
 المؤلف عنوان الكتاب         التصنيف
 مانلل بروكركا 1نسخة عدا ج2 (ج11ـ1)ج العربي األدبتاريخ  018/  1

 ريحاوخليل الس قصص: ثالثة أصوات  018/  2

نظرية الحروف العاملة ومبناها وطبيعة استعمالها  018/  3
 بالغيا   القرآني

 الهالليهادي عطية . د

 وليد رباح قماش الخيمة عزف منفرد على 018/  4

 اإلعالممنشورات وزارة  أديبا الغريريعبد الوهاب  018/  5

 لسان الدين الخطيب باألندلسلقيناه ن ة في منالكتيبة الكام 011/  6

 قدسيمال أنيس في النهضة العربية الحديثة وإعالمها األدبيةالفنون  011/  7

 محمد خفاجي. د في العصر العباسي األدبيةالحياة  0/011

 مصطفى سعيد رواية:  بال حياد أسيادأكراد        9/011

 ادمحمد بن عب   العربي األدبالمقام في  11/011

 يونس أحمد السامرائي بتلكااديوان خالد  11/011

 ابتسام مرهون الصفار. د نسخة(4)اإلسالمي  األدبفي  يلاألما 12/011

 الكريم الوهاب عبدسعاد عبد  نسخ4/ نقدية دراسة /احمد شوقي إسالميات 11/011

 بدوي  عبده نسخة2/وروح العصر األدب 14/011

 البدري عبد القادر شاكر شعر:  الخطوات 11/011

 ابن المقفع األدب الصغير واألدب الكبير 16/011

 شوقي ضيف. د األول العصر العباسي 17/011

 محمد مجيد السعيد.د األندلسبوالموحدين  نيطبراالشعر في عهد الم 10/011

 عز الدين فيوس شعر العراق االجتماعي 19/011

 اهد الجيزانيز من أجل توضيح التباس القصد 21/011

 ماريانو انويال رواية : الذين تحت أولئك 21/011

 األوسيأحمد شوقي ابن الشيخ  ة التنزيل شرح تحفة الترتيل  يحل 22/011

 ناجي زين الدين المعرف 4ج / العربي موسوعة الخط  21/011

 مدني صالح (التربيع والتدوير)الموسوعة الصغيرة  24/011

 بشرى البستاني أعمال غير كاملة :خماسية المحنة  21/011

 عمر فاروق الطباع المعتزبن  عبد هللاديوان  26/011

 كاظم نعمة التميمي مقاطع من قصيدة الحياة اليومية 27/011

 فيصل جاسم شعر: يبقى يؤسسه الشعراء ما 20/011

 صبري الحمداني ربعينياتألصبري الحمداني في ا شعر 29/011

 حسين حاتم الكرخي بغداد األدب فيمجالس  11/011

 صالح الرومي نوريه نسخ( 4) شعر فهد العسكر دراسة نقدية 11/011

 منذر الجبوري شعر:  من نقد نيسان 12/011

 عبد المجيد لطفي رواية: أخرى للشمسفتحة  11/011

 امس  آ.  ـه درس في القيادة: اثونبالقائد  14/011



 سعد سعيد رواية :  األفعوانقال  11/011

 بن منظورا نؤاس أبينوادر  16/011

 محمد احمد العزب. د والنقد  واألدبعن اللغة  17/011

 سعد سعيد رواية: الدومينو  10/011

 األوسينوري شاكر  نسخة 2 / االبيوردي 19/011

 طالب عبد العزيز كتاب الماء والخل: قبل خراب البصرة 41/011

 محمد بدري عبد الجليل. د المجاز وأثره في الدرس اللغوي 41/011

 عبد العزيز عتيق علم العروض والقافية 42/011

 ةيتج ترفار مآال 41/011

 بشرى البستاني األعمال الشعرية 44/011

الشعر الجاهلي  أساساتدراسة في : أنا الشعر 41/011
 نسخة2/ وصالحيتها لعصور الشعر العربي

 محمد تقي جون. د

 ساجدة حميد الموسوي شعر/ هوى النخل  46/011

 افهم هراك   واألسلوبية األسلوب 47/011

 عادل جابر صالح رانيسشعر أبن القي 40/011

 ياسين طه حافظ شعر : صيحتهيطلق الحب ... في الخريف 49/011

 سعد سعيد يةقراعنصوص : كواليس القيامة  11/011

 سعيد توفيق. د وفلسفة التأويل اللغة ماهية في 11/011

 محمد عبد القادر أحمد نسخة4/ دراسات في أدب ونصوص العصر الجاهلي 12/011

 مكي السيد جاسم 2ج ديوان الصوري 11/011

 شوقي ضيف. د نسخة1/ العصر الجاهلي 14/011

 تانيسالب سعودمأنطوان  قواعد العرب 11/011

 بحث مفصل في رسم القلمالعربي و اإلمالءكالم على  16/011
 نيآالقر

 جالل الحنفي

 محمد البسيوني. د الفن في تربية الوجدان 17/011

 ناظم رشيد في العصر العباسي األدب 10/011

 قدمه إبراهيم سالمة ألرسططاليس الخطابةكتاب  19/011

 ورغباهرن إيليا 2،ج1ج : رواية:  العاصفة 61/011

 ياسين طه حافظ نسخة2/ شعر:  قاله آخر الخطباء ما 61/011

 اإلعرابيعبد هللا محمد  أبو أسماء خيل العرب وفرسانها 62/011

 محمد زغلول سالم األدبيريخ النقد تا 61/011

 وسييلطالب عبد هللامحمد  وأب  ابت  الك   أدباالقتضاب في شرح  64/011

 نادرة جميل سراج المهجر عردراسات في ش/ شعراء الرابطة القلمية 61/011

 احمد مطلوب. د نسخ4 /البالغة والتطبيق 66/011

 عبد العزيز نبوي الجاهلي األدبدراسات في  67/011

 ماكري لددونا برماكس في 60/011



 الذهبيمحمد  أبو عبد هللا 2ج/ أسمائهم وأنسابهم/المشتبه في الرجال 69/011

 احمد مطلوب. د معجم المصطلحات البالغية وتطورها 71/011

 وينيالقزجالل الدين  شرح التلخيص في علوم البالغة 71/011

 مصطفى جمال الدين البيت إلى التفعيلةمن  العربي في الشعر اإليقاع 72/011

 ستولينز جيروم جمالية وفلسفيةدراسة  /النقد الفني 71/011

 ياسين طه حافظ شعر:  قصائد حب على جدار آشوري 74/011

  إبراهيمسعد بن أالمجد  أبو الشعر ألقابالذاكرة في  71/011

 محمد عبد القادر احمد  األمويونصوص العصر  أدبدراسات في  76/011

 فندي أسماء. د األدبالمنتخب من  77/011

 الحسن بن كيسان وأب عمرو بن كلثوممعلقة  70/011

 ياسين طه حافظ شعر:  هي هذي حياتي... ولكنها  79/011

 وبدر شاكرمديات النقد االجتماعي بين جبران خليل  01/011
 السياب

 صفاء الدين أحمد فاضل. د

والشعر الوزن والقافية )النقدي  المصطلحموسوعة  01/011
 نسخة2(الحر

 لؤلؤةترجمة عبد الواحد 

 النساج سعيد حامد دليل القصة المصرية القصيرة 02/011

 صفي الدين الحلي العاطل الحالي والمرخص الغالي 01/011

 أباظةفكري  الضاحك الباكي 04/011

 حسين عطوان. د بالعكوك الملقب جبلة بن شعر علي 01/011

 الدينعبد الرحمن بن حسام  في قلب كافوريات المتنبي رسالة 06/011

 بود ليرشارل  الشر زهارأ 07/011

 الحسن العسكري أحمد أبو يقع فيه التصحيف والتحريف شرح ما 00/011

 لقيسا امرئ لقيسا امرئديوان  09/011

 احمد الخولي. د إيرانمن شعراء :  وحشي البافقي 91/011

 شهاب الدين المغربي القتال في نقل العوال أنموذج 91/011

 فير كور رواية: البحر صمت 92/011

 عزيز علي تاريخ وتراث 91/011

  الحسنعبد هللا  أبو عكتاب الملم   94/011

 ألبدريحكمت فرج  االقتباس آياتمعجم  91/011

 الحمادي األمير حمود عبد نسخة 2نسخة وج2:1ج/ التعليقات والنوادر 96/011

 حكمت بشير األسود عيد رأس السنة البابلية اآلشورية/ أكيتو 97/011

  نفرتيتي 90/011

 جوزيف حنا يشوع دراسة فنية: محيي الدين زنكنة/ القنديل 99/011

 زينو عبد هللا البرزنجي والوظيفة الجمالية اإلعالميةفن المقالة بين الوظيفة  111/011

 علي حداد. د شعر:  شجر الكلمات 111/011

 كان ألبير الخيانة العظمى 112/011



 ومحمد الدليمي عبد الوهاب العدواني (محرثحرثان بن )العدواني األصبعديوان ذي  111/011

 مصطفى جواد. د تقلال وقل  114/011

 عمر فاروق الطباع. د ديوان بهاء الدين زهير 111/011

 عمر فاروق الطباع. د (مستنسخ 1) نسخة2/ ديوان ابن خفاجة 116/011

 عمر فاروق الطباع. د بكر الصديق أبوديوان خليفة رسول هللا  117/011

 نبيل رشاد نوفل. د أفكاره النقدية الحاتميعلي أبو 110/011

 سليمان الحليزم حا. د شعر: فجرال إطاللة 119/011

 بكر محي الدين بن عربي أبو األشواقديوان ترجمان  111/011

 السعيدمحمد مجيد  شاعر من الهند 111/011

 حسب الشيخ جعفر قصائد مختارة: بلوكالكسندر  112/011

 فائق مصطفى. د في ذاكرة المسرح العربي 111/011

 عمر فاروق الطباع. د األندلسيديوان ابن سهل  114/011

 اإلعرابيعبد هللا  أبو كتاب البئر 111/011

 عمر فاروق الطباع. د األبرصديوان عبيد بن  116/011

 المنصوري  علي جابر.د القصة في مقدمة القصيدة العربية 117/011

 محمد حسن الموسوي (تحفة الخليل)منظومتان شعريتان 110/011

 عمر فاروق الطباع. د ديوان اوس بن حجر 119/011

 إسماعيلعناد غزوان        والرواة نقادمكانة القصيدة العربية بين ال 121/011

 عمر فاروق الطباع. د الطفيلديوان عامر بن  121/011

 عمر فاروق الطباع. د بن عاديا السمو ألديوان  122/011

 عبد الحليم عبد الكريم شعر: خطوط علي الجدران 121/011

 أحمد مطلوب. د شعر/ رفيف المنى 124/011

 ياسين طه حافظ نسخة2/ شعر:  أيام طبرق 121/011

 ياسين طه حافظ  شعر:  ديوان فاطمة 126/011

 رشيد مجيد شعر:  الكما تغرق المدن 127/011

 جالل الخياط الثورةو الشعر 120/011

 داود سلوم العربي األدب 129/011

 غزاي درع الطائي شعر: أين الرفاق .. الرماد في الشوارع 111/011

 ثبجورج ماك قصائد:  رباعية الحرب 111/011

 مصطفى جواد األدباءالضائع في معجم  112/011

 عمر فاخوري الحقيقة اللبنانية 111/011

 ترجمة عبد الواحد لؤلؤة موسوعة المصطلح النقدي الرومانس 114/011

 عبد الواحد لؤلؤة (الهجاء) موسوعة المصطلح النقدي 111/011

 عبد الرحمن منيف مجوسيةقصة حب  116/011

 عبد المطلب محمود شعر: بعد الحب ما قبل الحرب ما 117/011

 عبد الحسين المطلبي بعد الرحيل 110/011



 حسين  هط وإصالحنقد  119/011

 عشتار داود. د األسلوبية الشعرية 141/011

 ة النحويسلمطالب الفضل بن  أبو من قبل الموسيقى كتاب المالهي وأسمائها 141/011

 إسماعيلعناد غزوان  نزعة التمرد والسخرية 142/011

 عبده بدوي في الشعر العربي التجديد قضيةو :أبو تمام 141/011

 راسب رودولف أريك رواية:  مغامرات مونشهاوزن 144/011

العصر ) بين االرخنة والفن شعر الثورات العلوية 141/011
 نسخ2:( األموي

 محمد تقي جون علي. د

 زيارة مهدي شعر:  اتـعتب 146/011

 عبد الكريم إبراهيم دوحان                            أدبيا  جامعيا  كيف تكتب بحثا   147/011

الدر الدائر المنتخب من كتابات واستعارات وتشبيهات  140/011
 العرب

  أبي القاسم جار هللا الزمخشري

 علي حداد. د وقت مستقطع من الخالف الستراتيجي على دمنا 149/011

 علي حداد. د علي محمد لقمان رائد الرومانسية في اليمن 111/011

 بدر شاكر السياب األعمال الشعرية الكاملة/ بدر شاكر السياب 111/011

 وهيب سراي الدين  رواية: ظهر الجبل سالما  يا 112/011

بين التقليد  الخليج العربيالحركة الشعرية في  111/011
 ةنسخ 0 /والتطور

  صالح الرومي ةنوري
 

 كريم فوزي دراسات أدبية:  حتى وعي الغربةمن الغربة  114/011

التلقي لدى حازم القرطاجني من خالل كتابه منهاج  111/011
 البلغاء وسراج االدباء

 محمد بنلحسن بن التجاني

 شرف الدين محمد سعيد رييديوان البوص 116/011

 ر روحي الفيصلمس وائيين العربرمعجم ال 117/011

 الدين المبارك البركات شرف أبو وأبي تمام المتنبي شعر النظام في شرح 110/011

 البحتري ديوان البحتري 119/011

 أمين أحمد النقد األدبي  161/011

 باسم فرات شعر: بلوغ النهر 161/011

 يوسف عز الدين. د التجديد في الشعر الحديث 162/011

 توفيق الفيل  في الشعر العباسي القيم الفنية المستحدثة 161/011

 المركز الفلكلوري الموروث الشعبي في أثار الجاحظ 164/011

 لمطلبياعبد الجبار  قدوالن األدبمواقف في  161/011

 فاطمة عيسى جاسم. د فرحان روائيا   طعمهغائب  166/011

 أيفرت . س فرجينا مولد الحرية الجديد 167/011

 شوقي ضيف الشعر وطوابعه الشعبية 160/011

 باوةفخري الدين ق 2ـ1ج  األخطلشعر  169/011

 ياقوت الحموي ة النسبالمقتضب من كتاب جمهر 171/011

 حازم عبد هللا خضير األندلسيوصف الحيوان في الشعر  171/011



ة مجهولةصق 172/011  فيكور ليبديف 

األصول ـ األنماط ـ : )نظرية تراسل الحواس 171/011
(األجزاء  

 عبد هللاأمجد حميد . د

 صالح مهدي الزيدي دراسات في الشعر العباسي 174/011

...قصيدتي وأنا نعدي في براري الروح 171/011  علي الحداد.د 
الشاعر ناقدا   األبجديةمقاربة  األخرالخطاب  176/011  علي الحداد.د 

 جون كروس جويس 177/011

العراقي استدعاءات قرائية في الشعر : منطق النخل 011/ 170
 الحديث

 علي الحداد.د

 أبن األثير  4ج/  والشاعر تباالك أدبفي  المثل السائر 179/011

كتاب الكامل من األملرغبة  101/011  يفصالمرسيد بن علي  

4ـ1ج/(تمام أبي) شرح ديوان الحماسة 101/011  بالخطيب رالشهي التبريريشرح  

قبل اإلسالم  العربي األدبتاريخ  102/011  نوري حمودي القيسي 

 هبري ينمريج مارسيل بروسن والتخلص من الزمن 101/011

2،ج(نسخة2) 1ج/ديوان الفرزدق 104/011  تحقيق كرم البستاني 

العرب أشعارجمهرة  101/011  القرشي زيد محمد وأب 

2ج/ األدبفي دراسة اجتماع  والتامح 106/011  نوري حمودي القيسي 

المتأخرةالعصور  أدبفي  107/011  ناظم رشيد 

شعر:  وطن ئفي كل ش 100/011  زهور زكي 

براأل أهلتخريج الكرب عن قلوب  109/011  عبد هللا بن القاسم أبي 

شعر : مدن وقصائد 191/101  شطيماعبد اللطيف  

 الخطيب التبريزي الوافي في العروض والقوافي 191/011

شعرائها وأخبارشرح المعلقات العشر  192/011  الشنقيطي األميناحمد بن  

 ر روحي الفيصلمس نهوض الرواية العربية الليبية 191/011

 سهير صالح أبو جلود الموقف النقدي من الشعر المهجري 194/011

شعر:  وصايا 191/011  منذر الجبوري 

الجاحظ تراثمن  196/011  عثمان الجاحظ أبو 

شعر :ذاكرة الصحراء وجه للفرح 197/011  أغا أديبعادل  

 عبد القادر العزاوي بعض شروط يومية 190/011

اني  اب الشاعر والجنبدر شاكر السي   199/011  مالك المطلبي 

النثري السيابكتاب  211/011  لغرفيحسن ا 

السكون أناشيد 211/011  فاروق يوسف 

 التميمي حسن حسين علي الشرقي 212/011

الذهني المجاز/ موسوعة المصطلح النقدي 211/011  ترجمة عبد الواحد لؤلؤة 

 ترجمة عبد الواحد لؤلؤة  المفارقة/ موسوعة المصطلح النقدي 214/011

الطفولة والبحر بين طرقات 211/011  صكرال حاتم محمد 



الموسوعة الصغيرة / وادي الرافدين أدبفي  اإلنسان 216/011
نسخة2/  01  

 يب  يوسف ح. د

المسرحية في تونس التجربة منطلقات وتوجهات 217/011  المنصف وناس 

 نوزاد أحمد أسود المدينة في قصص جليل القيسي 210/011

نيديوان الهذلي 219/011  الثقافة واإلرشاد القومي 

 بكر احمد أبوناصح الدين  ديوان االرجاني 211/011

                                                                وآخروعبد الواحد لؤلؤة . د مكانة الشعر في الثقافة العربية المعاصرة 211/011

 منتصر عبد القادر الغضنفري الرحلة في شعر المتنبي 011/ 212

قراءات في المنجز االبداعي : ضفاف للغواية واليقين 211/011
 والنقدي اليمني الحديث

 علي الحداد.د

 عبد اإلله احمد نشأة القصة وتطورها في العراق 214/011

نسخ1/ األيوبيمحمود شوقي  211/011  الرومي نوريه. د 

 سالم كمال لطيف محمد رضا الشبيبي 216/011

 السامرائي وأحمد مطلوب إبراهيم.د ديوان قيس بن الخطيم 217/011

عن ابن السكيت وغيره/ديوان قيس بن الخطيم 210/011  ناصر الدين األسد. د 

1ج/ العروض والقوافيالكامل في  219/011   قناوي محمد 

اإليجازمضان في  اإلعجاز أشارات 221/011  يبديع الزمان سعيد النورس 

 لصالحيا عباس خضر شاعرية يوسف عز الدين  221/011

 مصطفى السنويسي  ابن دريد أماليمن  تعليق 222/011

 منصور عبد الملك أبو التوفيق للتلفيق 221/011

النابغة الشيبانيديوان  224/011  عمر فاروق الطباع. د 

د هللا بن قيس الرقياتيديوان عب 221/011  الطباع فاروقعمر . د 

األندلسيديوان ابن سهل  226/011  يسرى عبد الغني 

 جميل علوش خوابي الحزن 227/011

 ليث الصندوق قصائد منقوعة بالدم 220/011

 الجبوريعبد هللا  ديوان رشيد الهاشمي 229/011

نسخة2/ الشاعر الوجل:  ابن الرومي 211/011  عبد الغني خماس 

األزهاررسالة  211/011  األثيرضياء الدين بن  

يا جديدةامر 212/011  عبد الجبار عباس 

ةالعروض والقافيالتفعيلة في  إلىمن البيت  211/011  لركابيافليح كريم . د 

 ىلموساعبد الحميد  أنور  (فن المستقبل ...)األطفال أدب 214/011

 صباح األنباري كتاب الصوامت 211/011

 العالء المعري أبو رسالة الهناء 216/011

 تحقيق فوزي عطوي ديوان النابغة الذبياني 217/011

األنصاريشعر عبد الرحمن حسان  210/011  سامي مكي العاني. د 

نسخ1/ األدبيالتطبيق العملي لمنهج البحث  219/011  من العبيديرشيد عبد الرح. د 



دراسة نقدية في  :من أطالل الحبيبة إلى أطالل القبيلة 241/011
نسخة2/ شعر لبيد بن ربيعة العامري  

 خالد علي مصطفى.د

مجموعة من المقاالت النقدية: ستندال 241/011  فيكتور برومين 

 حاتم صالح الضامن. د عشرة شعراء مقلون 242/011

وطن في كل شىء 241/011  زهور دكسن 

 حسين عبد الهادي إبراهيم الواقعية في الرواية الحديثة في بالد الشام 244/011

 نبيل راغب. د  عند نجيب محفوظ قضية الشكل الفني 241/011

تمام والبحتري أبيالموازنة بين  246/011  ديآلما 

القصصي النص آفاق في 247/011  مجموعة من النقاد 

قراءات في الشعر اليمني المعاصر:آزالعشبة  240/011  علي الحداد.د 

 نعمة رحيم العزاوي النقد اللغوي عند العرب 249/011

 هند حسين طه. د النظرية النقدية عند العرب 211/011

األدبيمقاالت في النقد  211/011  فوزي أسامة 

من الفتح حتى سقوط غرناطة:األدب األندلسي  212/011  بهجتمحمد مصطفى . د 

شعر: األعمال السياسية  211/011  نزار قباني 

نسخة 2/  قصص قصيرة: بين النهرين 214/011  عبد الرضا الالمي 

األخرعلى الجانب  أضواء 211/011  لعبيديامهدي شاكر  

(حياته، خطبه، شعره)قس بن ساعدة األيادي 216/011  أحمد الربيعي. د 

 عمر فاروق الطباع. د ديوان النابغة الذبياني 217/011

األعجمشعر زياد  210/011  يوسف حسين بكار. د 

برواية الصولي شعر ابن المعتر 219/011  يوسف احمد السامرائي 

 محمد يوسف نجم. د ديوان عبيد هللا بن قيس الرقيات 261/011

عابر نقدات   261/011  مارون عبوددار  

 النوسيمصطفى  ابن دريد حياته وتراثه اللغوي 262/011

بن يعفر األسودديوان  261/011  نوري حمودي القيسي 

 علي حميد خضير الجديد في العروض 264/011

نسخ1/ 1ج/األلباب وثمر اآلداب هرز 261/011   اسحق الحصري أبو 

ومنهجه األدبيالبحث  266/011  نوري شاكر االلوسي 

رواية:  المدينة والموت 267/011  لطسمبثابت  

 ناصر الدين االسد ديوان شعر الحادرة 260/011

 عبد الودود إياد. د التصوير المجازي 269/011

القياسي القارئ 271/011  صالح زياد . د 

القران  أعجازثالث رسائل  في  271/011  والجرجاني للرماني والخطابي 

شعر: يا أبي أيها الماء 272/011  أجود مجبل 

شعر: قصائد األعراف 271/011  ياسين طه حافظ 

 عبد الرحمن المصطاوي ديوان امرؤ القيس 274/011



اليقالأمال  سمط الاللي في شرح 271/011   االوني عبيد البكري بيأل 

 ابن المعتزعبد هللا  ديوان ابن المعتز 276/011

دراسة: في الرواية الجزائرية أالنتقاديالنزوع الواقعي  277/011  األعرجواسيني  

قراءات في شعر عبد / العالمة البصرية والبنى الرامزة 270/011

 الهادي الفرطوسي وسردياته
 عباس محمد رضا. د

المحتلة األرضالقصة الفلسطينية القصيرة في  279/011  فخري صالح 

 محمد عبد المجيد موت المغني الذي ذك رنا برائحة البنفسج 201/011

الترميز:  موسوعة المصطلح النقدي 201/011  عبد الواحد لؤلؤة :ترجمة 

التونسي المعاصر األدبمختارات من  202/011  مجموعة من الكتاب التونسيين 

للطفولة القديمة أولبيان  201/011  حميد قاسم 

قصص قصيرة: طائر الخليج 204/011  كاظم االحمدي 

:  األدب العربي في األندلس تاريخ الوافي في 201/011
 موضوعاته وفنونه

 إبراهيم توفيق عمر. د

 ألبياتيحسن . د مواقف مناوئه للحرب في الشعر الجاهلي 206/011

 محسن غياض. د شعر الحسين بن مطير االسدي 207/011

 علي جواد الطاهر مسرحيات وروايات عراقية 200/011

 عبد الواحد لؤلؤة الدراما والدرامي 209/011

الالمعقول:  موسوعة المصطلح النقدي 291/011  عبد الواحد لؤلؤة :ترجمة 

المقارن األدبدراسات في  291/011  عبده بدوي. د 

المأساة/ موسوعة المصطلح النقدي  292/011  ترجمة عبد الواحد لؤلؤة 

للفارابي المدينة الفاضلة 291/011  علي عبد الواحد. د 

األياديبن يعمر  طيقشعر ل 294/011  مهدي قاسم راضي. د 

إلى فوكوليفي شتراوس  من: البنيويةعصر  291/011  اديث كيرزويل 

العربي األدب 296/011  معروف الرصافي 

الشهباء في حلب الحركة الشعرية زمن المماليك 297/011  اللهيب احمد فوزي 

األدبياالتجاهات الفلسفية في النقد  290/011  سعيد عدنان 

أبي "مجموعة  القيم الثقافية في القصة القصيرة 299/011
ا " والشيخ دراسة نقدية تحليلية / أنموذج   

 شوكت علي درويش. د

 محيي الدين زه نكنه لمن الزهور؟ ومسرحيات أخرى 111/011

والنقد األدبفي  أفاق 111/011  عناد غزوان. د 

اضاءات في القصة، والرواية، : عراقية سرديات 112/011
 والنص

 فاضل عبود التميمي. د

 سيد حنفي. د ديوان حسان بن ثابت 111/011

األطفال أدبفي  114/011  علي الحديدي . د 

يليجيفجاغين  111/011  شعر عدنان سليمان 

1ـ 2/ شروح سقط الزند 116/011  العالء المعري أبو 

 جابر أبوديانا   ةنسخ14/  رواية :الهالل  117/011



نسخة2/ فلسفيةوة جمالية سدرا : النقد الفني 110/011  م ستولنيتزويرج 

حفصة أبيشعر مروان بن  119/011  حسين عطوان 

شعر: الحرف والغراب  111/011  أديب كمال الدين 

 إبراهيمعبد العليم  صفوة العروض 111/011

أديبيوميات  112/011  رزيخالحسن البا ابو 

 ابن المعتز طبقات الشعراء 111/011

 أبي بكر محمد األنباري ديوان عامر بن الطفيل العامري  114/011

بحث في شعر ونثر نزار القباني/ فنتازيا الغياب 011/ 111  علياء سعدي عبد الرسول  

من المعاصرة إلى األصالة المقالة أدب 116/011  عبد العزيز شرف 

ِابنا نويرة اليربوعيم مالك ومتم   117/011  فار ابتسام مرهون الص  . د 

1ج (االصمعيات) أشعار العربمجموعة  110/011  وليم بن الورد 

 وآخرونمصطفى السقا  ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري 119/011

حتى نهاية القرن الثالث الهجري األدبيالنقد  121/011  حسين  نجوى محمود. د 

 خضير الكيالني شعراء ديالى 121/011

1ج/ بحر العلوم ديوان  122/011  محمد صالح بن بحر العلوم  
لعرجياديوان  121/011  برواية عثمان ابن جني 

ابن / الكبير ورسالة الصحابة واألدبالصغير  األدب 124/011
 المقفع

 حلقة أبويوسف 

دراسة توثيقية:  شعر السيرة النبوية 121/011  أحمد شوقي رياض. د 

 افساسين عس   الكتابة الفنية 126/011

وأثرها في شعره ثقافة المتنبي 127/011  هدى األرناؤوطي 

حياته وشعره: ألكاظمي عبد المحسن  120/011  محسن غياض. د 

 الحريريأبو القاسم محمد  مقامات الحريري 129/011

 جون فليتشر اتجاهات جديدة في األدب 111/011

 ادورد فنديك اكتفاء القنوع بما هو مطبوع 111/011

األغانيشخصيات كتاب  112/011  نوري حمودي القيسيداود سلوم و 

 محمد قاسم الفخري ديوان العبيدي 111/011

2ـ ج1ج/ ديوان الحماسة 114/011  التبريزيالعالمة  

 محمد رضا القاموسي ديوان صادق القاموسي 111/011

 كولن ولسن المعقول والالمعقول في األدب الحديث 116/011

القصيدة الفني في النقد العربي القديم والمعاصر بناء 117/011  مرشد الزبيدي 

نسخة 7/  خالءـالب 110/011  عمرو بن بحر الجاحظ 

الطيب المتنبي أبيديوان  119/011  فريد رخ ديتريص 

  أحمد صالح عبد المنعم. د قراءة عروضية في المعلقات العشر 141/011

بروست / الفكر العالمي أعالمسلسلة  141/011  ىوارد موس  له 

الذبياني ديوان الشماخ بن ضرار 142/011  صالح الدين الهادي 



 فاضل عبود التميمي  القصصية هنه نكه بواكير محي الدين ز 141/011

القصيدة الكالسيكية الجديدة والشعراء النقاد  144/011
نسخ1/ المحدثون  

 صموئيل موريه

 القريشيرضا محسن   الموشحات العراقية 141/011

 المغيث الحسين البيضاوي أبي ديوان الحالج 146/011

دراسة وتطبيق في شعر الشطرين  العروض والقافية 147/011
 والشعر الحر

 عبد الرضا علي. د

شعر:  أغنية الرصاص 140/011  حسين الحمداني 

 يوسف ميخائيل أسعد سيكولوجية اإلبداع في الفن واألدب 149/011

نسخة2/ العربي األدبالبند في  111/011  عبد الكريم الدجيلي 

 الحديد أبيابن  شرح نهج البالغة 111/011

 التميمي عبود فاضل. د قراءات بالغية 112/011

حياته وشعره:  أبو الطيب المتنبي 111/011  عدة باحثين 

لموأس  عروة بن الورد وال اديوان 114/011  دار بيروت 

مجموعة قصصية:  الوالدة 111/011  ةرفاع إبراهيم 

فراس أبيديوان  116/011  خالويهبن ا برواية 

 طه حسين األيـــام  117/011

 كوركيس وميخائيل عواد رائد الدراسة عن المتنبي 110/011

نظرية القصد وأثرها في إظهار المعنى واإلعجاز القرآني  119/011
 عند القاضي عبد الجبار المعتزلي

 خميسليلى عباس 

 نخبة من النقاد مغامرة الكتابة في تمظهرات الفضاء النصي 161/011

خصائصه الفنية وبالغته العربية:مجاز القران 161/011  محمد حسين علي الصغير. د 

(قصص) : كان لي زمن ما 162/011  األحمدمحمد  

 محمد باقر عبد الحكيم القصص القرآني  161/011

الجمحيديوان أبي دهبل  164/011  رواية أبي عمر والشيباني 

علي جواد الطاهر.د جماليات المقالة عند 161/011  التميمي فاضل عبود. د 

مختارات من  طياسيلوقيانوس السم أعمالمن  166/011
 محاوراته وفصوله

ومفيد  سعد صائبترجمة 
 عرنوق

المشرقفي و األندلسالموشح في  167/011  محمد مهدي البصير 

البنية الروائية لمسار الشعب : غسان كنفاني  160/011
 الفلسطيني

 القاسم أفنان. د

الرواية أركان 169/011  سترفور . م.أ 

 آيفور ايفانز. بي تاريخ األدب المسرحي االنكليزي 171/011

التصوير المجازي ـ أنماطه ودالالته ـ في مشاهد  171/011
 القيامة في القران

 عبد الودود الحمداني أياد. د

قصص: ألف ميل بين الغابات  172/011  محمد شمسي 

اإلسالمالعرب قبل  171/011  جرجي زيدان 



ا 174/011  يوسف نمر ذياب قراءة في كتب لم تصدر حديث 

مجموعة قصصية : الجبل األبيض  171/011  أمجد توفيق 

1ج/ةمقامات الحريريالشرح  176/011  يشيالشرالعباس  وأب 

األشياء أسماءالتخليص في معرفة كتاب  177/011  هالل العسكري أبو 

نسخ1/الحديث دراسات في الشعر 170/011  عبده بدوي. د 

الحداثة في الشعر العربي المعاصر إشكالية 179/011  ستار عبدهللا 

دراسات في النص الشعري عصر صدر اإلسالم  101/011
نسخ4/ أميةوبني   

 عبده بدوي. د

رواية: واألسوارالقمر  101/011  عبد الرحمن مجيد البيعي 

عميقة أقبيةناء في غال: المراثي  102/011  األسعدمحمد  

قصص قصيرة: المطاف 101/011  غازي العبادي 

  أبو ذياب إبراهيمخليل  دراسات في فن القص 104/011

 مصطفى صادق الرافعي  2ج/ وحي القلم 101/011

 قراءات في الخطاب البالغي النقدي عندحضور النص  011/ 106
 العرب

 فاضل عبود التميمي

1ج(/اللغة عند العرب) للناس أخرجتكنتم خير امة  107/011  خير هللا طلفاح 

نسخة 1 /الحديث األدبيالنقد  100/011  محمد غنيمي هالل 

العربي القديم التاريخية للنقدالمعرفة  109/011  مجدي احمد توفيق. د 

نسخة 9 / اإلسالميالعصر  191/011  شوقي نصيف. د 

 التميمي عبود فاضل. د  س هبيك كورشي البناء السردي في شعر 191/011

قصص : اليشن 192/011  جمعة الالمي 

ربيعة المخزومي أبي ديوان عمر بن 191/011  كيلعلي م 

 توفيق إبراهيمعمر . د الوافي في الشعر العربي الحديث 194/011

2ج/ة السعديتديوان ابن نبا 191/011  مهدي األميرعبد  

ميلاس السدديوان العباس بن مر 196/011  يحيى الجبوري. د 

قصص: حكاية شجرة البرتقال  197/011  سمير عبد الرحيم أغا 

دراسة مقارنة لثالثية نجيب محفوظ :بناء الرواية 190/011  قاسم سيزا احمد. د 

 اني الجراحهعباس  في نقد التحقيق 199/011

نسخة 1/  المفضليات 411/011  بيضفضل المال 

 زكريا يحيى الشيباني أبو شرح القصائد العشر 411/011

 محمد األحمد رواية: متاهة أخيرهم  412/011

 مجموعة كت اب قصة 12 411/011

 ي هالليممحمد غن. د المقارن األدب 414/011

 محيي الدين زنكنة مسرحية في فصل واحد: السر 411/011

 عثمان الجاحظ أبو 1ج/ نيالبيان والتبي 416/011

 حسين الحوت: ترجمة مسرحية: معرض الحيوانات الزجاجية 417/011



 حبيب بن جعفرمحمد أبوصنعه  مجموعة بحوث لغوية/العود النميري نجراديوان  410/011

 عربية آفاقدار  دراسات في ذكراه االلفية:  الشريف الرضي 419/011

 عبد القاهر البغدادي  0،ج7ج / األدبخزانة  411/011

 محمد بركات حمدي القاهر الجرجاني عند عبد معالم المنهج البالغي 411/011

 الجزري ليقصال أبو يةتالمقامات الزي 412/011

 تمام الطائي أبو نسخة1/ ديوان الحماسة 411/011

 ابن المقفع تحقيق احمد زكي/ الكبير األدب 414/011

 المسيح ثروت يوسف عبد:ترجمة مسرحية:  أوبرا القروش الثالثة 411/011

 األنصاري مسلم بن وليد الغوانيع ديوان صريشرح  416/011

 محمود صابر: ترجمة ةـرحيـمس: اءـالغرم 417/011

 توفيق إبراهيمعمر .د نسخة2/ فنية شعر المدح النبوي في األندلس 410/011

 المرصفيسيد بن علي  1ج /من كتاب الكامل األملرغبة  419/011

 محمد رضا المظفر المنطق 421/011

 عصفور جابر احمد. د دراسة في التراث النقدي: مفهوم الشعر 421/011

 فاطمة عيسى أبو رغيف. د 1971ـ  1967:القصة القصيرة في العراق 422/011

من الحسن  أبي الطيب في شعر على ما األديبتنبيه  421/011
 نسخة2/والمعيب

 عبد هللاعبد الرحمن بن 
 الحضرمي

 عثمان الجاحظ أبو مجلد واحد7ـ 4: الحيوان 424/011

 بن الورد مولي العرب  أشعارمجموع  421/011

 صفاء خلوصي. د والقافيةفن التقطيع الشعري  426/011

 العباس أبيشهاب الدين  نسخة 2/  األشعارفي محاسن  اإلبصارهة نز 427/011

 نازك المالئكة أخرىومقاالت  سايكولوجية الشعر 420/011

واألدبية االتجاهات الحديثة في الدراسات اللغوية  429/011
 1ج(/بحوث)

 مجموعة مؤلفين

 الرؤوفمحمد عوني عبد . د دراسات مقارنة:  اللغوية واألصواتالقافية  411/011

دراسة في عجائبية الرواية : والصولجانالفنطازية  411/011
 العربية

 فاطمة بدر. د

 أبو عمر الشيباني 2ـ ج1ج/ كتاب الجيم 412/011

 عمر بن عبد ربه أبو محمد التونجي: تح:1ج / الفريدالعقد  411/011

حتى نهاية القرن الرابع :  الشيب في الشعر العباسي 414/011
 الهجري

 ثائر سمير حسن الشمري. د

 د هللا المرزبانييعب أبو النساء أشعار 411/011

 عبد اللطيف شرارة وحدة العرب في الشعر العربي 416/011

 نوري حمودي القيسي.د أمويونشعراء  417/011

 احمد إبراهيمانمار  نسخة2/ اعلية الكناية في النقد المعاصرف 410/411

 القزوينيجالل الدين   1ج /اإليضاح في علوم البالغة 419/011

 ثائر سمير حسن الشمري. د بحوث في الشعر العربي 441/011



 شاكر محمود محمد وأسماء أباطيل 441/011

 حميد ادم ثويني عند العرب األدبيمنهج النقد  442/011

 األمريكية  وزارة الخارجية نسخة1/ األمريكي األدبموجز  441/011

 الطباععمر فاروق . د األعشىديوان  444/011

: المديح في الشعر العباسي بين التكسب واإلبداع الفكري 441/011
 دراسة موازنة بين أبي تمام وأبي الطيب

 ثائر سمير حسن الشمري. د

 مصطفى صادق الرافعي (فقط 1ج 2النسخة)نسخة 2/تاريخ آداب العرب 446/011

 فرينعبد القادر الغضمنتصر  عناصر القصة في الشعر العباسي 447/011

 بن جني الفتح عثمان أبو على مشكالت المتنبي الوهبيالفتح  440/011

 خالد علي مصطفى. د نسخة2/ من نصوص السياب األدبية المترجمة 449/011

 نيسحبيب حسين الح:تحقيق  ج2 /فاءرالسري الديوان  411/011

 أميننعمان محمد . د  بشرح محمد بن حبيب ديوان جرير 411/011

 حسين علي محفوظ. د الفارابي في المراجع العربية 412/011

 محمد علي العدواني. د نقدية  لغوية الضرورة الشعرية دراسة 411/011

 القزاز القيرواني مايجوز للشاعر في الضرورة 414/011

 مريعلامحمد . د في الرؤية البالغية الصوتيةالموازنات  411/011

 المعري العالء وأب بتحقيقين نسخة2/ رسالة المالئكة 416/011

 السيد مصطفى السنوسي بن دريد أمالي 417/011

  الزوزنيالحسين  عبد هللا يأب شرح المعلقات السبع 410/011

 ضبطه محمد علي حمد هللا أبو عبد هللا الزوزني شرح المعلقات السبع 419/011

 عباس محمود العقاد الشعر إعالممجموعة  461/011

 األندلسيابن عبد ربة  محمد عبد القادر شاهين:تح:ج0/العقد الفريد 461/011

 عبد القاهر الجرجاني البالغة أسرار 462/011
 عفيف عبد الرحمن. د ببلغرافيا /الجاهلي األدبمكتبة  461/011

 عبد هللا محمد العضيبي تحوالت النص الشعري بين الناقد والشاعر 464/011

 ضحى عبد العزيز شعره ـ  حياته: الرضيالشريف  461/011

 محمد راجي كن اس ديوان أبي الطيب المتنبي 466/011

 سالم احمد الحمداني. د العربي الحديث األدب 467/011

 أبو محمد عبد هللا الزوزني 1ج /المحدثين والقدماء حماسة الظرفاء من أشعار 460/011

 هارون السالم محمد عبد كناشة النوادر 469/011

 السدوسي فيد مؤرج أبو األمثالكتاب  471/011

 اللغوي الطيب أبو  في تداخل الكالم في المعاني المختلفة الدر شجر 471/011

 جعفر النحاس أبو شرح القصائد التسع المشهورات 472/011

 بار المطلبيجعبد ال. د األدبيقضايا في النقد  471/011

 عارف الساعدي. د مجموعة أبحاث: األدبية مسارات المعرفة  474/011

 وآخرون عبد القادر حسن أمين.د الثاني/  االختصاص أقساماللغة العربية لغير  471/011

 النحوي محمد بن احمد    2ج/ الكامل األدبالفاضل في صفة  476/011



 محمد قره علي شرقية غربية: سنابل الزمن  477/011

 عبد الحميد الرشودي وآخرون حياته وآثاره: شكرإبراهيم صالح  470/011

 صبحي ناصر حسين ناقدا   ألصوليبكر  أبو 479/011

 العكبريالبقاء  أبو شرح المية العرب 401/011

 سامي مكي العاني. د معجم التراث الشعري المطبوع 401/011

 الكبيسي إسماعيلعناد . د الكرملي ومجلة لغة العرب ودورها في الحداثة  402/011

 نهاد التكرلي (167) الموسوعة الصغيرة/ 2جية الفرنسية الجديدةاالرو 401/011

 ادوارد سعيد  التي تفشل دائما   اآللهة 404/011

 سلمان داود الواسطي ج2/ والنقد والترجمة األدبدراسات في  401/011

 هادي نعمان الهيتي وآخرون.د أدب األطفال 406/011

 عبد الجبار عباس السياب 407/011

 عباس رشيد الددة.د قراءة في جدارية محمود درويش: سؤال الهوية 400/011

 مؤيد عبد القادر نسخ1/ هؤالء في مرايا هؤالء 409/011

 شوقي الموسوي. د جغرافية الجدل في الفكر والفلسفة والفن 491/011

 السودانيمزهر عبد  الشعر العراقي في القرن السادس الهجري 491/011

 نسيب وهيبة الخازن بكر الخوارزمي أبيرسائل  492/011

 حميد المطبعي حسام محي الدين االلوسي 491/011

 لبياتياحسن . د وليلة ليلة ألفاثر الموروث الشعبي للجنوب العربي في  494/011

 عباس حسانإ في محراب المعرفة 491/011

 عبد الجبار ناجي. د البن قتيبة اإلخبارعيون   496/011

 أحمد مطلوب. د عروبتها ـ لغتها ـ شعرها: ألف ليلة وليلة 497/011

 كارل بروكلمان 1،2،1،1،6 ج/العربي األدبتاريخ  490/011

 رشيد العبيدي. د 1ج/األدبي  النقد في دراسات 499/011

 المبرد محمدالعباس  أبو منه ألقابها وما اشتقتالقوافي  111/011

 احمد مطلوب. د إبراهيم السامرائي غربة الروح قراءة في شعر 111/011

 2119، 2مجلة ع  جدا بالقصة القصيرة ىتعنمجلة / تراسيم 112/011

 داود سلوم المقارن التطبيقي األدبدراسات في  111/011

دراسة : الوحدات السردية في حكايات كليلة ودمنة 114/011
 نسخة2/ بنيوية

 كريم محمد إدريس

 محمد راضي جعفر شعر/ زريق ابن  أحزان 111/011

 أحمد مطلوب. د بحوث بالغية 116/011

 أحمد مطلوب. د في المصطلح النقدي 117/011

 سعيد حسين منصور. د األول  العباسي النثر العربي في العصر 110/011

 محمد زكي العشماوي والنقد األدبالرؤية المعاصرة في  119/011

 محمد زكي العشماوي أصوله واتجاهاته المعاصرةالمسرح  111/011

 رفاعة إبراهيم مجموعة قصصية:  الوالدة 111/011



 برهان العبوشي الكاملة للشاعر األدبية األعمال: فارس السيف والقلم 112/011

 احمد عوين. د قراءة النص الشعري 111/011

الحديث ومهاراته  األدبيفنون النثر  إلىالمدخل  114/011
 التعبيرية

 شوارب أبومحمد مصطفى 

 محمد عبد الواحد حجازي العربي األدبفي  األسرة 111/011

 علي محمد السيد خليفة الفكاهة في مقامات بديع الزمان الهمذاني 116/011

 ترجمة مها محمد المحيط حول أخرى وقصص الكبير الرعب 117/011

 حسني عبد الجليل. د الجاهليالنفس في الشعر  110/011

 فاضل عبود التميمي. د نسخة 4/  إعجاز القرآن للباقالني 119/011

 ماجد عبد المنعم خفاجي. د والحياة واألدبدراسات معاصرة في الدين  121/011

 العشماويمحمد زكي . د الجاهليةاني مع دراسة للقصيدة العربية في النابغة الذبي 121/011

 محمد عبد العزيز الخولي النبوي األدب 122/011

 احمد محمود المصري. د رؤى في البالغة العربية 121/011

 محمد زكي العشماوي. د  اإلبداعيةهم ربوتجا اإلسكندريةشعراء  124/011

 صبري قنديل  ونقدية أدبيةرياح االنشطار قضايا ومعارك  121/011

 عماد عبد السالم رؤوف. د داود باشاعهد الوزيرشعراء بغداد في :تذكرة الشعراء 126/011

 جاب هللا عبد العزيز أسامة. د جماليات التلوين الصوتي في القران الكريم 127/011

 ألعبيديرشيد . د وأغراضهامراميها  الحركة االستشراقية 120/011

 علي احمد عالم. د تاريخ وظواهر فنية اإلسالمرسان تحت راية شعراء ف 129/011

 محمد زكي العشماوي. د موقف الشعر من الفن والحياة في العصر العباسي 111/011

طبيعته ـ نظرياته ـ مقوماته ـ معاييره : األدبيالتذوق  111/011
  نسخة 2 / ـ قياسه

 الباريشعبان عبد  ماهر. د

 اريجالمدحت . د من منظور اجتماعي األدبيالنص  112/011

 بهاء حسب هللا. د المملوكي األدبفي  111/011

 محمد زكي العشماوي وقيم الحياة المعاصرة األدب 114/011

 نجوى محمود صابر. د وبالغية أسلوبيةدراسات  111/011

 لقمان محمود شعر: القمر البعيد من حريتي  116/011

معاصرون من الشرق والغرب في الفكر  أعالم 117/011
 والفن واألدب

 العشماويزكي محمد . د

 احمد عوين. د اتجاهات الشعر العربي الحديث والمعاصر 110/011

 يوسف الجليلحسني عبد  ظواهر التجديد في موسيقى الشعر 119/011

 شوارب أبومحمد مصطفى  علم العروض وتطبيقاته 141/011

 رغيف أبوفاطمة عيسى . د نسخة 2/    قراءات نقدية في نصوص روائية 141/011

 محمد بهجة االثري األثريديوان  142/011

 لطفي منصور. د واألدببحوث ودراسات في الحضارة  141/011

 شريفة أبوعبد القادر   األدبيتحليل النص  إلىمدخل  144/011



في الشعر الطرد حيوية صورة الصراع في لوحة  141/011
 عينية أبي ذؤيب انموذجا: العربي

 جبير صالح القرغولي. د

 الجمل أيمان. د قصيدة الغزل في عصر الموحدين 146/011

 فوزي عيسى. د منسيون أندلسيونشعراء  147/011

 فوزي عيسى. د شعراء معاصرون 140/011

 احمد عوين. د في السرد الحديث والمعاصر اتدراس 149/011

 محمد زكي العشماوي. د الفنية مالعربي واتجاهاته األدب أعالم 111/011

 صالح األميرعلي عبد  قصص:  اميمامة الرس   111/011

 رؤف الواعظ. د التيار القومي في الشعر العربي الحديث في الجزائر 112/011

 أحمد مطلوب. د ج2/ بحوث نقدية وبالغية 111/011

 محمد زكي العشماوي. د بين القديم والحديث األدبيقضايا النقد  114/011

 حلمي مرزوق. د الحديث األدبيتطور النقد والتفكير  111/011

 بتول قاسم ناصر. د األدبيمحاضرات في النقد  116/011

 حلمي بدير. د االتجاه الواقعي في الرواية العربية الحديثة في مصر 117/011

 فاضل عبود التميمي. د اضاءات سردية قراءات في نصوص عراقية 110/011

 زيد الشهيد قصص/  الغرف المعلقةحكايات عن  119/011

 مجلة ثقافية مجلة ثقافية/ تراسيم  161/011

/ اإلبداعينظرات نقدية في عالم محي الدين زنكنة  161/011
 نسخة2

 فائق مصطفى واخرون. د

 أنوركليزار  قصة: األسودالصندوق  162/011

 إبراهيمعبد هللا . د 1ج/ موسوعة السرد العربي 161/011

االعمال الشعرية  : لكاظمياديوان عبد المحسن  164/011
 الكاملة

 حكمت الجادرجي

 مصطفى الشكعة. د األندلسي األدب 161/011

 احمد الهاشمي لغة العرب وإنشاء أدبياتفي  األدبجواهر  166/011

 احمد الهاشمي نسخة2/في المعاني والبيان والبديع  البالغةجواهر  167/011

 بابني عزيزة فوال. د  واألمويينمعجم الشعراء المخضرمين  160/011

 عزيزة فوال بابتي. د معجم الشعراء الجاهلين 169/011

 عالء المعري ألبي لزوم ماال يلزم اللزوميات 171/011

 محمد محي الدين عبد الحميد ةشرح ديوان عمر بن ربيع 171/011

 عبد هللا رضوان القصة القصيرةدراسة تطبيقية في :  البنى السردية 172/011

 زيد أبوسامي يوسف  الجاهلي األدب 171/011

 حفناوي رشيد بعلي. د بعد الحداثة مسارات النقد ومدارات ما 174/011

 حفناوي رشيد بعلي. د الكنعاني األدبتغربية  171/011

 هاوندحسين ج. د التوسع في الموروث البالغي والنقدي 176/011

 الخطيبعماد علي سليم  نسخة2 / الحديث ونقده األدبفي  177/011



 خيرة حمرة العين دراسة في جمال العدول:  شعرية االنزياح 170/011

 حفناوي رشيد بعلي. د بعد الحداثة قراءة في نصوص الحداثة وما 179/011

 جودت كساب. د الخطاب الشعري العربي الحديث 101/011

 سحر كاظم حمزة الشجيري  ن1/ العربي الحديث األدبينظرية التوصيل في النقد  101/011

 الجابريلعيوس فوزية  التحليل البنيوي للرواية العربية 102/011

 محمد مجيد السعيد .د.أ نسخة2/ أندلسيةبحوث  101/011

 الجليلعبد القادر عبد .د نسخة2/ وثالثية الدوائر البالغية األسلوبية 104/011

 عدنان الصائغ عدنان الصائغ 101/011

 لطريفيايوسف عطا  نسخة 2/  حياته وشعره لشابياالقاسم  أبو 106/011

 إسماعيلعز الدين . د واللغوية في التراث العربي األدبيةالمصادر  107/011

 العدوس أبو مسلم يوسف. د نسخة 1/  البالغة العربية إلىمدخل  100/011

 السيد احمد الهاشمي  نسخة2/  ميزان الذهب في صناعة شعر العرب 109/011

 نضال باقر الزبيدي.د واإلسالمشعر المخضرمات في الجاهلية  191/011

 إسماعيلعز الدين . د العباسي األدبفي  191/011

 ضياء الكعبي. د السرد العربي القديم  192/011

 خالد زكي عقل. د األموير العصر الهاشميون في شع 191/011

 عز الدين المناصرة النقد الثقافي المقارن 194/011

 وسن عبد المنعم ياسين. د خصائص األسلوب في شعر البحتري 191/011

 محمود درويش محمود درويش  196/011

 ضياء غني لفتة نسخة2/ البنية السردية في شعر الصعاليك 197/011

 عاطف فضل محمد. د نسخة2/ البالغة العربية 190/011

 صالح جرار. د األندلسيقراءات في الشعر  199/011

 زيد أبوسامي يوسف  (النثر)العباسي  األدب 611/011

 محمد مجيد السعيد. دجمعه  نسخة2 /مجموع شعره :  انياللبانة الد   ابن ديوان 611/011

ودورها في تطوير النثر العربي  األدبيةالرسائل  612/011
 القديم

 بن رمضان صالح

 زيد أبوسامي يوسف  (رشعال)العباسي  األدب 611/011

 علي ناصر غالب. د نسخة2/ لجواهرياالشعر عند  ةلغ 614/011

 / في تمظهرات الشكل السردي لحكياتأويل متاهة  611/011
 نسخة2

 محمد صابر عبيد

 أمينعاصم محمد . د نسخة2/  نقلد أملالتضاد في شعر  ةلغ 616/011

 شريم جوزيف ميشال األسلوبيةدليل الدراسات  617/011

 خليل إبراهيم. د ونظرية اللغة األدبمقاربات في نظرية  610/011

 حسين الحاج حسن. د العرب في عصر الجاهلية أدب 619/011

 احمد محمد ويس. د األسلوبيةاالنزياح من منظور الدراسات  611/011

 ىبلعل أمنةالصوفي في ضوء المناهج النقدية تحليل الخطاب  611/011



 المعاصرة

 ثربانتس قصة/  ةتكيخو ندو 612/011

 الطاهر بو مزبر نسخة2/ الشعرية العربية أصول 611/011

 قدسيمال أنيس الشعر العربي في العصر العباسي أمراء 614/011

 ياحيكمال الر   حركة السرد الروائي ومناخاته 611/011

 حسن عليان. د الخطاب النقدي العربي 616/011

دراسة في شعر الحسين بن  : والصوفية األسلوبية 617/011
 نسخة2/ منصور الحالج

 داود سليمان أماني

 آغا صالح سعيد. د مة خالصة التجربة الصحراويةذو الر   610/011

 عبد اللطيف محفوظ النص الروائي أنتاج آليات 619/011

 ينجالسعيد بو طا نسخة2/  والمصطلحالترجمة  621/011

 محمد الباردي. د نسخة1/  الرواية العربية والحداثة 621/011

 محمد صابر عبيد. د نسخة 2/  الشعرية األداةعضوية  622/011

 جواد فاتن عبد الجبار اللون لعبة سيميائية  621/011

 هللا سعد محمد سالم. د بعد البنيوية الفلسفية لنقد ما األسس 624/011

 احمد مبارك الخطيب   االنزياح الشعري عند المتنبي 621/011

  مويقن المصطفى ليلة وليلة إلفبنية المتخيل في نص  626/011

 عبد اللطيف شرارة قديمة معاصرة أدبيةمعارك  627/011

 واضح الصمد. د اإلسالمصدر  أدب 620/011

  مصطفى ناصف. د قراءة ثانية لشعرنا القديم 629/011

في جدلية العالقة بين الفن التشكيلي  جمالية الصورة 611/011
 والشعر

 كلود عبيد

القديم وتأويله عند ريجيس  ترجمة النص العربي 611/011
 بالشير

 حورية الخمليشي

 4/  والبنياتاألنواع والوظائف  :السرد العربي القديم 612/011
 نسخة

 صحراوي إبراهيم

 عبد اللطيف محفوظ اإلنتاجالمعنى وفرضيات  611/011

 عبد الرسول الغفاري. د بين النظرية والتطبيق األدبيالنقد  614/011

 حسين مروه دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي 611/011

شعره في ضوء عصره وحياته وآرائه : ابن المعتز 616/011
 النقدية

 ابنعيم طوني كس  

 بكار يوسف حسين. د (الحديث في ضوء النقد)في النقد العربي القديم بناء القصيدة 617/011

 السعافين إبراهيم. د والتراث األحياءمدرسة  610/011

 إبراهيمعبد هللا . د الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة 619/011

 عبد هللا رضا. د قديمه وحديثه موسيقى الشعر العربي 641/011

 وسن عبد المنعم ياسين. د الشعر في التراث البالغي النقدي عند العربوظيفة  641/011

 احمد مطلوب. د في المنهج النقدي 642/011



 طاهر مسعد الجلوب. د عبد العزيز المقالح إعمالبناء القصيدة الحديثة في  641/011

 عبد الرحمن منيف رواية/  يةلتمدن الملح ا 644/011

 نايف معروف .د طرائف ونوادر 641/011

 عبد الرحمن منيف تنب  مدن الملح الم   646/011

 عبد الرحمن منيف األخدودمدن الملح  647/011

 عبد الرحمن منيف مدن الملح بادية الظلمات 640/011

 عبد الرحمن منيف مدن الملح تقاسيم الليل والنهار 649/011

 عبد الرحمن منيف 1،ج2،ج1ج/ارض السواد  611/011

في الخطاب الروائي العربي  نظرية التوصيل 611/011
 المعاصر

 معيكل أسماء. د

 األحمدفيصل  معجم السيميائيات 612/011

 فاطمة المحسن نسخة2/ النبرة الخافتة في الشعر العربي الحديث 611/011

 شاكر لعيبي الشاعر الغريب في المكان الغريب 614/011

 خورخي لويس محاضرات ست /صنعة الشعر 611/011

 احمد الصافي النجفي رباعيات عمر الخيام 616/011

 فريح سهام عبد الوهاب الشعري واإلبداعالعربية  المرأة 617/011

 محمد صابر عبيد شيفرة اودونيس الشعرية 610/011

 صابر الحباشة والتلفظ والتداولية األسلوبية: لسانيات الخطاب 619/011

 كاترين بيلسي نسخة2/  النقديةالممارسة  661/011

 الصفر مهدي عيسى رواية/  امرأة الغائب 661/011

في السرد العربي  اإلخبارفاعلية : بالغة التزوير 662/011
 نسخة2/ القديم

 عباس لؤي حمزة. د

 عبد الخالق الركابي الخلق أيامسابع  661/011

 فاضل السلطاني 2111ـ1911 خمسون عاما  من الشعر البريطاني 664/011

 ماركيز غابرييل غارسيا القصص القصيرة الكاملة 661/011

    /  في الرواية والقصة والسينما الصورة السردية 666/011
 نسخة 4

 شرف الدين ماجدولين

 عادل ضرغام نسخة 4/  ريشعليل النص الفي تح 667/011

 هارلند ريتشرد فلسفة البنيوية وما بعدها فوق البنيوية ما 660/011

 مبروك مراد عبد الرحمن. د السرد في الرواية العربية المعاصرة آليات 669/011

 يوسف عبد الفتاح احمد نسخة 1/  الثقافة وانساقلسانيات الخطاب  671/011

 شيباني عبد القادر فهيم السيميائيات العامة 671/011

 عمر عيالن النقد العربي الجديد 672/011

 شعيب حليفي الرواية الفانتاستيكيةشعرية  671/011

 محمد بازي تقابالت النص وبالغة الخطاب 674/011

 الماضي شكري عزيز األدبفي نظرية  671/011



 محمود درويش نص/  في حضرة الغياب 676/011

 محمود درويش قصص/ يوميات الحزن العادي 677/011

 محمود درويش نص/  نسيانللذاكرة  670/011

 محمود درويش مقاالت مختارة/  حيرة العائد 679/011

 مصطفى موسى (جزأين) األعشىصبح  601/011

 صابر الحباشة محاوالت في تحليل الخطاب 601/011

 ياسين النصير دراسات في الرواية والقصة القصيرة/ ماتخفيه القراءة 602/011

 رشدي العامل نسخة2/ المجموعة الشعرية الكاملة 601/011

 عوف أبوعبد الرحمن  األدبوفصول في النقد  604/011

 عةمصطفى الشك.د مناهج التأليف عند العلماء العرب 601/011

 جوزيف كورتيس السيميائية السردية والخطابية إلى مدخل 606/011

 عبد هللا خليفة  الرواية الفلسفية إلىمن الرواية التاريخية  607/011

القصيرة قراءة نقدية في القصة /  مجازات الحداثة 600/011
 نسخة2/  السعودية

 صالح زياد.د

 يع محمد جمعةدب .د منطق الطير لفريد الدين العطار النيسابوري 609/011

 1/ بحوث وقراءات  وعلم النص األدبفي نظرية  691/011
 نسخة

 خليل إبراهيم

 يوسف عز الدين .د الرصافي يروي سيرة حياته 691/011

 فوزي كريم  2ـ1/الشعرية  األعمال 692/011

 محمد سعيد الصكار  الشعرية األعمال 691/011

 فؤاد التكرلي رواية /  واألوجاعالمسرات  694/011

 محمد مهدي الشريف اإلحيائيينعند  شعرال مصطلح نقد 691/011

 ميشال غوفار  ـ جان تحليل الشعر  696/011

األعمال /  الشيرازي نظرية الحركة الجوهرية عند 697/011
 الكاملة

 هادي العلوي 

/ المعاصر األدبيدراسات في البالغة العربية والنقد  690/011
 نسخة2

 عزيز عدمان .د

 هادي العلوي الكاملة  األعمال/التاو كتاب  699/011

نقد الدولة : العالء المعري المنتخب من اللزوميات أبو 711/011
 األعمال الكاملة/ والدين

 هادي العلوي

 امبرتو ايكو السيميائية وفلسفة اللغة 711/011

 مارك جيمنييز ؟ ما الجمالية 712/011

 وآخرون بلقزيز اإللهعبد  هكذا تكلم محمود درويش دراسات في ذكرى رحيله 711/011

 دانيال تشاندلر السيميائية أسس 714/011

 هالل الجهاد. د جماليات الشعر العربي 711/011

 استيتية سمير شريف. د المجال والوظيفة والمنهج: اللسانيات  716/011



 الجيوسي الخضراءسلمى . د االتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث 717/011

 منال محمد هشام. د نظرية المقام عند العرب في ضوء البراغماتية 710/011

 ويساحمد محمد . د األدبدراسات مختارة في نظرية  719/011

 مجموعة من الباحثين بين النظرية والتطبيق األدبيالنقد  قضايا 711/011

رار  نجد 711/011  احمد مطلوب. د قراءة في شعر عبد هللا العثيمين: ع 

 الخوليمحمد  إبراهيم. د القديمة والنقد الحديث مقتضى الحال بين البالغة 712/011

 عبد هللا حبيب التميمي. د الشعر العراقي الحديثتحوالت المدينة في  711/011

مظاهر التحضر عند شعراء الغزل في صدر اإلسالم  714/011
 والعصر األموي

 عبدهللا حبيب كاظم التميمي. د

 شيماء خيري شرح الشعر القديم حتى نهاية القرن الخامس الهجري 711/011

 روالن بارط درس السيميولوجيا 716/011

 ابراهيم جنداري. د في النص الروائي العربي 717/011

 محمد القاضي. د دراسة في السردية العربية/ العربي األدبالخبر في  710/011

 أحمد مطلوب. د بحوث مصطلحية 719/011

 فؤاد بوعلي للخطاب النحوي العربي المعرفية والمنهجية األسس 721/011

بين اإلبالغ النفعي واإلبداع  النص الصوفي أدبية 721/011
 نسخة 2/  الفني

 محمد زايد. د

 حامد عبد الهادي حسين نيآالنص القرالبالغة والمعنى في  722/011

 تيسير عباس محمد الشريف دراسات بيانية/  ة في البالغة العربيةنالقري 721/011

 القاسميمحمد عبد هللا . د.أ التكرارات الصوتية في لغة الشعر 724/011

الليل ) الموضوعة االستعارية في شعر السياب 721/011
 (نموذجا

 فايز عارف القرعان. د
 

 مقبول إدريس. د شرح خمرية ابن الفارض البن كمال باشا الحنفي 726/011

 صالح فضل. د مجموعة أعمال /تحليل شعرية السرد 727/011

 صالح فضل . د نقد الشعر 720/011

 رشيد شعالن. د تمام أبيفي شعر  اإليقاعيةالبنية  729/011

قراءات نقدية في السرد / األدبيةحليل النصوص ت 711/011
 والشعر

 صالح هويدي/إبراهيمعبد هللا 

في الفكر اإلسالمي والفكر العربي  تكوين النظرية 711/011
 نسخة 2/ المعاصر

 ناظم عودة

 ودم  صحمادي  التفكير البالغي عند العرب 712/011

 محمد سالم سعد هللا. د دراسات في النقد المعرفي المعاصر وراء النص ما 711/011

 عبد الرحيم وهابي فن الشعر ألرسطو طاليس لكتاب القراءة العربية 714/011

 نةبابسامي محمد ع األسلوبيالتفكير  711/011

 منجل عبد الملك بو. د جدل الثابت والمتغير في النقد العربي الحديث 716/011

دراسة في متن  التشبيه في الحديث النبوي الشريف 717/011
 نسخة2/ صحيح البخاري

 سعد عبد الرحيم الحمداني. د



 باسم محمد الشيباني ضاء وبنيته في النص النقدي والروائيفال 710/011

                                                                                               الصادق قسومة نشأة الجنس الروائي بالمشرق العربي 719/011

في شعرية ي  في الشعر العربي الحديث ردالس   741/011
 القصيدة السردية

 فتحي النصري

 محمد الناصر العجيمي النقد الروائي العربي الحديث 741/011

 محمد الناصر العجيمي. د دونيس أفي شعر  والغياببنية الحضور  742/011

 أدونيس 2ـ ج1ج/أالنالمكان  أمسالكتاب  741/011

 سامي مكي العاني.د.أ معجم التراث الشعري المطبوع 744/011

 /صورة الطلل)ة على المشابه ةالمبني الصورةة يتأويل 741/011
   نسخ2(الكتاب إنموذجا

 هشام القلفاظ

  سامي شهاب أحمد.د سخةن2 /نقدية في تحليل الخطابين األدبي والنقديومضات  746/011

 عبد الملك بو منجل.د جدل الثابت والمتغير في النقد العربي الحديث 747/011

 مرليزفوزي ال.د ةالعربي ةشعرية الرواي 740/011

 أحمد حيزم. د ةفن الشعر ورهان اللغ 749/011

 محمد بركات حمدي. د العربيمقدمة في دراسة البيان  711/011

 عبد السالم عيساوي. د التأويلية والمفهومية للداللة المعجمية اإلبعاد 711/011

 صالح ولعة .د.أ ية مدن الملحوافي ر تهالمكان ودالل 712/011

 فاضل عبود التميمي. د قراءات في أدب زيد الشهيد/ حفيد أوروك 711/011

 محمد تقي جون. د شعر/  امنامات ابن سي   714/011

  سحيمي سمير. د (قصائد)من خالل ديوان  في شعر نزار قباني اإليقاع 711/011

 خالد الغريبي في قضايا النص الشعري العربي الحديث  716/011

 ودرنيسأحمد ال البحتري في ميزان النقد القديم 717/011

  د عطيةيمحمد عا .د القيمة المعرفية في الخطاب النقدي 710/011

 أحمد مطلوب. د فصول في العربية 719/011

 دوخة بو مسعود. د نسخة 1/  وخصائص اللغة الشعرية األسلوبية 761/011

 منصور الثعالبي ألبي االقتباس من القران الكريم 761/011

 عبد الملك بن عبد هللا  أجزاء 4/كتاب روضة البالغة 762/011

 ي  دعبد السالم المس. د واألسلوب األسلوبية 761/011

 دونيسأ أجزاء4/  ديوان الشعر العربي 764/011

 العزيحسن احمد  نفله قراءة نقدية/ واليات تشكيله الفني تقنيات السرد 761/011

 سامي شهاب الجبوري. د نسخة2/ دراسة أسلوبية شعر ابن الجوزي 766/011

 يونس الجبوري سهى. د نسخة2 /شعرهوابن الشبل البغدادي حياته  767/011

 لطيف محمد حسن. د الفضاء الشعري عند بدر شاكر السياب 760/011

/  اإلسالمالضوء ومصادره في الشعر العربي قبل  769/011
 نسخة2

 الباوي إبراهيم إياد. د

 محمد نجيب العمامي في تحليل الخطاب السردي 771/011



 صالح محمد حسن أرديني  ثنائية السرد واإليقاع 771/011

/ األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء محاضرات 772/011
 أجزاء1

 أبي القاسم األصفهاني

 عبد السالم المسدي. د األدب وخطاب النقد 771/011

 شكري المبخوت . د  نسخة2/ االستدالل البالغي 774/011

 علي الشبعان. د الحجاج والحقيقة وأفاق التأويل 771/011

 احمد الودرني.د (يةوندراسة سانكر) شرح الشعر عند العرب 776/011

دراسة في شعر الحسين بن : ةوفي  األسلوبية والص   777/011
 منصور الحالج

 اماني سليمان داود

 أبيابن : القران أو بديع القران إعجازالبرهان في  770/011
 المصري اإلصبع

 احمد مطلوب. تحقيق د

 أسماء غريب. د والعشق عند أديب كمال الدين الجمال تجليات 779/011

 كزنك صالح رشيد  جماليات التشخيص في التعبير القرآني 701/011

 شفيع السيد. د  نسخة 1/ رؤية بالغية نقدية  التعبير البياني 701/011

 البحرانيالدين  كمال  أصول البالغة  702/011

 عبد القادر حسين . د (النظم) الجرجانيدراسة في بالغة عبد القاهر  701/011

 محمد فتوح احمد. د شعرية المفارقات  704/011

 محمود عايد عطية. د القيمة المعرفية في الخطاب النقدي  701/011

 نجم عبد هللا كاظم. د مقاالت في النقد واألدب والظاهرة األدبية 706/011

الفضاء التشكيلي لقصيدة النثر الكتابة بالجسد وصراع  707/011
 نسخة 1/ العالمات 

 محمد صابر عبيد. د

قراءة نصوص مختارة من / دراسات في الحجاج 011/ 700
 العربي القديم األدب

 الحسني الدريدي ةسامي. د

 سلمان علوان العبيدي   نسخة 2/  البناء الفني في القصيدة الجديدة 709/011

 احمد مطلوب. د بحوث تراثية 791/011

 دالل هاشم كريم. د الصورة الشعرية في الغزل العذري 791/011

 ةوخمسعود بود. د عناصر الوظيفة الجمالية في البالغة العربية  792/011

 عبيدمحمد صابر  اللغة الناقدة مداخل إجرائية في نقد النقد  791/011

 عائشة بنت عبد هللا  اثر التوليد الداللي في ألفاظ الحواس الخمس  794/011

 عبد القادر الغزالي الشعرية العربية التاريخية والرهانات 791/011

غرائب الصورة القرآنية تحليل البنية األسلوبية  796/011
 ودالالتها البالغية

 أمير فاضل سعيد

 محمد صالح مخيمر. د الكريم معجم األساليب البالغية في القران 797/011

 سعيد النكر المنهجية األصولية والبحث البالغي 790/011

 اويشرعبد الجليل الع الحجاج في الخطابة النبوية 799/011

اوزان الشعر العربي بين المعيار النظري والواقع  011/011
 الشعري

 لوحيشي ناصر. د



 زياد محمود مقدادي. د الحديثتلقي شعر التراث في النقد العربي  011/011

 هادي نهر األعمال الكاملة/ ديوان هادي الحمداني 012/011

/ الهجري األولالمرأة في الجزيرة العربية في القرن  011/011
 نسخة2:  أدبيةدراسة 

مصطفى عبد اللطيف  .د.أ
 جياووك

الشعبي اليمني دراسة  األدبديوان الطفل في  014/011
 ونصوص

 حدادد علي .أ

 لقدن أمل الشعرية الكاملة األعمال/ دنقل  أمل 011/011

والعلوم االجتماعية اثر الشعر العربي  األدبحوليات  016/011
 مجلة/ في الشعر الفارسي دراسة نماذج

 د فكتور يوسف.أ

بناء / مجلة/ والعلوم االجتماعية اآلدابحوليات  017/011
 (البنية االحالية)العصر المملوكي  القصيدة العربية في

 إسماعيليوسف احمد . د

 محمد رجب النجار. د مجلة/ اآلدابحوليات كلية  010/011

الخوف في  والعلوم االجتماعية صور األدبحوليات  019/011

 اعتذاريات النابغة الذبياني
/ سالمة عبد هللا السويدي. د

 مجلة

 توفيق علي الفيل. د مجلة/ الفصاحة/  اآلدابحوليات كلية  011/011

 عبد الرزاق صالحي. د الشاهد الشعري في النقد والبالغة 011/011

الشاذلي  / بافريقية في عهد بني زيدي األدبية الحياة 012/011
 مجلد2/ بويحي

محمد العربي عبد : ترجمة 
 الرزاق

 نرجس باديس المشيرات المقامية في اللغة العربية 011/011

 محي الدين صبحي األدبيعباس والنقد  إحسان. د 014/011

القرن  إلىوالتراث النقدي  األولالتفاعل السياقي بين الشعر  011/011
 الخامس الهجري

 جموسي عبد الناظر أسماء

 خليفة الميساوي الوصائل في تحليل المحادثة 016/011

 محمد سالم سعد هللا. د مملكة النص 017/011

 د نعمان بوقرة.أ ورهانات التأويل  األدبيالخطاب  010/011

على ضوء المناهج النقدية / الحقيقة الشعرية 019/011
 نسخة 1/  المعاصرة والنظريات الشعرية

 بشير ثاوريريث. د

 علي مهدي زيتون األدبيفي تطور النقد  وأثرهالقران  إعجاز 021/011

 الدهونمصطفى  إبراهيم عالء المعريال أبيالتناص في شعر  021/011

 يددذياب ق. د المتنبي بين االغتراب والثورة 022/011

 عبد القادر حسين. د القران والصور البيانية 021/011

 قدور عمران. د البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني 024/011

 سامية الذريدي  وأساليبهالحجاج في الشعر العربي بنية  021/011

 فتحي بو خالفة الحديث األدبيلغة النقد  026/011

 د عبد الرزاق جعنيد.أ وإشكاالتالمصطلح النقدي قضايا  027/011

 د فضل حسن عباس.أ (علم المعاني) وأفنانهاالبالغة فنونها  020/011

 د فضل حسن عباس.أ (علم البيان والبديع) وأفنانهاالبالغة فنونها  029/011



 وسيه ماريا خ األدبيةنظرية اللغة  011/011

 محمد فتوح احمد. د األدبيجدليات النص  011/011

روايات غسان كالية التلقي شلدراسات السردية وإمناهج ا 012/011
 كنفاني نموذجا  

 مصطفى عمرانيال. د

 امال منصور. د دونيسأعند  التأويل إستراتيجية 011/011

 يممحمد نجيب العما الذاتية في الخطاب السردي 014/011

 كمال عبد الباقي الشين الموازنات الشعرية في النقد العربي القديم 011/011

 ان رييول -جاك موشلر القاموس الموسوعي للتداولية 016/011

 ولخبمحمد ا المتكلم في السرد العربي القديم 017/011

القرن الرابع هجريا  مقاربة  إلى األدبيةالوصايا  010/011
 ةحجاجي   أسلوبية

 هللا البهلولعبد 

 عبد الوهاب البياتي مجلد2/ ديوان عبد الوهاب البياتي 019/011

/ (الشعرية الكاملة األعمال)ديوان سعدي يوسف  041/011
 مجلد2

 سعدي يوسف

 محمود سليم محمد. د دراسة أدبية /  الصورة النفسية في القران الكريم 041/011

 يوسف عودة أمين. د الشعر وفلسفة عند الصوفية تأويل 042/011

ابن طبا : في الشعر العربي القديم  مكونات اإلبداع 041/011
 نموذجا   اطب

 رانية محمد شريف صالح

 العفيف فاطمة حسين لغة الشعر النسوي العربي المعاصر 044/011

 ناصر الدين سعيدوني. د أندلسيةدراسات  041/011

 النقاشرجاء  جازيحديوان احمد عبد المعطي  046/011

 قضية اللفظ والمعنى ونظرية الشعر عند العرب 047/011
 مجلد2/

 احمد الوردني. د

 علي بن محمد جزء2/في القرن الخامس األندلسي األدبيالنثر  040/011

 عبد الصبورصالح  مجلد2/ديوان صالح عبد الصبور 049/011

 نازك المالئكة مجلد2/  ديوان نازك المالئكة 011/011

 بلند الحيدري  بلند الحيدريديوان  011/011

 إبراهيمباسم محمد . د دراسة اسلوبية/ األثر البالغي في التفسير الكبير 012/011

 سامي خشبه 4الموسوعة الصغيرة / قضايا المسرح المعاصر 011/011

 سعيد سالم. د أنموذجاالرواية الجزائرية / التناص التراثي 014/011

 جابر عصفور دراسات في شعر النهضة/ الماضياستعادة  011/011

 محمد بن عبد الجبار ألنفري األعمال الكاملة للنفري/ ضاقت العبارة 016/011

 أحمد مطلوب. د النقد األدبي الحديث في العراق 017/011

 محمد فتوح احمد. د شعر المتنبي قراءة أخرى 010/011

ت ) كتاب القوافي وعللها ألبي عثمان المازني  019/011
 (هـ 240

 حنا بن جميل حداد.د

 أدونيس أجزاء1 /وقصائد أخرى األعمال الشعرية: أدونيس  061/011



مقاربة في لسانيات : التقويضية المنهج واإلجراء 061/011
 الخطاب الشعري

 االء علي عبد هللا العنبكي

 ياسين طه حافظ قصائد حب: الحجرما أراد أن يقوله  062/011

العرب إلى نهاية القرن السابع  النقد البالغي عند 061/011
 للهجرة

 عبد الهادي خضير نيشان.د

 ثيري ايغلتون األدبنظرية  064/011

 فرج الربيعي أكرم. د في صياغة االخبار األسلوبيةالصحة  061/011

 ساسي عمار. د اللسان العربي وقضايا العصر 066/011

 مها محمد حسن مختارات من أجمل قصص العالم 067/011

 النقاد نمجموعة م مقاالت في األدب والنقد الفرنسي 060/011

ام نسخ1/ عثرات الجاحظ في كتاب الحيوان 069/011  صبحي البص 

 إيفو أندريتش مجموعة قصص/ السجن الملعون 071/011

 محمد درويش. د العالمي الحديث األدبقصص مختارة من  071/011

 هاكيف موليكي مسرحيتان من كوسوفو 072/011

 روبيرتو بوالنو رواية/ نجمة بعيدة  071/011

 مها محمد حسن األفريقيالنسوي  األدبقصص من  074/011

 حامد الزبيدي رواية/ رحلة مضيئة في ليلة مظلمة 071/011

 فرج ياسين. د الشخصية المؤسطرة في القصة العراقية أنماط 076/011

 حمد محمود الدوخي.د جماليات الشعرـ المسرح ـ السينما 077/011

 حمد محمود الدوخي.د المونتاج الشعري في القصيدة العربية المعاصرة 070/011

 معم ر حميد ناجي شعر/ غاية للفرح غاية للجنون 079/011

 حمد محمود الدوخي.د مرسومة مفاتيح ألبواب 001/011

 جين أوستن ج 2،1/كبرياء وهوى  001/011

 اوليفر جولد سميث تواضعت فظفرت 002/011

 جبران خليل جبران قصص: األرواح المتمردة  001/011

 برناردشو مسرحية: والسالح  اإلنسان 004/011

 حمد الدوخي ...كلها  األسماء 001/011

 خيري منصور القراءةتجارب في  006/011

 نوري حمودي القيسي شعر الحرب في عصر الرسالة 007/011

الطفولة بين الواقعية والغرائبية في قصص فرج  000/011
 ياسين القصيرة

 ثمار كامل البيضاوي

 جيمس جويس رواية: صورة الفنان في شبابه  009/011

 فارس عبد هللا بدر. د الحداثة في الخطاب النقدي عند  أدونيس 091/011

 يوسف نوفل. د في السرد العربي المعاصر 091/011

 كاظم سعد الدين 126الموسوعة الصغيرة / حكايات كنتربري  092/011

 رسول محمد رسول. د صورة المثقف في التراث العربي 091/011



 عمير بن شييم التغلبي ديوان القطامي 094/011

/  الخطاب النقدي العربي الجديدإشكالية المصطلح في  091/011
 نسخة2

 يوسف وغليس. د

الموسوعة / مذاهب األدب الغربي الخالصة في 096/011
 121الصغيرة 

 علي جواد الطاهر. د

 أبو عبد الكريم النهشلي اختيار الممتع في علم الشعر وعمله 097/011

ى.. واأللقاب.. األسماء: شعراء العرب 090/011 ن   سويلمأحمد  والك 

 ألبي العالء المعري ج4( معجز أحمد)شرح ديوان أبي الطيب المتنبي 099/011

 أنطوان أبو زيد. د على المقاربة الرموزية واألنواعتحليل النصوص  911/011

 تركي محمود المدهون الغزل والمجتمع دراسة سوسيولوجية معرفية 011/ 911

د الفاضل 011/ 912  أبو العباس المبرِّ

 هالل العسكري أبو نسخة 2/  مجلد2/ ديوان المعاني 011/ 911

 الطاهر أحمد مكي. د األدب المقارن أصوله وتطوره ومناهجه 914/011

ط الوافي في العروض والقوافي 911/011 مصي. د الم بس   أحمد سليم الح 

 المنعم خاطر محمد عبد دراسة في شعر نازك المالئكة 916/011

دراسة في تشاكالت : الصورة في شعر الرواد 917/011
 الصورة

 علياء سعدي. د

 سيد البحراوي نسخة 1/  اإليقاع في شعر السياب 910/011

ـ 1922النشأة والتطور : قصة الطفل في العراق 919/011
1991 

 طاهرة داخل طاهر

 جابر عصفور نقد ثقافة التخلف 911/011

 أحمد يوسف البنية ووهم المحايثةسلطة : القراءة النسقية  911/011

) المجموعة الكاملة لمؤلفاته :  جبران خليل جبران 912/011
 (المعربة

 جبران خليل جبران

بة المعر  )  :المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران 911/011
 نسخة 2( /  عن االنكليزية

 جميل جبر. دتقديم 

 :جبران خليل جبرانالمجموعة الكاملة لمؤلفات  914/011
 نسخة 2/  (العربية)

 جميل جبر. دتقديم 

دفاتر أندلسية في الشعر والنثر والنقد والحضارة  911/011
 واألعالم

 يوسف عيد. د

 يوسف عطا الطريفي نسخة 2/  نازك المالئكة حياتها وشعرها 916/011

ابة وحيد. د (عربي ـ عربي)عجم مصطلحات النقد العربي القديمم 917/011  كب 

 جورج خليل مارون تطور الشعر في القرن الثاني الهجري 910/011

 زكي مبارك. د نسخة2 2نسخة وج2 1ج/النثر الفني في القرن الرابع 919/011

 لويس عوض ـ برومثيوس طليق ا   هوراس ـ شلي فن الشعر 921/011

القرن النص األدبي في التراث النقدي والبالغي حتى نهاية  921/011
 الخامس الهجري

 إبراهيم صدقة. د



الخطاب الشعري في شعر بشار بن برد دراسة في  922/011
 تحليل النص وبالغته

 نصيرة أحمد. د

 جليل حسن محمد. د حياته وشعره: قيس بن الخطيم  921/011

 جورج مارون. د بالنصوص الموجهة وأنماطهتقنيات التعبير  924/011

 محمد بن سالم الجمحي 2ـ ج1ج/ طبقات فحول الشعراء 921/011

 محسن جاسم الموسوي. د 92 الموسوعة الصغيرة/ ألف ليلة وليلة في الغرب 926/011

 لطفي فكري محمد. د النص الشعري بوصفه أفق ا تأويلي  ا 927/011

 زتسيسالف واورزنياك  مشكالت بناء النص مدخل إلى علم النص 920/011

تحوالت السرد مزود بثبت والرواية العربية البنية  929/011
 نسخة2/ تعريفي

 لطفي زيتوني. د

 فيود بسيوني عبد الفتاح. د نسخة4/ من بالغة النظم القرآني 911/011

 إيفالد فاجز أسس الشعر العربي الكالسيكي الشعر العربي القديم 911/011

 معتز عناد غزوان. د وشهاداتاألستاذ الدكتور عناد غزوان مواقف  912/011

 وليم جي ـ هاندي القصة الحديثة في ضوء المنهج الشكلي 911/011

 بسيوني عبد الفتاح فيود. د نسخة1/  قراءة في النقد القديم 914/011

 هشام الكلبي أبو المنذر األصنامكتاب  911/011

 اللطيف محمد عوني عبد ديوان عبيد بن األبرص 916/011

 لنابغة بني شيبان نسخة2/ ديوان نابغة بني شيبان 917/011

 رواية أبي سعيد السكري ديوان جران العود النميري 910/011

 للخرنق بن هفان شعر الخرنق بنت بدر ديوان 919/011

 حامد عبد المجيد وآخرون المعتمد بن عباد ديوان 941/011

حيم عبد بني الحسحاس ديوان 941/011  لسحيم س 

 اللطيف محمد عوني عبد عامر بن الطفيلديوان  942/011

 تحقيق حسين نصار نسخة2/ ابن مطروح ديوان 941/011

 كريم الوائلي الخطاب النقدي عند المعتزلة 944/011

 عبد اللطيف محفوظ البناء والداللة في الرواية 941/011

 عمر عيالن النقد العربي الجديد مقاربة في مقاربة 946/011

 جابر عصفور غواية التراث  947/011

 عبد اللطيف محفوظ وظيفة الوصف في الرواية 940/011

الموسوعة / أثر البيئة في الحكاية الشعبية العراقية 949/011
 06الصغيرة 

 عمر محمد الطالب. د

 ترجمة ياسين طه حافظ 21 الموسوعة الصغيرة/ كتابة الشعر في المدارس 911/011

الموسوعة / اتجاهات النقد األدبي الفرنسي المعاصر 911/011

 16 الصغيرة
 نهاد التكرلي

 إبراهيم خليل دراسة: بنية النص الروائي  912/011

 سعيد يقطين السرد العربي مفاهيم وتجليات 911/011

 سعيد عدنان أدب المقالة وأدباؤها 914/011



 أيت حمو محمد العربي المعاصر أفق الحوار في الفكر 911/011

 علي الشدوي نسخة 1/  مقاربات: القراءة كسياق له معنى 916/011

 عمارة ناصر. د الفلسفة والبالغة مقاربة حجاجية للخطاب الفلسفي 917/011

ن من منظور سياقي 910/011  زهور كرام الرواية العربية وزمن التكو 

 الدين ماجدولينشرف .د ترويض الحكاية بصدد قراءة التراث السردي 919/011

 عادل ضرغام رد الروائيفي الس   961/011

 محمد معتصم نسخة 1/  رد العربية الس  ني  ب   961/011

بحث في المحاقلة بين  تجويد الشعر العربي الحديث 962/011
 نسخة2/ تجويد القران الكريم والنقد االدبي

 محمد الصفراني. د

 شعيب حليفي شعرية الرواية الفانتاستيكية 961/011

 محمد بوعزة تحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم 964/011

 محمد بازي تقابالت النص وبالغة الخطاب 961/011

 أبو سعيد السكري شرح ديوان كعب بن زهير 966/011

 كوثر محمد علي جبارة نسخة2/ تبئير الفواعل الجمعية في الرواية 967/011

في البنية واألسلوب تجربة السكون المتحرك دراسة  960/011
ا  الشعر المعاصر في البحرين نموذج 

 علوي الهاشمي

 إبراهيم عبد الرحمن محمد. د مناهج نقد الشعر في األدب العربي الحديث 969/011

 جمعان بن عبد الكريم النص دراسة لسانية نصية إشكاالت 971/011

عند الشعر والمال بحث في آليات اإلبداع الشعري  971/011
 العرب

 مبروك المناعي. د

 الحجاج الشنتمري أبو أشعار الشعراء الستة الجاهليين 972/011

ـ  ـ الموسيقىاللغة: عة لنظرية شعريةمفاهيم موس   971/011
 1جـ ـ1ج/ الحركة

 محمد مفتاح. د

 الوهاب الفريح سهام عبد المرأة العربية واإلبداع الشعري  974/011

 ثائر العذاري. د التشكيل الشعري واللغة الشعريةفي تقنيات  971/011

 برونوين ماتن وآخرون معجم مصطلحات السميوطيقا 976/011

 مالذ ناطق علوان دراسة تحليلية/ المفارقة في الشعر الجاهلي 977/011

 ياسين النصير 17الموسوعة الصغيرة / الرواية والمكان 970/011

 خالد علي ياس.د جدلية النقد الروائي 979/011

التشخيص في الشعر العباسي حتى نهاية القرن الرابع  901/011
 دراسة نقدية/ الهجري

 ثائر سمير حسن . د

 ثائر سمير حسن. د المتنبي سيف ا لن يصدأ 901/011

أبحاث ودراسات في بعض سور : حوار الحداثة  902/011
 الحديثة األدبية جالقرآن الكريم في ضوء المناه

 ثائر سمير حسن. د

 وسن عبد المنعم.ود أحمد مطلوب.د نسخة2/ دراسات في شعرها: نازك المالئكة  901/011

 فاضل عبود التميمي. د العربي القديم في النقد األدبية األجناسجذور نظرية  904/011



 سعد محمد رحيم رواية: شفق البحر .. ترنيمة امرأة  901/011

906/011   

 محمد محي الدين عبد الحميد المعلقات السبعشرح   907/011

/ لمحات من البطولة العربية في شعر الحرب 900/011
 111الموسوعة الصغيرة 

 غانم جواد رضا

الموسوعة / مدخل إلى الشعر األسود األمريكي 909/011
 91 الصغيرة

 السيد أحمد مرسي

 عيدكمال . د 69الموسوعة الصغيرة / جماليات الفنون 991/011

 عبد الكريم اليافي. د 66الموسوعة الصغيرة / جدلية أبي تمام 991/011

الموسوعة الصغيرة / إشارات أولية في الشعر التركي 992/011
127 

 عبد المطلب بندر اوغلو

 لطفي الخوري 41الموسوعة الصغيرة / في علم التراث الشعبي 991/011

 محمد حسين االعرجي. د 20الصغيرة الموسوعة / عند العربفن التمثيل  994/011

الموسوعة الصغيرة / نقد الفكر البرجوازي المعاصر 991/011
12 

عبد المسيح : مومجان ترجمة. د
 ثروة

 صالح أبو سيف 90الموسوعة الصغيرة / تكتب السيناريو كيف 011/ 996

 علي الشوك 29الموسوعة الصغيرة / الموسيقى االلكترونية 997/011

المعاصر في  المصادر األساسية للفنان التشكيلي 990/011
 41الموسوعة الصغيرة / العراق

 عادل كامل

 يوئيل يوسف عزيز. د 70الموسوعة الصغيرة / ظهور الرواية االنكليزية  999/011

الموسوعة / دانتي ومصادره العربية واإلسالمية /111
 7الصغيرة 

 عبد المطلب صالح

/ دراسات في األدب االنكليزي:والتأليفالمرأة  1111/011
 122الموسوعة الصغيرة 

 سهيلة اسعد نيازي

 ترجمة علي الحلي 96الموسوعة الصغيرة / جيل اودن 1112/011

 عبد الستار جواد 49الموسوعة الصغيرة / في المسرح الشعري 1111/011

 د الدينترجمة كاظم سع 16الموسوعة الصغيرة / فن كتابة األقصوصة 1114/011

كمصدر في نظرية التراث واإلبداع : التراث العربي 1111/011
 12الموسوعة الصغيرة / بي الحديثفي الشعر العر

 طراد الكبيسي

الموسوعة / الرواية العربية والحضارة األوربية 1116/011
 11الصغيرة 

 شجاع مسلم العاني

الموسوعة / نزعات إنسانية في موسيقى بتهوفن 1117/011
 11الصغيرة 

 غانم الدباغ

/ لمحات من الشعر القصصي في األدب العربي 1110/011
 71الموسوعة الصغيرة 

 نوري حمودي القيسي. د

 ترجمة سامي محمد 99 الموسوعة الصغيرة/ الرواية وصنعة كتابة الرواية 1119/011

 وديعة طه النجم. د 111الموسوعة الصغيرة  / الجاحظ 1111/011



 نوري حمودي القيسي. د 111 الموسوعة الصغيرة /شعر الحرب في عصر الرسالة 1111/011

 أحمد مطلوب. د 116 الموسوعة الصغيرة/ البحث البالغي عند العرب 1112/011

الموسوعة / الثقافتان األدبية والعلمية ونظرة ثانية 1111/011

 121 الصغيرة
 صالح جواد الكاظم. د

 محمود عبد هللا الجادر. د 129 الموسوعة الصغيرة/ العرب النقديمالمح في تراث  1114/011

1111 /
011 

/ فن المقامة بين األصالة العربية والتطور القصصي
 147 الموسوعة الصغيرة

 عباس مصطفى الصالحي. د

 كامل مصطفى الشبيبي. د 119 الموسوعة الصغيرة/ الحب العذري 1116/011

 علي مزاحم عباس 171 الموسوعة الصغيرة/ أزمة النص المسرحي 1117/011

نظرية نشأة الموشحات األندلسية بين العرب  1110/011
 211 الموسوعة الصغيرة/ والمستشرقين

 مقداد رحيم

 باقر جواد الزجاجي الرواية العراقية وقضية الريف 1119/011

 الدليميعدنان مهدي . د نسخة2/ اإلعجاز البالغي في القصة القرآنية 1121/011

 حميد آدم ثويني. د المفهوم والتطبيق: البالغة العربية  1121/011

 عبد اللطيف عيسى. د دراسة نقدية: في شعر ابن زيدون الفنية الصورة 1122/011

 عبد الرؤوف زهدي مصطفى.د تذوق النص األدبي 1121/011

 أبو زيد يوسف سامي. د (البيان والبديع)البالغة العربية  1124/011

 سامي أبو زيد. د 2علم المعاني / البالغة العربية  1121/011

 هاشم صالح من اع. د العباسي األدب 1126/011

 عبد الرؤوف زهدي مصطفى.د والقوافي العروض في الوافي 1127/011

رحلته إلى الشرق أو إلى : ابن حجر القيس امرؤ 1120/011
 الغرب

 العمريتوفيق ليلى . د

 ابتسام مرهون الصفار. د آفاق األدب في العصر األموي 1129/011

 قنيبي صادق حامد. د مفاهيم ومصطلحات وأعالم: نقد أدبي حديث 1111/011

 العمريتوفيق ليلى . د دراسة موضوعية وفنية: تلبيات العرب في الجاهلية 1111/011

 ألبي فرج األصفهاني (للكتاب مع مجلدات متفرقة) مجلد21/كتاب األغاني 1112/011

 ابن خلكان 1مع مج: مجلد 0/وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان 1111/011

 حمد بن محمد المقري التلمسانيأ مجلد 0/ الرطيب األندلس غصن من الطيب نفح 1114/011

 عبد الهادي خضير. د شاعر الحماسة: النقد التطبيقي عند المرزوقي 1111/011

 عبد القادر فيدوح. د النفسي في نقد الشعر العربي االتجاه 1116/011

المكان في الشعر األندلسي من عصر الرابطين حتى  1117/011
 نهاية الحكم العربي

 الطربولي عويد محمد. د

في الشعر األندلسي في عهد  التراثية المضامين 1110/011
 المرابطين الموحدين

جمعة حسين يوسف . د
 الجبوري

 احمد رحيم كريم الخفاجي. د في النقد األدبي العربي الحديث السردي المصطلح 1119/011

حفريات األنساق االبستمولوجية في شعر أبي الطيب  1141/011
 المتنبي

 مناف هاشم عالء.د



 مصطفى عبد اللطيف جياووك.د نسخة2/  في الشعر الجاهلي والموت الحياة 1141/011

 بيري الحساني نذير عادل. د في شعر أدونيساألسلوبية الصوتية  1142/011

البنى الثابتة والمتغيرة لشعر الغزل في صدر اإلسالم  1141/011
 والعصر األموي

 شاكر هادي حمود التميمي. د

 تراث حاكم الزيادي. د الجرجاني القاهرعبد عبد  الداللي الدرس 1144/011

 صالح ةمنير األردن في الطفل أدب راهن 1141/011

 الجبوري حمد نوفل. د في شعر عبد هللا البردوني الحوار 1146/011

الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد  1147/011
 الحديث

 الرحمن عبد نصرت. د

 ورقاء محمد قاسم. د خليل والنقد األدبي اإلسالمي المعاصر الدين عماد 1140/011

 السعيد مسعود الرزاق عبد هللا عبد.د ديوان بحور الشعر الجديدة 1149/011

مك ون السيرة الذاتية في الرواية حكايتي شرح يطول  1111/011
 لحنان الشيخ

 بابا ساميا

 الربيدي عبدالخالق السالم عبد.د النص الغائب في القصيدة العربية الحديثة 1111/011

 القعود احمد فاضل. د جدلية الذات واآلخر في الشعر األموي دراسة نصية 1112/011

 أسلوبيةلغة الخطاب الشعري عند جميل بثينة دراسة  1111/011
 بنائية

 القعود احمد فاضل. د

 السعدي إبراهيم عيسى شخصيته وسيرته الحطيئة شعر في دراسة 1114/011

 السعدي إبراهيم عيسى أبو فراس الحمداني شعر في دراسة 1111/011

 السعدي إبراهيم عيسى أبو الطيب المتنبي شعر في دراسة 1116/011

 السعدي إبراهيم عيسى من قصر شعره على الغزل األحنف بن العباس 1117/011

 السعدي إبراهيم عيسى الخنساء بنت عمرو الراثية الباكية 1110/011

في القرن السابع الهجري  االغتراب في الشعر العربي 1119/011
 (دراسة اجتماعية نفسية ) 

 الفالحي علي أحمد. د

المضامين التراثية في شعر أبي عالء المعري  1161/011
 (دراسة موضوعية فنية)

 التكريتي جاسم صابر أسماء. د

طريقة مبسطة لتدريس علم : العروض رسالة 1161/011
 العروض

 إسماعيل علي الكسواني

في شعر الصعاليك واللصوص حتى  المرأة صورة 1162/011
 االموي العصر نهاية

 منذر ذيب كفافي كفافي. د

 محمود الحسين عبد بدران. د التناص في شعر العصر األموي 1161/011

البنية الحوارية في النص المسرحي ناهض  1164/011
ا  الرمضاني أنموذج 

 محمد عمر قيس  

 النفطجي العزيز عبد سنان. د (دراسة نفسية وفنية)القصة القصيرة عند جليل القيسي  1161/011

 المولى جمال عادل ميالد. د السرد عند شعراء القصائد العشر الطوال 1166/011

التناص دراسة تطبيقية في شعر شعراء النقائض  1167/011
 جرير والفرزدق واألخطل

 حسنين علي نبيل. د



 إسماعيل محمد طالب. د مقدمة في النقد العربي التطبيقي 1160/011

 موسى بن إبراهيم فريدة دراسة نقديةـزمن المحنة في سرد الكاتبة الجزائرية ـ  1169/011

 نصار نواف (عربي ـ انجليزي)األدبية  المصطلحات معجم 1171/011

الجاهليين منغير أصحاب الدواوين في  الشعراء أشعار 1171/011
 كتاب  لالصبهاني

 صالح الجبوري إبراهيم توفيق.د

 الدرة حريز عادل الشعرأوزان  1172/011

 عصام حفظ هللا واصل في الشعر العربي المعاصر التراثي التناص 1171/011

 خضير خليف محمد. د المعايير البالغية في الخطاب النقدي العربي القديم 1174/011

في القصيدة العربية  والمكاني اإليقاعي التشكيالن 1171/011
 نسخة 4/ الحديثة 

 كريم الوائلي. د

 وردية محمد سحاد "مقام البوح"في ديوان  المعنى تشاكل 1176/011

 عمر إبراهيم توفيق. د جماعة كركوك وقصيدة النثر 1177/011

 العزي احمد حسن نفلة تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني قراءة نقدية 1170/011

 عودة نعيم مجاهد. د الشعر والنثر والحوار العربية المرأة أدب 1179/011

سلطة اإلبداع األنثوي في الخطاب النسوي الشاعرة  1101/011
ا  بشرى البستاني أنموذج 

 خضير خليف محمود .د

 الجبوري حسين علي. د وقيمتها التاريخية رسائل ضياء الدين بن األثير 1101/011

 الرحمن عبد هللا سعد. د الطائي تمام أبي شعر في الرحلة 1102/011

 الفايز النمر مفلح. د (تحقيق ودراسة)األدبية  العزيز عبد بن عمر آثار 1101/011

بين واقعية ألف  الشعبي الموروث في المرأة صورة 1104/011
سيرة الملك )ليلة وليلة ورومانسية السير الشعبية 

 (سيف بن ذي يزن انموذجا

 األعجم صالح فاطمة

تحليلية اإلعجاز البالغي في صورة المفصل دراسة  1101/011
 نسخة2/  ألسرار المعاني والبيان والبديع

 األسعد السالم عبد عدنان. د

 الغيث راشد نسيمة. د العربي القديم مقاربات واضاءات الشعري النص 1106/011

 بابان مصطفى ستار. د والخاطرة المقالة فن 1107/011

 الرحمن عبد عفيف. د نسخة2/ حصاد قرن  الجاهلي الشعر 1100/011

القديم حول شعر أبي العالء  النقدي الخطاب حركة 1109/011
 نسخة4/ المعري دراسة في نقد النقد

 الجبوري أحمد شهاب سامي. د

 الهروط حسين الحليم عبد. د الخطيب بن الدين لسان موشحات 1191/011

الجاهلية بين التصور األدبي : الجاهلية صورة 1191/011
 نسخة2/والحقيقة التاريخية 

 زروق محمد. د

 الخطيب الدين لسان هللا عبد أبي والشعر السحر 1192/011

 إبراهيم مصطفى نوال. د في شعر المتنبي متوقع والال المتوقع 1191/011

 نافع الفتاح عبد. د قضايا وظواهر العباسي الشعر 1194/011

الحديث والمعاصر حول شعر  النقدي الخطاب جدل 1191/011
 نسخة1/ أبي العالء المعري 

 الجبوري أحمد شهاب سامي. د



 جليل حسن محمد. د في الشعر الجاهلي نصية قراءات 1196/011

 الجبر خالد. د جدل الحياة والموت في شعر الخنساء الفقد شعرية 1197/011

 الجبر الرؤوف عبد خالد. د من الحداثة الشعرية القيرواني رشيق ابن موقف 1190/011

 سرحان أحمد حسن. د جديد للقراءة تصور نحو األدبي التلقي في  1199/011

 خالد بن محمد بن خلفان السيابي كتاب المثل السائر نموذجا العربي التراث في النقد نقد 1111/011

وجماليات التلقي في التراث النقدي  الشعري المعنى 1111/011
 والبالغي

 ربى عبد القادر الرباعي. د

 ربى عبد القادر الرباعي. د البالغة العربية وقضايا النقد المعاصر 1112/011

مملكة غرناطة في عصر بني  الديوانية الرسائل 1111/011
 نسخة2/ األحمر 

 الهروط حسين الحليم عبد. د

 جالل الدين السيوطي في بيان بانت سعاد المراد كنه 1114/011

 توفيق إبراهيم عمر. د الحديث العربي النثر فنون 1111/011

والفنية في الشعر األندلسي  الموضعية وداللته اللون 1116/011
 من عصر المرابطين حتى نهاية الحكم العربي

 السامرائي إسماعيل علي. د

 جعفر راضي محمد. د المعاصر العربي الشعر في االغتراب 1117/011

وفق توجهات  األدبي والتذوق النقد مهارات تنمية 1110/011
 نسخة 4/ النظرية البنائية 

 العفيف أحمد سيما. د

لعبد ( مدن الملح)في رواية األخدود  الروائية البنية 1119/011
 نسخة2/ الرحمن منيف 

 القواسمة هللا عبد محمد. د

 محمد عويد الساير. د الفكر والشعر والسير: األدب في مقاالت 1111/011

 مقراض علوان جميل. د القيس امرؤ شعر في السردية البنية 1111/011

عصر  األندلسي السياسي الخطاب شعر في دراسات 1112/011
 المرابطين والموحدين وبني االحمر

 محمود شاكر الجنابي. د

أبحاث ودراسات وقراءات ومقاالت  الرؤية وقع 1111/011
 نسخة2/ متنوعة 

 محمد عبد هللا القواسمة. د

 -أبي جعفر بن االبار: أندلسيين لشعراء شعرية دواوين 1114/011

 ابن ليون التجيبي -أبي بكر بن القوطية -أبي عامر مسلمة
 هدى شوكت بهنام. د

 هدى شوكت بهنام. د األندلس أهل ملح في التأنس ومسرح األنفس مطمح 1111/011

األدبية واالجتماعية  المعاصر النقد في مقاالت 1116/011
 والفكرية والثقافية

 الساير عويد محمد. د

 الساير عويد محمد. د دراسات نقدية تحقيقية في الشعر العربي األندلسي 1117/011

 الساير عويد محمد. د يينبحوث نقدية في شعر األندلس 1110/011

 الخالفة عصري األندلسي الشعر في الجمالية القيم 1119/011
 والطوائف

 الباجالني كريم محمد آزاد. د

 سقوط حتى الفتح من األندلس في الشعرية المجالس 1121/011
 الخالفة

 الباجالني كريم محمد آزاد. د

 السبهاني صالح عبيد محمد. د وأثره في السياق الشعري األندلسي البالغي الوجه 1121/011



من الفتح حتى سقوط ) األندلسي الشعر في المكان 1122/011
 (هـ422 -هـ 92الخالفة

 السبهاني صالح عبيد محمد. د

 مدحت أنور رؤذان الحديث العربي المسرح في النسائية الدراما 1121/011

 الفالحي علي أحمد. د العربي الشعر في الصورة 1124/011

مشروع قراءة في شعر : وتطبيق مقاربة التأويلية 1121/011
 فاضل العزاوي

 الحياني خليف محمد. د

 عمر حمد نوزاد. د السماوي كاظم شعر في الغربة 1126/011

 أحمد شهاب سامي. د (قضايا واتجاهات) الحديث األدبي النقد 1127/011

اركيولوجيا  القديم العربي النقد في قصائيةإلا اللفظة 1120/011
 السلطة والمعرفة

 خضير خليف محمد. د

 الفالحي علي سالم. د األندلسي جابر ابن شعر في الفني البناء 1129/011

 الجنابي شاكر محمود. د األندلس في والشعراء الشعر مع 1111/011

 درويش علي شوكت. د مقاالت في النقد األدبي: المقاومة... الثقافة... الوعي 1111/011

شعر األخطل  األموي الشعر في أسلوبية دراسات 1112/011
 نسخة2/ نموذجا  

 عمر عتيق. د

/  القديم العربي والنقد المعاصر األلماني األستشراق 1111/011
 نسخة2

 درابسة محمود. د

 الهروط حسين الحليم عبد. د نسخة2/ عند لسان الدين بن الخطيب الفني النثر 1114/011

من القرن  العربي الشعر نقد في األخالقي المعيار 1111/011
 نسخة2/ الثالث حتى نهاية القرن السابع الهجري

 حمود ثابت عباس. د

/  والتأثير والوزن المصطلح األندلسية الموشحات 1116/011
 نسخة2

 يونس شديفات. د

في القران الكريم االحتباك  التركيبي الحذف بالغة 1117/011
 أنموذجا

 األسعد السالم عبد عدنان. د

 الحميد عبد الدين شرف. د ومنهجه في نقد العقل األصولي األندلسي حزم ابن 1110/011

 شبر هادي سحر دراسة جمالية قباني نزار شعر في الصورة 1119/011

 األدب في دراسة القيس امرئ عند الغزل شعر 1141/011
 الجاهلي

 فيتور إسماعيل عمران. د

 الوالي كاظم الجليل عبد. د نقد أرسطو للفلسفة الطبيعية قبل سقراط 1141/011

 شعث جبر أحمد. د يوسف سعدي شعر في التناص مصادر 1142/011

 محمد حماسة عبد اللطيف. د بحوث ودراسات نصية النص فتنة 1141/011

 إبراهيم خليل. د نسخة 1/  العربي الشعر عروض 1144/011

 المبارك بن ميمونمحمد بن  مجلد1/ أجزاء9 منتهى الطلب من أشعار العرب 1141/011

 المنفلوطي لطفي مصطفى المنفلوطي لطفي مصطفى / األعمال الكاملة 1146/011

 ياسين عايش خليل. د نسخة2/ العباسي األدب في دراسات 1147/011

 محمد يوسف نجم. د فن القصة 1140/011

 إحسان عباس. د الشعر فن 1149/011



 الفضل أحمد الميدانيأبي  مجلدات4/ األمثال مجمع 1111/011

 جورج ديهاميل نسخة2/ األدب عن دفاع 1111/011

/ المواقف النقدية قراءة في نقد القصة القصيرة 1112/011
 نسخة2

 كريم الوائلي. د

 الحمداني فراس أبي نسخة2/ الحمداني فراس أبي ديوان 1111/011

1114 
/011 

 السياب شاكر بدر نسخة2 2نسخة ومج2 1مج/السياب شاكر بدر ديوان

 الشافعي نسخة2/ الشافعي اإلمام ديوان 1111/011

 أبي محمد علي بن حزم األندلسي نسخة 4/  في األلفة واآلالف الحمامة طوق 1116/011

 الشـابـي مجلد 12:  يـابِّ ـالش   1117/011

دراسة نظرية )عند القدماء والمحدثين  القافية علم 1110/011
 نسخة2/  (وتطبيقية

 يوسف الجليل عبد حسني. د

 عصفور جابر نسخة2/  محدثة نقدية تيارات 1119/011

 عبد الفتاح الدراويش نسخة2/  وشعره حياته قباني نزار 1161/011

 لويس عوض نسخة2/ مترجمة روايات 1161/011

حتى نهاية القرن الخامس الهجري  القديم العربي النقد 1162/011
 نسخة 4/ 

 الشوابكة غطاشة داود. د

 البدراني محمود خالد عدي. د نسخة 1/  المحدثين دراسات في القديم العربي النقد 1161/011

 علي محمد هادي الربيعي. د نسخة2/  ونصوص دراسة المفقودة المسرحيات 1164/011

/ االتساق الفني نرحلة البحث ع:األدبية الترجمة 1161/011
 نسخة2

 جن ، دى

 1   / األموي والعصر اإلسالم صدر في النساء شعر 1166/011
 نسخة

 سعد بوفالقة. د

 نجيب حول النقدية الحركة زعبالوي عن حثبال 1167/011
 نسخة2/  محفوظ

 عاشور خالد

 شرحه مجيد طراد مجلد2/ ديوان ابن المعتز  1160/011

 جبران خليل جبران لمؤلفات الكاملة المجموعة 1169/011
بة) ر   نسخة2( / المع 

 تقديم سامي ج الخوري

للنقد  في مرجعيات التنظير العربي الحداثة خطاب نقد 1171/011
 نسخة2/ الحديث 

 لطفي فكري محمد الجودى. د

بين المعايرية والوصفية حتى  القديم العربي النقد لغة 1171/011
 نهاية القرن السابع الهجري

أطروحة لعبد السالم محمد 
 رشيد

 إحسان عباس. د السيرة فن 1172/011

 العدوس أبو يوسف. د منظور مستأنف واالستعارة التشبيه 1171/011

 القزويني الدين جالل نسخة 2/  البالغة علوم في التلخيص 1174/011

 المتنبي نسخة 2/  المتنبي ديوان 1171/011

 الطريفي عطا يوسف نسخة 2/وشعره حياته السياب شاكر بدرشعراء أعالم  1176/011



 الطريفي عطا يوسف نسخة 4/  األموي العصر العرب شعراء 1177/011

 الطريفي عطا يوسف نسخة 2/  واألندلس المغرب العرب شعراء 1170/011

 الطريفي عطا يوسف نسخة 4/  العباسي العصر العرب شعراء 1179/011

 الطريفي عطا يوسف نسخة 4/ عصر صدر اإلسالم  العرب شعراء 1101/011

 الطريفي عطا يوسف نسخة4/ وشعره حياته طوقان إبراهيم أعالم شعراء 1101/011

 الطريفي عطا يوسف نسخة 4/ أمير الشعراء احمد شوقي حياته وشعره  1102/011

 الطريفي عطا يوسف نسخة4/اإلمام الشافعي حياته وشعره  أعالم شعراء 1101/011

 أبي نؤاس نسخة 2/  نؤاس أبي ديوان 1104/011

 محمد نبيل طريفي. شرح د 2ومج 1مج/  المفضليات ديوان 1101/011

 شكري عياد: ترجمة  نسخة 2 / أدبية إبداعات 1106/011

 سامي يوسف أبو زيد. د نسخة 4/  األدبي النص تذوق 1107/011

/ والدراسات المعاصرة لنظرية األدب  المقارن األدب 1100/011
 نسخة 2

 أمينة رشيد. د

 ماهر شفيق فريد. د نسخة 2/  نقدية دراسات 1109/011

 ماهر شفيق فريد. د نسخة 2/  والنقد األدب في 1191/011

 الطويل المجيد عبد محمد. د نسخة 2/  الداللة في دراسة القافية 1191/011

 الطويل المجيد عبد محمد. د نسخة2/ عند أبي العالء المعرى والقوافي العروض 1192/011

 ابتسام مرهون الصفار. د 2111طبعة / نسخة 2/ األمالي في األدب اإلسالمي 1191/011

 شهاب الدين محمد االبشيهي نسخة 2/  مستظرف فن كل في المستطرف 1194/011

 الحموز الفتاح عبد. د نسخة 2/  والتفاهم التواصل ائيةيسيم 1191/011

 2/    العروض وعلم األدبي النص تحليل إلى المدخل 1196/011
 نسخة

مصطفى خليل الكسواني 
 وآخرون 

 محمد سعيد فرح. د نسخة 2/  األدب اجتماع علم 1197/011

 عالء هاشم مناف. د نسخة2/ الحديث األدب في اإلبداعي والحدث الرؤية 1190

 ابن سناء الملك نسخة 2/  العقول وعقود الفصول فصوص 1199/011

 عبد الوهاب المسيرى نسخة2/ بين التوحيد ووحدة الوجود  والمجاز اللغة 1211/011

 ماهر شفيق فريد/ ترجمة  نسخة2/ 1ـ ج 1ج/  إليوت. س.ت  نقد من المختار 1211/011

 واضح الصمد. د/ تحقيق نسخة 2/  السمو أل ديوان 1212/011

 النواب مظفر نسخة2/  النواب مظفر: األعمال الشعرية الكاملة  1211/011

 مطر احمد نسخة2/  مطر احمد :األعمال الشعرية الكاملة  1214/011

 شوقي أحمد نسخة 2/ ج2 شوقي أحمد :األعمال الشعرية الكاملة 1211/011

 عدس الرحيم عبد محمد نسخة 2/  اإللقاء فن 1216/011

 الطريفي عطا يوسف نسخة 2/ حياته وشعره  ألجواهري مهدي محمد 1217/011

 التبريزي الخطيب الطوال السبع شرح 1210/011

 الطريفي عطا يوسف شعراء العرب العصر الجاهلي 1219/011

 محمد نور الدين عبد المنعم نسخة 2/ مختارات من الشعر الفارسي الحديث  1211/011



 كليمان موازان نسخة 2/ ما التاريخ األدبي ؟   1211/011

المجلد / من سفر الضحك والوجع ... مكاتيب عراقية 1212/011
 نسخة 2/ الثالث 

 علي السوداني

 محمد عبد العزيز الموافي. د نسخة 2/  العباسي الشعر في التجديد حركة 1211/011

 محمد محيي الدين عبد الحميد نسخة2/  ذانيماله الزمان بديع الفضل أبي تامقام 1214/011

 عبد الكريم إبراهيم دوحان. د نسخة2/ التاريخي واألدبي البحث منهج في دراسات 1211/011

 4(    الشعريات المقارنة) في ضوء األدبية األجناس 1216/011
 نسخة

 عز الدين المناصرة

 نضال محمد فتحي الشمالي. د نسخة 4/  األدبي النص قراءة 1217/011

 2/ والرواية في العراق  القصيرة القصة نقد مصادر 1210/011
 نسخة

 كريم الوائلي. د

في الشعر العربي  التراثية الشخصيات استدعاء 1219/011
 نسخة 2/ المعاصر 

 علي عشرى زايد. د

 علي الجارم ومصطفى امين نسخة 2/  الواضحة البالغة 1221/011

 عبد عون الروضان نسخة 2/  العشرين القرن في العرب الشعراء 1221/011

 نبيل أبو حلتم. د نسخة2/  الهجري الرابع القرن في العربي الشعر 1222/011

 مصطفى لطفي المنفلوطي مصطفى لطفي المنفلوطي المجموعة الكاملة  1221/011

 تحقيق يحيى وهيب الجبوري نسخة 2/ البن شمس الخالفة  الشعر كتاب 1224/011

 زكريا يحيى التبريزيابي  نسخة 2/ شرح المعلقات العشر  1221/011

 شارل اللو نسخة 2/  "االستطيقا"  الجمال علم مبادئ 1226/011

 هناء جواد العيساوي. د  األموي العصر في الغزل شعر 1227/011

 ثريا محمد علي. د الفارسي األدبقضايا معاصرة في  1220/011

 بينكنى ستيتكيفيتشسوزان  نسخة 2/  العباسي العصر في والشعرية الشعر 1229/011

 خفاجي المنعم عبد محمد. د نسخة 2/  العباسي العصر في األدبية ةاالحي 1211/011

 ابي سعيد الحسن السكري نسخة 2/  زهير بن كعب ديوان 1211/011

 محمد صابر عبيد. د نسخة 2/  ذاتي السير التشكل تمظهرات 1212/011

 جميل جبر      نسخة 2/ ومجتمع عصره في بغداد الجاحظ 1211/011

 قصي الحسين. د نسخة 2/ شعر الجاهلية وشعراؤها  1214/011

 عفيف عبد الرحمن العباسيين الشعراء معجم 1211/011

دراسة داللية وفنية  األندلسي الشعر في اللون صورة 1216/011
 نسخة 2/ 

 حافظ المغربي. د

 أسامة بن منقذ نسخة 1/  والديار المنازل 1217/011

 سعيد يقطين نسخة 2/ الجديدة  العربية الرواية قضايا 1210/011

 ابي علي بن رشيق القيرواني نسخة 2/ في محاسن الشعر، وآدابه ، ونقده العمدة 1219/011

 حمدى الشيخ. د العربي شعرنا في وأثارها األدبية المذاهب 1241/011

 احمد حسين العيثاوي. د قبل اإلسالم العربي األدب في دراسات 1241/011

 سعد إسماعيل شلبي. د نسخة 2/  الجاهلي للشعر الفنية األصول 1242/011



 محمد صابر عبيد. د قراءات في تقانات القصيدة الجديدة  الشعرية العالمة 1241/011

 2/   في القران الكريم دراسة تحليلية  الفني التصوير 1244/011
 نسخة

 جبر صالح حمادى. د

 أبي عبيد البكري االوبني القالي أمالي شرح في الاللي سمط 1241/011

 محمد شبل الكومى. د نسخة 2/  واألدب الفلسفة بين والحرية الوجود 1246/011

 فايز عارف القرعان. د نسخة 2/ في شعر السياب  االستعارية الموضوعة 1247/011

 عائشة عبد الرحمن. د نسخة 2/ بين الحياة والموت  الجسر على 1240/011

 الفيلسوف الهندي ديبيا  نسخة 2/  ودمنة كليلة 1249/011

 إحسان عباس. د نسخ  2/  برد بن بشار ديوان 1211/011

 زيد الشهيد النار مع تحاور الذي الرجل أو العربة اسم 1211/011

 سيد قطب التصوير الفني في القرآن 1212/011

 ياسين طه حافظ شعر:  المطر سمفونية 1211/011

 عبد الرضا الالمي قصص قصيرة: ارض السواد  1214/011

 عبد الرضا الالمي شعر:  الهدى نهج شعر 1211/011

 محمد عويد الساير جمع وتحقيق حياته ـ شعره ـ رسائله: المالقي المرابط ابن..بكر أبو 1216/011

 محمد عويد السايرجمع وتحقيق  األندلس في العميان أدب من تبقى ما 1217/011

مقاربة لتجربة بشرى البستاني  والسيرة والنقد الشعر 1210/011
 اإلبداعية

 عصام شرتح

 بتول حمدي البستاني. د مرويات قصيرة جدا:  جرى ما جرى يوم 1219/011

قراءات في شعر  التشكيل وجماليات النص ينابيع 1261/011
 بشرى البستاني

 خليل شكري هياس. د

 محمد صابر عبيد.د الشعري النص تأويل 1261/011

 محمد صابر عبيد.د (2)للنص القصصي  الجمالية المغامرة 1262/011

 محمد صابر عبيد.د (1)للنص الروائي  الجمالية المغامرة 1261/011

 محمد صابر عبيد.د (4)للنص السير ذاتي  الجمالية المغامرة 1264/011

 محمد صابر عبيد.د الشعري، السردي، السير الذاتي: النصي التشكيل 1261/011

التراث، الشعر، : فضاء المتخيل النصي القراءة بالغة 1266/011
 السينما

 محمد صابر عبيد.د

 صابر عبيدمحمد .د من النظرية إلى الممارسة النقدي الخطاب تجلي 1267/011

 محمد صابر عبيد.د الجسد خطاب في الحجب شعرية 1260/011

 محمد صابر عبيد.د الجديدة القصيدة تمظهرات 1269/011

 محمد صابر عبيد.د دونيسياأل الشعري الفضاء 1271/011

 مزيد خليل زينب في شعر محمد صابر عبيد الدالة البنيات 1271/011

 هيثم وسام غناوي قصائد/ هزي بجذع الليل  1272/011

 الزبيدي راجحة. د نسخة4/ براعة التصوير الفني في شعر ابن مقبل 1271/011

 علي ناصرغالب. د االزدي الشنفري شعر 1274/011



 طالب الحركاني  نقد للنقد االدبي عبر مراحل التاريخ العربي  1271/011
 

 ستار عبدهللا شعر / مشقة آدم  1276/011

 دورة الشاعر حميد حسن جعفر  2112ايلول  27-21قصائد مهرجان المتنبي العاشر  1277/011

قراءات في مجموعة / حين يبلغ الشاعر نهر الشعر  1270/011
 ( بلوغ النهر)باسم فرات 

 فاضل عبود التميمي 1د1تحرير 

 شعر سلمان هادي ال طعمة  بين الظالل االعمال الشعرية الثانية  1279/011

 بقلم حسين فهمي الخزرجي  في شعر وادباء كربالء  صور ودراسات ادبية 1201/011

 محمد علي كندي  1د الصوفية القصيدة لغة في 1201/011

 هيثم سرحان 1د القديم السرد في دراسة السيميائية االنظمة 1202/011

 بن عيسى باطاهر1د وتطبيقات مقدمات العربية البالغة 1201/011

 اللفظ قضية خالل من القديمة النقدية النظرية أصول 1204/011
 التفسير خطاب في والمعنى

 احمد الودرني 1د

 فؤاد حسن ابو الهيجاء 1د الصليبيين مواجهة في الشامي الجهاد شعر 1201/011

 عبد العزيز عتيق 1د البيان علم 1206/011

 مصطفى هرارةى محمد 1د الحديث العربي االدب في بحوث 1207/011

 محمد زكي العشماوي 1د المعاصر االدبي النقد في دراسات 1200/011

 حمزة حسان االعرجي وليلة ليلة الف تاريخ 1209/011

 علي الوردي 1د الرفيع االدب اسطورة 1291/011

 قاسم المقداد 1د قراءات موضوعاتية في السرد تخييلية عوالم 1291/011

 جان كوهن الشعر في نظرية السامي الكالم 1292/011

 عبد العزيز عتيق 1د االندلس في العربي االدب 1291/011

 النقد بالغة في بحث المعاصرة البالغة في الحجاج 1294/011
 المعاصر

محمد سالم محمد االمين  1د
 الطلبة 

 لمئة مختارة قصائد العشرين القرن في الليبي الشعر 1291/011
 شاعر

 عبد الحميد عبد هللا الهرامة  1د

 شوكت علي درويش 1د البرعمة الطفل ادب 1296/011

 عبد الحميد سالمة بن زيد العربية الموشحات في االيقاع خصائص 1297/011

 عبد الفتاح احمد يوسف 1د العربي الشعر في السجالي الخطاب 1290/011

 عاطف فضل 1د التطبيقي العروض 1299/011

 ناظم رشيد 1د العربي االدب في دراسات 1111/011

 االدب في دراسة) القيس امرئ عند الغزل شعر 1111/011
 (الجاهلي

 عمران اسماعيل فيتور 1د

 عمر ابراهيم توفيق 1د التجيبي ليون البن والمواعظ الحكم 1112/011

 ميشال اريفيه والالوعي اللساني 1111/011

 آرمسترونغ 1بول ب القراءات المتصارعة التنوع والمصداقية في التأويل  1114/011

 حمو النقاري 1د المنطق فلسفة في ابحاث 1111/011



 عبد الرحيم جيران النظرية سراب 1116/011

 عبد الرحيم جيران التأسيس الى التقليد من السردية النظرية السرد لبةع 1117/011

 الواد حسين النقد حرباء 1110/011

 عبد السالم المسدي 1د واالسلوبية االسلوب 1119/011

 حافظ اسماعيلي علوي 1د المعاصرة العربية الثقافة في السانيات 1111/011

 عبد السالم اقلمون 1د السلطان وحكاية الحكاية سلطان والتاريخ الرواية 1111/011

 قريرة زرقون نصر 1د الحديث العصر في ليبيا في الشعرية الحركة 1112/011

 حاكم حبيب الكريطي 1د والمخضرمين الجاهلين الشعراء معجم 1111/011

 المختار كريم 1د ومعانيه الجاهلي الشعر اللفاظ المفهرس المعجم 1114/011

 مارتن هيدغر والزمان الكينونة 1111/011

 احمد مطلوب 1د القديم العربي النقد المصطلحات معجم 1116/011

 صالح فضل 1د المقارن االدب 1117/011

 الجاهلية من القديم العربي الشعر في الجسد شعرية 1110/011
 الثاني القرن الى

 آمال النخيلي 1د

 عبد الصاحب عمران الدجيلي الخزاعي علي بن دعبل ديوان 1119/011

 نبيل راغب 1د االدبية النظريات موسوعة 1121/011

 احمد كمال زكي 1د واتجاهاته اصوله الحديث االدبي النقد 1121/011

 امينة فزاري 1د الشعبي االدب دراسات مناهج 1122/011

 سلوم درغام سلوم التربية في المعاصرة السورية الطفلية القصة توظيف 1121/011

 نعيم مجاهد عودة 1د شعرية مسرحية وبناء صراع الكبرى العربية الثورة 1124/011

 يوسف بقاعي الحريري مقامات شرح المقامات 1121/011

 سعد كريم الفقى البالغة في وجواب سؤال 111 سلسلة 1126/011

 بول آرون واالن فياال االدب سوسيولوجيا 1127/011

 محمد عبد المنعم خفاجي 1د وجدي فريد محمد مقامات شرح الوجديات 1120/011

 يوسف بقاعي الزمخشري مقامات شرح المقامات 1129/011

 سعيد سمعان والعروض البيان في الجديد 1111/011

 مجدي وهبه اخرى ومطالعات المقارن االدب 1111/011

 يوسف حسن نوفل 1د دراسته ومصادر العربي العالم في الحديث االدب 1112/011

 نبيل راغب 1د االدبي االبداع موسوعة 1111/011

 خورشيدفاروق  الشعبية السيرة ادب 1114/011

 محمد حمدي ابراهيم 1د االغريقية الدراما نظرية 1111/011

 طه مصطفى ابو كريشة 1د االدبي النقد اصول 1116/011

 نبيل راغب  1د العالمي االدب فنون 1117/011

 احمد درويش 1د والحاكي الراوي عبر القصصي الفن تقنيات 1110/011

 خالد محمد الزواوي الذبياني النابغة عند الفنية الصورة 1119/011

 سيد محمد السيد قطب 1د المرأة ادب في 1141/011



 عبد العزيز شرف 1د الفكاهي االدب 1141/011

 حسين الصديق 1د االسالمي - العربي االدب في المناظرة 1142/011

 محمد عبد المطلب 1د الجرجاني القاهر عبد عند الحداثة قضايا 1141/011

 صالح فضل 1د النص وعلم الخطاب بالغة 1144/011

 محمد عبد المطلب 1د اخرى قراءة العربية البالغة 1141/011

 احمد عتمان 1د الحكيم توفيق لمسرح الكالسيكية المصادر 1146/011

 ابراهيم عبد الرحمن 1د والتطبيق النظرية بين المقارن االدب 1147/011

 واديطه  1د السياسية الرواية 1140/011

 سيد محمد السيد قطب 1د نقدية قراءات 1149/011

 عبد العزيز شرف 1د الذاتية السيرة ادب 1111/011

 صالح الدين عبد التواب 1د الكريم القرآن في االدبية الصورة 1111/011

 محمد يونس عبد العال 1د قضيا وفنون ونصوص العربي النثر في 1112/011

 عبد العزيز شرف 1د المقالة ادب 1111/011

 علي عبد المنعم عبد الحميد 1د المقامة ادب في االنساني النموذج 1114/011

 احمد كمال زكي 1د االدبي النقد في دراسات 1111/011

 طه مصطفى ابو كريشة 1د والحديث القديم بين التطبيقي العربي النقد 1116/011

 سيد البحراوي 1د االدب اجتماع علم 1117/011

 بسام بركة 1د االدبية النصوص تحليل مبادئ 1110/011

 مصطفى بيومي محفوظ نجيب عند الفكاهة 1119/011

 حسين نصار 1د الرحلة ادب 1161/011

 يوسف نوفل 1د هللا عبد الحليم عبد محمد عند القصة فن 1161/011

 عاطف جوده نصر 1د ووظائفه مفهوماته الخيال 1162/011

 محمد عبد المطلب 1د واالسلوبية البالغة 1161/011

 محمود علي مكي 1د النبوية المدائح 1164/011

 عبد القادر القط 1د المسرحية فن 1161/011

 طه وادي 1د ونماذج قضيا العرب ديوان القصه 1166/011

 يحيى بن حمزة العلوي االيجاز 1167/011

 طه وادي 1د عشر التاسع القرن في المجهولون والشعراء الشعر 1160/011

مصطفى عبد الشافي  1د اسطوري تفسير الجاهلي الشعر 1169/011
 الشورى

مصطفى عبد الشافي  1د االسالم صدر في الرثاء شعر 1171/011
 الشورى

 لطفي عبد البديع 1د واللغة الشعر 1171/011

 الرحمن محمدابراهيم عبد  1د والغزل السياسة بين الرقيات قيس ابن شعر 1172/011

 عاطف جوده نصر 1د التفسير ومشكالت الشعري النص 1171/011

 محمد عبد المطلب 1د الشعر كتاب 1174/011



 يوسف حسن نوفل 1د الشعري النص نقاد 1171/011

 طه وادي 1د المعاصرة القصيدة جماليات 1176/011

 انس الوجودثناء  1د االموي الشعر في والحيوان الطبيعة تجليات 1177/011

 ابراهيم عبد الرحمن محمد 1د والموضوعية الفنية قضاياه الجاهلي الشعر 1170/011

 محمد عبد المطلب 1د القيس امرى شعر في ثانية قراءة 1179/011

 فخر الدين قباوة 1د الفنية وقيمته وشخصيته حياته الكبير االخطل 1101/011

 قصي الحسين 1د االمويتاريخ االدب العربي العصر  1101/011

 ليلى محمد ناظم الحيالي 1د االسالم صدر في النساء ديوان معجم 1102/011

 كامل الجبوري البلدان معجم في الشعراء معجم 1101/011

 توفيق الحكيم الكاملة المؤلفات 1104/011

 احمد شوقي الكاملة المؤلفات صفوة 1101/011

 اباظةثروت  الكاملة المؤلفات 1106/011

 هنري باجو-دانييل المقارن العام االدب 1107/011

 عز الدين دياب 1د العربي لالدب االنثروبولوجي التحليل 1100/011

 عند االدبي الخطاب في المتلقي وتفاعل النص 1109/011
 المعري

 حميد سمير

 احمد علي محمد 1د المتنبي شعر في التجاوزي المحور 1191/011

 سامي كمال الدين المغناة القصائد روائع قباني نزار 1191/011

 صاحب خليل ابراهيم الجاهلي العربي الشعر في السمعية الصورة 1192/011

 محمد جاسم جبارة 1د النقد نقد في دراسة العربي النقد في الشعرية مسائل 1191/011

 الشابيحميد  1د المعاصر العربي الشعر قراءة في والممكن الكائن 1194/011

 فلنتينا عبد هللا بدر المسرحي الحفل ونقدم نعد كيف 1191/011

 ابراهيم شجاع سلطان 1د فيه الترجمة ودور المقارن االدب 1196/011

 محمد قرانيا االطفال قصة تجليات 1197/011

مصطفى عبد الشافي  1د الجاهلي العصر في الرثاء شعر 1190/011
 الشورى

 وليد مشوح 1د المعاصر السوري العربي الشعر في الموت 1199/011

 ميالد المقرحي 1د نقدية مقاالت 1411/011

 عبد الكريم اليافي العربي االدب في فنية دراسات 1411/011

 منيرة محمد فاعور 1د البالغي الحاكم 1412/011

 والرواية القصة في الجديد العربي االدبي النقد 1411/011
 والسرد

 ابو هيفعبد هللا  1د

 في الجمال فلسفة في دراسة العربي الشعر جماليات 1414/011
 الجاهلي الشعري الوعي

 هالل الجهاد 1د

 لطيف زيتوني 1د الرواية نقد مصطلحات معجم 1411/011

 ماجد صالح السامرائي الشعري التجديد عصر شاعر السياب شاكر بدر 1416/011

 فيصل دراج 1د االلتزام ورواية منيف الرحمن عبد 1417/011



 فيصل دراج 1د العربية الرواية رائد محفوظ نجيب 1410/011

 ماجدة حمود 1د المقارن االدب في تطبيقية مقاربات 1419/011

 لطفي عبد البديع 1د الحديث والفكر العربية البالغة بين المجاز فلسفة 1411/011

 جابرييل جارسيا ماركيز االوراق عاصفة 1411/011

 محمد عبد المطلب 1د في النقد العربي القديم والتركيب االفراد جدلية 1412/011

 عمر الدسوقي  الحديث االدب في 1411/011

 الشين الفتاح عبد بناء التركيب / من اسرار التعبير في القرآن الكريم  1414/011

 الشين الفتاح عبد صفاء الكلمة / من اسرار التعبير في القرآن الكريم  1411/011

 الشين الفتاح عبد الحروف / من اسرار التعبير في القرآن الكريم  1416/011

 الشين الفتاح عبد الفاصلة القرآنية / من اسرار التعبير في القرآن الكريم  1417/011

 عبد الحكيم العبد  احياء البالغة العربية   1410/011

 اسماعيل حسن محمود االطفال ادب في المرجع 1419/011

 سعد احمد الحاوي  دراسة موضوعية  والمجتمع الشعر 1421/011

 ة عبد الفتاح الشين 1د لغة النافقين في القران الكريم  1421/011
 

  سعد احمد الحاوي  1د الشعر الحر قضاياه ومقوماته  اللغوية والفنية  1422/011

 عز الدين اسماعيل  االدب وفنونه  دراسة ونقد  1421/011

 عبد الفتاح الشين  1د ابن القيم وحسه البالغي في تفسير القران الكريم  1424/011

 عبد العليم محمد اسماعيل علي  ظاهرتة الغموض في الشعر العربي الحديث  1421/011

 احمد عبد الوارث مرسي 1د القرآني االعجاز لبيان االدبي النص توظيف  1426/011

 احمد شفيق الخطيب 1د والغرب الشرق في االدب من الوان  1427/011

 والبالغة واالمالء واالنشاء التحليل في المرشد 1420/011
 والعروض

 صالح الدين الهواري 1د

 مراد عبد الرحمن مبروك 1د االيقاعية الصوتية الهندسة جماليات 1429/011

 خالد فهمي ابراهيم 1د النبوية للسنة البالغي التحليل في تطبيقات 1411/011

 جابرييل جارسيا ماركيز اخرى وقصص لصوص البلدة هذه في ليس 1411/011

 جابرييل جارسيا ماركيز اخرى وقصص السادسة الساعة امرأة 1412/011

 جابرييل جارسيا ماركيز الكروان ليلة 1411/011

 الطاهر بن جلون طنجة في صامت يوم 1414/011

 جوجول اخرى وقصص المعطف 1411/011

 انطون تشيخوف موظف موت 1416/011

 جورج اورويل الحيوان مزرعة 1417/011

 تشينوا اتشيبي تتداعى االشياء 1410/011

 غي دو موباسان الميالد ليلة 1419/011

 جابريل جارسيا ماركيز يكاتبه من الكولونيل لدى ليس 1441/011

 جابرييل جارسيا ماركيز العزلة من عام مائة 1441/011



 جابرييل جارسيا ماركيز نحس ساعة 1442/011

 جابرييل جارسيا ماركيز اخرى وشياطين الحب عن 1441/011

 جابرييل جارسيا ماركيز الحزينات نسائي ذاكرة 1444/011

 جابرييل جارسيا ماركيز معلن موت وقائع 1441/011

 جابرييل جارسيا ماركيز غريق بحار حكاية 1446/011

 مكسيم غوركي اخرى وفصص انسان مولد 1447/011

 البير كامي الغريب 1440/011

 انطوان تشيخوف اخرى وقصص 6 عنبر 1449/011

 لويس سيبولفيدا الطيران علمه الذي والقط النورس قصة 1411/011

 مجدي كامل ديكارت 1411/011

 محمد رضوان الشابي القاسم ابو ديوان 1412/011

 محمد رضوان الشابي القاسم ابو ديوان 1411/011

 مجدي كامل العربي الشعر في بيت االف عشرة احلى 1414/011

 محمد رضوان الزمان هذا شهريار قباني نزار كتب ما اروع 1411/011

 مجدي كامل كتب ما واجمل والحب المرأة شاعر قباني نزار 1416/011

 نزار والحرية الحب لشاعر الممنوعة القصائد اسرار 1417/011
 قباني

 محمد رضوان

 مصطفى جودة محفوظ نجيب كتابات في الحكمة 1410/011

 محمد عويد الساير 1د االندلسي العربي الشعر في نقدية دراسات 1419/011

 فاضل احمد القعود 1د نصية دراسة االموي الشعر في الذات جدلية 1461/011

 يطول شرح حكايتي الرواية في الذاتية السيرة مكون 1461/011
 الشيخ لحنان

 ساميا بابا

 منيرة صالح االردن في الطفل ادب راهن 1462/011

توفيق ابراهيم صالح  1د الدواوين اصحاب غير من الجاهليين الشعراء اشعار 1461/011
 الجبوري

 الراشدي عامر جميل 1د المرواة فرادة في االبداع نرجسية 1464/011

 سعد علوان حسن 1د حسن علوان القراءة 1461/011

 شوكت علي درويش 1د االدبي النقد في مقاالت المقاومة الثقافة الوعي 1466/011

 عبد اللطيف عيسى 1د االندلس في الطوائف ملوك عصر في الرثاء شعر 1467/011

 اهل ملح في التأنس ومسرح االنفس مطمح تابك 1460/011
 االندلس

 (129ت )البن خاقان االشبيلي 

 محمد صابر عبيد 1د العالمة الى التشكيل من هوية بوصفه الشعر 1469/011

 العراقي االدب في السرياني الحضور والهوية النص 1471/011
 الحديث

 محمد صابر عبيد 1د

 السامرائيعلي اسماعيل  1د االندلسي جبير ابن عندي الشعري البناء مستويات 1471/011

 احمد محمد علي ال رحيم 1د اسلوبية دراسة سلمى ابي بن زهير شعر 1472/011

 عبد هللا حسن الجبوري 1د عبد حلمي احمد رباعيات الرباعية القصيدة شعرية 1471/011



 انموذجآ الباقي

 محمد سالم جميعان العربي الشعر في المثل 1474/011

 وردية محمدى سحاد البوح مقام ديوان في المعنى تشاكل 1471/011

 نرجس خلف داوود 1د المنهجي والتداخل النقدية النظرية 1476/011

 محمد عويد الساير 1د والسير والشعر الفكر االدب في مقاالت 1477/011

 عبيد صابر محمد مدونة في بحث الكتابة عتبات 1470/011
 النقدية

 سوسن البياتي 1د

 انقاذ عطا هللا محسن 1د (نقدية دراسة)االندلسي الشعر في القصصي السرد 1479/011

 والخامس الربع القرنين ابان الموصل في الشعر 1401/011
 للهجرة

 علي غانم سعد هللا الذنون 1د

 جاسم محمد العاني 1د ونحوية لغوية دراسة االعمش قراءة 1401/011

 محمود خلف الحياني 1د واالستغراب االستشراق 1402/011

 حسام بدر جاسم العلواني (فنية نفسية دراسة)االندلس في المكفوفين شعر 1401/011

 عبد الهادي الفضلى 1د التراث تحقيق 1404/011

 محمد عويد الساير 1د وببلوغرافيا دراسات االندلس زمردة 1401/011

 نجيب محفوظ الكاملة المؤلفات 1406/011

 هنري ترويا اعماله - حياته يخسي دوستو 1407/011

 امينة فزاري هالل بني تغريبة فيسيميائية الشخصية  1400/011

 حاتم عبد العظيم والدراسات النقدية المقاالت 1409/011

 صابر عبد الدايم 1د التكاملي المنهج مرآة في الشعري النص افاق 1491/011

الحميد عبد الرحمن عبد  1د الحديث النقد منظور من المعلقات 1491/011
 علي

 محمد الهادى بو طارن 1د الرومانسي العربي الشعر في االغتراب 1492/011

 عبد العزيز ابو سريع يس 1د البالغي التشبيه 1491/011

 محمد بويلف االدب خزانة من الطلب منتهى 1494/011

 عمرو موسى التاريخ من روائع 1491/011

 اديب المتنياسامة  االيقاع علم في دراسات 1496/011

 محمد عزام ونوس هللا سعد مسرح 1497/011

صالح الدين محمد عبد  1د والعالمية العربية بين االدبي التراث 1490/011
 التواب

 فاطمة فوزي عطا 1د تطور القيم االجتماعية 1499/011

 صابر عبد الدايم 1د العربي التراث في االدبي النص جماليات 1111/011

عبد الرحمن عبد الحميد  1د العربي االدب عيون في النص تحليل 1111/011
 علي

 امينة فزاري السردية السيميائية في واجوبة اسئلة 1112/011

 امينة فزاري واالندلسي المغربي االدب 1111/011

 فزاريامينة  ونثرية شعرية نصوص واالندلسي المغربي االدب 1114/011



 الفنية الطريقة للتطبيق مختارة

 دراسات الحديث النقد ضوء في االبداعية التجربة 1111/011
 وقضايا

 صابر عبد الدايم 1د

 والتجربة الواقعية النزعة بين المعاصر االدب فنون 1116/011
 التأملية

 صابر عبد الدايم 1د

عبد الرحمن عبد الحميد  1د النقدية النظريات 1117/011
 علي

 صابر عبد الدايم 1د تطبيقية ونماذج نظرية دراسة المقالة فن 1110/011

 صابر عبد الدايم 1د المهجر ادب 1119/011

 عزت جاد 1د الطير منطق العربي الشعر نقد 1111/011

 جبرائيل جرجي عبدوكة 1د التغيير وصور فتى موقف 1111/011

 اثير محمد شهاب  1د الديكور الشعري محاوالت تأسيسية 1112/011

 حسام الخطيب 1د سورية في القصيرة القصة 1111/011

 سعيد الغانمي والسرد والزمان الوجود 1114/011

 محمد حلمي الريشة الشعرية االعمال 1111/011

 قطنة احمد المستريحي 1د الغساسنة بالط في الشعر 1116/011

 سامر امين العرب عشاققصص  1117/011

 نعيم عودة العربية نفائس من فنية همسات 1110/011

 امينة محمد برانين العربية الرواية في الصحراء فضاء 1119/011

 نزار بريك هنيدي 1د والنقد الشعر في تأمالت الجوهر صوت 1121/011

 عمرو موسى النجاة الفصاحة في 1121/011

 عادل الفريجات 1د التراثية العربية المكتبة في دراسات 1122/011

 عودة نعيم  البريد انتظار فيمجموعة قصصية  1121/011

 واللصوص الصعاليك شعر في االغتراب ظاهرة 1124/011
 االول العباسي العصر نهاية حتى

 فتحي ارشد شديفات 1د

 احمد ماضي مفكرآ هلسا غالب 1121/011

 عيسى ابراهيم السعدي المعرفة جذور 1126/011

 نعيم عودة المصور االبداعي التعبير 1127/011

 ايمان البقاعي تمام ابي ديوان 1120/011

 خليل الشيخ معاصرة عربية نماذج في قراءات والمتخيل السيرة 1129/011

 سعود عبد الجابر 1د وتطوره اصوله القديم االدبي النقد 1111/011

 محمد الخوجة 1د العباسي الحكائي السرد في المكان تجليات 1111/011

 نذير العظمة 1د سيتويل يديثاو السياب شاكر بدر 1112/011

 الى او الشرق الى رحلته حجر ابن القيس امرؤ 1111/011
 الغرب

 ليلى العمري 1د

 نواف نصار للعبقرية وتجسيد وتحية سيرة العقاد محمود عباس 1114/011

 عز الدين المناصرة مونتاجية قراءة الشعريات 1111/011



 طالل معال الراهن تحوالت تخصصية ندوة 1116/011

 ابو القاسم الشابي وشعره الشابي شخصية في والحياة الموت مالمح 1117/011

 صباح المندالوي وقصائد ومقاالت حوارات الجواهري رحاب في 1110/011

 شاكر الحاج مخلف 1د والفضاء االعمدة 1119/011

 العربي سالم الشريف االندلسي االدب في دراسات 1141/011

 الفوضى تفسير المدني المجتمع في الخطاب تحليل 1141/011
 ميرفى وقانون

 مصطفى جودة 1د

 الجاحظ االدبية الرسائل الجاحظ رسائل 1142/011

 الجاحظ السياسية الرسائل الجاحظ رسائل 1141/011

 الجاحظ الكالمية الرسائل الجاحظ رسائل 1144/011

 مهناعبد االمير علي  ديوان ابن الرومي  1141/011

 حسن عبد هللا القرشي الحديث السعودي الشعر مسار في 1146/011

 داوود االنطاكي العشاق اخبار في االسواق تزيين 1147/011

 مفيد قميحة 1د السبع المعلقات شرح 1140/011

 مفيد قميحة 1د العشر المعلقات شرح 1149/011

 صالح الدين الهواري 1د برد بن بشار ديوان 1111/011

 قصي الحسين 1د المفضليات 1111/011

 قصي الحسين 1د االصمعيات 1112/011

 الشيخ محمد حسن ال ياسين المطلب عبد بن طالب ابي ديوان 1111/011

 الشيخ محمد حسن ال ياسين الدولي االسود ابي ديوان 1114/011
 

 صالح الدين الهواري 1د االسدي خازم ابي بشرين ديوان 1111/011

 محمد احمد درنيقة 1د االلهي الحب شعراء معجم 1116/011

 عبد القادر القط 1د المعاصر العربي الشعر في الوجداني االتجاه 1117/011

 ياسين االيوبي 1د المتنبي ديوان شرح في الطيف العرف 1110/011

 مفيد قميحة 1د المعري العالء ابو الغفران رسالة 1119/011

 ابي نؤاس الغزليات نؤاس ابي ديوان 1161/011

 علي نجيب عطوي 1د نؤاس ابي خمريات نؤاس ابي ديوان 1161/011

 عبد المجيد زراقط 1د بثينة جميل ديوان 1162/011

 حاتم الطائي الطائي حاتم ديوان 1161/011

 خليل شرف الدين ومعلقته عنترة ديوان 1164/011

بن حجله  شهاب الدين احمد الصبابة ديوان 1161/011
 المغربي

 حسن احمد النوش 1د حياته وشعره االندلسي سارة ابن 1166/011

 علي ابو ملحم 1د الذبياني النابغة ديوان 1167/011

 محمد احمد درنيقة 1د النبوي المدح شعراء اعالم معجم 1160/011



 علي بوملحم 1د الحمداني فراس ابي ديوان 1169/011

 علي نجيب عطوي 1د التهامي ديوان 1171/011

 علي شلق 1د البحتري 1171/011

 قصي الحسين 1د 1د العرب قصص جمهرة 1172/011

  وليلة ليلة الف 1171/011

 ميخائيل نعيمة جبران خليل جبراناالعمال الكاملة  1174/011

 حبيب يوسف مغنية 1د والثقافة الحديث االدب في 1171/011

 عبد الحليم حمود الصرخة لتكتمل تلتقي حناجر درويش محمود 1176/011

 نهاية الى( ص) الرسول وفاة من السياسي الشعر 1177/011
 االموي العصر

 حبيب مغنية 1د

 علي شلق 1د تمام ابو 1170/011

 علي شلق 1د الجاحظ 1179/011

االستاذ ابي الحسن علي الحسني  العرب ادب من مختارات 1101/011
 الندوي

 عبد هللا بن المقفع ودمنة كلية 1101/011

 قصي الحسين 1د االدب وبولوجية انثر 1102/011

 عمر الطيب الساسي 1د العصور مر على العربي االدب دراسات 1101/011

 قصي الحسين 1د االدب سوسيولوجية 1104/011

 صالح الدين الهواري 1د الشمالي المهجر شعراء 1101/011

 صالح الدين الهواري 1د الجنوبي المهجر شعراء 1106/011

 علي بو ملحم 1د طفيل البن يقضان بن حي 1107/011

 مكتبة مصطفى لطفي المنفلوطي ماجدولين 1100/011

 مكتبة مصطفى لطفي المنفلوطي التاج سبيل في 1109/011

 مكتبة مصطفى لطفي المنفلوطي العبرات 1191/011

 المنفلوطيمكتبة مصطفى لطفي  الشاعر 1191/011

 مكتبة مصطفى لطفي المنفلوطي الفضيلة 1192/011

 خليل عبد القادر قطناني 1د درويش محمود ديوان في المكان شعرية 1191/011

 الطاهر ابيب نموذجآ العذري الشعر العربي الغزل سوسيولوجيا 1194/011

 ابو ازهر بلخير هانم 1د الجاهلي الشعر في النبات لغة 1191/011

 احمد محمد متولي الثانوية المرحلة لطالب العربية البالغة تيسير 1196/011

قراءة اسلوبية في  الشعر في الكبرى النحو حركة 1197/011
 ديوان الخليل

 محمد السيد سعيد 1د

بين مصر  الحديث الشعر في االسالمي االتجاه 1190/011
 وماليزيا

 عالء حسني المزين 1د

البي اسماعيل بن ابي بكر  والقوافي العروض كتاب 1199/011
 المقري

 داود سلوم 1د االبيات وتسلسل النص خالف بين المعلقات 1611/011



 خضر ابو العينين والقافية العروض علم اساسيات 1611/011

 صادق يوسف الدباس 1د االدبي النص تذوق 1612/011

 سحر محمود عيسى 1د الحديث العربي الشعر في المناجاة 1611/011

 ايهاب مجيد جراد 1د وحديثآ قديمآ دارسيه بين الفحل علقمة 1614/011

 محمد صالح رشيد الحافظ 1د والريح النافذة 1611/011

 ايهاب مجيد جراد 1د والبالغي النقدي للتراث المعاصرة القراءة 1616/011

 فاضل بنيان محمد 1د العربي الشعر في الطبيعة 1617/011

 خليل شكري هياس 1د النص معمار الى التجربة فضاء من القصيدة تجليات 1610/011

 نقدية تجليات( والدالالت الثوابت) الظعن لوحة 1619/011
 معاصرة

 فاضل بنيان محمد 1د

 فاتن عبد الجبار 1د جمالية دراسة الشعري التعبير تقانات 1611/011

 مولود مرعي الويس 1د االبداعية والتجربة االدبية الشهادة 1611/011

 سيفا علي عارف القصيرة زنطنة الدين محي قصص في الحوار 1612/011

 دراسة االندلسية المرأة شعر في الرجل صورة 1611/011
 تحليلية

 احمد حاجم الربيعي 1د

 دراسة االندلسية المرأة شعر في الرجل صورة 1614/011
 تحليلية

 االسعدعدنان عبد السالم  1د

 نعيم عودة 1د (واناشيد مسرحيات)  الطفولة مسرح واحة 1611/011

 المعاصر العربي النقدي الخطاب في الغموض شعرية 1616/011
 المضاد والوعي الوعي اشكالية بين

 محمد مصطفى تركي

 محمد تجربة في قراءات االبداعي الخطاب مرايا 1617/011
 عبيد صابر

 زياد ابو لبن

 محمود شاكر الجنابي 1د الشعري النص بناء في دراسات 1610/011

 البديع كتاب في منقذ بن اسامة عند النقدي المصطلح 1619/011
 الشعر نقد في

 احمد يحيى علي الدليمي 1د

 طالل سالم الحديثي العربي الشعبي التراث في الجسد لغة 1621/011

 احمد حاجم الربيعي 1د وتحقيق جمع سعيد بن احمد جعفر ابي ديوان 1621/011

 نعمان بوقرة االندلسي حزم ابن عند والبيانية اللسانية النظرية 1622/011

 فرحان اليحيى الجواهري شعر في المواطنة ازمة 1621/011

 عبد الملك مرتاض 1د الشعري للخطاب السيمائي التحليل 1624/011

 يوسف اسماعيل 1د العرب عند الملحمي الخطاب في الشعبية الرؤيا 1621/011

 عشتار داود محمد 1د القرآني المثل في الجمالية االشارة 1626/011

 محمد عزام الغائب النص 1627/011

 نزار بريك هنيدي 1د جبران خليل جبران 1620/011

 والبنية الداللية البنية بين الحديثة العربية القصيدة 1629/011
 االيقاعية

 محمد صابر عبيد 1د

 عبد االله احمد 1د العراق في القصصي االدب 1611/011



 عبد العزيز ابراهيم الحداثة شعرية 1611/011

 محيد صبحي كبابه 1د والحس االنفعال بين الصائيين شعر في الفنية الصورة 1612/011

 شارف مزاري الكريم القرآن في االعجازي السرد مستويات 1611/011

 نزار شعر في قراءة القصيدة انوثة و المرأة شعرية 1614/011
 قباني

 احمد حيدوش 1د

 فاطمة تجور 1د االموي الشعر في المرأة 1611/011

 محمد راضي 1د العراقي الشعر في االغتراب 1616/011

 عبد الرزاق االصفر الغرب لدى االدبية المذاهب 1617/011

 عبد القادر شرشار 1د البوليسية الرواية 1610/011

 جبرا عالم في دراسة والخطاب النص مضمرات 1619/011
 الروائي جبرا ابراهيم

 سليمان حسين

 عبد المطلب محمود االموي العصر فتاك اشعار في واالتباع االبداع 1641/011

 مقاربة في الحديث العربي النقدي الخطاب اليات 1641/011
 الجاهلي الشعر

 محمد بلوحي 1د

 محمد تحريشي 1د واالعجاز النقد 1642/011

 لؤي حمزة عباس 1د االمثال سرد 1641/011

 طراد الكبيسي قديمة نظرية في جديدة قراءة العربية الشعرية في 1644/011

 محمد حمدان ربيالع التراث في النكبة ادب 1641/011

 العربية القصيدة تشكيل في الشعبي التراث اثر 1646/011
 المعاصرة

 بلحاجكاملي  1د

 يوسف اسماعيل 1د والتجاوز والتبني التحوالت في مقاربة المقامات 1647/011

 محمد عزام السردي الخطاب شعرية 1640/011

 قادة عقاق المعاصر العربي الشعري الخطاب بين المدينة داللة 1649/011

 يوسف الصائغ 1910منذ نشأته حتى عام  العراق في الحر الشعر 1611/011

 عبد القادر شرشار 1د النص وقضايا االدبي الخطاب تحليل 1611/011

 محمد رياض وتار العربية الرواية في التراث توظيف 1612/011

 ريجيس بالشير 1د المتنبي الطيب ابو 1611/011

 عبد هللا ابو هيف 1د الحداثة الى التقليد من سورية في القصيرة القصة 1614/011

فصول مختارة من  االدبي االقتصاد علم في فصول 1611/011
 رؤى كاسندرايريام

 حنا عبود

 احمد زياد محبك 1د النثر قصيدة 1616/011

 ريم هالل 1د الجاهلي الشعر في الحديث العربي النقد حركة 1617/011

 حبيب مونسي 1د العربي الشعر في المكان فلسفة 1610/011

 نضال الصالح 1د المعاصرة العربية الرواية في االسطوري النزوع 1619/011

 عند االدبي النقد نظرية في االبداعية القراءة موجهات 1661/011
 العرب

 رحمن غركان 1د

 ممدوح ابو الوي 1د العربي االدب في ودوستيفسكي تولستوي 1661/011



 وحيد صبحي كبابة 1د العربي الشعر وعمود الطائيين بين الخصومة 1662/011

 عبد الملك مرتاض المعلقات السبع 1661/011

 سمر روحي الفيصل 1د نقدية قراءة وثقافتهم االطفال ادب 1664/011

 عدنان بن ذريل والتطبيق النظرية بين واالسلوبية النص 1661/011

 امة بلعلى الصوفي الخطاب في التواصلية الحركية 1666/011

 حسين خمري 1د والغياب الحضور العربية الشعرية الظاهرة 1667/011

 النقدية المناهج ضوء على االدبي الخطاب تحليل 1660/011
 النقد نقد في دراسة الحدثية

 محمد عزام

 جهاد عطا نعيسة 1د الروائي السرد مشكالت في 1669/011

 بوجمعة بوبعيو 1د الجاهلي الشعر في القيم جدلية 1671/011

 عصام شرتح الجبل بدوي شعر في اسلوبية ظواهر 1671/011

 محمد بلوحي الحديث العربي النقد ضوء في العذري الشعر 1672/011

 السورية الرواية في نثىاال مالمح المخملية الستائر 1671/011
 2111 عام حتى

 محمد قرانيا

 محمد احمد طيار 1د للواقع االحادية الرؤية في السعودية الرواية 1674/011

 صالح الدين الهواري 1د ذريح بن قيس ديوان 1671/011

 صالح الدين الهواري  1د ديوان الشنفري  1676/011

 صالح الدين الهواري   1د ديوان االخطل  1677/011

 صالح الدين الهواري  1د ديوان امرا القيس  1670/011

 صالح الدين الهواري  1د ديوان الحالج  1679/011

 شرادمحمد  شاعرات نساء موسوعة 1601/011

 صالح الدين الهواري 1د قباني نزار شعر في المرأة 1601/011

 الجاحظ واالضداد المحاسن 1602/011

 الحسن اليوسفي والحكم االمثال في االكم زهر االمثال موسوعة 1601/011

 المفضل محمد الضبي العرب امثال االمثال موسوعة 1604/011

 علي بو ملحم 1د الجاحظ عند الفلسفية المناحي 1601/011

 جمال الدين الشيبي االمثال تمثال االمثال موسوعة 1606/011

 صالح الدين الهواري 1د العتاهية ابي ديان 1607/011

 المتوفي الجاحظ بحر بن عمرو عثمان البي البغال 1600/011
 211 سنة

 الجاحظ

 ابي سعيد الحسن السكري الدؤلي االسود ابي ديوان 1609/011

 ماضي ابو ايليا ديوان شوقي احمد الشعراء المير الشوقيات 1691/011

 ماضي ابو ايليا ديوان ماضي ابو ايليا ديوان 1691/011

 عبد الكريم بحسون الزجل ديوان 1692/011

 صالح الدين الهواري 1د الفرزدق ديوان 1691/011

 هنية علي الكاديكي 1د االموي العصر في بالقصيدة وعالقته تطوره الرجز 1694/011



 عبد العزيز عتيق 1د العرب عند االدبي النقد تاريخ 1691/011

 ايمن محمد زكي العشماوي الفني وتطورها المتنبي عند المديح قصيدة 1696/011

 عبد القادر القط 1د واالموي االسالمي الشعر في 1697/011

 انور عبد الحمد الموسى 1د وتحقيقها واخراجها النصوص تدقيق فن 1690/011

 نبيل خالد الخطيب 1د الخطيب ابن الدين لسان 1699/011

 عبده الراجحي 1د المقارن االدب في محاضرات 1711/011

 سالم المعوش 1د والمعاصر الحديث العربي االدب في السجون شعر 1711/011

 صالح الدين الهواري 1د اليمن وضاح ديوان 1712/011

 عبد العزيز عتيق 1د واالموي االسالمي االدب في 1711/011

 رغفت الشرقاوي 1د الجاهلي االدب قضايا في نصوص دروس 1714/011

 جان نعوم طنوس 1د ادونيس شعر في الديني السؤال 1711/011

 جان نعوم طنوس 1د العربية والقصة الرواية في العنف 1716/011

 القزوينيجودت  االولى الشعرية المجموعة 1717/011

 والشعر االدب نظرية في دراسات المقارن االدب في 1710/011
 القصصي

 محمد عبد السالم كفافي 1د

 لحمزة االصفهاني السائرة االمثال في الفاخرة الدرةموسوعة االمثال  1719/011

 البي عبيدة البكري االمثال كتاب شرح في المقال فصل االمثال موسوعة 1711/011

 عبد الرحمن عطية 1د الطبيعة شاعر الصنوبري 1711/011

 قصي الحسين 1د العرب عند ومدارسه االدبي النقد 1712/011

 محي الدين صبحي والعلم االسطورة بين الحديث االدبي النقد 1711/011

 محمد مسعود جبران اثاره الباروفي سليمان 1714/011

 ندى مرعشلي هواري 1د التطبيق - النظرية الخطاب تحليل 1711/011

 عبد العزيز عتيق 1د المعاني علم العربية البالغة في 1716/011

 فخر الدين محمد يوسف عامر خلكان ابن عند االدبي البحث منهج 1717/011

 محمد طه الحاجري 1د القيرواني شرف ابن 1710/011

عبد محمد عبد الرحمن بن  العربية االشعار في السعدية التذكرة 1719/011
 المجيد العبيدي

 صالح الدين الهواري 1د برن بن بشار ديوان 1721/011

 صالح الدين الهواري 1د االسدي خازم ابي بن بشر ديوان 1721/011

المفضليات اختيارات المفضل محمد بن يعلى بن  1722/011
 عامر بن سالم الضبي الكوفي

 قصي الحسين 1د

 صالح الدين الهوارى 1د الحياة اغاني ديوانابو القاسم الشابي  1721/011

 عماد حاتم 1د االروبية االدب تاريخ الى مدخل 1724/011

 محمد طاهر ال شبير الخاقاني التجريبي المذهب نقد 1721/011

 لوكيوس ابو ليوس الذهبي الجحش تحوالت 1726/011

1727/011   



 خالد الزواوي 1د الزواوي الوليد ابي رسائل 1720/011

 علي عبد الجليل علي العربي البيان رائد الجاحظ 1729/011

 عالء الدين سع جاويش 1د الرواية في السياسي االتجاه 1711/011

 خالد الزواوي 1د الجاهلي الشعر في االخالق مكارم 1711/011

 محمد عبد المجيد خضر 1د والقوافي العروض علم في الشافي البيان 1712/011

 ممدوح عبد الرحمن الرمالي 1د اسلوبية دراسة ربيعة ابي بن عمر شعر 1711/011

عبد الرحمن عبد الحميد  1د والتقليد الحداثة بين االدبي النقد 1714/011
 علي

 رتشاردز 1ا1ا والشعر والعلم االدبي النقد مبادئ 1711/011

 الكتابة مبادئ ، ،االسلوب البنية ، المادة) القصة 1716/011
 (للسينما

 روبرت مكي

 عالء الدين سعد جاويش 1د زيدان جرجي عند الرواية مالمح 1717/011

 شوقي بدر يوسف انطولوجيا اللبنانية النسوية القصيرة القصة 1710/011

 مجدي محمد حسين 1د الحكيم روايات في التراكيب خصائص 1719/011

 اشرف فوزي جالل نواس ابي شعر في التركيب بديع 1741/011

صالح الدين محمد عبد  1د الحديث العصر في العربي الشعر مدارس 1741/011
 التواب

 عبد السالم المساوي درويش محمود شعر في الموت جماليات 1742/011

 جورج كدر االسالم قبل العرب الهة معجم 1741/011

 ايفانا مرشليان درويش محمود ادناه الموقع انا 1744/011

 ابراهيم الحيدري الحداثة بعد وما الحداثة بين النقد 1741/011

 ادونيس العربي الشعر في الواحد البيت ديوان 1746/011

 ادونيس االعمى ايها تنبأ 1747/011

 ادونيس امرأة جسد في يتمزق تاريخ 1740/011

 ادونيس البحر اخر الجسد اول 1749/011

 ادونيس افيليا جنون تنشق هاملت اهدأ 1711/011

 ادونيس الشعر زمن 1711/011

 ادونيس الصحراء جسم اللغة رأس 1712/011

 ادونيس الكاملة الشعرية االعمال 1711/011

 ادونيس العربي للشعر مقدمة 1714/011

 ادونيس والسوريالية الصوفية 1711/011

 حسين جمعة 1د والموقف الكلمة حراس 1716/011

 عند والبالغي النقدي التفكير في والمعنى اللفظ 1717/011
 العرب

 االخضر جمعي 1د

 حسين جمعة 1د الجاهلي الشعر في الحيوان 1710/011

 سامر انور الشاملي ومواجهات وجوه 1719/011

 خليل الموسى 1د التأويل فضاء الى التخييل فضاء من 1761/011



 النظرية وافق االدبي النقد افق بين والحداثة الشعرية 1761/011
 الشعرية

 بشير تاوريريت 1د

 ثائر زين الدين 1د وذئاب شعراء 1762/011

 محمد رضوان السورية الرواية في السرد وتحوالت التجريب 1761/011

 حسين جمعة 1د ومبدعون قضايا 1764/011

 حسين جمعة 1د واالنشاء الخبر جمالية 1761/011

 حسين جمعة 1د انموذجآ فلسطين المقاوم االدب في مالمح 1766/011

 فاروق اسليم 1د نموذجآ الخطيب وابن المعري ناقدآ الشاعر 1767/011

 نجاح ابراهيم االسود اثمدهن حافة عند السرد سادنات 1760/011

 العراقي الشعر في قرائية اسدعاءات النخل منطق 1769/011
 الحديث

 علي حداد 1د

 محمد اعمال في االقليمية والنزعة التحقيب اشكال 1771/011
 مفتاح

 محمد قراش 1د

 االيقاع ادبية الكريم القرآن في التلقي جمالية 1771/011
 نموذجآ االعجازي

 شارف مزاري

 غيثاء قادرة 1د الصعاليك اشعار في الجسد لغة 1772/011

 محمد قرانيا سورية في لالطفال الحكائية القصة جماليات 1771/011

 القصة في وسايكولوجية فنية ريادة نوري الملك عبد 1774/011
 العراقية

 مؤيد جواد كاظم الطالل

 هنري غيفورد المقارن االدب 1771/011

 محمد قرانيا تطبيقية دراسة سورية في االطفال قصص اطياف 1776/011

 ابراهيم الجرادي 1د التوابيت خشب في مسامير تامر زكريا 1777/011

 يوسف اسماعيل 1د الشعري الخطاب في التركيبية البنية 1770/011

 عبده عبود 1د وافاق مشكالت المقارن االدب 1779/011

 الثقافات عبر المراهقين وهوية الشباب ادب 1701/011
 المدرسية والصفوف

 جانيت ايلسوب

 العربي واالدب الفكر في والمقاومة النكبة تجليات 1701/011
 المعاصر

 حسين جمعة 1د

 محمد شاهين 1د والمؤثرات البنية الرواية افاق 1702/011

 العربي االدبين في وجماليته التصوف تجليات 1701/011
 والفارسي

 حسين جمعة 1د

 جهاد رضا 1د العميان شعر في الفني التصوير 1704/011

 فضل ناصر مكوع 1د الحديث اليمن شعر في المتنبي اثر 1701/011

 حسين جمعة 1د االدبي النقد في المسبار 1706/011

 حسين جمعة 1د الكلمة جمالية في 1707/011

 قيس كاظم الجنابي 1د ومقاربات انماط المعاصرة العراقية الرواية 1700/011



 القصة والمعرفية التقنية النصية العالقات نظم 1709/011
 انموذجآ التسعينيات في السورية القصيرة

 روان اسمر مرعي 1د

 فضل ناصر مكوع 1د الجاهلي العصر في وقضاياه االدبي النص نقد 1791/011

 سمر روحي الفيصل 1د العربية الرواية اسلوبية 1791/011

 وقراءات الجديد العراقي الشعر في الحرب ترسبات 1792/011
 اخرى

 علي االمارة

 بشير تارويريت 1د المعاصر النقدي الخطاب في الفكيكية 1791/011

 خليل الموسى 1د انموذجآ التأثير مفهوم شعرية مبادالت 1794/011

 حسين جمعة 1د الجاهلية القصيدة في الحيوان مشهد 1791/011

 احمد حاجم الربيعي 1د االندلسي الشعر في القرآني القصص 1796/011

 رواية يحياوي والداللة البنية ادونيس شعر 1797/011

 خليل الموسى 1د الشعرية جماليات 1790/011

 عبد الكريم محمد حسين 1د المعري العالء ابي عند للشعر االجتماعي التفسير 1799/011

 السورية القصيرة القصة من والمحور الزاوية 1011/011
 الثالثة االلفية مطلع في المعاصرة

 سامر انور الشمالي

 حبيب مونسي 1د الشعري االبداع توترات 1011/011

 جورج كدر الحمصية النكتة جذور في بحث النكتة ادب 1012/011

 والوظائف المكونات الصوفي القصص في السرد بنية 1011/011
 دراسة والتقنيات

 ناهضة ستار 1د

 كونستانز فيالر الدبلوماسي الخطاب 1014/011

 عبد الكريم محمد حسين 1د البالغة كتب معجم نحو البالغة علوم محاضر 1011/011

 العصر نهاية الى االسالم ظهور من العربي االدب 1016/011
 نقدية وصفية دراسة الراشدي

 حبيب يوسف مغنية 1د

 صالح الدين الهواري 1د التوحيدي حيان البي والمؤانسة االمتاع 1017/011

 خليل شرف الدين االعشى االدبية الموسوعة 1010/011

 شرف الدينخليل  االنصاري ثابت بن حسان الميسرة االدبية الموسوعة 1019/011

 خليل شرف الدين العتاهية ابو الميسرة االدبية الموسوعة 1011/011

 خليل شرف الدين البحتري الميسرة االدبية الموسوعة 1011/011

 خليل شرف الدين الحمداني فراس ابو الميسرة االدبية الموسوعة 1012/011

 خليل شرف الدين المتنبي الميسرة االدبية الموسوعة 1011/011

 خليل شرف الدين الفرزدق الميسرة االدبية الموسوعة 1014/011

 خليل شرف الدين الرومي ابن الميسرة االدبية الموسوعة 1011/011

 خليل شرف الدين نؤاس ابو الميسرة االدبية الموسوعة 1016/011

 ولبنى قيس وليلى قيس وبثينة جميل العرب عشاق 1017/011
 وعزة كثير

 زراقطعبد المجيد  1د

 الشيخ تقي الدين ابي بكر علي  االرب وغاية االدب خزانة 1010/011

 علي بو ملحم 1د االدبي االسلوب في 1019/011



 بكري شيخ امين 1د السعودية العربية المملكة في االدبية الحركة 1021/011

 محمد صادق زلزلة 1د العربي االدب من ونوادر طرائف 1021/011

 االسالمي الجاهلي العصر العربي االدب من روائع 1022/011
 العباسي االموي

 صالح الدين الهواري 1د

شهاب الدين احمد المعروف  الفريد العقد العامة الفهارس 1021/011
 بابن عبد ربه االندلسي

ابي الحسن محمد بن احمد بن  جبير ابن رحلة 1024/011
 جبير

 الشيخ ناصيف اليازجي المتنبي ديوان شرح في الطيب العرف 1021/011

1026/011   

 العصر غزل من مختارات الغزل قصائد احلى 1027/011
 االندلسي

 صالح الدين الهواري 1د

 النهضة عصر من مختارات الغزل قصائد احلى 1020/011
 الحديثة

 صالح الهواري 1د

 صالح الهواري 1د الجاهلي العصر الغزل قصائد احلى 1029/011

 صالح الهواري 1د المتأخرة العباسية العصور الغزل قصائد احلى 1011/011

 صالح الهواري 1د االموي العصر الغزل قصائد احلى 1011/011

 صالح الهواري 1د العباسي العصر الغزل قصائد احلى 1012/011

 صالح الهواري 1د الحديث العصر من مختارات الغزل قصائد احلى 1011/011

 العصر غزل من مختارات الغزل قصائد احلى 1014/011
 المملوكي

 صالح الدين الهواري 1د

 مظفر النواب النواب مظفر للشاعر الكاملة االعمال 1011/011

  شبكة ابو الياس الكاملة الشعرية االعمال 1016/011

  صالح الطيب الكاملة االعمال 1017/011

 آلياته الظرفاء ومفاكهة الخلفاء فاكهة في السرد 1010/011
 ودالالته

 احمد علواني

 دانيال لوفرس والمعاصر الحديث الفرنسي الشعر الى مدخل 1019/011

 برويز ناتل خانلرى الشعر وزن حول 1041/011

دراسة داللية في الفكر المعرفي  والتأويل النص 1041/011
 التراثي

 عبد الجليل منقور 1د

 الشارونييوسف  روايات في قراءات 1042/011

عبد الرحمن عبد الحميد  1د االدبي البحث معالم 1041/011
 علي

 ابراهيم عبد القادر المازني سردية اشكال 1044/011

 عبد الناصر حسن محمد اسلوبية قراءة نواس ابي شعر 1041/011

 السياب شاكر بدر السياب شاكر بدر الكاملة الشعرية االعمال 1046/011

 عمر فاروق الطباع كلثوم بن عمرو ديوان 1047/011



 محمود سامي البارودي باشا البارودي ديوان 1040/011

 عصام رفعت مبارك المنبرين شاعر مبارك رفعت 1049/011

 نواف الجراح الحميري السيد ديوان 1011/011

 صالح الدين محمد عبد 1د القرآن اعجاز حول وادبية نقدية دراسات االدبي النقد 1011/011
 التواب

 حسن حماد نموذجآ محفوظ نجيب الروائي النص في المفارقة 1012/011

 بيرم التونسي الخفي النص جماليات 1011/011

 الفارسية البالغة نشأة في واثرها العربية البالغة 1014/011
 وتطورها

 محمد نور الدين عبد المنعم

عبد الحميد  عبد الرحمن 1د الجاهلي العصر في االدب تاريخ 1011/011
 علي

 عبد الرحمن عبد الحميد 1د القديم في العربي النقد مالمح 1016/011

 هـ400-411 عباد بن المعتمددراسات اندلسية  1017/011
 دراسة تاريخية سياسية ادبية قراءة معاصرة مقارنة

 قيصر مصطفى 1د

 شادي ابو زكي احمد شادي ابو زكي احمد الكاملة الشعرية االعمال 1010/011

 غريد الشيخ اللزوميات العري العالء ابي ديوان 1019/011

 ضياء حسين االعلي الحميري السيد ديوان 1061/011

 ادبية دراسة شعره خالل من حياته عباد ابن المعتمد 1061/011
 اسلوبية

 محمد عبد هللا سيدي محمد

 درويش محمود درويش محمود ديوان 1062/011

 الرضي الشريف الرضي الشريف ديوان 1061/011

 علي خريس الفرزدق ديوان 1064/011

 علي العسيلي ثابت بن حسان ديوان 1061/011

ابي عبد هللا احمد بن محمد بن  الخياط ابن ديوان 1066/011
 علي التغلبي

 هاشم عثمان الحالج ديوان 1067/011

 هاشم عثمان السنجاري المكزون ديوان 1060/011

 محي الدين صبحي 1د تمام ابي ديوان 1069/011

 ابراهيم شمس الدين شوقي احمد الشعراء امير شعر الشوقيات 1071/011

 سالم المعوش 1د الحديث العربي االدب 1071/011

بهجة المجالس وانس المجالس وشحذ الذاهن  1072/011
 والمهاجن

االمام ابي عمر يوسف بن عبد 
 هللا بن محمد

 محمود محمد شاكر ثقافتها الى الطريق في رسالة المتنبي 1071/011

 محمد صبري ادب وتاريخ واجتماع 1074/011

 وتفسير عرض العربي النقد في الجمالية االسس 1071/011
 ومقارنة

 عز الدين اسماعيل 1د

 طه حسين الجاهلي االدب في 1076/011



 طه حسين والنثر الشعر حديث من 1077/011

 طه حسين الحق الوعد 1070/011

 طه حسين سجنه في العالء ابي مع 1079/011

 ابن ابي ربيعة المخزومي والفلسفة والعلم االدب في دراسات 1001/011

 محمود شاكر القطان 1د البالغية وقيمتها مفهومها الكناية 1001/011

 عبد الفتاح االشين 1د الكريم القرآن اساليب ضوء في البيان 1002/011

 عبد الفتاح االشين 1د الكريم القرآن اساليب ضوء في البديع 1001/011

 يوسف سامي اليوسف الشافعي االمام ديوان 1004/011

 ماجدة حمود 1د طالب ابي بن علي االمام المؤمنين امير ديوان 1001/011

للقاضي االمام ابي عبد هللا  العشر المعلقات شرح 1006/011
الحسين الحسين بن احمد بن 

 الزوزني

 عبد العزيز عتيق 1د البديع علم العربية البالغة في 1007/011

 نبيل ايوب 1د النقدي الخطاب وسيميائية المختلف القارئ نص 1000/011

1009/011   

1091/011   
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