 المؤلفينمجموعة من  انطولوجيا المعرفة اللغوية  781/014

 الواسطي  شرح اللمع في النحو  782/014

 خير الدين شمسي باشا معجم االمثال العربية  783/014

 ألمهلبيالعباس االزدي  أبو الطيب المتنبي أبيكتاب المآخذ على شراح ديوان  780/014
 ابي محمد المصري عما وقع في الصحاح واإليضاح التبيين 785/014
 ابي القاسم النحوي البن جني شرح اللمع 786/014
 احمد بن ابراهيم الغرناطي مالك التأويل 787/014
788/014       
 البي الحسن الفضل المزني حروف الهجاء 789/014
 سعاد بسنامي. د التحويالت الصوتية والداللية في المباني االفرادية 794/014
 النحويللعالمة جمال الدين  قواعد المطارحة 791/014
 ابي قتيبة عبد هللا بن مسلم غريب الحديث 792/014
 محمود محمد الطنامي. د واألدبفي اللغة  793/014
 لالمام محمود الكرماني البرهان في متشابه القران 790/014
 خديجة محمد الصافي. د نسخ الوظائف النحوية في الجملة العربية 795/014
 محمد الشاوش اصول تحليل الخطاب 796/014
 اسماعيل صادق عبد المنعم. د الوقف الممنوع في القران الكريم 797/014
 محمد محمد داود. د معجم الفروق الداللية في القران الكريم 798/014
 المكارم أبوعلي . د نسخة3/ الجملة االسمية  799/014
 هادي نهر واألدبيةالبحوث اللغوية  844/014
 اسالم ابو النصر علي حسيبة الشرط عند ابي حيان في تفسيره أسلوب 841/014
 ابي بكر االشبيلي قانون التأويل 842/014
دراسة : في العربية بين التركيب والداللة اإلنشاء 843/014

 نسخة2/ ليةوداتنحوية 
 خالد ميالد. د

 رابح بو معزة في القران الكريم الوظيفيةالجملة  840/014
 علي بن عبد هللا السنهوري االجرومية في علم العربيةشرح  845/014
846/014   



المجال الداللي للفعل ومعنى حرف الجر  847/014
 والمصاحب له

 ابراهيم الدسوقي. د

 احمد كشك. د النحو والسياق الصوتي 848/014
 ناصر عقيل احمد اسما الزمان والمكان في القران الكريم 849/014
 المكارم أبوعلي . د نسخة2/  التفكير النحوي أصول 814/014
 خلدون ابو الهيجاء فيزياء الصوت اللغوي ووضوحه السمعي  811/014
 خلدون العموش. د ألقرانيالخطاب  812/014
813/014   
 سلمان محمد سلمان  الجملة الشرطية 810/014
 علي عبد هللا. د البياني العدول النحوي السياقي اإلعجاز 815/014
 محمد سالم صالح. د الداللة والتعقيد النحوي دراسة في فكر سيبويه 816/014
 شعيع السيد. د قراءة الشعر وبناء الداللة 817/014
 عصام عبد المنصف فاعلية المعنى النحوي في بناء الشعر 818/014
 ابي نصر الفتح االشبيلي  األعيانقالئد  العقيان ومحاسن  819/014
 فيصل صفا. د شواهد النحو الشعرية  824/014
 مؤتمر النقد الدولي الثالث عشر ةواللغ واألدبالمرجعيات في النقد  821/014

 الوحيدي إسماعيلاحمد  الكريم القرآنفي  إعالم 822/014
 حافظ اسماعيلي عليوي ةالتداوليات علم استعمال اللغ 823/014
 محمد عديل عبد العزيز. د المناظرةالمقاربة التداولية لخطاب  820/014
 تمام حسان. د واألدب اللغةمقاالت في  825/014
 تمام حسان. د اجتهادات لغوية 826/014
 تمام حسان. د الكريم  القرآنخواطر تأمل لغة  827/014
 علي بن معوف بن عبد نظرية الموضوع في كتاب سيبويه 828/014
 القاسم بن سالم ألبي عبيد الغريب المصنف 829/014
 محمد بن محمد بن ابي بكر فتح اللطيف للبسط والتعريف 834/014
 موسى صالح الزعبي. د التحليل الصوتي للغة العربية عند المستشرقين 831/014
 فيصل ابراهيم صفا الوظيفة وتحوالت البنية 832/014
 اللحيانيسرور  خصائص الرأس الفعلي وظواهر من انتظام المعجم 833/014
 ابي عمرو والكسائي الفروق بين روايتي الدوري 830/014
 فدوى محمد حسان. د اثر االنسجام الصوتي 835/014
 رابح بوحوش اللسانيات وتحليل النصوص 836/014
 محمد علي محمد  القرآنغريب  837/014
 ألبن الخباز النحوي الموصلي النهاية في شرح الكفاية 838/014
 مصطفى بو عناني -أ األبعادالفونولوجيا التوليدية المتعددة  839/014
 محمد عديل عبد العزيز. د التحليل التداولي لخطاب الحجاج النحوي 804/014
 علي بن معيوب المعيوف المركب االسمي في كتاب سيبويه 801/014



 دليلية . د النحوية األحكام 802/014
 فخرية غريب قادر. د القرآنيفي الخطاب  اإليحائيةتجليات الداللة  803/014
 سحر سويلم راضي. د القرآنيةالنحوي والصرفي للقراءات  هالتوجي 800/014
 د عماد ساسي-أ صناعة المصطلح في اللسان العربي 805/014
 محمد ذنون يونس  حاشية الفيشي 806/014
807/014   
 محروس محمد ابراهيم. د في تغيير الداللة وأثرهاالبنية الصرفية  808/014
 محيي الدين محسب. د علم الداللة عند العرب 809/014
لطائف المنان وروائع البيان في نفي الزيادة  854/014

 القرآنوالحذف في 
 د فضل حسن عباس-أ

 محمد حماسة عبد اللطيف.د النحو والداللة  851/014
852/014   
 عبد السالم المسدي. د مباحث تأسيسية في اللسانيات  853/014
 عبد القادر الفاسي النهري. د ذرات اللغة العربية وهندستها 850/014
 امير فاضل سعد. د الترتيب والمتابعة 855/014
 احمد عفيفي .د.أ  نسخة3 / اللغة بين الثابت والمتغير 856/014
 كمال بشر. د دور الكلمة في اللغة 857/014
 مقبول علي بشر. د المعنىاالتساع في  858/014
 عمر عبد هللا يوسف. د الحروف غير العاملة في القرأن الكريم 859/014
المقارن التغير التاريخي  األصواتفي علم  864/014

 لألصوات
 امنه صالح الزعبي. د

 نعوم تشومكي جديدة في دراسة اللغة والفعل آفاق 861/014
 محمد بن صالح . د النحوي التوجيه 862/014
 سهام عبد الوهاب . د اللغوي  ومعجمهاوس بن حجر  863/014
 فوزي حسن الشايب. د  وأصواتقراءات  860/014
 سعود غازي ابو تاكي. د التعانق والحمل 865/014
 عبد الجباربن عربية النحو العرفاني إلىمدخل  866/014
 صابر الحياشة تلوين الخطاب  867/014
 محمد حماسة عبد اللطيف. د الجملة في الشعر العربي 868/014
دراسة في التشكيل  الحركات في اللغة العربية 869/014

 الصوتي
 القرالة زيد خليل. د

 مصطفى احمد بخيت. د تبين المبهم في التراكيب النحوية 874/014
 عادل فتحي رياض. د سلسلة دقائق البحث النحوي 871/014
872/014   
 عبد العال سالم مكرم. د أذ أسلوب 873/014
 وسيمة المنصور. د عيوب الكالم 870/014



 عيسى بن عودة. د المؤنث المجازي ومشكالت التقعيد 875/014
 فوزي حسن الشايب. د وتطورها أصولهاضمائر الغيبة  876/014
 محمد صالح الدين بكر. د اإلعرابنظرة في قرنية  877/014
 علي السيد يونس. د اللغوي تجماليات الصو 878/014
 سعاد بسناسي. د التحوالت الصوتية والداللية 879/014
 منتظر حسن علي والقرع األصل 884/014
 البي عبيدة واالخفش والقراء البحث الداللي 881/014
 فرهاد عزيز محي الدين  نسخة2/ الفاخر البحث اللغوي في كتاب 882/014

حتى نهاية القرن  الداللي في كتب األمثال البحث 883/014
 نسخة 2/ الهجريالسادس 

 فرهاد عزيز محي الدين

 عارف فايز القرعان التقابل والتماثل في القران الكريم 880/014

 علي رمضان االوسي مدخل إلى تفسير الميزان 885/014

 العنبكيحسين علي عبد هللا  نسخة 0/ اللهجات العربية في الضرورة الشعرية 886/014

 قاسم محمد سالمة أسلوب النعت في القران الكريم 887/014

 نوزاد محمد حسن اللغة الكردية  888/014

 محمد غاليم الحاج المعنى والتوافق 889/014

  المروي واألدبعلم اللغة السيمائية  894/014

 كمال بشر.د مدخل/علم اللغة االجتماعي 891/014

 عثمان صادق شريحة مقولة الحرفية 892/014

 انعام محمد عيسى المعين في كتاب البحوث 893/014

 ابراهيم خليل كريم معجم الياء ومعانيها في القران الكريم 890/014

 صبحي البصام تقل استدراك على كتاب قل وال 895/014

والعربي الفصيح في  واآلراميالحضور االكدي  896/014
 لهجات العراق والشام العامية

 عالء الالمي

 إسماعيلهناء محمود . د في ضوء لسانيات النص القرآنيالنحو  897/014

898/014   

 هادي عطية نشأة دراسة حروف المعاني 899/014

االمام ابو سعيد بن الحسن بن  شرح ديوان كعب بن زهير 944/014
 تكنلوجيا/الحسين السكري

 ابو سعيد السيرافي شرح كتاب سيبويه 941/014
 ابو الفتح عثمان بن جني الحماسة أدبياتالمنبه على شرح مشكل  942/014
 جورج بول التداولية 943/014
 احمد المتوكل الخطاب الموسط 940/014
 حافظ اسماعيل علوي نسخة 2/  قضايا ابستمولوجية في اللسانيات 945/014
/ قراءة في التصور التحليلي  الفلسفة وقضايا اللغة 946/014

 نسخة 2
 بشير خليفي

 وراغيمحمد األ نسخة0/  (دواعي النشأة)  نظرية اللسانيات النسبية 947/014



 جبر حيدر محمد. د نسخة 3/  البحث اللساني الحديث في العراق 948/014
949/014   
 جرجس ميشال جرجس.د الحديث األلسنيةعلم  إلىالمدخل  914/014
 لويس جان كالفي نسخة 3/ السياسات اللغوية  911/014
 صالح محمد المطيري األدببنية اللغة وأفق  912/014
 محمد حماسة عبد اللطيف. د بحوث ودراسات نصية‘ فتنة النص 913/014
 ابو السعود احمد الفخراني ملحق علم الصوتيات 910/014
 حامد ناصر . د الفكر اللغوي العربياصول  915/014
 عبد الوهاب المسيري اللغة والمجاز بين التوحيد ووحدة الوجود 916/014
اللغة والتأويل مقارات في الهرميفطيقا والتأويل  917/014

 العربي 
 عمارة ناصر

 ابو السعود احمد الفخراني دراسات في علم الصوتيات 918/014
 روعة محمد األصواتعلم  919/014
 السعود احمد الفخراني أبو نسخة 3/  في علم اللغة العام 924/014
 جان عبد هللا توما. د نسخة3/  تحقيق المخطوطات العربية 921/014
 عبد العزيز احمد عالم.د علمي القراءات واللهجات إلىالمدخل  922/014
 الدين كريم زكي حسام.د ومناهجه إجراءاتالتحليل الداللي  923/014
 محمد داود التنير كنز اللغة 920/014
 برتيل مالمبرج اللسانيات إلىمدخل  925/014
المفصح المفهم والموضح الملهم لمعاني صحيح  926/014

 فقط2مسلم                             ج 
 ابو عبد هللا محمد الخضراوي

 حتىالظاهرة الداللية عند علماء العربية القدامى  927/014
 نسخة 3/  نهاية القرن الرابع الهجري

 ين زرالدصالح ال. د

 محمد المالخا نسخة 3/   الزمن في اللغة العربية 928/014
 عبد بليخ. د السياق وتوجيه داللة النص 929/014
 (هـ071)الجرجاني  (جزءان)درج الدرر في تفسير القران العظيم  934/014
931/014   
 العياشي ادراوي الحواري في التداول اللسانياالستلزام  932/014
 (هـ972)الفاكهي  الفواكه الجنية على متممة الجرومية 933/014
 (هـ1482)للفاسي اإلدغامتحقيق الكالم في قراءة  930/014
 سعدي الضناوي .د نسخة 2/  واألضدادمعجم المترادفات  935/014
معاجم المعاني  مناهج التأليف المعجمي عند العرب، 936/014

 والمفردات
 عبد الكريم مجاهد .د

 جورج متري عبد المسيح.د العربية األفعالمعجم تصريف  937/014
 مهدي اسعد عرار.د الكريم القرآنالمشترك اللغوي في  938/014
 البن قتيبة أدب الكاتب 939/014



 عادل هادي العبيدي. د التفسح في اللغة 904/014
 ابراهيم محمود خليل.د اللسانيات ونحو النصفي  901/014
العلماء، دراسة  الرواة ومشاهير اإلعرابقراءة  902/014

 لغوية
 حسين محيسن ختالل

 حسين محيسن ختالل نية في اللغة العربيةثظاهرة الت 903/014
 صبحي عمو شو الكريم القرآنالشرط والقسم من خالل  أسلوب 900/014
المتغايرة في كتاب دالئل االعجاز لعبد الثنائيات  905/014

 القاهر الجرجاني
 دلخوش جار هللا حسين.د

الحمل على التوهم في كتاب معاني القرأن واعرابه  906/014
 (هـ8)من نهاية القرن

 صدام حمو حمزة. د

 شفيع السيد.د قراءة الشعر وبناء االدلة 907/014
 عبدة الراجحي.د القرآنيةاللهجات العربية في القراءات  908/014
 القرآنفي  اإلعرابمحل لها من الجمل التي ال  909/014

 الكريم
 طالل يحيى الطويخي.د

 ابراهيم خليل. د  مدخل الى علم اللغة  954/014
 الوحدة والتننوع في النظرية النحوية العربية ، 951/014

 دراسة ومعجم 
 حسن حمزة

الحديث النبوي ،دراسة  بناء الجملة العربية في 952/014
 تطبيقية

 سعد الدين المصطفى . د

 نازين عمر عبد الرحمن.د دراسة تركيبية  الكريم ، القرآنالعدد في  953/014
 عادل هادي حمادي.د دراسات ونصوص محققة في كتاب سيبويه 950/014
 عبد العزيز علي سفر.د الممنوع من الصرف في اللغة العربية 955/014
الموسوعة / في البحث الصوتي عند العرب 956/014

 120الصغيرة 
 خليل إبراهيم العطية. د

 حياة شرارة. د 30الموسوعة الصغيرة /فن الترجمة  957/014

 إبراهيم السامرائي. د 145الموسوعة الصغيرة /العربية تواجه العصر 958/014

/ مساهمة العرب في دراسة اللغات السامية  959/014
 19الموسوعة الصغيرة 

 هاشم الطعان. د

 حسين نصار. د 84الموسوعة الصغيرة / العجم العربي  964/014

الموسوعة / حروف اإلضافة في األساليب العربية  961/014
 112الصغيرة 

 يوسف نمر ذياب

الموسوعة / التأثير العربي في الثقافة االسبانية  962/014
 152الصغيرة 

 حكمت األوسي. د

 إبراهيم السامرائي. د 53الموسوعة الصغيرة / مقدمة في تاريخ العربية  963/014

الموسوعة الصغيرة / م المصطلحمقدمة في عل 960/014
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 علي القاسمي. د

 سالم نادر عطية نسخة2/  الزمخشري وجهوده في النحو 965/014



 عباس الرفايعةحسين . د نسخة2/ العدول عن المطابقة في العربية  966/014

 محسن علي عطية. د الواضح في القواعد النحوية واألبنية الصرفية 967/014

 يوسف سحيمات وآخرون المهارات األساسية في الترقيم واإلمالء والنحو 968/014

 العناتي وليد. د العربية في اللسانيات التطبيقية 969/014

 عبد الحميد الدين محيي محمد بشرح المقدمة االجرومية السنية التحفة 974/014

 الرحمن عبد علي شوكت. د العالمة اإلعرابية بين ورش وحفص 971/014

: الكريم نآالقر في" ةعل  ف  "و" ةعل  ف  "و" ةعل  ف  " صيغ 972/014
 نسخة2/ داللية صرفية دراسة

 احمد البرواري قاسم زيرفان

والمحدثين في وضع األصول العلمية جهود العلماء  973/014
 ألسس تحقيق التراث العربي

 ليلى توفيق العمري. د

 3ج)مع مجلدات متفرقة منه/ مجلد18 لسان العرب 970/014
 (  8وج 7وج6وج 0نسختين وج

 ابن منظور األنصاري األفريقي

 العتابيفاطمة ناظم  نسخة2/ االحتكام إلى القياس وحده في النحو العربي 975/014

 حسين علي فرحان العقيلي. د نسخة2/ الجملة العربية في دراسات المحدثين 976/014

الكريم عند السيوطي  القران في البالغي اإلعجاز 977/014
 في كتابيه اإلتقان ومعترك األقران

نادية عبد الرضا علي . د
 الموسوي

 الخالديكريم حسين ناصح . د في الجملة العربية نظرات 978/014

 عبد القادر عبد الجليل. د المعجم المعياري لشبكات الفصائل النحوية 979/014

 علي عبد الفتاح محيي الشمري.د (دراسة نحوية)في نهج البالغة  الخبرية الجملة 984/014

 الجليل عبد القادر عبد.د اللغة بين ثنائية التوقيف والمواضعة 981/014

 حسن الزبيدي ياسين إسراء. د أحمد الفراهيدي في المذهب الكوفيأثر الخليل بن  982/014

النظام النحوي في القران الكريم دالئل النظام  983/014
 نسخة2/ النحوي

 حمد عبد الوهاب حسن.د

 حمد حسن الوهاب عبد. د التنكيت والتبكيت النظام النحوي في القران الكريم 980/014

 األصوات تنازع القران الكريمالنظام النحوي في  985/014
 والمعاني

 حمد حسن الوهاب عبد. د

األصوات اللغوية وظواهرها عند الجاربردي في  986/014
 شرحه على شافية ابن الحاجب

 الحسناوي كاظم عبد مصطفى

قراءة في  اإلطالق والتقييد في النص القرآني 987/014
 المفهوم والداللة

 الجنابي الزهرة عبد سيروان.د

 تحسين فاضل عباس. د القرآني النص في الصوتي االنسجام 988/014

الثنائية والثالثية بين القران الكريم  الحروف معاني 989/014
 ودواوين شعراء المعلقات السبع

 مهدي األمير عبد رزاق. د

اء والزجاج والزمخشري  القرآني النحو 994/014 بين الفر 
 دراسة وصفية موازنة لقضية األثر والتأثر

 علي بن احمد بن سعدون. د

 شهيد األمير عبد عالء. د الداللة المعجمية والسياقية في كتب معاني القرآن 991/014

 كاظم محسن ظاهر. د التركيب اللغوي لشعر المتنبي 992/014



دراسة لغوية  الكريم نآالقر في االعتراضية الجملة 993/014
 أسلوبية

 بقادر القادر عبد. أ

 القاسمي فتاح الدين خير بن القواس الموصلي ـ نحوي ا جمعة بن العزيز عبد 990/014

 الخباص عوض جمعة. د في العربية البدل ظاهرة 995/014

 سعيد جاسم الزبيدي. د في النحو االختيار مذهب 996/014

 الدليمي حماد حليم. د العربية اللغة فقه في الهدية 997/014

بين المعيارية والتطبيق في القران  الفاعل حذف 998/014
 الكريم

 إسماعيل محمد طالب. د

 البركات أبو البر عبد (هـ921ت ) الشحنة ألبن المثلث 999/014

 البكري ختالن محيسن حسين.د نسخة2/  القرآنية المفردة إيحاء 1444/014

 البكري ختالن محيسن حسين.د دراسات في الداللة القرآنية 1441/014

 للخطيب التبريزي القران إعراب في الملخص 1442/014
تحقيق ودراسة من سورة  (م542 -هـ 021)
 (طه)إلى سورة( يوسف)

 الراجحي راشد فاطمة. د

 الراجحي راشد فاطمة. د الكريم القرآن نحو في دراسات 1443/014

/ في معاجم الناطقين بغير العربية المعجمي البناء 1440/014
 نسخة2

 القطيطي خميس محمد. د

 البناء صالح الستار عبد. د نسخة2/ في التعبير القرآني المبالغة صيغ 1445/014

/ معجم جموع التكسير في العربية أبنيتها وداللتها  1446/014
 مجلد 8

 الحموز الفتاح عبد. د

 الحموز الفتاح عبد. د أصوله وعالماته العربية اللغة في الترقيم فن 1447/014

 الحموز الفتاح عبد. د المتشابه اللفظي في شواهد سيبويه النثرية والمعنى 1448/014

 الحموز الفتاح عبد. د نحو اللغة العربية الوظيفي في مقاربة أحمد المتوكل 1449/014

العربية المتحدة بناء فاعول في لهجة اإلمارات  1414/014
 وأصالته

 الحموز الفتاح عبد. د

 الحموز الفتاح عبد. د انزياح اللسان العربي الفصيح والمعنى 1411/014

 العنبكي جاسم غازي ةالمعاصر غويةلال التصحيحات معجم 1412/014

 جون لوينز واللغويات اللغة 1413/014

 الزبيدي جاسم سعيد. د في اللغة والنقد النص روافد 1410/014

 حسين عباس الرفايعة. د ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي 1415/014

 هيمبر عصام منال نسخة2/  والتطبيق النظرية بين العربية 1416/014

 القواسمة هللا عبد محمد. د نسخة2/  العربية اللغة في معالم 1417/014

 المشهداني إسماعيل محمد. د العربي النحو أصول في دراسة اإلجماع 1418/014

 الزبيدي جاسم سعيد. د الكريم القران في المشكل 1419/014

 أصفهاني خاقاني محمد. د نسخة2/  العربية األلسنية 1424/014

 الحموز الفتاح عبد. د نسخة2/  المحورية والمعنى االستثناء أسلوب 1421/014

 السامرائي عبود إبراهيم. د/       والمحدثين القدماء بين الصوتية المصطلحات 1422/014



 نسخة 2

/  للخطاب اللساني التحليل ضوء في النصي الترابط 1423/014
 نسخة2

 البطاشي ياسر بن خليل

في كشاف اصطالحات  المعجمية الصياغة أسس 1420/014
 نسخة2/ الفنون 

 القطيطي محمد

دراسة  العلماء ومشاهير الرواة األعراب قراءة 1425/014
 نسخة2/ لغوية 

 البكري ختالن محيسن حسين. د

 الحموز الفتاح عبد. د نسخة2/ التكسير جمع في النحاة توهم 1426/014

فيما وافق لغة أهل مصر من لغات  المقتضب القول 1427/014
 نسخة 2/ العرب 

 محمد بن ابي السرور الشافعي

 الحموز الفتاح عبد. د نسخة2 2نسخة وج2 1ج/  العربية في اإلمالء فن 1428/014

في القراءات السبع  األفعال تصريف ظواهر 1429/014
 نسخة2/  الشهيرة دراسة صرفية تطبيقية

 غمبو حسن. د

 الراجحي عبده. د نسخة2/ النحوي التطبيق 1434/014

 في مقارنة لغوية دراسة السامية اإلعالم أسماء 1431/014
 نسخة2/  والداللة البنية

 عمر صابر عبد الجليل. د

 المكارم أبو علي. د نسخة2/  العربي النحو تعليم 1432/014

  نسخة2/  العربي النحو دراسة إلى المدخل 1433/014

 إبراهيم خليل. د نسخة2/  اإلمالء قواعد في المغني 1430/014

/  واإلمالئية والصرفية النحوية الشائعة األخطاء 1435/014
 نسخة2

 زايد خليل فهد. د

 علي عبد الواحد وافي. د نسخة2/  اللغة علم 1436/014

 الطريفي عطا يوسف. د نسخة2/  العربي النحو قواعد في الوافي 1437/014

 محمد محمد داود. د نسخة2/  والكالم الداللة 1438/014

 ابراهيم خليل. د نسخة2/  األفعال تصريف في المعين 1439/014

 زهران البدراوى. د نسخة2/  اللغة علوم في مقدمة 1404/014

 السواد يونس رياض. د نسخة2/  النحوية وجهوده المخزومي مهدي 1401/014

 إبراهيم خليل. د نسخة2/  اإلعراب قواعد في الميسر 1402/014

 بسيوني محمد منال. د نسخة2/  المعاني علم في األماني بلوغ 1403/014

في  تحليلية دراسة القدماء لدى النحوية االتجاهات 1400/014
 ضوء المناهج المعاصرة 

 عمايرة أحمد حليمة. د

 عاطف فضل محمد. د نسخة2/  اللغوية األصوات 1405/014

المقاصد " في  الشاطبي اإلمام عند النحوي التحليل 1406/014
 "الشافية في شرح خالصة الكافية

 محمد عدنان جبارين

 سعيد حسن بحيري. ترجمة د أسس نظرية لغوية لعلم داللة تفسيري النص تفسير 1407/014

 العمري محمد محمد. د نسخة 3/  للنظرية اللسانية االبستمولوجية األسس 1408/014

 محمد عبد هللا القاسمي. د في لغة الشعر الصوتية التكرارات 1409/014



دراسة في إشكالية ترجمة  والمصطلح الترجمة 1454/014
 نسخة 2/ المصطلح النقدي الجديد 

 السعيد بوطاجين

دراسة  يوسف سورة في األسلوبي المنهج تقنيات 1451/014
 تحليلية في التركيب والداللة

 حسن عبد الهادي الدجيلي. د

 علي أبو المكارم. د نسخة 2/  الفعلية الجملة 1452/014

 سيرين مدحت الخيري. د نسخة2/ السبع القراءات في الصرفية البنية اختالف 1453/014

دراسة في معجم لسان  العين سما من االشتقاق 1450/014
 نسخة 2/ العرب 

 ابتسام عباس عالوي الشجيري

 2/ 1ج عن كتب الصرف واإلعراب األلباب مغني 1455/014
 نسخة 2/ 2نسخة وج

 دخيل ال خوار خلود بنت

 سمير شريف استيتية. د نسخة 2/  النحوي األصوات علم 1456/014

 الياس يوسف فرنسيس نسخة  2/  المتقاطعة الكلمات معجم 1457/014

 جني ابن الفتح أبي نسخة 2/ ج 3 الخصائص 1458/014

 كريم زكي حسام الدين. د نسخة 2/ ج2/  ومناهجه إجراءاته الداللي التحليل 1459/014

 عبد القادر عبد الجليل. د  الصوتي الصرف علم 1464/014

 ميرفت يوسف كاظم المحياوي عند احمد بن محمد الجزري الصوتي الدرس 1461/014

 محمد إسحاق العناني. د نسخة 2/  الصوتيات إلى مدخل 1462/014

 احمد كشك. د نسخة 2/  اللغوي الصوت وظائف من 1463/014

 كمال بشر. د نسخة 2/والمأمول الواقع والثقافة اللغة في حوارات 1460/014

 محمد الصفار هاشم الخطاط نسخة 2/  العربي الخط قواعد 1465/014

 كلماير وآخرون  نسخة 2/ أساسيات علم لغة النص  1466/014

من هرمان باول حتى ناعوم  اللغة علم مناهج 1467/014
 تشومسكى

 بريجيته بارتشت

 عبد السالم المسدي. د نسخة  2/  اللغوي واالنتحار العرب 1468/014

 عصام مصطفى يوسف نسخة 2/  النحاة على األنصاري هشام ابن ردود 1469/014

 ترجمة سعيد حسن بحيري نسخة 2/  اللغة علم في أساسية دروس 1474/014

 محمد احمد العمايرة. د نسخة 2/ مصادر اللغويات والبحث التربوي  1471/014

في قواعد اللغة العربية للمدارس  الواضح النحو 1472/014
 نسخة 2/ االبتدائية 

 أمين علي الجارم ومصطفى 

 ترجمة سعيد حسن بحيري نسخة 2/  اللغة علم إلى مدخل 1473

 والنحو النص بين العالقة في أساسية إسهامات 1470/014
 نسخة 2/  والداللة

 ترجمة سعيد حسن بحيري

 احمد كشك. د نسخة 2/  اإلبداع في ودوره النحو 1475/014

 جورج مارون. د نسخة2/الموجهة بالنصوص وأنماطه التعبير تقنيات 1476/014

 جار هللا الزمخشري نسخة 2/  األمثال في المستقصى 1477/014

في التواصل اللساني  المورفونولوجي االقتصاد 1478/014
 نسخة2/ نية في اللغة العربية ادراسة لس

 الطيبياحمد . د



 ابي علي عمر الشلوبين نسخة2/  الجز ولية أمثلة 1479/014

 ترجمة احمد بريسول نسخة2/  والداللية التركيبية الحدث بنية في 1484/014

 محمد محمد داود. د نسخة 2/  اللغوي الصوت وظائف من 1481/014

 دياب كوكب. د نسخة 2.../ والتقل... أو قل الشائعة األخطاء معجم 1482/014

 علي أبو المكارم. د نسخة 2/  بالتصريف التعريف 1483/014

 كارل ـ ديتر بونتنج نسخة 2/  اللغة علم إلى المدخل 1480/014

 بهاء الدين محمد بن النحاس مهاة الكلتين وذات الحلتين 1485/014

 حبيب افندى بيدابيش نسخة 2/  والخطاطون الخط 1486/014

 علي عبدهللا حسين العنبكي 4د الحمل على المعنى في العربية  1487/014

 علي عبدهللا حسين العنبكي 4د االصول اللغوية المرفوضة في النحو والصرف  1488/014

 علي عبدهللا حسين العنبكي4د دراسات لغوية واقرائية 1489/014

 الكرباسي اعراب القران  1494/014

 عيد حمد الخريشة 4د العربية في الكتابية االساليب تطور 1491/014

 ابراهيم عبود السامرائي 4د العربية في االنشائية االساليب 1492/014

 انستاس ماري الكرملي االقدمين اللغويين اغالط 1493/014

 مهدي حسين التميمي 4د العربية اللغة اقتصاد في اساسيات 1490/014

 كامل عبد السالم الطراونة 4د والصواب الخطأ مسألتي بين الكتابي المنتج 1495/014

 محمود السعران 4د العربي للقارئ مقدمة اللغة علم 1496/014

 العربية في يسمى ما القديم اللغوي تراثنا من 1497/014
 بالدخيل

 طه باقر 

 حلمي خليل 4د والمعاجم اللغة في دراسات 1498/014

 محمد فريد عبد هللا 4د الكريم القرآن في ودالالته اللغوي الصوت 1499/014

 محمد محمد يونس علي 4د والتخاطب الداللة علمي في مقدمة 1144/014

 عبد القادر الفاسي الفهري 4د المغرب في العربية اللغة ازمة 1141/014

 الخطاب نحو قضيا في العربي النحو مسائل 1142/014
 الوظيفي

 احمد المتوكل 4د

 شكري المبخوت 4د اللغوية االعمال دائرة 1143/014

 عبد السالم المسعدي 4د واالعراب العربية 1140/014

 احمد المتوكل 4د الوظيفية السانيات 1145/014

 واالسوار الجهات مع تعامله في النفي توجيه 1146/014
 والروابط

 شكري المبخوت 4د

 عبد الرحمن حسن العارف 4د مصر في المعاصرة اللسانية الدراسات اتجاهات 1147/014

 محمد زكريا عناني 4د النصوص وتحقيق البحث مناهج في 1148/014

 محمد صديق بن حسن القنوجي العلوم ابجد مصطلحات موسوعة 1149/014

 السيد يعقوب بكر 4د العربية اللغة فقه في نصوص 1114/014

 التداخل في دراسة اللساني النسق انفتاح 1111/014
 االختصاصي

 محي الدين محسب  4د



 ميشال اريفيه سوسير دو فردينان عن البحث 1112/014

 العقل الى العقل في الحوار من والمغالطة الحجاج 1113/014
 الحوار في

 رشيد الراضي

 عند وتعارضها بالقطع المخلة اللغوية االحتماالت 1110/014
 االصوليين

 كيان احمد حازم يحيى  4د

 نعوم تشومسكي التفسير وراء ما الى التفسير من التوليدية اللسانيات 1115/014

 توفيق عزيز عبد هللا البزاز 4د وتطبيقآ نظرية المعاصرة اللغة علم 1116/014

 سوسن سامي النحوي الجواز وجوه 1117/014

 خالد عبد الفتاح زيدان الكريم القرآن في العطف حروف 1118/014

 جون أي جوزيف  اللغوي الفكر اعالم 1119/014

 كيس فيرستيج العربي اللغوي التقليد اللغوي الفكر اعالم 1124/014

 سليفان اورو العلوم تاريخية تليها اللغات اصل مسألة 1121/014

 توفيق عزيز عبد هللا 4د اللغة علم مصطلحات معجم 1122/014

 ريم الهمامي 4د الخطاب وانسام االقتضاء 1123/014

 ينس الوود اللسانيات في المنطق 1120/014

 نادر سراج اللغات حوار 1125/014

 البشير التهالي العربي اللساني التراث في االشتباهي الخطاب 1126/014

 شكري السعدي اللغوي التفكير في الداللية الحدث مفولة 1127/014

 علي حاتم الحسن 4د المعتزلة عند الداللي التفكير 1128/014

 الينا دي ميغيل والداللية التركيبية الحدث بنية في 1129/014

 مصطفى غلفان 4د واتجاهات ومنهجيات البنيوية اللسانيات 1134/014

 عادل فاخوري 4د اللغة فلسفة في محاضرات 1131/014

 الى المنطوق لسانيات من البصرية الصواتة في 1132/014
 المكتوب لسانيات

 مبارك حنون 4د

 احمد بريسول  المولد المعجم اطار في الحركة افعال داللة 1133/014

 محمد محمد يونس علي  4د الخطاب وتحليل واللسانيات اللغة في قضايا 1130/014

 سمية المكي 4د التوليدي والنحو العربي للنحو التفسيرية الكفاية 1135/014

 دراسة الكريم القرآن في وطرائقه التعليل اسلوب 1136/014
 نحوية

 يونس عبد مرزوك الجنابي

 سميح عاطف الزين الكريم القرآن الفاظ مفردات اعراب معجم 1137/014

 لالبن السراج  اللغوية الجهود 1138/014

 مجدي ابراهيم يوسف 4د النحوي التراث في المخضرمين الشراء شواهد 1139/014

 شوقي المعري 4د العاروس تاج في والصرف النحو مسائل معجم 1104/014

ابي بكر محمد الحسن بن دريد  المالحن كتاب 1101/014
 االزدي

 في الساكنة الرنين اصوات في تيةصوال التغيرات 1102/014
 العربية اللغة

 دليم بن مسعود القحطاني 4د



في المترادف  الوارد وشرعة الرائد نجعة كتاب 1103/014
 والمتوارد

 الشيخ ابراهيم اليازجي

 احمد مطلوب4د العرب لسان في المالبس معجم 1100/014

 مجدي وهبة  واالدب اللغة في العربية المصطلحات معجم 1105/014

صالح الدين خليل بن أيبك  الصحاح غوامض 1106/014
 الصفدي

 رفيق العجم 4د والعلوم الفنون اصطلحات كشاف موسوعة 1107/014

 ممدوح عبد الرحمن الرمالي 4د وخصائصا نظامها النحوية التركيب 1108/014

 مصطفى شعبان 4د النحو قضايا في التعويض 1109/014

 مجدي محمد حسين 4د العربي النحو تاريخ من 1154/014

عمرو خاطر عبد الغنى  4د ماللك ابن الفية شرح تبسيط في 1151/014
 وهدان

 نادية رمضان النجار 4د الجر وحرف الفعل بين العالقة 1152/014

 سعد كريم االعراب فنون 1153/014

 محمد محمد ابراهيم مصطفى العربي للنحو الصحيح الفهم اللسان تقويم في البيان 1150/014

 محسن محمد قطب معالى 4د والتطبيق النظرية بين للجرجاني النحوية العوامل 1155/014

 العربي الصوتي الدرس اللسانيات في بحوث 1156/014
 والمخالفة المماثلة

 جياللي بن يشو 4د

 عبد الفتاح الشين 4د النحوية التراكيب 1157/014

 احمد مطلوب 4د ومعجم دراسة العربية اللغة في النحت 1158/014

 باتريك شارودو واالسلوب النظرية بين الحجاج 1159/014

 سلفان أورو اللغة فلسفة 1164/014

 احمد مطلوب 4د والنون بااللف النسبة معجم 1161/014

 البدراوي زهران 4د االعراب قواعد الى الطالب موصل 1162/014

 مصطفى حميدة  4د العربية الجملة تركيب في والربط االرتباط نظام 1163/014

 سعيد حسن بحيري 4د واالتجاهات المفاهيم النص لغة علم 1160/014

 زهرانالبدراوي  4د االعراب صناعة في الطالب تمرين 1165/014

 عبد هللا الخليفة 4هشام أ الكالمي الفعل نظرية 1166/014

 الثعالبي العربية وسر اللغة فقه 1167/014

 سعيد سمعان التطبيقي النهج على العربي النحو 1168/014

 داود عبده العربية اللغة في ابحاث 1169/014

 الشايعندى  4د سلمى ابي بن زهير شعر في الشرطية الجملة 1174/014

 علي القاسمي 4د المعجم وصناعة اللغة علم 1171/014

 علي القاسمي 4د والتطبيق النظرية بين العربية المعجمية 1172/014

 ابي الفتح ناصر الدين المطرزي لغوي معجم المعرب ترتيب في المغرب 1173/014

جمال الدين عبد هللا بن هشام  الصدى وبل الندى قطر شرح 1170/014
 االنصاري



 البن عصفور االشبيلي التصريف في الكبير الممتع 1175/014

 السفير انطوان الدحداح العربي النحو لغة معجم 1176/014

 نبيل الزهيري العربية في النحوية االدوات معجم 1177/014

 محمد حسن باكال 4د الحديث اللغة علم مصطلحات معجم 1178/014

 ابراهيم السامرائي 4د المعاصرة العربية في ودراسة معجم 1179/014

 ابراهيم ابوهشهش شهادات-مراجعات-دراسات اللسانيات افاق 1184/014

 محمد التونجي 4د العربي على الدخيل في الذهبي المعجم 1181/014

 فؤاد حناطرزي 4د والنحو اللغة اصول في 1182/014

 فؤاد حنا طرزي 4د االشتقاق 1183/014

 خديجة الحديثي 4د سيبويه كتاب في الصرف ابنية 1180/014

 معجماته في الكرملي ماري انستاس االب 1185/014
 ومستحدثاته

 ابراهيم السامرائي 4د

 االمير امين ال ناصر الدين العربية دقائق معجم 1186/014

 السفير انطوان الدحداح العربي النحو في االعراب معجم 1187/014

 الياس عطا هللا 4د الكالسيكية القواعدية المصطلحات معجم 1188/014

 الياس عطا هللا 4د العربية في الثنائية االثول 1189/014

 زين الخويسكي 4د والعلم االدب اللغة في االلوان معجم 1194/014

 عائدة دكرمنجي الكبير االضداد قاموس 1191/014

 طه باقر 4د بالدخيل العربية في مايسمى القديم اللغوي تراثنا من 1192/014

 عبد هللا الجبوري  4د والفصيح العامي بين الداللي المعجم 1193/014

 عادل عبد الجبار زاي العربية اللغة في والمعرفة العلم الفاظ معجم 1190/014

 ابراهيم السامرائي 4د العراق في الجغرافي اللغوي التوزيع 1195/014

 محمد العدناني الشائعة االخطاء معجم 1196/014

 المعلم بطرس البستاني المحيط محيط 1197/014

 المعلم بطرس البستاني ميسر لغوي قاموس المحيط قطر 1198/014

 ابي المعز السيد محمد القزويني االمالء وسطور االنشاء طروس 1199/014

 خالدية محمود البياع العربية اللغة في الهمزة 1244/014

 حبيب يوسف مغنية 4د والصرف النحو في الوافي تطبيقات 1241/014

 العالمة جرمانوس فرحات االعراب لغة عن االعراب باب 1242/014

 حسن حمزة 4د والفني العلمي المصطلح 1243/014

 حسن حمزة  والشاهد المثال 1240/014

 الزمخشري االعراب صنعة في الفصل 1245/014

 حالم الجياللي  تقنيات التعريب  بالمعاجم العربية المعاصرة  1246/014

 االء الحياري  الخط العربي  فن وعلم وابداع  1247/014

 طه حسين وتحديث الفكر العربي  1248/014
 

 فيصل دراج  4د



 
 

 محي الدين محسب  الغة والفكر والعالم  1249/014

 البد راوي زهران  4د التصريف الملوكي  1214/014

 محمد محمود غالي  النحو في القديم والحديث  1211/014

 لطفي عبد البديع  4د التركيب اللغوي لالدب بحث في فلسفة اللغة   1212/014

 مصطفى حميدة  اساليب العطف في القران الكريم  1213/014
 

العرب في  واألصوليينجملة الشرط عند النحاة  1210/014
  لتشو مسكيضوء نظرية النحو العالمي 

 مازن الوعر  4د

 فخر الدين قباوة  االقتصاد اللغوي في صياغة المفرد  1215/014

 انطوان الدحداح  المعجم الوسيط في تصريف االفعال  1216/014

 فخر الدين قباوة  4د التحليل النحوي  اصوله وادلته 1217/014
 

 علي عبد المنعم عبد الحميد  4د تطبيقات لغوية في النحو والصرف والبالغة    1218/014

الشيخ رضا الدين محمد بن  شرح شافية ابن الحاجب   1219/014
 الحسن االستراباذي 

شرح االمام ابي الفتح عثمان بن  المنصف لكتاب التصريف  1224/014
 جني النحوي 

ابي محمد عبد هللا بن بري  الصحاح  كتاب التنبيه وااليضاح في  1221/014
 المصري 

ابو البقاء عبد هللا بن الحسين  اعراب الحديث النبوي  1222/014
 العكبري  

محمد حماسة عبد اللطيف  النحو االساسي  1223/014
 واخرون 

حسين يوسف و عبد الفتاح  االفصاح في فقه اللغة  1220/014
 الصعيدي 

 عبد الغفار حامد هالل  اللهجات العربية نشأتها وتطورها  1225/014

البي الحسن علي بن عيسى  الحروف معاني كتاب  1226/014
 الرماني النحوي

 عبد الهادي الفضلي 4د الصرف مختصر 1227/014

 عبد الهادي الفضلي 4د النحو مختصر 1228/014

 خالد فهمي 4د العربية تراث في المصطلحيات معاجم 1229/014

 محمود عكاشة 4د الخطاب تحليل 1234/014

 خالدية البياع 4أ االبتدائية المرحلة العربية اللغة قواعد الى المرشد 1231/014

 خالدية البياع 4أ الثانوية المرحلة العربية اللغة قواعد الى المرشد 1232/014

 البن منظور الغواص درة من الخواص تهذيب 1233/014



 اللغة علم ضوء في العرب عند اللغوي الفكر 1230/014
 الحديث

 رضوان منيسي عبد هللا 4د

 خالدية البياع شيرو االعراب في المفصل المعجم 1235/014

 خالدية البياع 4أ المبسط االمالء 1236/014

 بكر عبد هللا خورشيد 4د لالدارة النحوي التوجيه في العرب كالم اثر 1237/014

 حليم حماد الدليمي 4د العربية اللغة فقه في الهدية 1238/014

 العربي النقدي الفكر مصطلحات موسوعة 1239/014
 المعاصر واالسالمي

 جيرار جهامي 4د

 العربي الفكر الفكر مصطلحات موسوعة 1204/014
 والمعاصر الحديث واالسالمي

 جيرار جهامي 4د

 عبد والقاضي االشعري مصطلحات موسوعة 1201/014
 الجبار

 سميح دغيم 4د

 العربي التاريخ علم مصطلحات موسوعة 1202/014
 واالسالمي

 رفيق العجم 4د

 سفينة في الموضوعات مصطلحات موسوعة 1203/014
 المطالب ودفينة الراغب

 محمد الراغب

 البروفسور اهيف سنو النحوية العلوم مصطلحات موسوعة 1200/014

 محمد سيد طنطاوي4د الكريم القرآن في والجمل االلفاظ اعراب معجم 1205/014

 محمد سيد طنطاوي4د الكريم القرآن اعراب في وسيط معجم اليقين نور 1206/014

 دليم بن مسعود القحطاني 4د العربية اللغة افعال معجم 1207/014

 علي القاسمي 4د الموسع االستشهادات معجم 1208/014

 علي القاسمي 4د االستشهادات معجم 1209/014

 دليم بن مسعود القحطاني 4د العربية اللغة افعال في المعاني تكافؤ 1254/014

 البن السكيت بالصيغ اللغة يضبط معجم اقدم المنطق اصالح 1251/014

 البن السكيت المعاني في معجم اقدم االلفاظ تهذيب كتاب 1252/014

 سعيد الشرتوني والشوارد العربية فصح في الموارد اقرب 1253/014

 ابو ابراهيم الفارابي تراثي لغوي معجم االدب ديوان 1250/014

ابي ابراهيم اسحاق بن ابراهيم  االبنية بحسب مرتب عربي معجم اول االدب ديوان 1255/014
 الفارابي

 الهاشميعبد الرحمن عبد  4د تصحيحه اساليب تدريسه واقعه فلسفته التعبير 1256/014

 نعيم عودة العربية معرفة في الغنية الوجبة 1257/014

 علي حسن مزيان 4د اللغة فقه في مباحث 1258/014

 ياسر خالد سالمة النحوية التطبيقات 1259/014

 اسماعيل احمد عمايرة 4د السامية واللغات العربية اللغة بين التأنيث ظاهرة 1264/014

 علي حسن مزبان 4د والمحدثين القدماء بين االصوات علم 1261/014

 وليد عبد المجيد ابراهيم 4د الكتابي والمستوى العربية اللغة قواعد 1262/014

 علي حسن مزبان 4د الداللة علم في الوجيز 1263/014



 محمد عبد الرحيم عدس العامة الثقافة العربية اللغة 1260/014

 عبد الجليل منقور 4د العربي التراث في ومباحثه اصوله الداللة علم 1265/014

 ابو عمرو الشيباني تراثي لغوي معجم الجيم كتاب 1266/014

 نواف نصار االدبية المصطلحات معجم 1267/014

 علي القاسمي 4د المصطلح علم 1268/014

 معاذ جميل الحياري العربية اللغة في الواضحة الرؤى 1269/014

 محمد اسماعيل صيني 4د االصطالحية للتعبيرات السياقي المعجم 1274/014

 هاشم طه شالش 4د االزمة - المتعدية االفعال معجم 1271/014

 ادما طربيه ودراسة معجم الصرف من الممنوع 1272/014

 ادما طربيه االمالء معجم 1273/014

االمام جار هللا محمود بن عمر  البالغة اساس 1270/014
 الزمخشري

 عيسى ابراهيم السعدي ونحو وراي وعبر ايات الشافعي المورد 1275/014

العالم العالمة احمد بن محمد بن  المنير المصباح 1276/014
 علي الفيومي المقرى

 هاشم طه شالش 4د اليائية الواوية االفعال معجم 1277/014

 ندى عبد الرحمن الشايع 4د (م ل س) الجذر اللفاظ الداللي المفهوم 1278/014

 ندى عبد الرحمن الشايع 4د للشنفري العرب المية 1279/014

 مهدي اسعد عرار 4د العربية في اللبس ظاهرة 1284/014

 احمد محمد عبد الدايم 4د العربية االبنية معجم 1281/014

 ادما طربيه ودراسة معجم االبدال 1282/014

 ادما طربيه العربية اللغة في الجموع معجم 1283/014

 الخطيب التبريزي المنطق اصالح تهذيب 1280/014

 مجدي رزق غالي العربية المعجمات معجم 1285/014

 محمد العدناني المعاصرة اللغوية االغالط معجم 1286/014

 شعراء دواوين في االجتماعية الحياة الفاظ معجم 1287/014
 العشر المعلقات

ندى عبد الرحمن يوسف  4د
 الشايع

 تأصيآل العشر المعلقات شعراء دواوين لغة معجم 1288/014
 وصرفآ وداللة

ندى عبد الرحمن يوسف  4د
 الشايع

 ومصطلحاتها العربية للغة مطول معجم العرب لغة 1289/014
 الحديثة

 جورج متري عبد المسيح 4د

 جورج متري عبد المسيح 4د العربي النحو مصطلحات معجم الخليل 1294/014

ندى عبد الرحمن يوسف  4د وصرفآ وداللة تأصيال قميئة بن عمرو معجم 1291/014
 الشايع

 فيليب دوفور الروائي اللغة فكر 1292/014

التحليل النصي في البحث  الخطاب تحليل 1293/014
 االجتماعي

 نورمان فاركلوف



 روجر فاولر اللساني النقد 1290/014

 دورانتيالسدرو  االلسنية االنثروبولوجيا 1295/014

 فرانك نوفو اللغة علوم قاموس 1296/014

 فلوريان كولماس السوسيولسانيات دليل 1297/014

 جاكلين فيسيار الصوتيات 1298/014

 هنري بيجوان وفيليب توارون المصطلحات علم في المعنى 1299/014

 الى المقارن النحو من الكبرى اللسانية النظريات 1344/014
 الذرائعية

 آن بافوماري 

 جان فرانسوا االلفاظ بناء في دراسة المولد 1341/014

 االن بولغير اساسية مفاهيم المعجمي الداللة وعلم المعجمية 1342/014

 جان جاك لوسركل اللغة عنف 1343/014

 ابراهيم ابراهيم بركات 4د العربي النحو 1340/014

 الدباس صادق يوسف4د الحديث اللغة علم في دراسات 1345/014

 محمود عكاشة   4د الداللة علم ضوء في اللغوي التحليل 1346/014

 صالح عبد العظيم الشاعر 4د في ضوء معاييرالنصية الشعر وبناء النحو 1347/014

 النحو)  خالل من عليها والتطبيق النصوص تحليل 1348/014
 ( البالغة - الصرف -

 طلبة عبد الستار ابو هديمة 4د

 دراسة)  الشعري النص في والداللة النحو حركة 1349/014
 (تطبيقية

 صالح عبد الظيم الشاعر 4د

محمد بن محمد بن ابي اللطف  التنوين القسام المبين الموضح 1314/014
 هــ928العشائر المتوفي سنة 

 محمود عكاشة 4د وظواهره اسبابه االلفاظ في الصوتي التطور 1311/014

 احمد شفيق الخطيب 4د اللغة علم في قراءات 1312/014

 ضرغام الدرة 4د الشعر لغة في الداللي التطور 1313/014

 عبد الكريم مجاهد 4د العربية اللغة فقه العربي اللسان علم 1310/014

 محمد السيد سعيد 4د الشعري النص بنية في والداللة النحو 1315/014

 الدليميعلي  4د والنحو اللغة في دراسات 1316/014

 عمار صبار العلواني 4د االشتقاق كتب في اللغوية الدراسات 1317/014

 علي مطر الدليمي 4د الزند سقط شروح في الداللية المباحث 1318/014

 رياض عبود غوار الدليمي 4د والتحقيق اللغة في جهود والصوتيات اللسانيات 1319/014

 جيرار جيهامي 4د الفيلسوف رشيد ابن مصطلحات موسوعة 1324/014

 جيرار جيهامي 4د والفرابي الكندي مصطلحات موسوعة 1321/014

 جيرار جيهامي 4د (الرئيس الشيخ)  سينا ابن مصطلحات موسوعة 1322/014

 منقور عبد الجليل الداللة علم 1323/014

 صفية مطهري 4د االفرادية الصيغة في االيحائية الداللة 1320/014

 احمد عزوز 4د الداللية الحقول نظرية في تراثية اصول 1325/014

 محمد علي الزركان 4د الحديث العلمي المصطلح في اللغوية الجهود 1326/014



 شوقي العري 4د العربي النحو تيسير في معاصرة قراءات 1327/014

 حلمي خليل 4د العربي المعجمي التراث لدراسة مقدمة 1328/014

 النحو في شاهدآ العشر الطوال من وقع ما 1329/014
 والصرف

 نجاة سعد محمد

 سمير كبريت 4د االفعال كتاب 1334/014

 سمير كبريت 4د والتعبير االنشاء في المميز 1331/014

 سمير كبريت 4د العربي االمالء في البصير 1332/014

 علي شلق 4د والفكر العربية اللغة في الزمان 1333/014

 العربية اللغة نمو في دراسة العربية في المولد 1330/014
 االسالم بعد وتطورها

 حلمي خليل 4د

 ابن ابي السرور البكري العرب لغة من مصر اهل لغة وافق فيما المقتضب 1335/014

 شرف الدين علي الراجحي 4د الكوفيين عند اللغة في 1336/014

ابو السعود احمد محمد  4د والحديث القديم بين الغنة اللسانيات في مباحث 1337/014
 الفخراني

 عبد الغفار حامد هالل 4د اللغوية الداللة علم 1338/014

 سعد كريم العربية اللغة قواعد ملخص 1339/014

 محسن محمد معالي 4د المعاصرة العربية اللغة في اللفظية المناهي 1304/014

 موازنة واالستراباذي يعيش ابن بين المرفوعات 1301/014
 نحوية

 محسن محمد قطب معالي 4د

 الجاهلي والشعر الكريم القرآن في والترجي التمني 1302/014
 لغوية دراسة

مصطفى محمد عبد المجيد  4د
 خضر

 محمد عبدو فلفل 4د العربية اللغوية المشكلة على اضواء 1303/014

 عبد الكريم محمد حسين 4د البالغة كتب معجم نحو البالغة علوم محاضر 1300/014

 محسن محمد معالي 4د اللغة معالي معجم 1305/014

هدى فتحي يوسف عبد  4د العربية اللغة في االصطالحي التعبير 1306/014
 العاطي

 في الداللية البنية استكشاف لغوية اصولية دراسات 1307/014
 االصولي الخطاب

عمرو خاطر عبد الغني  4د
 وهدان

 هدى فتحي عبد العاطي 4د النحوية التطبيقات في 1308/014

 مجدى محمد حسين 4د المخالفة والقراءات اللغوية القاعدة 1309/014

عمرو خاطر عبد الغني  4د المعاصرة العربية اللسانيات دراسات 1354/014
 وهدان

 معاليمحسن محمد قطب  4د العربية اللغة في ودالالتها المشتقات 1351/014

 محسن محمد معالي 4د العربية اللغة في المعنى تغير في الضبط اثر 1352/014

عمرو خاطر عبد الغني  4د العام اللغة علم في فصول 1353/014
 وهدان

 محمد رطيل العربية اللغة في الشائعة االخطاء 1350/014



 في الصريح للمصدر والتركيبية الصرفية الوظائف 1355/014
 سيبويه كتاب

 بدور عبد المقصود ابو جنينة 4د

 نادية رمضان النجار 4د اللغوي الدرس في والوظيفي التداولي االتجاه 1356/014

 بصائر في اللغوية الظواهر في الداللية سراراال 1357/014
 للفيروز العزيز الكتاب لطائف في التمييز ذوي
 ابادي

مصطفى محمد عبد المجيد  4د
 خضر

 ميخائيل كتاب الغربيين اللغويين كتب في سيبويه 1358/014
 كارتر

 هدى فتحي عبد العاطي 4د

 محسن محمد معالي 4د اللغة في الكناية روائع من 1359/014

 نادية رمضان النجار 4د واالسلوب النص لغة علم 1364/014

 محسن معالي 4د تقل وال قل 1361/014

 القرآني الخطاب في واالسلوبي اللغوي التحليل 1362/014
 نموذجآ يوسف سورة

 نادية رمضان النجار 4د

 عبدهللا محمد العبد السيرورة وقضية العربي اللساني المصطلح 1363/014

 الى نظري مدخل المترجم اللساني المصطلح 1360/014
 المصطلحات

 يوسف مقران 4أ

 محمد فريد عبد هللا 4د العربية اللغة فقه في 1365/014

 كتب عن اللبيب مغني على الدسوقي حاشية 1366/014
 االعاريب

 لالمام ابن هشام االنصاري

 الدرس ضوء في اللغة تهذيب في الصوتية المفاهيم 1367/014
 الحديث الصوتي

 عبد القادر حاج علي 4د

 النحو بين القلرآن اعجاز اللغة في واالشتقاق الداللة 1368/014
 والبيان

 سالمعبد المعطي جاب هللا  4د

 صوتية دراسة الواو الحديث اللغة وعلم اللسانيات 1369/014
 نحوية صرفية

 عبد المعطي جاب هللا 4د

 والصوت والفكر اللغة بين الربط اللغة تطور 1374/014
 اللغوي

 ابو السعود احمد الفخراني 4د

 واالزدواج والتعريب اللهجات اللغة فقه اصول من 1371/014
 اللغوي

 احمد الفخراني ابو السعود4د

 الزجاج القرآن اعراب 1372/014

 احمد مختار عمر 4د اللغة علم اسس 1373/014

 عبده الراجحي 4د االعراب في دروس 1370/014

 الى السياقي التفريط من والكالم اللغة اللسان 1375/014
 النسقي االفراط

 مختار لزعر 4د

 جاليلياحمد  العربي النحو الصول مقدمة 1376/014

 ابو بكر حسيني 4د اللغوي التراث مصادر في قراءة العربية الصوائت 1377/014

 شرف الدين الراجحي 4د الحديث اللغة علم ورأي العرب عند اللغة علم في 1378/014



 واللغويات اللسانيات في البحث مناهج من 1379/014
 االوسط واالخفش سيبويه المعاصرة

 هدى جنهويتشي 4د

 عبد المجيد عيساني 4د النحوية االتجاهات وشواهد اصول 1384/014

 علي محمود النابي 4د الطلب جواب في المضارع جزم العربي النحو 1381/014

 واستعماالتها الجواب حروف العربي النحو 1382/014
 الكريم القرآن في مستقصاة

 علي محمود النابي 4د

 واالسمية والفعلية الحرفية بين مايدور العربي النحو 1383/014
 العربية لغتنا في

 علي محمود النابي 4د

 صالح شفيع النحو في الفارس 1380/014

 تجويد على تطبيق الحديث اللغة وعلم اللسانيات 1385/014
 الكريم القرآن

 عبد الغفار حامد هالل 4د

 التاريخي االصوات علم المعاصر اللغة علم 1386/014
 والمقارن

 حسنين صالح 4د

 علم في دراسة العربية ابنية في النسقية النظريات 1387/014
 الصوتي التشكيل

 عبد الغفار هالل 4د

 ابو العباس شهاب الدين احمد اللسان به يتقدم فيما الحسان الضوابط 1388/014

 النحويين بين االدغام الحديث اللغة علم دراسات 1389/014
 والقراء

 عبد المعطي جاب هللا 4د

 بين واالبتداء الوقف الحديث اللغة علم في مباحث 1394/014
 والقراء النحويين

 عبد المعطي جاب هللا 4د

 البن الخشاب المرتجل 1391/014

 علي محمود النابي 4د النحو والصرف النحو في الكامل 1392/014

 علي محمود النابي 4د الصرف والصرف النحو في الكامل 1393/014

 محمود السعران 4د العربي القارئ مقدمة اللغة علم 1390/014

 محمد حسين سالمة العربية اللغة قواعد شرح في المبسط 1395/014

 محمد حسين عبد العزيز 4د العربية اللغة في القياس 1396/014

 ديفيد ابركرومبي العام االصوات علم مبادئ 1397/014

 ابي الحسن علي بن اسماعيل المخصص 1398/014
 النحوي

 واالسلوبية والبالغية اللسانية المصطلحات 1399/014
 والشعرية

 بوطارن محمد الهادي

 حسين نصار 4د وتطوره نشأته العربي المعجم 1044/014

 ليث اسعد عبد الحميد 4د العربية قواعد من المفيد 1041/014

 خليل ابراهيم حماش 4د والصوتية اللغوية المصطلحات معجم 1042/014

 ماريا تيريزا كابري والتطبيقات والمنهجية النظرية المصطلحية 1043/014

 سعيد حسن بحيري 4د العربية اللغة مصادر المدخل 1040/014

 خالد االشهب 4د والتمثيل البنية العربي المصطلح 1045/014



 محمد علي الخولي 4د النظري اللغة علم معجم 1046/014

 ليث اسعد عبد الحميد 4د نحوية دراسات 1047/014

 خالد االشهب 4د لسانيات السوسيو دليل 1048/014

 في المطالب بحث العربي النحو في ودراسة معجم 1049/014
 العربية علم

 العالمة جرمانوس فرحات

 هارتمان وستورك واللسانيات اللغة معجم 1014/014

 ابراهيم السيدصبري  4د اللغوية العلوم مصطلحات معجم يورك 1011/014

 خليل احمد خليل 4د اللغوية المصطلحات معجم 1012/014

 سامي عياد حنا 4د الحديثة اللسانيات معجم 1013/014

 بسام بركة 4د اللسانيات معجم 1010/014

 عبد السالم المسدي 4د اللسانيات قاموس 1015/014

 الحمدغانم قدوري  4د العربية اصوات علم الى المدخل 1016/014

1017/014   

1018/014   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 كتب اللغة العربية

 (اللغة ) 


