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 المؤلف عنوان الكتاب          العدد التصنيف

 كارل بروكلمان تاريخ األدب العربي  10 1 018/  1

 واخرونخليل السواحري قصص: ثالثة أصوات   1 018/  2

نظرية الحروف العاملة ومبناها وطبيعة   1 018/  3
 استعمالها القرآني بالغيا  

 هادي عطية الهاللي. د

 وليد رباح عزف منفرد على قماش الخيمة  1 018/  4

 منشورات وزارة اإلعالم عبد الوهاب الغريري أديبا  1 018/  5

 لسان الدين الخطيب الكتيبة الكامنة في من لقيناه باألندلس  1 6/018

في النهضة العربية الفنون األدبية وإعالمها   1 018/  7
 الحديثة

 أنيس المقدسي

 محمد خفاجي. د الحياة األدبية في العصر العباسي  1 0/018

 مصطفى سعيد رواية: أكراد أسياد بال حياد   1       9/018

 محمد بن عّباد المقام في األدب العربي  1 18/018

 يونس أحمد السامرائي ديوان خالد الكاتب  1 11/018

 ابتسام مرهون الصفار. د األمالي في األدب اإلسالمي   6 12/018

 سعاد عبد الوهاب عبد الكريم دراسة نقدية / إسالميات احمد شوقي  4 13/018

 عبده بدوي  األدب وروح العصر  1 14/018

 شاكر عبد القادر البدري شعر: الخطوات   1 15/018

 بن المقفععبد هللا  األدب الصغير واألدب الكبير  3 16/018

 شوقي ضيف. د العصر العباسي األول  1 17/018

 محمد مجيد السعيد.د الشعر في عهد المرابطين والموحدين باألندلس  4 10/018

 يوسف عز الدين شعر العراق االجتماعي  1 19/018

 زاهد الجيزاني من أجل توضيح التباس القصد  1 28/018

 ماريانوانويال رواية: تحت أولئك الذين   1 21/018

 أحمد شوقي ابن الشيخ األوسي حلية التنزيل شرح تحفة الترتيل    1 22/018

 ناجي زين الدين المعرف موسوعة الخط العربي   4 23/018

 مدني صالح (التربيع والتدوير)الموسوعة الصغيرة   1 24/018

 البستانيبشرى  أعمال غير كاملة: خماسية المحنة   1 25/018

 عمر فاروق الطباع ديوان عبد هللا بن المعتز  1 26/018

 كاظم نعمة التميمي مقاطع من قصيدة الحياة اليومية  1 27/018

 فيصل جاسم شعر: ما يبقى يؤسسه الشعراء  1 20/018

 صبري الحمداني شعر صبري الحمداني في األربعينيات  1 29/018

 حسين حاتم الكرخي بغدادمجالس األدب في   1 38/018

 نوريه صالح الرومي شعر فهد العسكر دراسة نقدية   4 31/018

 منذر الجبوري شعر: نيسان  دفترمن   1 32/018

 عبد المجيد لطفي رواية: فتحة أخرى للشمس  1 33/018

 آّسام. هـ  درس في القيادة: القائد باثون  1 34/018
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 سعد سعيد رواية : قال األفعوان   1 35/018

 ابن منظور نوادر أبي نؤاس  1 36/018

 محمد احمد العزب. د عن اللغة واألدب  والنقد  1 37/018

 سعد سعيد رواية: الدومينو   1 30/018

 نوري شاكر األوسي االبيوردي  2 39/018

 طالب عبد العزيز كتاب الماء والخل: قبل خراب البصرة  1 48/018

 محمد بدري عبد الجليل. د المجاز وأثره في الدرس اللغوي  1 41/018

 عبد العزيز عتيق علم العروض والقافية  3 42/018

 جيتة آالم فارتر  1 43/018

 بشرى البستاني األعمال الشعرية  1 44/018

دراسة في أساسات الشعر الجاهلي : أنا الشعر  2 45/018
 وصالحيتها لعصور الشعر العربي 

 محمد تقي جون. د

 ساجدة حميد الموسوي شعر/ هوى النخل   1 46/018

 َكراهم هاف األسلوب واألسلوبية  2 47/018

 عادل جابر صالح شعر أبن القيسراني  1 40/018

 ياسين طه حافظ شعر: صيحته يطلق الحب ... في الخريف  1 49/018

 سعد سعيد نصوص عراقية: كواليس القيامة   1 58/018

 سعيد توفيق. د في ماهية اللغة وفلسفة التأويل  1 51/018

 محمد عبد القادر أحمد دراسات في أدب ونصوص العصر الجاهلي   4 52/018

 مكي السيد جاسم ديوان الصوري   2 53/018

 شوقي ضيف. د الجاهليالعصر   4 54/018

 أنطوان مسعود البستاني قواعد العرب  1 55/018

كالم على اإلمالء العربي وبحث مفصل في رسم   1 56/018
 القلم القرآني

 جالل الحنفي

 محمد البسيوني. د الفن في تربية الوجدان  1 57/018

 ناظم رشيد األدب في العصر العباسي  1 50/018

 قدمه إبراهيم سالمة الخطابة ألرسططاليسكتاب   1 59/018

 إيليا اهرنبورغ رواية : العاصفة   2 68/018

 ياسين طه حافظ شعر: ما قاله آخر الخطباء   2 61/018

 أبو عبد هللا محمد اإلعرابي أسماء خيل العرب وفرسانها  1 62/018

 محمد زغلول سالم تاريخ النقد األدبي  1 63/018

 أبو محمد عبد هللا البطليوسي االقتضاب في شرح أدب الُكّتاب   2 64/018

دراسات في شعر / شعراء الرابطة القلمية  1 65/018
 المهجر

 نادرة جميل سراج

كامل . د/  احمد مطلوب. د البالغة والتطبيق  0 66/018
 البصير



 بسم هللا الّرحمن الّرحيم 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلميّ / جمهورية العراق 

 كليّة التربيّة للعلوم اإلنسانيّة / جامعة ديالى 

 شعبة المكتبة 

 0202-0202ام الدراسي الع

 قسم اللغة العربية 

 كتب االدب

   
 

 

 

 عبد العزيز نبوي دراسات في األدب الجاهلي  2 67/018

 دونالد ماكري فيبرماكس   1 60/018

 أبو عبد هللا محمد الذهبي أسمائهم وأنسابهم/المشتبه في الرجال  1 69/018

 احمد مطلوب. د معجم المصطلحات البالغية وتطورها  2 78/018

 جالل الدين القزويني شرح التلخيص في علوم البالغة  1 71/018

 مصطفى جمال الدين التفعيلةاإليقاع في الشعر العربي من البيت إلى   1 72/018

 جيروم ستولينز دراسة جمالية وفلسفية/ النقد الفني  1 73/018

 ياسين طه حافظ شعر: قصائد حب على جدار آشوري   2 74/018

 أبو المجد أسعد بن إبراهيم  الذاكرة في ألقاب الشعر  1 75/018

 محمد عبد القادر احمد  دراسات في أدب ونصوص العصر األموي  1 76/018

 أسماء فندي. د المنتخب من األدب  1 77/018

 أبو الحسن بن كيسان معلقة عمرو بن كلثوم  1 70/018

 ياسين طه حافظ شعر: هي هذي حياتي ... ولكنها   1 79/018

مديات النقد االجتماعي بين جبران خليل وبدر   1 08/018
 شاكر السياب

 فاضلصفاء الدين أحمد . د

الوزن والقافية )موسوعة المصطلح النقدي   2 01/018
 (والشعر الحر

 فريزر. س . ج 

 سعيد حامد النساج دليل القصة المصرية القصيرة  1 02/018

 صفي الدين الحلي العاطل الحالي والمرخص الغالي  1 03/018

 فكري أباظة الضاحك الباكي  1 04/018

 حسين عطوان. د الملقب بالعكوكشعر علي بن جبلة   1 05/018

 زاده الروميعبد الرحمن بن  رسالة في قلب كافوريات المتنبي  1 06/018

 شارل بود لير أزهار الشر  1 07/018

 أبو أحمد الحسن العسكري شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف  1 00/018

 امرئ القيس ديوان امرئ القيس  3 09/018

 احمد الخولي. د من شعراء إيران: البافقي وحشي   1 98/018

 شهاب الدين المغربي أنموذج القتال في نقل العوال  1 91/018

 فير كور رواية: صمت البحر  1 92/018

 عزيز علي تاريخ وتراث  1 93/018

ع  1 94/018  أبو عبد هللا الحسن  كتاب الملمَّ

 حكمت فرج ألبدري معجم آيات االقتباس  1 95/018

 حمود عبد األمير الحمادي التعليقات والنوادر   3 96/018

 حكمت بشير األسود عيد رأس السنة البابلية اآلشورية/ أكيتو  3 97/018

  نفرتيتي  1 90/018

 جوزيف حنا يشوع دراسة فنية: محيي الدين زنكنة/ القنديل  1 99/018

 زينو عبد هللا البرزنجي الجمالية والوظيفةفن المقالة بين الوظيفة اإلعالمية   1 188/018



 بسم هللا الّرحمن الّرحيم 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلميّ / جمهورية العراق 

 كليّة التربيّة للعلوم اإلنسانيّة / جامعة ديالى 

 شعبة المكتبة 

 0202-0202ام الدراسي الع

 قسم اللغة العربية 

 كتب االدب

   
 

 

 

 علي حداد. د شعر: شجر الكلمات   1 181/018

 ألبير كان الخيانة العظمى  1 182/018

عبد الوهاب العدواني ومحمد  (حرثان بن محرث)ديوان ذي األصبع العدواني  1 183/018
 الدليمي

 مصطفى جواد. د قل وال تقل  1 184/018

 عمر فاروق الطباع. د ديوان بهاء الدين زهير  1 185/018

 عمر فاروق الطباع. د ديوان ابن خفاجة  2 186/018

 عمر فاروق الطباع. د ديوان خليفة رسول هللا أبو بكر الصديق  1 187/018

 نبيل رشاد نوفل. د أبوعلي الحاتمي أفكاره النقدية  1 180/018

 سليمان الحلي حازم. د شعر: إطاللة الفجر  1 189/018

 أبو بكر محي الدين بن عربي ديوان ترجمان األشواق  1 118/018

 محمد مجيد السعيد شاعر من الهند  1 111/018

 حسب الشيخ جعفر قصائد مختارة: الكسندر بلوك  1 112/018

 فائق مصطفى. د في ذاكرة المسرح العربي  1 113/018

 عمر فاروق الطباع .د ديوان ابن سهل األندلسي  1 114/018

 أبو عبد هللا اإلعرابي كتاب البئر  1 115/018

 عمر فاروق الطباع. د ديوان عبيد بن األبرص  1 116/018

 نادية هنادي  السرد النسائي القصير في العراق   2 117/018

 محمد حسن الموسوي (تحفة الخليل)منظومتان شعريتان  1 110/018

 عمر فاروق الطباع. د حجر ديوان اوس بن  1 119/018

 عناد غزوان إسماعيل مكانة القصيدة العربية بين النقاد والرواة        1 128/018

 عمر فاروق الطباع. د ديوان عامر بن الطفيل  1 121/018

 عمر فاروق الطباع. د ديوان السمو أل بن عاديا  1 122/018

 عبد الكريم عبد الحليم شعر: خطوط علي الجدران  1 123/018

 أحمد مطلوب. د شعر/ رفيف المنى  1 124/018

 ياسين طه حافظ شعر : أيام طبرق   2 125/018

 ياسين طه حافظ  شعر: ديوان فاطمة   1 126/018

 رشيد مجيد شعر: الكما تغرق المدن   1 127/018

 جالل الخياط الشعر والثورة  1 120/018

 سلومداود  األدب العربي  1 129/018

 غزاي درع الطائي شعر: أين الرفاق.. الرماد في الشوارع   1 138/018

 جورج ماكبث قصائد: رباعية الحرب   1 131/018

 مصطفى جواد الضائع في معجم األدباء  1 132/018

 عمر فاخوري الحقيقة اللبنانية  1 133/018

 جلن بير موسوعة المصطلح النقدي الرومانس  1 134/018

 ارثر يوالرد (الهجاء)موسوعة المصطلح النقدي   1 135/018
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 عبد الرحمن منيف قصة حب مجوسية  1 136/018

 عبد المطلب محمود شعر: ما قبل الحرب ما بعد الحب  1 137/018

 عبد الحسين المطلبي بعد الرحيل  1 130/018

 طه حسين  نقد وإصالح  1 139/018

 عشتار داود. د الشعريةاألسلوبية   1 148/018

أبو طالب الفضل بن سلمة  كتاب المالهي وأسمائها من قبل الموسيقى  1 141/018
 النحوي

 عناد غزوان إسماعيل نزعة التمرد والسخرية  1 142/018

 عبده بدوي وقضية التجديد في الشعر العربي: أبو تمام  1 143/018

 رودولف أريك راسب رواية: مغامرات مونشهاوزن   1 144/018

العصر )شعر الثورات العلوية بين االرخنة والفن   2 145/018
 ( األموي

 محمد تقي جون علي. د

 زيارة مهدي شعر: عتبـات   1 146/018

 عبد الكريم إبراهيم دوحان كيف تكتب بحثا  أدبيا  جامعيا                              1 147/018

المنتخب من كتابات واستعارات  الدر الدائر  1 140/018
 وتشبيهات العرب

 أبي القاسم جار هللا الزمخشري 

 علي حداد. د وقت مستقطع من الخالف الستراتيجي على دمنا  1 149/018

 علي حداد. د رائد الرومانسية في اليمن علي محمد لقمان  1 158/018

 بدر شاكر السياب األعمال الشعرية الكاملة/ بدر شاكر السياب  1 151/018

 وهيب سراي الدين  رواية: سالما  يا ظهر الجبل  1 152/018

الحركة الشعرية في الخليج العربي بين التقليد   0 153/018
 والتطور

 نورية صالح الرومي 
 

 فوزي كريم دراسات أدبية: من الغربة حتى وعي الغربة   1 154/018

من خالل كتابه التلقي لدى حازم القرطاجني   1 155/018
 منهاج البلغاء وسراج االدباء

 محمد بنلحسن بن التجاني

 شرف الدين محمد سعيد ديوان البوصيري  2 156/018

 سمر روحي الفيصل معجم الروائيين العرب  1 157/018

البي البركات شرف الدين  النظام في شرح شعر المتنبي وأبي تمام  12 150/018
 المبارك

 البحتري ديوان البحتري  3 159/018

 أحمد أمين النقد األدبي   1 168/018

 باسم فرات شعر: بلوغ النهر  1 161/018

 يوسف عز الدين. د التجديد في الشعر الحديث  1 162/018

 توفيق الفيل  القيم الفنية المستحدثة في الشعر العباسي  2 163/018

 المركز الفلكلوري الموروث الشعبي في أثار الجاحظ  1 164/018

 عبد الجبار المطلبي مواقف في األدب والنقد  3 165/018

 فاطمة عيسى جاسم. د غائب طعمه فرحان روائيا    1 166/018
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 أيفرت. فرجينا س  مولد الحرية الجديد  1 167/018

 شوقي ضيف الشعر وطوابعه الشعبية  1 160/018

 فخري الدين قباوة شعر األخطل   2 169/018

 ياقوت الحموي المقتضب من كتاب جمهرة النسب  1 178/018

عصر الطوائف وصف الحيوان في الشعر األندلسي  2 171/018
 والمرابطين

 حازم عبد هللا

 فيكور ليبديف قصة مجهولة  1 172/018

األصول ـ األنماط ـ : )نظرية تراسل الحواس  1 173/018
(األجزاء  

 أمجد حميد عبد هللا. د

 صالح مهدي الزيدي دراسات في الشعر العباسي  2 174/018

...قصيدتي وأنا نعدي في براري الروح  1 175/018  علي الحداد.د 

 علي الحداد.د الخطاب األخر مقاربة األبجدية الشاعر ناقدا    1 176/018

 جون كروس جويس  1 177/018

 استدعاءات قرائية في الشعر: منطق النخل  1 018/ 170
 العراقي الحديث

 علي الحداد.د

 ضياء الدين ابن االثير المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر   1 179/018

 سيد بن علي المرصفي رغبة األمل من كتاب الكامل  1 108/018

(أبي تمام)شرح ديوان الحماسة   1 101/018  ابي زكريا يحيى بن علي 
 الشهير بالخطيب

 نوري حمودي القيسي تاريخ األدب العربي قبل اإلسالم   2 102/018

 جيرمين بريه مارسيل بروسن والتخلص من الزمن  1 103/018

 تحقيق كرم البستاني ديوان الفرزدق  3 104/018

 أبو زيد محمد القرشي جمهرة أشعار العرب 5 3 105/018

 القيسينوري حمودي  محاوالت في دراسة اجتماع األدب   2 106/018

 ناظم رشيد في أدب العصور المتأخرة  2 107/018

شعر: في كل شئ وطن   1 100/018  دكسنزهور  

 أبي عبد هللا بن القاسم تخريج الكرب عن قلوب أهل األرب  1 109/018

شعر: مدن وقصائد   1 198/018  عبد اللطيف اطيمش 

 التبريزيالخطيب . صنعه  الوافي في العروض والقوافي  1 191/018

 احمد بن األمين الشنقيطي شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها  5 192/018

 سمر روحي الفيصل نهوض الرواية العربية الليبية  1 193/018

 سهير صالح أبو جلود الموقف النقدي من الشعر المهجري  1 194/018

شعر: وصايا   1 195/018  منذر الجبوري 

الجاحظمن تراث   1 196/018  أبو عثمان الجاحظ 

شعر: وجه للفرح ذاكرة الصحراء  1 197/018  عادل أديب أغا 

 عبد القادر العزاوي بعض شروط يومية  1 190/018
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 مالك المطلبي بدر شاكر السّياب الشاعر والجنّيان  1 199/018

 حسن الغرفي كتاب السياب النثري  1 288/018

 فاروق يوسف أناشيد السكون  1 281/018

 حسين حسن التميمي علي الشرقي  1 282/018

المجاز الذهني/ موسوعة المصطلح النقدي  1 283/018  رتفن. ك. ك  

المفارقة / موسوعة المصطلح النقدي  1 284/018  ميموميك. س . د  

 حاتم محمد الصكر طرقات بين الطفولة والبحر  1 285/018

الموسوعة / اإلنسان في أدب وادي الرافدين  2 286/018
 الصغيرة 

 يوسف حّبي. د

 المنصف وناس منطلقات وتوجهات التجربة المسرحية في تونس  1 287/018

 نوزاد أحمد أسود المدينة في قصص جليل القيسي  1 280/018

 الثقافة واإلرشاد القومي ديوان الهذليين  2 289/018

االرجانيديوان   1 218/018  محمد بن الحسينناصح الدين  

 نعبد الواحد لؤلؤة وآخرو. د مكانة الشعر في الثقافة العربية المعاصرة  1 211/018

 منتصر عبد القادر الغضنفري الرحلة في شعر المتنبي  1 018/ 212

قراءات في المنجز : ضفاف للغواية واليقين  1 213/018
 االبداعي والنقدي اليمني الحديث

 علي الحداد.د

 عبد اإلله احمد نشأة القصة وتطورها في العراق  1 214/018

 نوريه الرومي. د محمود شوقي األيوبي  3 215/018

 كمال لطيف سالم محمد رضا الشبيبي  1 216/018

إبراهيم السامرائي وأحمد .د ديوان قيس بن الخطيم  1 217/018
 مطلوب

عن ابن السكيت وغيره/الخطيمديوان قيس بن   1 210/018  ناصر الدين األسد. د 

 محمد قناوي  الكامل في العروض والقوافي   1 219/018

 بديع الزمان سعيد النورسي أشارات اإلعجاز في مضان اإليجاز  1 228/018

 خضر عباس الصالحي شاعرية يوسف عز الدين   1 221/018

 مصطفى السنويسي تعليق من أمالي ابن دريد   1 222/018

 أبو منصور عبد الملك التوفيق للتلفيق  1 223/018

 عمر فاروق الطباع. د ديوان النابغة الشيباني  1 224/018

 عمر فاروق الطباع. د ديوان عبيد هللا بن قيس الرقيات  1 225/018

 يسرى عبد الغني ديوان ابن سهل األندلسي  2 226/018

 جميل علوش خوابي الحزن  1 227/018

 ليث الصندوق قصائد منقوعة بالدم  1 220/018

 عبد هللا الجبوري ديوان رشيد الهاشمي  1 229/018

الشاعر الوجل: ابن الرومي   2 238/018  عبد الغني خماس 

 ضياء الدين بن األثير رسالة األزهار  1 231/018
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 عبد الجبار عباس مرايا جديدة  1 232/018

البيت إلى التفعيلة في العروض والقافيةمن   1 233/018  فليح كريم الركابي. د 

( فن المستقبل...) أدب األطفال  1 234/018  أنور عبد الحميد الموسى 

 صباح األنباري كتاب الصوامت  1 235/018

 أبو العالء المعري رسالة الهناء  1 236/018

 تحقيق فوزي عطوي ديوان النابغة الذبياني  1 237/018

 سامي مكي العاني. د شعر عبد الرحمن حسان األنصاري  1 230/018

 رشيد عبد الرحمن العبيدي. د التطبيق العملي لمنهج البحث األدبي  3 239/018

دراسة : من أطالل الحبيبة إلى أطالل القبيلة  2 248/018
 نقدية في شعر لبيد بن ربيعة العامري

 خالد علي مصطفى.د

مجموعة من المقاالت النقدية: ستندال  1 241/018  فيكتور برومين 

 حاتم صالح الضامن. د عشرة شعراء مقلون  1 242/018

 زهور دكسن في كل شىء وطن  1 243/018

 إبراهيم حسين عبد الهادي الواقعية في الرواية الحديثة في بالد الشام  1 244/018

 نبيل راغب. د قضية الشكل الفني عند نجيب محفوظ   1 245/018

 اآلمدي الموازنة بين أبي تمام والبحتري  3 246/018

 مجموعة من النقاد في آفاق النص القصصي  1 247/018

قراءات في الشعر اليمني المعاصر:عشبة آزال  1 240/018  علي الحداد.د 

 نعمة رحيم العزاوي النقد اللغوي عند العرب  1 249/018

النقدية عند العربالنظرية   1 258/018  هند حسين طه. د 

 أسامة فوزي مقاالت في النقد األدبي  1 251/018

من الفتح حتى سقوط غرناطة:األدب األندلسي  3  252/018  مصطفى بهجت نجدم. د 

شعر: األعمال السياسية   1 253/018  نزار قباني 

قصص قصيرة : بين النهرين  2 254/018  عبد الرضا الالمي 

 مهدي شاكر العبيدي أضواء على الجانب األخر  1 255/018

(حياته، خطبه، شعره)قس بن ساعدة األيادي  1 256/018  أحمد الربيعي. د 

 عمر فاروق الطباع. د ديوان النابغة الذبياني  1 257/018

 يوسف حسين بكار. د شعر زياد األعجم  1 250/018

الصوليشعر ابن المعتر برواية   1 259/018  ابي بار الصولي 

 محمد يوسف نجم. د ديوان عبيد هللا بن قيس الرقيات  1 268/018

 دار مارون عبود نقداُت عابر  1 261/018

 مصطفى النوسي ابن دريد حياته وتراثه اللغوي  1 262/018

 نوري حمودي القيسي ديوان األسود بن يعفر  1 263/018

 علي حميد خضير الجديد في العروض  1 264/018

 أبو اسحق الحصري  زهر اآلداب وثمر األلباب  3 265/018

 نوري شاكر االلوسي البحث األدبي ومنهجه  1 266/018

رواية: المدينة والموت   1 267/018  ثابت مبسلط 
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 ناصر الدين االسد ديوان شعر الحادرة  1 260/018

 إياد عبد الودود. د التصوير المجازي  1 269/018

 صالح زياد . د القارئ القياسي  1 278/018

 للرماني والخطابي والجرجاني ثالث رسائل  في أعجاز القران   1 271/018

شعر: يا أبي أيها الماء  1 272/018  أجود مجبل 

شعر: قصائد األعراف  1 273/018  ياسين طه حافظ 

 عبد الرحمن المصطاوي ديوان امرؤ القيس  1 274/018

 ألبي عبيد البكري االوني سمط الاللي في شرح أمال القالي  1 275/018

 عبد هللا ابن المعتز ديوان ابن المعتز  2 276/018

 النزوع الواقعي أالنتقادي في   1 277/018
دراسة: الجزائرية   

 واسيني األعرج

قراءات في / العالمة البصرية والبنى الرامزة  1 270/018
الفرطوسيوسردياتهشعر عبد الهادي   

 عباس محمد رضا. د

 فخري صالح القصة الفلسطينية القصيرة في األرض المحتلة  1 279/018

 محمد عبد المجيد موت المغني الذي ذّكرنا برائحة البنفسج  1 208/018

الترميز: موسوعة المصطلح النقدي   1 201/018  جون ماكوين 

المعاصرمختارات من األدب التونسي   1 202/018  مجموعة من الكتاب التونسيين 

 حميد قاسم بيان أول للطفولة القديمة  1 203/018

قصص قصيرة: طائر الخليج  1 204/018  كاظم االحمدي 

: الوافي في تاريخ األدب العربي في األندلس   4 205/018
 موضوعاته وفنونه

 عمر إبراهيم توفيق. د

الشعر الجاهليمواقف مناوئه للحرب في   1 206/018  حسن ألبياتي. د 

 محسن غياض. د شعر الحسين بن مطير االسدي  1 207/018

 علي جواد الطاهر مسرحيات وروايات عراقية  1 200/018

 عبد الواحد لؤلؤة الدراما والدرامي  1 209/018

الالمعقول: موسوعة المصطلح النقدي   1 298/018  هنجلف. ارنو لدب  

 عبده بدوي. د دراسات في األدب المقارن  1 291/018

المأساة/ موسوعة المصطلح النقدي   1 292/018  كليفورد ليج 

 علي عبد الواحد. د المدينة الفاضلة للفارابي  1 293/018

 قاسم راضي مهدي. د شعر لقيط بن يعمر األيادي  1 294/018

من ليفي شتراوس إلى فوكو: عصر البنيوية  1 295/018  اديثكيرزويل 

 معروف الرصافي األدب العربي  1 296/018

 احمد فوزي اللهيب الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباء  1 297/018

 سعيد عدنان االتجاهات الفلسفية في النقد األدبي  1 290/018

أبي "القيم الثقافية في القصة القصيرة مجموعة   0 299/018
ا " والشيخ دراسة نقدية تحليلية / أنموذج   

 شوكت علي درويش. د

 محيي الدين زه نكنه لمن الزهور؟ ومسرحيات أخرى  1 388/018
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 عناد غزوان. د أفاق في األدب والنقد  1 381/018

والرواية، اضاءات في القصة، : سرديات عراقية  4 382/018
 والنص

 فاضل عبود التميمي. د

 سيد حنفي. د ديوان حسان بن ثابت  1 383/018

 علي الحديدي . د في أدب األطفال  1 384/018

يليجيق جاغين  1 385/018  شعر عدنان سليمان 

 وأخرون أبو العالء المعري شروح سقط الزند 0 2 386/018
703/010 رواية : الهالل   11  جابر ديانا أبو   

دراسة جمالية وفلسفية: النقد الفني   2 380/018  جيروم ستولنيتز 

 حسين عطوان شعر مروان بن أبي حفصة  1 389/018

شعر: الحرف والغراب   2 318/018  أديب كمال الدين 

 عبد العليم إبراهيم صفوة العروض  1 311/018

 ابو الحسن الباخرزي يوميات أديب  1 312/018

 ابن المعتز طبقات الشعراء  2 313/018

 أبي بكر محمد األنباري ديوان عامر بن الطفيل العامري   1 314/018

بحث في شعر ونثر نزار القباني/ فنتازيا الغياب  1 018/ 315  علياء سعدي عبد الرسول  

 عبد العزيز شرف أدب المقالة من المعاصرة إلى األصالة  1 316/018

ومتّمم ِابنا نويرة اليربوعيمالك   1 317/018  ابتسام مرهون الّصفار . د 

( االصمعيات)مجموعة أشعار العرب   1 310/018  وليم بن الورد 

ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء   1 319/018
 العكبري

 مصطفى السقا وآخرون

 نجوى محمود حسين . د النقد األدبي حتى نهاية القرن الثالث الهجري  1 328/018

 خضير الكيالني شعراء ديالى  1 321/018

 محمد صالح بن بحر العلوم  ديوان بحر العلوم   1 322/018

 برواية عثمان ابن جني ديوان العرجي  1 323/018

األدب الصغير واألدب الكبير ورسالة الصحابة   1 324/018
ابن المقفع/  

 يوسف أبو حلقة

دراسة توثيقية: السيرة النبوية شعر   1 325/018  شوقي رياض أحمد. د 

 ساسين عّساف الكتابة الفنية  1 326/018

 هدى األرناؤوطي ثقافة المتنبي وأثرها في شعره  1 327/018

حياته وشعره: عبد المحسن ألكاظمي   1 320/018  محسن غياض. د 

 أبو القاسم محمد الحريري مقامات الحريري  2 329/018

 جون فليتشر اتجاهات جديدة في األدب  1 338/018

 ادورد فنديك اكتفاء القنوع بما هو مطبوع  1 331/018

داود سلوم ونوري حمودي  شخصيات كتاب األغاني  1 332/018
 القيسي
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 محمد قاسم الفخري ديوان العبيدي  1 333/018

 العالمة التبريزي ديوان الحماسة  1 334/018

 محمد رضا القاموسي ديوان صادق القاموسي  1 335/018

 كولن ولسن المعقول والالمعقول في األدب الحديث  1 336/018

بناء القصيدة الفني في النقد العربي القديم   1 337/018
 والمعاصر

 مرشد الزبيدي

 لجاحظل البـخالء   18 330/018

 فريد رخ ديتريص ديوان أبي الطيب المتنبي  1 339/018

 عبد المنعم أحمد صالح . د قراءة عروضية في المعلقات العشر  1 348/018

بروست/ سلسلة أعالم الفكر العالمي   1 341/018  هلوارد موّسى 

 صالح الدين الهادي ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني  1 342/018

 فاضل عبود التميمي بواكير محي الدين زه نكه نه القصصية   1 343/018

القصيدة الكالسيكية الجديدة والشعراء النقاد   5 344/018
 المحدثون

 صموئيل موريه

 رضا محسن القريشي الموشحات العراقية  1 345/018

 أبي المغيث الحسين البيضاوي ديوان الحالج  1 346/018

العروض والقافية دراسة وتطبيق في شعر   1 347/018
 الشطرين والشعر الحر

 عليعبد الرضا . د

شعر: أغنية الرصاص   1 340/018  حسين الحمداني 

 يوسف ميخائيل أسعد سيكولوجية اإلبداع في الفن واألدب  1 349/018

 عبد الكريم الدجيلي البند في األدب العربي  2 358/018

 ابن أبي الحديد شرح نهج البالغة  1 351/018

 فاضل عبود التميمي. د قراءات بالغية  2 352/018

حياته وشعره: أبو الطيب المتنبي   1 353/018  المتنبي 

موأل  1 354/018  عروة بن الورد ديوانا عروة بن الورد والسَّ

مجموعة قصصية: الوالدة   1 355/018  إبراهيم رفاعة 

 برواية ابن خالويه ديوان أبي فراس  1 356/018

 طه حسين األيـــام   4 357/018

الدراسة عن المتنبيرائد   1 350/018  كوركيس وميخائيل عواد 

نظرية القصد وأثرها في إظهار المعنى واإلعجاز   1 359/018
 القرآني عند القاضي عبد الجبار المعتزلي

 ليلى عباس خميس

مغامرة الكتابة في تمظهرات الفضاء   3 368/018
قراءات في تجربة تحسين كرميانيالنصي  

 محمد صابر عبيد

خصائصه الفنية وبالغته العربية:مجاز القران  1 361/018  محمد حسين علي الصغير. د 

(قصص: )زمن ما كان لي   1 362/018  محمد األحمد 

 محمد باقر عبد الحكيم القصص القرآني   1 363/018
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عبد العظيم عبد . تحقيق  ديوان أبي دهبل الجمحي  1 364/018
 المحسن

علي جواد الطاهر.د جماليات المقالة عند  1 365/018  فاضل عبود التميمي. د 

من أعمال لوقيانوسالسميساطي مختارات من   1 366/018
 محاوراته وفصوله

ترجمة سعد صائب ومفيد 
 عرنوق

 محمد مهدي البصير الموشح في األندلس وفي المشرق  1 367/018

البنية الروائية لمسار الشعب : غسان كنفاني   1 360/018
 الفلسطيني

 أفنان القاسم. د

 فورستر. م .أ أركان الرواية  1 369/018

 آيفورايفانز. بي تاريخ األدب المسرحي االنكليزي  1 378/018

التصوير المجازي ـ أنماطه ودالالته ـ في مشاهد   2 371/018
 القيامة في القران

 أياد عبد الودود الحمداني. د

قصص: ألف ميل بين الغابات   1 372/018  محمد شمسي 

 جرجي زيدان العرب قبل اإلسالم  1 373/018

ا  1 374/018  يوسف نمر ذياب قراءة في كتب لم تصدر حديث 

مجموعة قصصية : الجبل األبيض   1 375/018  أمجد توفيق 

 أبو العباس الشريشي شرح المقامات الحريرية  1 376/018

األشياءكتاب التخليص في معرفة أسماء   1 377/018  أبو هالل العسكري 

 عبده بدوي. د دراسات في الشعر الحديث  3 370/018

 ستار عبدهللا إشكالية الحداثة في الشعر العربي المعاصر  1 379/018

دراسات في النص الشعري عصر صدر اإلسالم   4 308/018
ابن صلت وبني   

 عبده بدوي. د

رواية: القمر واألسوار  1 301/018  الرحمن مجيد البيعيعبد  

الغناء في أقبية عميقة: المراثي   1 302/018  محمد األسعد 

قصص قصيرة: المطاف  1 303/018  غازي العبادي 

 خليل إبراهيم أبو ذياب  دراسات في فن القص  1 304/018

 مصطفى صادق الرافعي وحي القلم  4 1 305/018

حضور النص قراءات في الخطاب البالغي   1 018/ 306
 النقدي عند العرب

 

 فاضل عبود التميمي

(اللغة عند العرب)كنتم خير امة أخرجت للناس  3 1 307/018  خير هللا طلفاح 

 محمد غنيمي هالل النقد األدبي الحديث  5 300/018

 توفيقمجدي احمد . د المعرفة التاريخية للنقد العربي القديم  1 309/018

 شوقي نصيف. د العصر اإلسالمي   9 398/018

 فاضل عبود التميمي. د البناء السردي في شعر شيركو بيكه س   1 391/018

قصص : اليشن  1 392/018  جمعة الالمي 
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 علي ملكي ديوان عمر بن أبي ربيعة المخزومي  1 393/018

 إبراهيم توفيقعمر . د الوافي في الشعر العربي الحديث  2 394/018

 عبد األمير مهدي ديوان ابن نباتة السعدي  1 395/018

 يحيى الجبوري. د ديوان العباس بن مرداس السلمي  1 396/018

قصص: حكاية شجرة البرتقال   1 397/018  سمير عبد الرحيم أغا 

دراسة مقارنة لثالثية نجيب : بناء الرواية  1 390/018
 محفوظ

 سيزا احمد قاسم. د

 عباس هاني الجراح في نقد التحقيق  1 399/018

 بن محمد بن يعلي المفضل المفضليات   2 488/018
 الضبي

بن علي بن محمد بن  أبو زكريا شرح القصائد العشر  1 481/018
 الشيبانيموسى

 محمد األحمد رواية: متاهة أخيرهم   1 482/018

 مجموعة كّتاب قصة 12  1 483/018

 محمد غنيمي هالل. د األدب المقارن  1 484/018

 محيي الدين زنكنة مسرحية في فصل واحد: السر  1 485/018

 أبو عثمان الجاحظ البيان والتبيين  12 3 486/018

 حسين الحوت: ترجمة مسرحية: معرض الحيوانات الزجاجية  1 487/018

مجموعة بحوث /ديوان جران العود النميري  1 480/018
 لغوية

 أبو جعفرمحمد بن حبيب صنعه

 دار آفاق عربية دراسات في ذكراه االلفية: الشريف الرضي   2 489/018

 عبد القاهر البغدادي خزانة األدب  2 1 418/018

 محمد بركات حمدي معالم المنهج البالغي عند عبد القاهر الجرجاني  1 411/018

 أبو الصيقل الجزري المقامات الزيتية  1 412/018

 أبو تمام الطائي ديوان الحماسة   5 413/018

 ابن المقفع تحقيق احمد زكي/ األدب الكبير  1 414/018

يوسف عبد المسيح :ترجمة مسرحية: أوبرا القروش الثالثة   1 415/018
 ثروت

 مسلم بن وليد األنصاري شرح ديوان صريع الغواني  2 416/018

 محمود صابر: ترجمة مسـرحيـة: الغرمـاء  1 417/018

 فنية شعر المدح النبوي في   2 410/018
 

 عمر إبراهيم توفيق.د

 سيد بن علي المرصفي رغبة األمل من كتاب الكامل 3 1 419/018

 محمد رضا المظفر المنطق  1 428/018

 جابر احمد عصفور. د دراسة في التراث النقدي: مفهوم الشعر  3 421/018

 فاطمة عيسى أبو رغيف. د 1973ـ  1967:القصيرة في العراقالقصة   1 422/018
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تنبيه األديب على ما في شعر أبي الطيب من   2 423/018
 الحسن والمعيب

عبد الرحمن بن عبد هللا 
 الحضرمي

 أبو عثمان الجاحظ الحيوان 9 5 424/018

 وليم بن الورد مجموع أشعار العرب   1 425/018

 صفاء خلوصي. د الشعري والقافية فن التقطيع  2 426/018

 شهاب الدين أبي العباس نزهة اإلبصار في محاسن األشعار   2 427/018

 نازك المالئكة سايكولوجية الشعر ومقاالت أخرى  1 420/018

االتجاهات الحديثة في الدراسات اللغوية واألدبية   1 429/018
 (بحوث)

 مجموعة مؤلفين

 محمد عوني عبد الرؤوف. د دراسات مقارنة: واألصوات اللغوية القافية   1 438/018

دراسة في عجائبية : الفنطازية والصولجان  2 431/018
 الرواية العربية

 فاطمة بدر. د

 أبو عمر الشيباني كتاب الجيم  1 432/018

 أبو عمر بن عبد ربه العقد الفريد   1 433/018

حتى نهاية القرن : الشيب في الشعر العباسي   2 434/018
 الرابع الهجري

 ثائر سمير حسن الشمري. د

 أبو عبيد هللا المرزباني أشعار النساء  1 435/018

 عبد اللطيف شرارة وحدة العرب في الشعر العربي  1 436/018

 نوريحمودي القيسي.د شعراء أمويون  1 437/018

 إبراهيم احمدانمار  فاعلية الكناية في النقد المعاصر  4 430/418

 جالل الدين القزويني اإليضاح في علوم البالغة   4 439/018

 ثائر سمير حسن الشمري. د بحوث في الشعر العربي  1 448/018

 محمود محمد شاكر أباطيل وأسماء  1 441/018

 حميد ادم ثويني منهج النقد األدبي عند العرب  1 442/018

 وزارة الخارجية  األمريكية موجز األدب األمريكي  5 443/018

 عمر فاروق الطباع. د ديوان األعشى  1 444/018

المديح في الشعر العباسي بين التكسب واإلبداع   1 445/018
دراسة موازنة بين أبي تمام وأبي : الفكري
 الطيب

 ثائر سمير حسن الشمري. د

 مصطفى صادق الرافعي تاريخ آداب العرب  1 446/018

 منتصر عبد القادر الغضنفري عناصر القصة في الشعر العباسي  1 447/018

 بن جنيأ الفتح الوهبي على مشكالت المتنبي  1 440/018

 خالد علي مصطفى. د من نصوص السياب األدبية المترجمة  4 449/018

 حبيب حسين الحسني:تحقيق  ديوان السري الرفاء  1 458/018

 نعمان محمد أمين. د ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب   3 451/018

 حسين علي محفوظ. د الفارابي في المراجع العربية  1 452/018

 محمد علي العدواني. د الضرورة الشعرية دراسة لغوية نقدية   1 453/018
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 القزاز القيرواني مايجوز للشاعر في الضرورة  1 454/018

 محمد العمري. د الصوتية في الرؤية البالغيةالموازنات   1 455/018

 أبو العالء المعري رسالة المالئكة  2 456/018

 السيد مصطفى السنوسي أمالي بن دريد  1 457/018

 أبي عبد هللا الحسين الزوزني شرح المعلقات السبع  3 450/018

 علي حمد هللاضبطه محمد  شرح المعلقات السبع أبو عبد هللا الزوزني  2 459/018

 عباس محمود العقاد مجموعة إعالم الشعر  1 468/018

احمد بن محمد بن عبد ربه  العقد الفريد  32 4 461/018
 االندلسي

 عبد القاهر الجرجاني أسرار البالغة  2 462/018

 عفيف عبد الرحمن. د ببلغرافيا/ مكتبة األدب الجاهلي  1 463/018

 عبد هللا محمد العضيبي الشعري بين الناقد والشاعرتحوالت النص   2 464/018

 ضحى عبد العزيز حياته ـ  شعره: الشريف الرضي  1 465/018

 محمد راجي كّناس ديوان أبي الطيب المتنبي  1 466/018

 سالم احمد الحمداني. د األدب العربي الحديث  1 467/018

 أبو محمد عبد هللا الزوزني والقدماءحماسة الظرفاء من أشعار المحدثين  5 3 460/018

 عبد السالم محمد هارون كناشة النوادر  1 469/018

 أبو فيد مؤرج السدوسي كتاب األمثال  1 478/018

 أبو الطيب اللغوي  شجر الدر في تداخل الكالم في المعاني المختلفة  1 471/018

 النحاسأبو جعفر  شرح القصائد التسع المشهورات  1 472/018

 عبد الجبار المطلبي. د قضايا في النقد األدبي  1 473/018

 عارف الساعدي. د مجموعة أبحاث: مسارات المعرفة األدبية   1 474/018

عبد القادر حسن أمين .د اللغة العربية لغير أقسام االختصاص   1 475/018
 وآخرون

 احمد النحويمحمد بن  الفاضل في صفة األدب الكامل   1 476/018

 محمد قره علي شرقية غربية: سنابل الزمن   1 477/018

 عبد الحميد الرشودي وآخرون حياته وآثاره: إبراهيم صالح شكر  1 470/018

 صبحي ناصر حسين أبو بكر ألصولي ناقدا    1 479/018

 أبو البقاء العكبري شرح المية العرب  1 408/018

 سامي مكي العاني 8د معجم التراث الشعري المطبوع   2 401/018

 عناد إسماعيل الكبيسي. د الكرملي ومجلة لغة العرب ودورها في الحداثة   1 402/018

الرواية الفرنسية الجديدة الموسوعة الصغيرة   1 403/018
(167) 

 نهاد التكرلي

 ادوارد سعيد اآللهة التي تفشل دائما    1 404/018

 سلمان داود الواسطي دراسات في األدب والنقد والترجمة  1 405/018

 هادي نعمان الهيتي وآخرون.د أدب األطفال  1 406/018

 عبد الجبار عباس السياب  1 407/018
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 عباس رشيد الددة.د قراءة في جدارية محمود درويش: سؤال الهوية  1 400/018

 القادرمؤيد عبد  هؤالء في مرايا هؤالء  5 409/018

 شوقي الموسوي. د جغرافية الجدل في الفكر والفلسفة والفن  1 498/018

 مزهر عبد السوداني الشعر العراقي في القرن السادس الهجري  1 491/018

 نسيب وهيبة الخازن رسائل أبي بكر الخوارزمي  1 492/018

 حميد المطبعي حسام محي الدين االلوسي  1 493/018

اثر الموروث الشعبي للجنوب العربي في ألف   1 494/018
 ليلة وليلة

 حسن البياتي. د

 إحسان عباس في محراب المعرفة  1 495/018

 عبد الجبار ناجي. د عيون اإلخبار البن قتيبة   1 496/018

 أحمد مطلوب. د ج تها ـ لغتها ـ شعرها/عروب: ألف ليلة وليلة  1 497/018

 كارل بروكلمان العربيتاريخ األدب  5 1 490/018

 رشيد العبيدي. د دراسات في النقد األدبي   1 499/018

 أبو العباس محمد المبرد القوافي وما اشتقت ألقابها منه  1 588/018

 احمد مطلوب. د غربة الروح قراءة في شعر إبراهيم السامرائي  1 581/018

 2889، 2مجلة ع  مجلة تعنى بالقصة القصيرة جدا/ تراسيم  1 582/018

 داود سلوم دراسات في األدب المقارن التطبيقي  1 583/018

: الوحدات السردية في حكايات كليلة ودمنة  2 584/018
 دراسة بنيوية

 إدريس كريم محمد

 محمد راضي جعفر أحزان ابن زريق   1 585/018

 أحمد مطلوب. د بحوث بالغية  2 586/018

 أحمد مطلوب. د النقديفي المصطلح   2 587/018

 سعيد حسين منصور. د النثر العربي في العصر العباسي األول   1 580/018

 محمد زكي العشماوي الرؤية المعاصرة في األدب والنقد  1 589/018

 محمد زكي العشماوي المسرح أصوله واتجاهاته المعاصرة  1 518/018

 رفاعةإبراهيم  مجموعة قصصية: الوالدة   1 511/018

األعمال األدبية الكاملة : فارس السيف والقلم  1 512/018
 للشاعر

 برهان العبوشي

 احمد عوين. د قراءة النص الشعري  1 513/018

المدخل إلى فنون النثر األدبي الحديث ومهاراته   1 514/018
 التعبيرية

 محمد مصطفى أبو شوارب

 الواحد حجازي محمد عبد األسرة في األدب العربي  1 515/018

 علي محمد السيد خليفة الفكاهة في مقامات بديع الزمان الهمذاني  1 516/018

 ترجمة مها محمد الرعب الكبير وقصص أخرى حول المحيط  1 517/018

 حسني عبد الجليل. د النفس في الشعر الجاهلي  1 510/018

 التميميفاضل عبود . د إعجاز القرآن للباقالني   4 519/018

 ماجد عبد المنعم خفاجي. د دراسات معاصرة في الدين واألدب والحياة  1 528/018
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النابغة الذبياني مع دراسة للقصيدة العربية في   1 521/018
 الجاهلية

 محمد زكي العشماوي. د

 محمد عبد العزيز الخولي األدب النبوي  1 522/018

 احمد محمود المصري. د رؤى في البالغة العربية  1 523/018

 محمد زكي العشماوي. د شعراء اإلسكندرية وتجاربهم اإلبداعية   1 524/018

 صبري قنديل  رياح االنشطار قضايا ومعارك أدبية ونقدية  1 525/018

شعراء بغداد في عهد الوزيرداود :تذكرة الشعراء  1 526/018
 باشا

 عماد عبد السالم رؤوف. د

 أسامة عبد العزيز جاب هللا. د التلوين الصوتي في القران الكريم جماليات  1 527/018

 رشيد ألعبيدي. د الحركة االستشراقية مراميها وأغراضها  1 520/018

شعراء فرسان تحت راية اإلسالم تاريخ وظواهر   1 529/018
 فنية

 علي احمد عالم. د

موقف الشعر من الفن والحياة في العصر   1 538/018
 العباسي

 محمد زكي العشماوي. د

طبيعته ـ نظرياته ـ مقوماته ـ : التذوق األدبي  3 531/018
 معاييره ـ قياسه 

 ماهر شعبان عبد الباري. د

 مدحت الجيار. د النص األدبي من منظور اجتماعي  1 532/018

 بهاء حسب هللا. د في األدب المملوكي  1 533/018

 محمد زكي العشماوي الحياة المعاصرةاألدب وقيم   1 534/018

 نجوى محمود صابر. د دراسات أسلوبية وبالغية  1 535/018

 لقمان محمود شعر: القمر البعيد من حريتي   1 536/018

أعالم معاصرون من الشرق والغرب في الفكر   1 537/018
 واألدب والفن

 محمد زكي العشماوي. د

 احمد عوين. د العربي الحديث والمعاصراتجاهات الشعر   1 530/018

 حسني عبد الجليل يوسف ظواهر التجديد في موسيقى الشعر  1 539/018

 محمد مصطفى أبو شوارب علم العروض وتطبيقاته  1 548/018

 فاطمة عيسى أبو رغيف. د قراءات نقدية في نصوص روائية   2 541/018

العلمي  طبوعات المجمعم ديوان األثري  2 542/018
 العراقي

 لطفي منصور. د بحوث ودراسات في الحضارة واألدب  1 543/018

 عبد القادر أبو شريفة  مدخل إلى تحليل النص األدبي  1 544/018

حيوية صورة الصراع في لوحة الطرد في الشعر   2 545/018
 عينية أبي ذؤيب انموذجا: العربي

 جبير صالح القرغولي. د

 أيمان الجمل. د قصيدة الغزل في عصر الموحدين  1 546/018

 فوزي عيسى. د شعراء أندلسيون منسيون  1 547/018

 فوزي عيسى. د شعراء معاصرون  1 540/018

 احمد عوين. د دراسات في السرد الحديث والمعاصر  1 549/018
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 محمد زكي العشماوي. د أعالم األدب العربي واتجاهاتهم الفنية  1 558/018

 علي عبد األمير صالح قصص: يمامة الرّسام   1 551/018

التيار القومي في الشعر العربي الحديث في   1 552/018
 الجزائر

 رؤف الواعظ. د

 أحمد مطلوب. د بحوث نقدية وبالغية  2 1 553/018

 محمد زكي العشماوي. د قضايا النقد األدبي بين القديم والحديث  1 554/018

 حلمي مرزوق. د تطور النقد والتفكير األدبي الحديث  1 555/018

 بتول قاسم ناصر. د محاضرات في النقد األدبي  1 556/018

االتجاه الواقعي في الرواية العربية الحديثة في   1 557/018
 مصر

 حلمي بدير. د

 فاضل عبود التميمي. د اضاءات سردية قراءات في نصوص عراقية  3 550/018

 زيد الشهيد قصص/ حكايات عن الغرف المعلقة   1 559/018

 مجلة ثقافية مجلة ثقافية/ تراسيم   1 568/018

نظرات نقدية في عالم محي الدين زنكنة   2 561/018
 اإلبداعي

 فائق مصطفى واخرون. د

 كليزار أنور قصة: الصندوق األسود  1 562/018

 إبراهيمعبد هللا . د موسوعة السرد العربي  2 2 563/018

االعمال الشعرية  : ديوان عبد المحسن الكاظمي  1 564/018
 الكاملة

 حكمت الجادرجي

 حسن حبيب الكريطي. د االعشى بين ناقديه في القديم والحديث  1 565/018

 احمد الهاشمي جواهر األدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب  2 566/018

 احمد الهاشمي جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع   2 567/018

 عزيزة فوال بابني. د معجم الشعراء المخضرمين واألمويين   1 560/018

 عزيزة فوال بابتي. د معجم الشعراء الجاهلين  2 569/018

 ألبي عالء المعري لزوم ماال يلزم اللزوميات  1 578/018

 محمد محي الدين عبد الحميد بن ربيعةشرح ديوان عمر   1 571/018

دراسة تطبيقية في القصة : البنى السردية   1 572/018
 القصيرة

 عبد هللا رضوان

 سامي يوسف أبو زيد األدب الجاهلي  2 573/018

 حفناوي رشيد بعلي. د مسارات النقد ومدارات ما بعد الحداثة  3 574/018

 حفناوي رشيد بعلي. د تغربية األدب الكنعاني  1 575/018

 حسين جداونه. د التوسع في الموروث البالغي والنقدي  1 576/018

 عماد علي سليم الخطيب في األدب الحديث ونقده   2 577/018

 خيرة حمرة العين دراسة في جمال العدول: شعرية االنزياح   1 570/018

 حفناوي رشيد بعلي. د قراءة في نصوص الحداثة وما بعد الحداثة  1 579/018

 جودت كساب. د الخطاب الشعري العربي الحديث  1 508/018

 سحر كاظم حمزة الشجيري نظرية التوصيل في النقد األدبي العربي الحديث   4 501/018
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 فوزية لعيوس الجابري التحليل البنيوي للرواية العربية  2 502/018

 السعيدمحمد مجيد . د.أ بحوث أندلسية   2 503/018

 عبد القادر عبد الجليل.د األسلوبية وثالثية الدوائر البالغية  2 504/018

 عدنان الصائغ عدنان الصائغ  1 505/018

 يوسف عطا الطريفي أبو القاسم الشابي حياته وشعره   2 506/018

 عز الدين إسماعيل. د المصادر األدبية واللغوية في التراث العربي  1 507/018

 يوسف مسلم أبو العدوس. د مدخل إلى البالغة العربية  3 500/018

 السيد احمد الهاشمي  ميزان الذهب في صناعة شعر العرب   3 509/018

 نضال باقر الزبيدي.د شعر المخضرمات في الجاهلية واإلسالم  1 598/018

 عز الدين إسماعيل. د في األدب العباسي  3 591/018

 ضياء الكعبي. د السرد العربي القديم   1 592/018

 خالد زكي عقل. د الهاشميون في شعر العصر األموي  1 593/018

 عز الدين المناصرة النقد الثقافي المقارن  1 594/018

 وسن عبد المنعم ياسين. د خصائص األسلوب في شعر البحتري  3 595/018

 محمود درويش محمود درويش   2 596/018

 ضياء غني لفتة البنية السردية في شعر الصعاليك  2 597/018

 عاطف فضل محمد. د البالغة العربية  2 590/018

 صالح جرار. د قراءات في الشعر األندلسي  3 599/018

 سامي يوسف أبو زيد (النثر)األدب العباسي   3 688/018

 محمد مجيد السعيد. جمعه د مجموع شعره : ديوان ابن اللبانة الّداني   2 681/018

الرسائل األدبية ودورها في تطوير النثر العربي   4 682/018
 القديم

 صالح بن رمضان

 سامي يوسف أبو زيد (الشعر)األدب العباسي   2 683/018

 علي ناصر غالب. د لغة الشعر عند الجواهري  4 684/018

 محمد صابر عبيد تأويل متاهة الحكي في تمظهرات الشكل السردي   2 685/018

 عاصم محمد أمين. د لغة التضاد في شعر أمل دنقل  4 686/018

 جوزيف ميشال شريم دليل الدراسات األسلوبية  1 687/018

 إبراهيم خليل. د مقاربات في نظرية األدب ونظرية اللغة  1 680/018

 حسين الحاج حسن. د أدب العرب في عصر الجاهلية  1 689/018

 احمد محمد ويس. د االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية  1 618/018

تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج   1 611/018
 النقدية المعاصرة

 أمنة بلعلى

 ثربانتس قصة/ دون كيخوتة   1 612/018

 الطاهر بو مزبر أصول الشعرية العربية  1 613/018

 أمراء الشعر العربي في   2 614/018
 

 المقدسيأنيس 

 كمال الّرياحي حركة السرد الروائي ومناخاته  1 615/018
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 حسن عليان. د الخطاب النقدي العربي  1 616/018

دراسة في شعر الحسين : األسلوبية والصوفية   3 617/018
 بن منصور الحالج

 أماني سليمان داود

 آغاصالح سعيد . د ذو الّرمة خالصة التجربة الصحراوية  1 610/018

 عبد اللطيف محفوظ آليات أنتاج النص الروائي  1 619/018

 السعيد بو طاجين الترجمة والمصطلح   2 628/018

 محمد الباردي. د الرواية العربية والحداثة   3 621/018

 محمد صابر عبيد. د عضوية األداة الشعرية   2 622/018

 الجبار جوادفاتن عبد  اللون لعبة سيميائية  1 623/018

 محمد سالم سعد هللا. د األسس الفلسفية لنقد ما بعد البنيوية  1 624/018

 احمد مبارك الخطيب   االنزياح الشعري عند المتنبي  2 625/018

 المصطفى مويقن بنية المتخيل في نص إلف ليلة وليلة  1 626/018

 عبد اللطيف شرارة معارك أدبية قديمة معاصرة  1 627/018

 واضح الصمد. د أدب صدر اإلسالم  1 620/018

 مصطفى ناصف . د قراءة ثانية لشعرنا القديم  1 629/018

جمالية الصورة في جدلية العالقة بين الفن   1 638/018
 التشكيلي والشعر

 كلود عبيد

ترجمة النص العربي القديم وتأويله عند   2 631/018
 ريجيسبالشير

 حورية الخمليشي

 إبراهيم صحراوي األنواع والوظائف والبنيات : السرد العربي القديم  4 632/018

 عبد اللطيف محفوظ المعنى وفرضيات اإلنتاج  1 633/018

 عبد الرسول الغفاري. د النقد األدبي بين النظرية والتطبيق  1 634/018

 حسين مروه دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي  1 635/018

شعره في ضوء عصره وحياته : ابن المعتز  1 636/018
 وآرائه النقدية

 نعيم طوني كّساب

في ضوء )بناء القصيدة في النقد العربي القديم  1 637/018
 (النقد الحديث

 يوسف حسين بكار. د

 إبراهيم السعافين. د مدرسة األحياء والتراث  1 630/018

 عبد هللا إبراهيم. د والمرجعيات المستعارةالثقافة العربية   1 639/018

 عبد هللا رضا. د موسيقى الشعر العربي قديمه وحديثه  1 648/018

وظيفة الشعر في التراث البالغي النقدي عند   1 641/018
 العرب

 وسن عبد المنعم ياسين. د

 احمد مطلوب. د في المنهج النقدي  2 642/018

الحديثة في إعمال عبد العزيز بناء القصيدة   1 643/018
 المقالح

 طاهر مسعد الجلوب. د

 عبد الرحمن منيف رواية/ مدن الملح التية   1 644/018

 نايف معروف. د طرائف ونوادر  1 645/018
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 عبد الرحمن منيف مدن الملح الُمنَبت  1 646/018

 عبد الرحمن منيف مدن الملح األخدود  1 647/018

 عبد الرحمن منيف الملح بادية الظلماتمدن   1 640/018

 عبد الرحمن منيف مدن الملح تقاسيم الليل والنهار  1 649/018

 عبد الرحمن منيف ارض السواد  3 1 658/018

نظرية التوصيل في الخطاب الروائي العربي   1 651/018
 المعاصر

 أسماء معيكل. د

 فيصل األحمد معجم السيميائيات  1 652/018

 فاطمة المحسن النبرة الخافتة في الشعر العربي الحديث  2 653/018

 شاكر لعيبي الشاعر الغريب في المكان الغريب  1 654/018

 خورخي لويس ست محاضرات/ صنعة الشعر  1 655/018

 احمد الصافي النجفي رباعيات عمر الخيام  1 656/018

 سهام عبد الوهاب فريح المرأة العربية واإلبداع الشعري  1 657/018

 محمد صابر عبيد شيفرة اودونيس الشعرية  1 650/018

 صابر الحباشة األسلوبية والتلفظ والتداولية: لسانيات الخطاب  1 659/018

 كاترين بيلسي الممارسة النقدية   3 668/018

 مهدي عيسى الصفر رواية/ امرأة الغائب   1 661/018

فاعلية اإلخبار في السرد العربي : التزويربالغة   2 662/018
 القديم

 لؤي حمزة عباس. د

 عبد الخالق الركابي سابع أيام الخلق  1 663/018

خمسون عاما  من الشعر البريطاني   1 664/018
 2888ـ1958

 فاضل السلطاني

 غابرييل غارسيا ماركيز القصص القصيرة الكاملة  1 665/018

 شرف الدين ماجدولين الصورة السردية في الرواية والقصة والسينما   4 666/018

 عادل ضرغام في تحليل النص الشعري   4 667/018

 ريتشردهارلند ما فوق البنيوية فلسفة البنيوية وما بعدها  1 660/018

 مراد عبد الرحمن مبروك. د آليات السرد في الرواية العربية المعاصرة  1 669/018

 عبد الفتاح احمد يوسف لسانيات الخطاب وانساق الثقافة   3 678/018

 عبد القادر فهيم شيباني السيميائيات العامة  1 671/018

 عمر عيالن النقد العربي الجديد  1 672/018

 شعيب حليفي شعرية الرواية الفانتاستيكية  1 673/018

 بازيمحمد  تقابالت النص وبالغة الخطاب  1 674/018

 شكري عزيز الماضي في نظرية األدب  1 675/018

 محمود درويش نص/ في حضرة الغياب   1 676/018

 محمود درويش قصص/ يوميات الحزن العادي  1 677/018

 محمود درويش نص/ ذاكرة للنسيان   1 670/018

 محمود درويش مقاالت مختارة/ حيرة العائد   1 679/018
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 مصطفى موسى (جزأين)األعشى صبح   2 608/018

 صابر الحباشة محاوالت في تحليل الخطاب  1 601/018

دراسات في الرواية والقصة / ماتخفيه القراءة  1 602/018
 القصيرة

 ياسين النصير

 رشدي العامل المجموعة الشعرية الكاملة  2 603/018

 عبد الرحمن أبو عوف فصول في النقد واألدب  1 604/018

 مصطفى الشكعة.د مناهج التأليف عند العلماء العرب  1 605/018

 جوزيف كورتيس مدخل إلى السيميائية السردية والخطابية  1 606/018

 عبد هللا خليفة  من الرواية التاريخية إلى الرواية الفلسفية  1 607/018

قراءة نقدية في القصة / مجازات الحداثة   2 600/018
 القصيرة السعودية 

 صالح زياد.د

 بديع محمد جمعة. د منطق الطير لفريد الدين العطار النيسابوري  1 609/018

 إبراهيم خليل في نظرية األدب وعلم النص بحوث وقراءات    3 698/018

 يوسف عز الدين .د الرصافي يروي سيرة حياته  1 691/018

 فوزي كريم  األعمال الشعرية  2 1 692/018

 محمد سعيد الصكار األعمال الشعرية  1 693/018

 فؤاد التكرلي رواية / المسرات واألوجاع   1 694/018

 محمد مهدي الشريف مصطلح نقد الشعر عند اإلحيائيين  1 695/018

 جان ـ ميشال غوفار تحليل الشعر   1 696/018

/ نظرية الحركة الجوهرية عند الشيرازي   1 697/018
 األعمال الكاملة

 هادي العلوي 

دراسات في البالغة العربية والنقد األدبي   2 690/018
 المعاصر

 عزيز عدمان .د

 هادي العلوي األعمال الكاملة /كتاب التاو   1 699/018

نقد : أبو العالء المعري المنتخب من اللزوميات  1 788/018
 األعمال الكاملة/ والدينالدولة 

 هادي العلوي

 امبرتو ايكو السيميائية وفلسفة اللغة  1 781/018

 مارك جيمنييز ما الجمالية   1 782/018

هكذا تكلم محمود درويش دراسات في ذكرى   1 783/018
 رحيله

 عبد اإلله بلقزيز وآخرون

 دانيال تشاندلر أسس السيميائية  1 784/018

 هالل الجهاد. د جماليات الشعر العربي  1 785/018

 سمير شريف استيتية. د المجال والوظيفة والمنهج: اللسانيات   1 786/018

 سلمى الخضراء الجيوسي. د االتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث  3 707/018

 منال محمد هشام. د نظرية المقام عند العرب في ضوء البراغماتية  1 780/018

 احمد محمد ويس. د دراسات مختارة في نظرية األدب  1 789/018

 مجموعة من الباحثين قضايا النقد األدبي بين النظرية والتطبيق  1 718/018
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 احمد مطلوب. د قراءة في شعر عبد هللا العثيمين: َعراُر نجد  1 711/018

 إبراهيم محمد الخولي. د مقتضى الحال بين البالغة القديمة والنقد الحديث  1 712/018

 عبد هللا حبيب التميمي. د تحوالت المدينة في الشعر العراقي الحديث  2 713/018

مظاهر التحضر عند شعراء الغزل في صدر   3 714/018
 اإلسالم والعصر األموي

 عبدهللا حبيب كاظم التميمي. د

شرح الشعر القديم حتى نهاية القرن الخامس   2 715/018
 الهجري

 شيماء خيري

 روالن بارط درس السيميولوجيا  1 716/018

 ابراهيم جنداري. د في النص الروائي العربي  1 717/018

دراسة في السردية / الخبر في األدب العربي  1 710/018
 العربية

 محمد القاضي. د

 أحمد مطلوب. د بحوث مصطلحية  2 719/018

للخطاب النحوي األسس المعرفية والمنهجية   1 728/018
 العربي

 فؤاد بوعلي

أدبية النص الصوفي بين اإلبالغ النفعي واإلبداع   2 721/018
 الفني 

 محمد زايد. د

 حامد عبد الهادي حسين البالغة والمعنى في النص القرآني  1 722/018

 تيسير عباس محمد الشريف دراسات بيانية/ القرينة في البالغة العربية   1 723/018

 محمد عبد هللا القاسمي. د.أ التكرارات الصوتية في لغة الشعر  1 724/018

الليل )الموضوعة االستعارية في شعر السياب   1 725/018
 (نموذجا

 فايز عارف القرعان. د
 

شرح خمرية ابن الفارض البن كمال باشا   1 726/018
 الحنفي

 إدريس مقبول. د

 صالح فضل. د مجموعة أعمال/ تحليل شعرية السرد  2 727/018

 صالح فضل . د نقد الشعر  1 720/018

 رشيد شعالن. د البنية اإليقاعية في شعر أبي تمام  1 729/018

قراءات نقدية في السرد / تحليل النصوص األدبية  2 738/018
 والشعر

 صالح هويدي/عبد هللا إبراهيم

والفكر العربي تكوين النظرية في الفكر اإلسالمي   2 731/018
 المعاصر

 ناظم عودة

 حمادي صّمود التفكير البالغي عند العرب  2 732/018

ما وراء النص دراسات في النقد المعرفي   1 733/018
 المعاصر

 محمد سالم سعد هللا. د

 عبد الرحيم وهابي القراءة العربية لكتاب فن الشعر ألرسطو طاليس  1 734/018

 سامي محمد عبابنة األسلوبيالتفكير   1 735/018

 عبد الملك بو منجل. د جدل الثابت والمتغير في النقد العربي الحديث  2 736/018



 بسم هللا الّرحمن الّرحيم 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلميّ / جمهورية العراق 

 كليّة التربيّة للعلوم اإلنسانيّة / جامعة ديالى 

 شعبة المكتبة 

 0202-0202ام الدراسي الع

 قسم اللغة العربية 

 كتب االدب

   
 

 

 

التشبيه في الحديث النبوي الشريف دراسة في   2 737/018
 متن صحيح البخاري

 سعد عبد الرحيم الحمداني. د

 محمد الشيبانيباسم  الفضاء وبنيته في النص النقدي والروائي  1 730/018

 الصادق قسومة نشأة الجنس الروائي بالمشرق العربي  1 739/018

الّسردّي في الشعر العربي الحديث في شعرية   1 748/018
 القصيدة السردية

 فتحي النصري

 محمد الناصر العجيمي النقد الروائي العربي الحديث  1 741/018

 محمد الناصر العجيمي. د بنية الحضور والغياب في شعر أدونيس   1 742/018

 أدونيس الكتاب أمس المكان أالن 7 2 743/018

 اديب كمال الدين اشارات االلف   1 744/018

صورة )تأويلية الصورة المبنية على المشابهة   2 745/018
 ( الكتاب إنموذجا/ الطلل

 هشام القلفاظ

نقدية في تحليل الخطابين األدبي ومضات   3 746/018
 والنقدي

 سامي شهاب أحمد .د

 باسم فرات اشهق بأسالفي وأبتسم  1 747/018

 فوزي الزمرلي.د شعرية الرواية العربية  2 740/018

 أحمد حيزم. د فن الشعر ورهان اللغة  1 749/018

 محمد بركات حمدي. د مقدمة في دراسة البيان العربي  1 758/018

 عبد السالم عيساوي. د اإلبعاد التأويلية والمفهومية للداللة المعجمية  1 751/018

 صالح ولعة. د.أ المكان وداللته في رواية مدن الملح  1 752/018

 فاضل عبود التميمي. د قراءات في أدب زيد الشهيد/ حفيد أوروك  1 753/018

 جونمحمد تقي . د شعر/ منامات ابن سيَّا   1 754/018

اإليقاع في شعر نزار قباني من خالل ديوان   1 755/018
 (قصائد)

 سمير سحيمي . د

 خالد الغريبي في قضايا النص الشعري العربي الحديث   1 756/018

 أحمد السودرني البحتري في ميزان النقد القديم  3 757/018

 محمد عايد عطية . د القيمة المعرفية في الخطاب النقدي  1 750/018

 أحمد مطلوب. د فصول في العربية  1 759/018

 مسعود بو دوخة. د األسلوبية وخصائص اللغة الشعرية   3 768/018

 ألبي منصور الثعالبي االقتباس من القران الكريم  1 761/018

 عبد الملك بن عبد هللا  كتاب روضة البالغة  1 762/018

 عبد السالم المسديّ . د واألسلوباألسلوبية   1 763/018

 أدونيس ديوان الشعر العربي  12 3 764/018

 نفله حسن احمد العزي قراءة نقدية/ تقنيات السرد واليات تشكيله الفني  6 765/018

 سامي شهاب الجبوري. د شعر ابن الجوزي دراسة أسلوبية  6 766/018

 سهى يونس الجبوري. د ابن الشبل البغدادي حياته وشعره  2 767/018

 لطيف محمد حسن. د الفضاء الشعري عند بدر شاكر السياب  2 760/018
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 إياد إبراهيم الباوي. د الضوء ومصادره في الشعر العربي قبل اإلسالم   2 769/018

 محمد نجيب العمامي في تحليل الخطاب السردي  1 778/018

 صالح محمد حسن أرديني  ثنائية السرد واإليقاع  1 771/018

 أبي القاسم األصفهاني محاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء 18 2 772/018
د  رياض عبد الحميد .تحقيق 
 مراد

 عبد السالم المسدي. د األدب وخطاب النقد  4 773/018

 شكري المبخوت . د االستدالل البالغي   3 774/018

 علي الشبعان. د وأفاق التأويل الحجاج والحقيقة  3 775/018

من االصول الى القرن شرح الشعر عند العرب   5 776/018
 م28/هـ  14

 احمدالودرني.د

دراسة في شعر الحسين : األسلوبية والّصوفّية  1 777/018
 بن منصور الحالج

 اماني سليمان داود

ابن : البرهان في إعجاز القران أو بديع القران  1 770/018
 اإلصبع المصريأبي 

 احمد مطلوب. تحقيق د

 أسماء غريب. د تجليات الجمال والعشق عند أديب كمال الدين  1 779/018

 كزنك صالح رشيد  جماليات التشخيص في التعبير القرآني  1 708/018

 شفيع السيد. د التعبير البياني رؤية بالغية نقدية   4 701/018

 الدين البحراني كمال  أصول البالغة   1 702/018

 عبد القادر حسين . د (النظم)دراسة في بالغة عبد القاهر الجرجاني   1 703/018

 محمد فتوح احمد. د مفارقات الشعرية   1 704/018

 محمود عايد عطية. د القيمة المعرفية في الخطاب النقدي   1 705/018

 نجم عبد هللا كاظم. د مقاالت في النقد واألدب والظاهرة األدبية  1 706/018

الفضاء التشكيلي لقصيدة النثر الكتابة بالجسد   5 707/018
 وصراع العالمات 

 محمد صابر عبيد. د

 سامية الدريدي الحسني. د قراءة نصوص مختارة من / دراسات في الحجاج  1 018/ 700

 سلمان علوان العبيدي  البناء الفني في القصيدة الجديدة    3 709/018

 احمد مطلوب. د بحوث تراثية  1 798/018

 دالل هاشم كريم. د الصورة الشعرية في الغزل العذري  1 791/018

 مسعود بودوخة. د عناصر الوظيفة الجمالية في البالغة العربية   1 792/018

 محمد صابر عبيد اللغة الناقدة مداخل إجرائية في نقد النقد   1 793/018

 عائشة بنت عبد هللا  اثر التوليد الداللي في ألفاظ الحواس الخمس   1 794/018

 عبد القادر الغزالي الشعرية العربية التاريخية والرهانات  1 795/018

غرائب الصورة القرآنية تحليل البنية األسلوبية   1 796/018
 ودالالتها البالغية

 أمير فاضل سعيد

 محمد صالح مخيمر. د في القران الكريممعجم األساليب البالغية   2 797/018

 سعيد النكر المنهجية األصولية والبحث البالغي  1 790/018
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 عبد الجليل العشراوي الحجاج في الخطابة النبوية  1 799/018

اوزان الشعر العربي بين المعيار النظري   3 088/018
 والواقع الشعري

 ناصر لوحيشي. د

 زياد محمود مقدادي. د التراث في النقد العربي الحديثتلقي شعر   1 081/018

 هادي نهر األعمال الكاملة/ ديوان هادي الحمداني  1 082/018

المرأة في الجزيرة العربية في القرن األول   2 083/018
 دراسة أدبية / الهجري

مصطفى عبد اللطيف . د.أ
 جياووك

اليمني دراسة ديوان الطفل في األدب الشعبي   2 084/018
 ونصوص

 د علي حداد.أ

 أمل دنقل األعمال الشعرية الكاملة/ أمل دنقل   1 085/018

حوليات األدب والعلوم االجتماعية اثر الشعر   1 086/018
 العربي في الشعر الفارسي دراسة نماذج

 د فكتور يوسف.أ

بناء / مجلة/ حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية  1 087/018
البنية )القصيدة العربية في العصر المملوكي 

 (االحالية

 يوسف احمد إسماعيل. د

 محمد رجب النجار. د مجلة/ حوليات كلية اآلداب  1 080/018

حوليات األدب والعلوم االجتماعية صور الخوف   1 089/018
 في اعتذاريات النابغة الذبياني

/ سالمة عبد هللا السويدي. د
 مجلة

 توفيق علي الفيل. د مجلة/ الفصاحة/ حوليات كلية اآلداب   1 018/018

 عبد الرزاق صالحي. د الشاهد الشعري في النقد والبالغة  1 011/018

/ الحياة األدبية بافريقية في عهد بني زيدي  2 1 012/018
 الشاذلي بويحي

محمد العربي عبد : ترجمة 
 الرزاق

 نرجس باديس اللغة العربيةالمشيرات المقامية في   1 013/018

 محي الدين صبحي إحسان عباس والنقد األدبي. د  1 014/018

التفاعل السياقي بين الشعر األول والتراث   1 015/018
 النقدي إلى القرن الخامس الهجري

 أسماء جموسي عبد الناظر

 خليفة الميساوي الوصائل في تحليل المحادثة  1 016/018

 محمد سالم سعد هللا. د النص مملكة  1 017/018

 د نعمان بوقرة.أ الخطاب األدبي ورهانات التأويل   1 010/018

على ضوء المناهج النقدية / الحقيقة الشعرية  3 019/018
 المعاصرة والنظريات الشعرية 

 بشير ثاوريريث. د

 علي مهدي زيتون إعجاز القران وأثره في تطور النقد األدبي  2 028/018

 إبراهيم مصطفى الدهون التناص في شعر أبي العالء المعري  1 021/018

 ذياب قديد. د المتنبي بين االغتراب والثورة  1 022/018

 عبد القادر حسين. د القران والصور البيانية  1 023/018

 قدور عمران. د البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني  1 024/018

 سامية الذريدي الحجاج في الشعر العربي بنية وأساليبه   1 025/018
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 فتحي بو خالفة لغة النقد األدبي الحديث  2 026/018

 د عبد الرزاق جعنيد.أ المصطلح النقدي قضايا وإشكاالت  1 027/018

 د فضل حسن عباس.أ (علم المعاني)البالغة فنونها وأفنانها   1 020/018

 د فضل حسن عباس.أ (علم البيان والبديع)فنونها وأفنانها البالغة   1 029/018

 خوسيه ماريا  نظرية اللغة األدبية  1 038/018

 محمد فتوح احمد. د جدليات النص األدبي  1 031/018

مناهج الدراسات السردية وإشكالية التلقي   1 032/018
 روايات غسان كنفاني نموذجا  

 المصطفى عمراني. د

 امال منصور. د إستراتيجية التأويل عند أدونيس  1 033/018

 محمد نجيب العمامي الذاتية في الخطاب السردي  1 034/018

 كمال عبد الباقي الشين الموازنات الشعرية في النقد العربي القديم  1 035/018

 ان رييول -جاك موشلر القاموس الموسوعي للتداولية  1 036/018

 السرد العربي القديمالمتكلم في   1 037/018
 

 محمد الخبو

الوصايا األدبية إلى القرن الرابع هجريا  مقاربة   1 030/018
 أسلوبية حجاجّية

 عبد هللا البهلول

 عبد الوهاب البياتي ديوان عبد الوهاب البياتي 2 1 039/018

 سعدي يوسف األعمال الشعرية الكاملة)ديوان سعدي يوسف   1 048/018

 حسني محمود واخرون. د فنون النثر العربي الحديث  1 041/018

 عبد المالك اشهبون عتبات الكتابة في الرواية العربية  1 042/018

ابن : مكونات اإلبداع في الشعر العربي القديم   1 043/018
 طباطبا نموذجا  

 رانية محمد شريف صالح

 نبيل سليمان اسرار التخييل الروائي  1 044/018

 احمد جبار العبودي المعالجات السينمائية للرواية الحديثة  1 045/018

 رجاء النقاش ديوان احمد عبد المعطي حجازي  1 046/018

 مصطفى شميعة. د دراسات في االدب وفلسفة اللغة  1 047/018

 مجموعة من المؤلفين تقنيات الكتابة في فن القصة والرواية  1 040/018

 صالح عبد الصبور عبد الصبور ديوان صالح  1 049/018

 نازك المالئكة ديوان نازك المالئكة   2 058/018

 بلند الحيدري ديوان بلند الحيدري   1 051/018

 صالح محمد حسن ارديني. د صورة الخليفة في الشعر االموي  1 052/018

 سامي خشبه الموسوعة الصغيرة / قضايا المسرح المعاصر  1 053/018

 سعيد سالم. د الرواية الجزائرية أنموذجا/ التناص التراثي  1 054/018

 جابر عصفور دراسات في شعر النهضة/ استعادة الماضي  1 055/018

 محمد بن عبد الجبار ألنفري األعمال الكاملة للنفري/ ضاقت العبارة  1 056/018

 احمد مطلوب. د النقد االدبي الحديث في العراق  1 057/018

 داود سلوم/ جميل نصيف  االدب المقارن  1 050/018
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ت )كتاب القوافي وعللها ألبي عثمان المازني    1 059/018
 (هـ 240

 حنا بن جميل حداد.د

 أدونيس األعمال الشعرية وقصائد أخرى: أدونيس  3 1 068/018

مقاربة في : التقويضية المنهج واإلجراء  1 061/018
 لسانيات الخطاب الشعري

 االء علي عبد هللا العنبكي

 ياسين طه حافظ قصائد حب: ما أراد أن يقوله الحجر  1 062/018

النقد البالغي عند العرب إلى نهاية القرن السابع   1 063/018
 للهجرة

 عبد الهادي خضير نيشان.د

 ثيري ايغلتون نظرية األدب  1 064/018

العربي الفوضى الممكنة دراسات في السرد   1 065/018
 الحديث

 عبد الرحيم العالم

 عمار ساسي. د اللسان العربي وقضايا العصر  1 066/018

 مها محمد حسن مختارات من أجمل قصص العالم  1 067/018

 مجموعة من النقاد مقاالت في األدب والنقد الفرنسي  1 060/018

 صبحي البّصام عثرات الجاحظ في كتاب الحيوان  5 069/018

 إيفوأندريتش مجموعة قصص/ السجن الملعون  1 078/018

 محمد درويش. د قصص مختارة من األدب العالمي الحديث  1 071/018

 هاكيفموليكي مسرحيتان من كوسوفو  1 072/018

 روبيرتو بوالنو رواية/ نجمة بعيدة   1 073/018

 مها محمد حسن قصص من األدب النسوي األفريقي  1 074/018

 حامد الزبيدي رواية/ رحلة مضيئة في ليلة مظلمة  1 075/018

 فرج ياسين. د أنماط الشخصية المؤسطرة في القصة العراقية  1 076/018

 حمد محمود الدوخي.د جماليات الشعرـ المسرح ـ السينما  1 077/018

 الدوخيحمد محمود .د المونتاج الشعري في القصيدة العربية المعاصرة  1 070/018

 معّمر حميد ناجي شعر/ غاية للفرح غاية للجنون  1 079/018

 حمد محمود الدوخي.د مفاتيح ألبواب مرسومة  1 008/018

 جين أوستن كبرياء وهوى   2 001/018

 اوليفر جولد سميث تواضعت فظفرت  1 002/018

 جبران خليل جبران قصص: األرواح المتمردة   1 003/018

 برناردشو مسرحية: اإلنسان والسالح   1 004/018

 ريتشاد وولين مقوالت النقد الثقافي  1 005/018

 خيري منصور تجارب في القراءة  1 006/018

 نوري حمودي القيسي شعر الحرب في عصر الرسالة  1 007/018

الطفولة بين الواقعية والغرائبية في قصص فرج   1 000/018
 ياسين القصيرة

 البيضاويثمار كامل 

 جيمس جويس رواية: صورة الفنان في شبابه   1 009/018

 فارس عبد هللا بدر. د الحداثة في الخطاب النقدي عند  أدونيس  1 098/018
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 يوسف نوفل. د في السرد العربي المعاصر  1 091/018

 كاظم سعد الدين 126الموسوعة الصغيرة / حكايات كنتربري   1 092/018

 رسول محمد رسول. د صورة المثقف في التراث العربي  1 093/018

 عمير بن شييم التغلبي ديوان القطامي  1 094/018

إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي   2 095/018
 الجديد 

 يوسف وغليس. د

الموسوعة / الخالصة في مذاهب األدب الغربي  1 096/018
 121الصغيرة 

 علي جواد الطاهر. د

 أبو عبد الكريم النهشلي اختيار الممتع في علم الشعر وعمله  1 097/018

 أحمد سويلم والُكَنى.. واأللقاب.. األسماء: شعراء العرب  1 090/018

 ألبي العالء المعري ( معجز أحمد)شرح ديوان أبي الطيب المتنبي 8 3 099/018

تحليل النصوص واألنواع على المقاربة   1 988/018
 الرموزية

 أنطوان أبو زيد. د

 تركي محمود المدهون الغزل والمجتمع دراسة سوسيولوجية معرفية  1 018/ 981

د الفاضل  1 018/ 982  أبو العباس المبرِّ

 أبو هالل العسكري ديوان المعانيكتاب  6 3 018/ 983

 الطاهر أحمد مكي. د األدب المقارن أصوله وتطوره ومناهجه  1 984/018

ط الوافي في العروض والقوافي  1 985/018  أحمد سليم الُحمصي. د الُمبسَّ

 محمد عبد المنعم خاطر دراسة في شعر نازك المالئكة  1 986/018

دراسة في تشاكالت : الصورة في شعر الرواد  1 987/018
 الصورة

 علياء سعدي. د

 سيد البحراوي اإليقاع في شعر السياب   3 980/018

ـ 1922النشأة والتطور : قصة الطفل في العراق  1 989/018
1998 

 طاهرة داخل طاهر

 جابر عصفور نقد ثقافة التخلف  1 918/018

 أحمد يوسف سلطة البنية ووهم المحايثة: القراءة النسقية   1 911/018

المجموعة الكاملة : جبران خليل جبران   1 912/018
 (المعربة) لمؤلفاته 

 جبرانجبران خليل 

: المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران  2 913/018
 ( المعّربة عن االنكليزية ) 

 جميل جبر. تقديم د

: المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران  2 914/018
 ( العربية)

 جميل جبر. تقديم د

دفاتر أندلسية في الشعر والنثر والنقد والحضارة   1 915/018
 واألعالم

 يوسف عيد. د

 يوسف عطا الطريفي نازك المالئكة حياتها وشعرها   2 916/018

 معجم مصطلحات النقد العربي القديم  2 917/018
 (عربي ـ عربي)

ابة. د  وحيد كبَّ
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 جورج خليل مارون تطور الشعر في القرن الثاني الهجري  1 910/018

 زكي مبارك. د النثر الفني في القرن الرابع  6 919/018

 لويس عوض فن الشعر ـ برومثيوس طليق ا   هوراس ـ شلي  1 928/018

النص األدبي في التراث النقدي والبالغي حتى   2 921/018
 نهاية القرن الخامس الهجري

 إبراهيم صدقة. د

الخطاب الشعري في شعر بشار بن برد دراسة   1 922/018
 في تحليل النص وبالغته

 أحمدنصيرة . د

 جليل حسن محمد. د حياته وشعره: قيس بن الخطيم   1 923/018

 جورج مارون. د تقنيات التعبير وأنماطه بالنصوص الموجهة  1 924/018

 محمد بن سالم الجمحي طبقات فحول الشعراء  1 925/018

الموسوعة الصغيرة / ألف ليلة وليلة في الغرب  1 926/018
92 

 محسن جاسم الموسوي. د

ا  2 927/018  الجودي لطفي فكري محمد. د النص الشعري بوصفه أفق ا تأويلّي 

 زتسيسالفواورزنياك مدخل إلى علم النص مشكالت بناء النص   1 920/018

الرواية العربية البنية وتحوالت السرد مزود   2 929/018
 بثبت تعريفي

 لطفي زيتوني. د

 بسيوني عبد الفتاح فيود. د من بالغة النظم القرآني  4 938/018

أسس الشعر العربي الكالسيكي الشعر العربي   2 931/018
 القديم

 إيفالد فاجز

 معتز عناد غزوان. د األستاذ الدكتور عناد غزوان مواقف وشهادات  1 932/018

 وليم جي ـ هاندي القصة الحديثة في ضوء المنهج الشكلي  1 933/018

 بسيوني عبد الفتاح فيود. د قراءة في النقد القديم   4 934/018

 أبو المنذر هشام الكلبي كتاب األصنام  1 935/018

 محمد عوني عبد اللطيف ديوان عبيد بن األبرص  2 936/018

 لنابغة بني شيبان ديوان نابغة بني شيبان  3 937/018

 السكريرواية أبي سعيد  ديوان جران العود النميري  2 930/018

 للخرنق ديوان شعر الخرنق بنت بدر بن هفان  2 939/018

 حامد عبد المجيد وآخرون ديوان المعتمد بن عباد  2 948/018

 لسحيم ديوان ُسحيم عبد بني الحسحاس  2 941/018

 محمد عوني عبد اللطيف ديوان عامر بن الطفيل  2 942/018

 نصارتحقيق حسين  ديوان ابن مطروح  3 943/018

 كريم الوائلي الخطاب النقدي عند المعتزلة  1 944/018

 عبد اللطيف محفوظ البناء والداللة في الرواية  1 945/018

 عمر عيالن النقد العربي الجديد مقاربة في مقاربة  1 946/018

 جابر عصفور غواية التراث   1 947/018

 محفوظعبد اللطيف  وظيفة الوصف في الرواية  2 940/018
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/ أثر البيئة في الحكاية الشعبية العراقية  1 949/018
 06الموسوعة الصغيرة 

 

 عمر محمد الطالب. د

الموسوعة الصغيرة / كتابة الشعر في المدارس  1 958/018
21 

 اريك جي بولتون

/ اتجاهات النقد األدبي الفرنسي المعاصر  1 951/018
 36الموسوعة الصغيرة 

 نهاد التكرلي

 إبراهيم خليل دراسة: بنية النص الروائي   1 952/018

 سعيد يقطين السرد العربي مفاهيم وتجليات  1 953/018

 سعيد عدنان أدب المقالة وأدباؤها  3 954/018

 محمد أيت حمو أفق الحوار في الفكر العربي المعاصر  1 955/018

 الشدويعلي  مقاربات : القراءة كسياق له معنى  3 956/018

الفلسفة والبالغة مقاربة حجاجية للخطاب   1 957/018
 الفلسفي

 عمارة ناصر. د

 زهور كرام الرواية العربية وزمن التكّون من منظور سياقي  1 950/018

 شرف الدين ماجدولين.د ترويض الحكاية بصدد قراءة التراث السردي  1 959/018

رد الروائي  1 968/018  ضرغامعادل  في السَّ

رد العربي   3 961/018  محمد معتصم ُبنَية السَّ

تجويد الشعر العربي الحديث بحث في المحاقلة   2 962/018
 بين تجويد القران الكريم والنقد االدبي

 محمد الصفراني. د

 شعيب حليفي شعرية الرواية الفانتاستيكية  1 963/018

 محمد بوعزة تحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم  1 964/018

 محمد بازي تقابالت النص وبالغة الخطاب  1 965/018

 أبو سعيد السكري شرح ديوان كعب بن زهير  1 966/018

 كوثر محمد علي جبارة تبئير الفواعل الجمعية في الرواية  2 967/018

السكون المتحرك دراسة في البنية واألسلوب   1 960/018
اتجربة الشعر المعاصر في   البحرين نموذج 

 علوي الهاشمي

 إبراهيم عبد الرحمن محمد. د مناهج نقد الشعر في األدب العربي الحديث  2 969/018

 جمعان بن عبد الكريم إشكاالت النص دراسة لسانية نصية  1 978/018

الشعر والمال بحث في آليات اإلبداع الشعري   1 971/018
 عند العرب

 مبروك المناعي. د

 أبو الحجاج الشنتمري أشعار الشعراء الستة الجاهليين  1 972/018

اللغةـ الموسيقى : مفاهيم موّسعة لنظرية شعرية  1 973/018
 ـ الحركة 

 محمد مفتاح. د

 سهام عبد الوهاب الفريح المرأة العربية واإلبداع الشعري   1 974/018

 ثائر العذاري. د الشعريةفي تقنيات التشكيل الشعري واللغة   1 975/018
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 برونوين ماتن وآخرون معجم مصطلحات السميوطيقا  1 976/018

 مالذ ناطق علوان دراسة تحليلية/ المفارقة في الشعر الجاهلي  1 977/018

 ياسين النصير 57الموسوعة الصغيرة / الرواية والمكان  2 970/018

 ياسخالد علي .د جدلية النقد الروائي  1 979/018

التشخيص في الشعر العباسي حتى نهاية القرن   2 908/018
 الرابع الهجري

 الشمري ثائر سمير حسن . د

 ثائر سمير حسن. د المتنبي سيف ا لن يصدأ  1 901/018

أبحاث ودراسات في بعض سور : حوار الحداثة   1 902/018
 القرآن الكريم في ضوء المناهج األدبية الحديثة

 حسن ثائر سمير. د

 أحمد مطلوب و.د دراسات في شعرها: نازك المالئكة   2 903/018
 وسن عبد المنعم.د

جذور نظرية األجناس األدبية في النقد العربي   3 904/018
 القديم

 فاضل عبود التميمي. د

 سعد محمد رحيم رواية: شفق البحر .. ترنيمة امرأة   1 905/018

 السيد احمد الهاشمي شعر العرب ميزان الذهب في صناعة  1 906/018

 محمد محي الدين عبد الحميد شرح المعلقات السبع  1  907/018

/ لمحات من البطولة العربية في شعر الحرب  1 900/018
 183الموسوعة الصغيرة 

 غانم جواد رضا

الموسوعة / مدخل إلى الشعر األسود األمريكي  1 909/018
 98الصغيرة 

 السيد أحمد مرسي

 كمال عيد. د 69الموسوعة الصغيرة / جماليات الفنون  1 998/018

 عبد الكريم اليافي. د 66الموسوعة الصغيرة / جدلية أبي تمام  1 991/018

الموسوعة / إشارات أولية في الشعر التركي  1 992/018
 127الصغيرة 

 عبد المطلب بندر اوغلو

 لطفي الخوري 48الصغيرة الموسوعة / في علم التراث الشعبي  1 993/018

 محمد حسين االعرجي. د 20الموسوعة الصغيرة / فن التمثيل عند العرب  1 994/018

الموسوعة / نقد الفكر البرجوازي المعاصر  1 995/018
 32الصغيرة 

عبد المسيح : مومجان ترجمة. د
 ثروة

 سيفصالح أبو  90الموسوعة الصغيرة / كيف تكتب السيناريو  1 018/ 996

 علي الشوك 29الموسوعة الصغيرة / الموسيقى االلكترونية  1 997/018

المصادر األساسية للفنان التشكيلي المعاصر في   1 990/018
 43الموسوعة الصغيرة / العراق

 عادل كامل

الموسوعة الصغيرة / ظهور الرواية االنكليزية  1  999/018
70 

 يوئيل يوسف عزيز. د

الموسوعة / دانتي ومصادره العربية واإلسالمية  1 1888/018
 7الصغيرة 

 عبد المطلب صالح
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/ دراسات في األدب االنكليزي:المرأة والتأليف  1 1881/018
 122الموسوعة الصغيرة 

 سهيلة اسعد نيازي

 ترجمة علي الحلي 96الموسوعة الصغيرة / جيل اودن  1 1882/018

 عبد الستار جواد 49الموسوعة الصغيرة / في المسرح الشعري  1 1883/018

 ترجمة كاظم سعد الدين 16الموسوعة الصغيرة / فن كتابة األقصوصة  1 1884/018

كمصدر في نظرية التراث : التراث العربي  1 1885/018
الموسوعة / واإلبداع في الشعر العربي الحديث

 12الصغيرة 

 طراد الكبيسي

الموسوعة / والحضارة األوربيةالرواية العربية   1 1886/018
 31الصغيرة 

 شجاع مسلم العاني

الموسوعة / نزعات إنسانية في موسيقى بتهوفن  1 1887/018
 51الصغيرة 

 غانم الدباغ

/ لمحات من الشعر القصصي في األدب العربي  1 1880/018
 71الموسوعة الصغيرة 

 نوري حمودي القيسي. د

الموسوعة / كتابة الروايةالرواية وصنعة   1 1889/018
 99الصغيرة 

 ترجمة سامي محمد

 وديعة طه النجم. د 118الموسوعة الصغيرة / الجاحظ   1 1818/018

الموسوعة / شعر الحرب في عصر الرسالة  1 1811/018
 115الصغيرة 

 نوري حمودي القيسي. د

الموسوعة الصغيرة / البحث البالغي عند العرب  2 1812/018
116 

 أحمد مطلوب. د

/ الثقافتان األدبية والعلمية ونظرة ثانية  1 1813/018
 128الموسوعة الصغيرة 

 صالح جواد الكاظم. د

الموسوعة / مالمح في تراث العرب النقدي  1 1814/018
 129الصغيرة 

 محمود عبد هللا الجادر. د

فن المقامة بين األصالة العربية والتطور   1 018/ 1815
 147الموسوعة الصغيرة / القصصي

 عباس مصطفى الصالحي. د

 كامل مصطفى الشبيبي. د 159الموسوعة الصغيرة / الحب العذري  1 1816/018

الموسوعة الصغيرة / أزمة النص المسرحي  1 1817/018
173 

 علي مزاحم عباس

نظرية نشأة الموشحات األندلسية بين العرب   1 1810/018
 233الصغيرة الموسوعة / والمستشرقين

 مقداد رحيم

 باقر جواد الزجاجي الرواية العراقية وقضية الريف  1 1819/018

 عدنان مهدي الدليمي. د اإلعجاز البالغي في القصة القرآنية  2 1828/018

 حميد آدم ثويني. د المفهوم والتطبيق: البالغة العربية   1 1821/018

 عبد اللطيف عيسى. د زيدون دراسة نقديةالصورة الفنية في شعر ابن   2 1822/018

 عبد الرؤوف زهدي مصطفى.د تذوق النص األدبي  1 1823/018
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 واخرونأبو زيد سامي. د (البيان والبديع)البالغة العربية   1 1824/018

 سامي أبو زيد. د علم المعاني / البالغة العربية   1 1825/018

 صالح مّناعهاشم . د األدب العباسي  1 1826/018

 عبد الرؤوف زهدي مصطفى.د الوافي في العروض والقوافي  1 1827/018

رحلته إلى الشرق أو إلى : امرؤ القيس ابن حجر  1 1820/018
 الغرب

 ليلى توفيق العمري. د

 ابتسام مرهون الصفار. د آفاق األدب في العصر األموي  1 1829/018

 حامد صادق قنيبي. د ومصطلحات وأعالممفاهيم : نقد أدبي حديث  1 1838/018

دراسة موضوعية : تلبيات العرب في الجاهلية  1 1831/018
 وفنية

 ليلى توفيق العمري. د

 ألبي فرج األصفهاني كتاب األغاني 45 4 1832/018

 ابن خلكان وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان  9 1 1833/018

أحمد بن محمد المقري  األندلس الرطيبنفح الطيب من غصن  7 1 1834/018
 التلمساني

 عبد الهادي خضير. د شاعر الحماسة: النقد التطبيقي عند المرزوقي  2 1835/018

 عبد القادر فيدوح. د االتجاه النفسي في نقد الشعر العربي  1 1836/018

المكان في الشعر األندلسي من عصر المرابطين   3 1837/018
 الحكم العربيحتى نهاية 

 محمد عويد الطربولي. د

المضامين التراثية في الشعر األندلسي في عهد   2 1830/018
 المرابطين الموحدين

 جمعة حسين يوسف الجبوري. د

المصطلح السردي في النقد األدبي العربي   2 1839/018
 الحديث

 احمد رحيم كريم الخفاجي. د

األنساقاالبستمولوجية في شعر أبي حفريات   2 1848/018
 الطيب المتنبي

 عالء هاشم مناف.د

 مصطفى عبد اللطيف جياووك.د الحياة والموت في الشعر الجاهلي   3 1841/018

 عادل نذير بيري الحساني. د األسلوبية الصوتية في شعر أدونيس  2 1842/018

صدر البنى الثابتة والمتغيرة لشعر الغزل في   4 1843/018
 اإلسالم والعصر األموي

 شاكر هادي حمود التميمي. د

 تراث حاكم الزيادي. د الدرس الداللي عبد عبد القاهر الجرجاني  1 1844/018

 منيرة صالح راهن أدب الطفل في األردن  3 1845/018

 نوفل حمد الجبوري. د الحوار في شعر عبد هللا البردوني  5 1846/018

الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد   2 1847/018
 الحديث

 نصرت عبد الرحمن. د

عماد الدين خليل والنقد األدبي اإلسالمي   3 1840/018
 المعاصر

 ورقاء محمد قاسم. د

عبد هللا عبد الرزاق مسعود .د ديوان بحور الشعر الجديدة  1 1849/018
 السعيد
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في الرواية حكايتي شرح مّكون السيرة الذاتية   3 1858/018
 يطول لحنان الشيخ

 ساميا بابا

 عبد السالم عبدالخالق الربيدي.د النص الغائب في القصيدة العربية الحديثة  5 1851/018

جدلية الذات واآلخر في الشعر األموي دراسة   3 1852/018
 نصية

 فاضل احمد القعود. د

 فاضل احمد القعود. د لغة الخطاب الشعري عند جميل بثينة   5 1853/018

 عيسى إبراهيم السعدي دراسة في شعر الحطيئة شخصيته وسيرته  1 1854/018

 عيسى إبراهيم السعدي دراسة في شعر أبو فراس الحمداني  1 1855/018

 عيسى إبراهيم السعدي دراسة في شعر أبو الطيب المتنبي  1 1856/018

 عيسى إبراهيم السعدي العباس بن األحنف من قصر شعره على الغزل  1 1857/018

 عيسى إبراهيم السعدي بنت عمرو الراثية الباكيةحرب   1 1850/018

االغتراب في الشعر العربي في القرن السابع   5 1859/018
 الهجري 

 أحمد علي الفالحي. د

عالء المعري  المضامين التراثية في شعر أبي  3 1868/018
 (دراسة موضوعية فنية)

 أسماء صابر جاسم التكريتي. د

طريقة مبسطة لتدريس علم : رسالة العروض  1 1861/018
 العروض

 إسماعيل علي الكسواني

صورة المرأة في شعر الصعاليك واللصوص   1 1862/018
 حتى نهاية العصر االموي

 منذر ذيب كفافي كفافي. د

 بدران عبد الحسين محمود. د في شعر العصر األمويالتناص   4 1863/018

البنية الحوارية في النص المسرحي ناهض   3 1864/018
ا  الرمضاني أنموذج 

 قيس عمر محمد  

 سنان عبد العزيز النفطجي. د القصة القصيرة عند جليل القيسي   3 1865/018

 ميالد عادل جمال المولى. د السرد عند شعراء القصائد العشر الطوال  3 1866/018

التناص دراسة تطبيقية في شعر شعراء النقائض   1 1867/018
 جرير والفرزدق واألخطل

 نبيل علي حسنين. د

 طالب محمد إسماعيل. د مقدمة في النقد العربي التطبيقي  1 1860/018

زمن المحنة في سرد الكاتبة الجزائرية ـ دراسة   5 1869/018
 نقديةـ

 إبراهيم بن موسىفريدة 

 نواف نصار (عربي ـ انجليزي)معجم المصطلحات األدبية   1 1878/018

أشعار الشعراء الجاهليين من غير أصحاب   3 1871/018
 الدواوين في كتاب  لالصبهاني

 توفيق إبراهيم صالح الجبوري.د

 عادل حريز الدرة أوزان الشعر  3 1872/018

 العربية الشعر والنثر والحوارأدب المرأة   3 1873/018
 

 نعيم مجاهد عودة. د
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المعايير البالغية في الخطاب النقدي العربي   5 1874/018
 القديم

 محمد خليف خضير. د

التشكيالن اإليقاعي والمكاني في القصيدة   4 1875/018
 العربية الحديثة 

 كريم الوائلي. د

 وردية محمد سحاد "البوح مقام"تشاكل المعنى في ديوان   1 1876/018

 عمر إبراهيم توفيق. د جماعة كركوك وقصيدة النثر  3 1877/018

العالمة الشعرية قراءات في تقانات القصيدة   1 1870/018
 الجديدة

 محمد صابرعبيد 8د

 عصام حفظ هللا واصل التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر  3 1879/018

اإلبداع األنثوي في الخطاب النسوي سلطة   5 1808/018
 الشاعرة بشرى البستاني أنموذّجا

 محمود خليف خضير. د

 علي حسين الجبوري. د رسائل ضياء الدين بن األثير وقيمتها التاريخية  1 1801/018

 سعد هللا عبد الرحمن. د الرحلة في شعر أبي تمام الطائي  5 1802/018

تحقيق )العزيز األدبية آثار عمر بن عبد   3 1803/018
 (ودراسة

 مفلح النمر الفايز. د

صورة المرأة في الموروث الشعبي بين واقعية   5 1804/018
سيرة )ألف ليلة وليلة ورومانسية السير الشعبية 

 (الملك سيف بن ذي يزن انموذجا

 فاطمة صالح األعجم

 السالم األسعدعدنان عبد . د اإلعجاز البالغي في صورة المفصل   3 1805/018

 نسيمة راشد الغيث. د النص الشعري العربي القديم مقاربات واضاءات  2 1806/018

 ستار مصطفى بابان. د فن المقالة والخاطرة  1 1807/018

 عفيف عبد الرحمن. د الشعر الجاهلي حصاد قرن   2 1800/018

حركة الخطاب النقدي القديم حول شعر أبي   4 1809/018
 العالء المعري دراسة في نقد النقد 

 سامي شهاب أحمد الجبوري. د

 عبد الحليم حسين الهروط. د موشحات لسان الدين بن الخطيب  1 1898/018

الجاهلية بين التصور األدبي : صورة الجاهلية  4 1891/018
 والحقيقة التاريخية 

 محمد زروق. د

 أبي عبد هللا لسان الدين الخطيب السحر والشعر  1 1892/018

 نوال مصطفى إبراهيم. د المتوقع والال متوقع في شعر المتنبي  1 1893/018

 عبد الفتاح نافع. د الشعر العباسي قضايا وظواهر  1 1894/018

جدل الخطاب النقدي الحديث والمعاصر حول   2 1895/018
 شعر أبي العالء المعري 

 سامي شهاب أحمد الجبوري. د

 جليل حسن محمد. د قراءات نصية في الشعر الجاهلي  2 1896/018

شعرية الفقد جدل الحياة والموت في شعر   1 1897/018
 الخنساء

 خالد الجبر. د
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 خالد عبد الرؤوف الجبر. د من الحداثة الشعريةموقف ابن رشيق القيرواني   1 1890/018

 حسن أحمد سرحان. د في التلقي األدبي نحو تصور جديد للقراءة  1  1899/018

نقد النقد في التراث العربي كتاب المثل السائر   1 1188/018
 نموذجا

خالد بن محمد بن خلفان 
 السيابي

التراث المعنى الشعري وجماليات التلقي في   1 1181/018
 النقدي والبالغي

 ربى عبد القادر الرباعي. د

 ربى عبد القادر الرباعي. د البالغة العربية وقضايا النقد المعاصر  1 1182/018

الرسائل الديوانية مملكة غرناطة في عصر بني   3 1183/018
 األحمر 

 عبد الحليم حسين الهروط. د

 جالل الدين السيوطي كنه المراد في بيان بانت سعاد  1 1184/018

 عمر إبراهيم توفيق. د فنون النثر العربي الحديث  5 1185/018

اللون وداللته الموضعية والفنية في الشعر   2 1186/018
األندلسي من عصر المرابطين حتى نهاية الحكم 

 العربي

 علي إسماعيل السامرائي. د

 راضي جعفرمحمد . د في الشعر العربي المعاصر في  1 1187/018

تنمية مهارات النقد والتذوق األدبي وفق   5 1180/018
 توجهات النظرية البنائية 

 سيما أحمد العفيف. د

( مدن الملح)البنية الروائية في رواية األخدود   2 1189/018
 لعبد الرحمن منيف 

 محمد عبد هللا القواسمة. د

 محمد عويد الساير. د والسيرالفكر والشعر : مقاالت في األدب  4 1118/018

 جميل علوان مقراض. د البنية السردية في شعر امرؤ القيس  3 1111/018

دراسات في شعر الخطاب السياسي األندلسي   1 1112/018
 عصر المرابطين والموحدين وبني االحمر

 محمود شاكر الجنابي. د

وقع الرؤية أبحاث ودراسات وقراءات ومقاالت   3 1113/018
 متنوعة 

 محمد عبد هللا القواسمة. د

أبي جعفر بن : دواوين شعرية لشعراء أندلسيين  5 1114/018
 أبي بكر  -أبي عامر مسلمة -االبار

 هدى شوكت بهنام. د

مطمح األنفس ومسرح التأنس في ملح أهل   1 1115/018
 األندلس

 هدى شوكت بهنام. د

مقاالت في النقد المعاصر األدبية واالجتماعية   3 1116/018
 والفكرية والثقافية

 محمد عويد الساير. د

دراسات نقدية تحقيقية في الشعر العربي   1 1117/018
 األندلسي

 محمد عويد الساير. د

 محمد عويد الساير. د بحوث نقدية في شعر األندلسيين  3 1110/018
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الجمالية في الشعر األندلسي عصري القيم   3 1119/018
 الخالفة والطوائف

 آزاد محمد كريم الباجالني. د

المجالس الشعرية في األندلس من الفتح حتى   5 1128/018
 سقوط الخالفة

 آزاد محمد كريم الباجالني. د

الوجه البالغي وأثره في السياق الشعري   5 1121/018
 األندلسي

 محمد عبيد صالح السبهاني. د

 محمد عبيد صالح السبهاني. د المكان في الشعر األندلسي   4 1122/018

 رؤذان أنور مدحت الدراما النسائية في المسرح العربي الحديث  3 1123/018

 أحمد علي الفالحي. د الصورة في الشعر العربي  1 1124/018

مشروع قراءة في : التأويلية مقاربة وتطبيق  2 1125/018
 العزاويشعر فاضل 

 محمد خليف الحياني. د

 نوزاد حمد عمر. د الغربة في شعر كاظم السماوي  5 1126/018

 سامي شهاب أحمد. د (قضايا واتجاهات)النقد األدبي الحديث   1 1127/018

اللفظة اإلقصائية في النقد العربي القديم   5 1120/018
 اركيولوجيا السلطة والمعرفة

 خليف خضير ودمحم. د

 سالم علي الفالحي. د البناء الفني في شعر ابن جابر األندلسي  3 1129/018

 محمود شاكر الجنابي. د مع الشعر والشعراء في األندلس  5 1138/018

مقاالت في النقد : المقاومة... الثقافة... الوعي  3 1131/018
 األدبي

 شوكت علي درويش. د

دراسات أسلوبية في الشعر األموي شعر األخطل   2 1132/018
 نموذجا  

 عمر عتيق. د

األستشراق األلماني المعاصر والنقد العربي   2 1133/018
 القديم 

 محمود درابسة. د

 عبد الحليم حسين الهروط. د النثر الفني عند لسان الدين بن الخطيب  2 1134/018

الشعر العربي من القرن المعيار األخالقي في نقد   2 1135/018
 الثالث حتى نهاية القرن السابع الهجري

 عباس ثابت حمود. د

 يونس شديفات. د الموشحات األندلسية المصطلح والوزن والتأثير   2 1136/018

بالغة الحذف التركيبي في القران الكريم   3 1137/018
 االحتباك أنموذجا

 عدنان عبد السالم األسعد. د

ابن حزم األندلسي ومنهجه في نقد العقل   1 1130/018
 األصولي

 شرف الدين عبد الحميد. د

 سحر هادي شبر الصورة في شعر نزار قباني   4 1139/018

شعر الغزل عند امرئ القيس دراسة في األدب   3 1148/018
 الجاهلي

 عمران إسماعيل فيتور. د

 عبد الجليل كاظم الوالي. د نقد أرسطو للفلسفة الطبيعية قبل سقراط  1 1141/018

 أحمد جبر شعث. د مصادر التناص في شعر سعدي يوسف  1 1142/018
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 محمد حماسة عبد اللطيف. د فتنة النص بحوث ودراسات نصية  1 1143/018

 إبراهيم خليل. د عروض الشعر العربي   3 1144/018

 بن ميمون محمد بن المبارك منتهى الطلب من أشعار العرب  5 1 1145/018

 مصطفى لطفي المنفلوطي مصطفى لطفي المنفلوطي/ األعمال الكاملة  0 2 1146/018

 ياسين عايش خليل. د دراسات في األدب العباسي  2 1147/018

 محمد يوسف نجم. د فن القصة  2 1140/018

 إحسان عباس. د فن الشعر  1 1149/018

 الميداني أبي الفضل أحمد مجمع األمثال 4 1 1158/018

 جورج ديهاميل دفاع عن األدب  2 1151/018

 كريم الوائلي. د المواقف النقدية قراءة في نقد القصة القصيرة  2 1152/018

 أبي فراس الحمداني ديوان أبي فراس الحمداني  3 1153/018

 بدر شاكر السياب ديوان بدر شاكر السياب  2 1154/018

 الشافعي الشافعيديوان اإلمام   2 1155/018

أبي محمد علي بن حزم  طوق الحمامة في األلفة واآلالف   5 1156/018
 األندلسي

ـي  12 1 1157/018 ـابِّ  الشـابـي الشَّ

 علم القافية عند القدماء والمحدثين   3 1150/018
 ( دراسة نظرية وتطبيقية)

 حسني عبد الجليل يوسف. د

 جابر عصفور تيارات نقدية محدثة   2 1159/018

 عبد الفتاح الدراويش نزار قباني حياته وشعره   2 1168/018

 لويس عوض روايات مترجمة   2 1161/018

النقد العربي القديم حتى نهاية القرن الخامس   4 1162/018
 الهجري 

 داود غطاشة الشوابكة. د

 محمود البدراني عدي خالد. د النقد العربي القديم في دراسات المحدثين   5 1163/018

 علي محمد هادي الربيعي. د المسرحيات المفقودة دراسة ونصوص   2 1164/018

 جن ، دى رحلة البحث عن االتساق الفني:الترجمة األدبية  2 1165/018

 سعد بوفالقة. د شعر النساء في صدر اإلسالم والعصر األموي   3 1166/018

البحث عن زعبالوي الحركة النقدية حول نجيب   2 1167/018
 محفوظ 

 خالد عاشور

 ابن معتز ديوان ابن المعتز   2 1160/018

المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران   3 1169/018
بة)  ( المَعرَّ

 جبران خليل

نقد خطاب الحداثة في مرجعيات التنظير العربي   3 1178/018
 للنقد الحديث 

 فكري محمد الجودى لطفي. د

لغة النقد العربي القديم بين المعايرية والوصفية   3 1171/018
 حتى نهاية القرن السابع الهجري

 أطروحة لعبد السالم محمد رشيد
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 إحسان عباس. د فن السيرة  1 1172/018

 يوسف أبو العدوس. د التشبيه واالستعارة منظور مستأنف  3 1173/018

 جالل الدين القزويني التلخيص في علوم البالغة   2 1174/018

 المتنبي ديوان المتنبي   3 1175/018

 يوسف عطا الطريفي شعراء أعالم بدر شاكر السياب حياته وشعره  2 1176/018

 يوسف عطا الطريفي شعراء العرب العصر األموي   4 1177/018

 عطا الطريفييوسف  شعراء العرب المغرب واألندلس   3 1170/018

 يوسف عطا الطريفي شعراء العرب العصر العباسي   4 1179/018

 يوسف عطا الطريفي شعراء العرب عصر صدر اإلسالم   5 1108/018

 يوسف عطا الطريفي شعراء أعالم إبراهيم طوقان حياته وشعره  6 1101/018

 الطريفييوسف عطا  أمير الشعراء احمد شوقي حياته وشعره   4 1102/018

 يوسف عطا الطريفي شعراء أعالم اإلمام الشافعي حياته وشعره   4 1103/018

 أبي نؤاس اس ونديوان أبي   2 1104/018

 محمد نبيل طريفي. شرح د ديوان المفضليات   2 1105/018

 شكري عياد: ترجمة  إبداعات أدبية   2 1106/018

 يوسف أبو زيدسامي . د تذوق النص األدبي   4 1107/018

األدب المقارن والدراسات المعاصرة لنظرية   2 1100/018
 األدب 

 أمينة رشيد. د

 ماهر شفيق فريد. د دراسات نقدية   2 1109/018

 ماهر شفيق فريد. د في األدب والنقد   2 1198/018

 محمد عبد المجيد الطويل. د القافية دراسة في الداللة   2 1191/018

 محمد عبد المجيد الطويل. د العروض والقوافي عند أبي العالء المعرى  2 1192/018

 منجد مصطفى بهجت الدراسات االدبية المعاصرة واتجاهاتها  2 1193/018

 شهاب الدين محمد االبشيهي المستطرف في كل فن مستظرف   2 1194/018

 عبد الفتاح الحموز. د سيميائية التواصل والتفاهم   2 1195/018

مصطفى خليل الكسواني  المدخل إلى تحليل النص األدبي وعلم العروض   3 1196/018
 وآخرون 

 محمد سعيد فرح. د علم اجتماع األدب   2 1197/018

 عالء هاشم مناف. د الرؤية والحدث اإلبداعي في األدب الحديث  3 1190/018

 ابن سناء الملك فصوص الفصول وعقود العقول   2 1199/018

 عبد الوهاب المسيرى اللغة والمجاز بين التوحيد ووحدة الوجود   2 1288/018

 ماهر شفيق فريد/ ترجمة  إليوت. س.المختار من نقد  ت 6 2 1281/018

 واضح الصمد. د/ تحقيق ديوان السمو أل   2 1282/018

 مظفر النواب مظفر النواب : األعمال الشعرية الكاملة   3 1283/018

 احمد مطر احمد مطر : األعمال الشعرية الكاملة   2 1284/018

 أحمد شوقي أحمد شوقي : األعمال الشعرية الكاملة  2 1285/018

 محمد عبد الرحيم عدس فن اإللقاء   2 1286/018
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 يوسف عطا الطريفي محمد مهدي ألجواهري حياته وشعره   2 1287/018

 الخطيب التبريزي شرح السبع الطوال  1 1280/018

 يوسف عطا الطريفي شعراء العرب العصر الجاهلي  2 1289/018

 محمد نور الدين عبد المنعم مختارات من الشعر الفارسي الحديث   2 1218/018

 كليمان موازان ما التاريخ األدبي    5 1211/018

 علي السوداني من سفر الضحك والوجع ... مكاتيب عراقية  1 1212/018

 محمد عبد العزيز الموافي. د حركة التجديد في الشعر العباسي   3 1213/018

 محمد محيي الدين عبد الحميد مقامات أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني   2 1214/018

 عبد الكريم إبراهيم دوحان. د دراسات في منهج البحث التاريخي واألدبي  3 1215/018

 عز الدين المناصرة (    الشعريات المقارنة) األجناس األدبية في ضوء  4 1216/018

 نضال محمد فتحي الشمالي. د قراءة النص األدبي   4 1217/018

 كريم الوائلي. د مصادر نقد القصة القصيرة والرواية في العراق    2 1210/018

استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي   2 1219/018
 المعاصر 

 علي عشرى زايد. د

 علي الجارم ومصطفى امين البالغة الواضحة   2 1228/018

 عبد عون الروضان الشعراء العرب في القرن العشرين   2 1221/018

 نبيل أبو حلتم. د الشعر العربي في القرن الرابع الهجري   2 1222/018

 مصطفى لطفي المنفلوطي مصطفى لطفي المنفلوطي المجموعة الكاملة   1 1223/018

 تحقيق يحيى وهيب الجبوري كتاب الشعر البن شمس الخالفة    2 1224/018

 ابي زكريا يحيى التبريزي شرح المعلقات العشر   2 1225/018

 شارل اللو " االستطيقا" مبادئ علم الجمال   2 1226/018

 هناء جواد العيساوي. د شعر الغزل في العصر األموي   2 1227/018

 ثريا محمد علي. د قضايا معاصرة في األدب الفارسي  1 1220/018

 سوزان بينكنىستيتكيفيتش الشعر والشعرية في العصر العباسي   2 1229/018

 خفاجيمحمد عبد المنعم . د الحياة األدبية في العصر العباسي   2 1238/018

 ابي سعيد الحسن السكري ديوان كعب بن زهير   2 1231/018

 محمد صابر عبيد. د تمظهرات التشكل السير ذاتي   3 1232/018

 جميل جبر      الجاحظ ومجتمع عصره في بغداد  2 1233/018

 قصي الحسين. د شعر الجاهلية وشعراؤها   2 1234/018

 عفيف عبد الرحمن العباسيينمعجم الشعراء   1 1235/018

صورة اللون في الشعر األندلسي دراسة داللية   2 1236/018
 وفنية 

 حافظ المغربي. د

 أسامة بن منقذ المنازل والديار   3 1237/018

 سعيد يقطين قضايا الرواية العربية الجديدة   2 1230/018

 ابي علي بن رشيق القيرواني العمدة في محاسن الشعر، وآدابه ، ونقده  3 1239/018

 حمدى الشيخ. د المذاهب األدبية وأثارها في شعرنا العربي  3 1248/018

 احمد حسين العيثاوي. د دراسات في األدب العربي قبل اإلسالم  1 1241/018
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 سعد إسماعيل شلبي. د األصول الفنية للشعر الجاهلي   2 1242/018

العالمة الشعرية قراءات في تقانات القصيدة   2 1243/018
 الجديدة 

 محمد صابر عبيد. د

 جبر صالح حمادى. د التصوير الفني في القران الكريم دراسة تحليلية    2 1244/018

 أبي عبيد البكري االوبني سمط الاللي في شرح أمالي القالي  2 1245/018

 محمد شبل الكومى. د الوجود والحرية بين الفلسفة واألدب   2 1246/018

 فايز عارف القرعان. د الموضوعة االستعارية في شعر السياب   2 1247/018

 عائشة عبد الرحمن. د على الجسر بين الحياة والموت   2 1240/018

 الفيلسوف الهندي ديبيا  كليلة ودمنة   3 1249/018

 إحسان عباس. د ديوان بشار بن برد   2 1258/018

 زيد الشهيد اسم العربة أو الرجل الذي تحاور مع النار  1 1251/018

 سيد قطب التصوير الفني في القرآن  3 1252/018

 ياسين طه حافظ شعر: سمفونية المطر   1 1253/018

 عبد الرضا الالمي قصص قصيرة: ارض السواد   1 1254/018

 عبد الرضا الالمي شعر: شعر نهج الهدى   1 1255/018

حياته ـ شعره ـ : ابن المرابط المالقي..أبو بكر  1 1256/018
 رسائله

 محمد عويد الساير

 جمع وتحقيق محمد عويد الساير ما تبقى من أدب العميان في األندلس  1 1257/018

الشعر والنقد والسيرة مقاربة لتجربة بشرى   1 1250/018
 اإلبداعيةالبستاني 

 عصام شرتح

 بتول حمدي البستاني. د مرويات قصيرة جدا: يوم جرى ما جرى   1 1259/018

ينابيع النص وجماليات التشكيل قراءات في شعر   1 1268/018
 بشرى البستاني

 خليل شكري هياس. د

 محمد صابر عبيد.د تأويل النص الشعري  1 1261/018

 محمد صابر عبيد.د (2)للنص القصصي المغامرة الجمالية   1 1262/018

 محمد صابر عبيد.د (3)المغامرة الجمالية للنص الروائي   1 1263/018

 محمد صابر عبيد.د (4)المغامرة الجمالية للنص السير ذاتي   1 1264/018

الشعري، السردي، السير : التشكيل النصي  3 1265/018
 الذاتي

 محمد صابر عبيد.د

التراث، : بالغة القراءة فضاء المتخيل النصي  2 1266/018
 الشعر، السينما

 محمد صابر عبيد.د

 محمد صابر عبيد.د تجلي الخطاب النقدي من النظرية إلى الممارسة  1 1267/018

 محمد صابر عبيد.د شعرية الحجب في خطاب الجسد  1 1260/018

 محمد صابر عبيد.د تمظهرات القصيدة الجديدة  1 1269/018

 محمد صابر عبيد.د الفضاء الشعري األدونيسي  3 1278/018

 زينب خليل مزيد البنيات الدالة في شعر محمد صابر عبيد  1 1271/018

 هيثم وسام غناوي قصائد/ هزي بجذع الليل   1 1272/018
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 راجحة الزبيدي. د براعة التصوير الفني في شعر ابن مقبل  4 1273/018

 علي ناصرغالب. د الشنفري االزديشعر   2 1274/018

 طالب الحركاني نقد للنقد االدبي عبر مراحل التاريخ العربي   1 1275/018
 

 ستار عبدهللا شعر / مشقة آدم   1 1276/018

ايلول  27-25قصائد مهرجان المتنبي العاشر   2 1277/018
2812 

 دورة الشاعر حميد حسن جعفر 

قراءات في / حين يبلغ الشاعر نهر الشعر   1 1270/018
 ( بلوغ النهر)مجموعة باسم فرات 

 فاضل عبود التميمي 8د8تحرير 

 شعر سلمان هادي ال طعمة  بين الظالل االعمال الشعرية الثانية   1 1279/018

 بقلم حسين فهمي الخزرجي  صور ودراسات ادبية في شعر وادباء كربالء   1 1208/018

 محمد علي كندي  8د في لغة القصيدة الصوفية  3 1201/018

االنظمة السيميائية دراسة في السرد العربي   4 1202/018
 القديم

 هيثم سرحان 8د

 بن عيسى باطاهر. د البالغة العربية مقدمات وتطبيقات  4 1203/018

أصول النظرية النقدية القديمة من خالل قضية   3 1204/018
 خطاب التفسيراللفظ والمعنى في 

 احمد الودرني 8د

 فؤاد حسن ابو الهيجاء 8د شعر الجهاد الشامي في مواجهة الصليبيين  2 1205/018

 عبد العزيز عتيق 8د علم البيان  2 1206/018

 ى محمد مصطفى هرارة8د بحوث في االدب العربي الحديث  2 1207/018

 محمد زكي العشماوي 8د دراسات في النقد االدبي المعاصر  2 1200/018

 حمزة حسان االعرجي تاريخ الف ليلة وليلة  2 1209/018

 علي الوردي 8د اسطورة االدب الرفيع  3 1298/018

 قاسم المقداد 8د عوالم تخييلية قراءات موضوعاتية في السرد  2 1291/018

 جان كوهن يةالكالم السامي نظرية في الشعر  3 1292/018

 عبد العزيز عتيق 8د االدب العربي في االندلس  2 1293/018

الحجاج في البالغة المعاصرة بحث في بالغة   3 1294/018
 النقد المعاصر

محمد سالم محمد االمين  8د
 الطلبة 

الشعر الليبي في القرن العشرين قصائد مختارة   1 1295/018
 لمئة شاعر

 عبد الحميد عبد هللا الهرامة  8د

 شوكت علي درويش 8د ادب الطفل البرعمة  2 1296/018

 عبد الحميد سالمة بن زيد خصائص االيقاع في الموشحات العربية  3 1297/018

الخطاب السجالي في الشعر العربي تحوالته   4 1290/018
 اته في التواصلنالمعرفية ورها

 عبد الفتاح احمد يوسف 8د

 عاطف فضل 8د العروض التطبيقي  3 1299/018

 ناظم رشيد 8د دراسات في االدب العربي  3 1388/018
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دراسة في االدب )شعر الغزل عند امرئ القيس   2 1381/018
 (الجاهلي

 عمران اسماعيل فيتور 8د

 عمر ابراهيم توفيق 8د الحكم والمواعظ البن ليون التجيبي  5 1382/018

 ميشال اريفيه اللساني والالوعي  1 1383/018

القراءات المتصارعة التنوع والمصداقية في   1 1384/018
 التأويل 

 آرمسترونغ 8بول ب

 حمو النقاري 8د ابحاث في فلسفة المنطق  1 1385/018

 عبد الرحيم جيران سراب النظرية  3 1386/018

علبة السرد النظرية السردية من التقليد الى   3 1387/018
 التأسيس

 عبد الرحيم جيران

حرباء النقد وتطبيقاتها على شعر التجديد في   3 1380/018
 العصر العباسي

 حسين الواد

 عبد السالم المسدي 8د االسلوب واالسلوبية  1 1389/018

 حافظ اسماعيلي علوي 8د السانيات في الثقافة العربية المعاصرة  1 1318/018

الرواية والتاريخ سلطان الحكاية وحكاية   1 1311/018
 السلطان

 عبد السالم اقلمون 8د

 قريرة زرقون نصر 8د الحركة الشعرية في ليبيا في العصر الحديث 2 1 1312/018

 حاكم حبيب الكريطي 8د معجم الشعراء الجاهلين والمخضرمين  3 1313/018

 المختار كريم 8د المعجم المفهرس اللفاظ الشعر الجاهلي ومعانيه  1 1314/018

 مارتن هيدغر والزمانالكينونة   1 1315/018

 احمد مطلوب 8د معجم المصطلحات النقد العربي القديم  1 1316/018

 صالح فضل 8د االدب المقارن 4 2 1317/018

شعرية الجسد في الشعر العربي القديم من   2 1310/018
 الجاهلية الى القرن الثاني

 آمال النخيلي 8د

 عبد الصاحب عمران الدجيلي ديوان دعبل بن علي الخزاعي  2 1319/018

 نبيل راغب 8د موسوعة النظريات االدبية  5 1328/018

 احمد كمال زكي 8د النقد االدبي الحديث اصوله واتجاهاته  1 1321/018

 امينة فزاري 8د مناهج دراسات االدب الشعبي  3 1322/018

توظيف القصة الطفلية السورية المعاصرة في   2 1323/018
 التربية

 سلوم درغام سلوم

الثورة العربية الكبرى صراع وبناء مسرحية   2 1324/018
 شعرية

 نعيم مجاهد عودة 8د

 يوسف بقاعي المقامات شرح مقامات الحريري  2 1325/018

 سعد كريم الفقى سؤال وجواب في البالغة 588سلسلة   2 1326/018

 بول آرون واالن فياال سوسيولوجيا االدب  1 1327/018

 محمد عبد المنعم خفاجي 8د الوجديات شرح مقامات محمد فريد وجدي  2 1320/018

 يوسف بقاعي المقامات شرح مقامات الزمخشري  2 1329/018
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 سعيد سمعان الجديد في البيان والعروض  1 1338/018

 مجدي وهبه االدب المقارن ومطالعات اخرى  3 1331/018

 يوسف حسن نوفل 8د العالم العربي ومصادر دراستهاالدب الحديث في   1 1332/018

 نبيل راغب 8د موسوعة االبداع االدبي  1 1333/018

 فاروق خورشيد ادب السيرة الشعبية  1 1334/018

 محمد حمدي ابراهيم 8د نظرية الدراما االغريقية  1 1335/018

 طه مصطفى ابو كريشة 8د اصول النقد االدبي  1 1336/018

 نبيل راغب  8د فنون االدب العالمي  1 1337/018

 احمد درويش 8د تقنيات الفن القصصي عبر الراوي والحاكي  1 1330/018

 خالد محمد الزواوي الصورة الفنية عند النابغة الذبياني  3 1339/018

 سيد محمد السيد قطب 8د في ادب المرأة  1 1348/018

 عبد العزيز شرف 8د االدب الفكاهي  1 1341/018

 حسين الصديق 8د االسالمي -المناظرة في االدب العربي   1 1342/018

 محمد عبد المطلب 8د قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني  3 1343/018

 صالح فضل 8د بالغة الخطاب وعلم النص  1 1344/018

 محمد عبد المطلب 8د البالغة العربية قراءة اخرى  1 1345/018

 احمد عتمان 8د المصادر الكالسيكية لمسرح توفيق الحكيم  1 1346/018

 ابراهيم عبد الرحمن 8د االدب المقارن بين النظرية والتطبيق  1 1347/018

 طه وادي 8د الرواية السياسية  1 1340/018

 سيد محمد السيد قطب 8د قراءات نقدية  1 1349/018

 عبد العزيز شرف 8د ادب السيرة الذاتية  1 1358/018

 صالح الدين عبد التواب 8د الصورة االدبية في القرآن الكريم  3 1351/018

 محمد يونس عبد العال 8د في النثر العربي قضيا وفنون ونصوص  1 1352/018

 عبد العزيز شرف 8د ادب المقالة  1 1353/018

 المنعم عبد الحميدعلي عبد  8د النموذج االنساني في ادب المقامة  1 1354/018

 احمد كمال زكي 8د دراسات في النقد االدبي  1 1355/018

 طه مصطفى ابو كريشة 8د النقد العربي التطبيقي بين القديم والحديث  1 1356/018

 سيد البحراوي 8د علم اجتماع االدب  1 1357/018

 بسام بركة 8د مبادئ تحليل النصوص االدبية  1 1350/018

 مصطفى بيومي الفكاهة عند نجيب محفوظ  1 1359/018

 حسين نصار 8د ادب الرحلة  1 1368/018

 يوسف نوفل 8د فن القصة عند محمد عبد الحليم عبد هللا  1 1361/018

 عاطف جوده نصر 8د الخيال مفهوماته ووظائفه  1 1362/018

 محمد عبد المطلب 8د البالغة واالسلوبية  1 1363/018

 محمود علي مكي 8د المدائح النبوية  1 1364/018

 عبد القادر القط 8د فن المسرحية  1 1365/018

 طه وادي 8د القصه ديوان العرب قضيا ونماذج  1 1366/018
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االيجاز السرار كتاب الطراز في علوم حقائق   5 1367/018
 االعجاز من العلوم المعنوية واالسرار القرآنية

 يحيى بن حمزة العلوي

الشعر والشعراء المجهولون في القرن التاسع   3 1360/018
 عشر

 طه وادي 8د

مصطفى عبد الشافي  8د الشعر الجاهلي تفسير اسطوري  3 1369/018
 الشورى

مصطفى عبد الشافي  8د شعر الرثاء في صدر االسالم  4 1378/018
 الشورى

 لطفي عبد البديع 8د الشعر واللغة  2 1371/018

 ابراهيم عبد الرحمن محمد 8د شعر ابن قيس الرقيات بين السياسة والغزل  3 1372/018

 عاطف جوده نصر 8د النص الشعري ومشكالت التفسير  3 1373/018

 محمد عبد المطلب 8د كتاب الشعر  2 1374/018

 يوسف حسن نوفل 8د نقاد النص الشعري  3 1375/018

 طه وادي 8د جماليات القصيدة المعاصرة  4 1376/018

 ثناء انس الوجود 8د تجليات الطبيعة والحيوان في الشعر االموي  4 1377/018

 ابراهيم عبد الرحمن محمد 8د الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية  3 1370/018

 محمد عبد المطلب 8د قراءة ثانية في شعر امرئ القيس  3 1379/018

 فخر الدين قباوة 8د وشخصيته وقيمته الفنية االخطل الكبير حياته  1 1308/018

 قصي الحسين 8د تاريخ االدب العربي العصر االموي  2 1301/018

 ليلى محمد ناظم الحيالي 8د معجم ديوان النساء في صدر االسالم  1 1302/018

 كامل الجبوري معجم الشعراء في معجم البلدان  3 1303/018

 توفيق الحكيم الكاملةالمؤلفات  12 3 1304/018

 احمد شوقي صفوة المؤلفات الكاملة 2 1 1305/018

 ثروت اباظة المؤلفات الكاملة 2 1 1306/018

 هنري باجو-دانييل االدب العام المقارن  4 1307/018

 عز الدين دياب 8د التحليل االنثروبولوجي لالدب العربي  3 1300/018

في الخطاب االدبي عند  النص وتفاعل المتلقي  3 1309/018
 المعري

 حميد سمير

 احمد علي محمد 8د المحور التجاوزي في شعر المتنبي  2 1398/018

 سامي كمال الدين نزار قباني روائع القصائد المغناة  2 1391/018

 صاحب خليل ابراهيم الصورة السمعية في الشعر العربي الجاهلي  2 1392/018

الشعرية في النقد العربي دراسة في نقد مسائل   2 1393/018
 النقد

 محمد جاسم جبارة 8د

الكائن والممكن في قراءة الشعر العربي   1 1394/018
 المعاصر

 حميد الشابي 8د

 فلنتينا عبد هللا بدر كيف نعد ونقدم الحفل المسرحي  4 1395/018
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 سلطان ابراهيم شجاع 8د االدب المقارن ودور الترجمة فيه  2 1396/018

 محمد قرانيا تجليات قصة االطفال  2 1397/018

مصطفى عبد الشافي  8د شعر الرثاء في العصر الجاهلي  3 1390/018
 الشورى

 وليد مشوح 8د الموت في الشعر العربي السوري المعاصر  2 1399/018

 ميالد المقرحي 8د مقاالت نقدية  2 1488/018

 عبد الكريم اليافي االدب العربيدراسات فنية في   1 1481/018

ت ) يحي بن حمزة  اللغوي  الحاكم البالغي  3 1482/018
 دراسة في التفكير البالغي  (هـ749

 منيرة محمد فاعور 8د

النقد االدبي العربي الجديد في القصة والرواية   2 1483/018
 والسرد

 عبد هللا ابو هيف 8د

دراسة في فلسفة الجمال جماليات الشعر العربي   2 1484/018
 في الوعي الشعري الجاهلي

 هالل الجهاد 8د

 لطيف زيتوني 8د معجم مصطلحات نقد الرواية  1 1485/018

 ماجد صالح السامرائي بدر شاكر السياب شاعر عصر التجديد الشعري  2 1486/018

 فيصل دراج 8د عبد الرحمن منيف ورواية االلتزام  2 1487/018

 فيصل دراج 8د نجيب محفوظ رائد الرواية العربية  2 1480/018

 ماجدة حمود 8د مقاربات تطبيقية في االدب المقارن  2 1489/018

فلسفة المجاز بين البالغة العربية والفكر   1 1418/018
 الحديث

 لطفي عبد البديع 8د

 جابرييل جارسيا ماركيز عاصفة االوراق  4 1411/018

 محمد عبد المطلب 8د االفراد والتركيب في النقد العربي القديمجدلية   1 1412/018

 عمر الدسوقي  في االدب الحديث 4 2 1413/018

بناء / من اسرار التعبير في القرآن الكريم   2 1414/018
 التركيب 

 عبد الفتاح الشين

صفاء / من اسرار التعبير في القرآن الكريم   2 1415/018
 الكلمة 

 الشينعبد الفتاح 

 عبد الفتاح الشين الحروف / من اسرار التعبير في القرآن الكريم   2 1416/018

الفاصلة / من اسرار التعبير في القرآن الكريم   2 1417/018
 القرآنية 

 عبد الفتاح الشين

 عبد الحكيم العبد  احياء البالغة العربية    2 1410/018

 محمود حسن اسماعيل المرجع في ادب االطفال  2 1419/018

 سعد احمد الحاوي  الشعر والمجتمع دراسة موضوعية   2 1428/018

 ة عبد الفتاح الشين 8د لغة النافقين في القران الكريم   2 1421/018
 

  سعد احمد الحاوي  8د الشعر الحر قضاياه ومقوماته  اللغوية والفنية   2 1422/018
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 عز الدين اسماعيل  االدب وفنونه  دراسة ونقد   2 1423/018

ابن القيم وحسه البالغي في تفسير القران   2 1424/018
 الكريم 

 عبد الفتاح الشين  8د

 عبد العليم محمد اسماعيل علي  ظاهرة الغموض في الشعر العربي الحديث   2 1425/018

 احمد عبد الوارث مرسي 8د القرآنيتوظيف النص االدبي لبيان االعجاز   1  1426/018

 احمد شفيق الخطيب 8د الوان من االدب في الشرق والغرب  2  1427/018

المرشد في التحليل واالنشاء واالمالء والبالغة   2 1420/018
 والعروض

 صالح الدين الهواري 8د

 مراد عبد الرحمن مبروك 8د جماليات الهندسة الصوتية االيقاعية  2 1429/018

 خالد فهمي ابراهيم 8د تطبيقات في التحليل البالغي للسنة النبوية  3 1438/018

 جابرييل جارسيا ماركيز ليس في هذه البلدة لصوص وقصص اخرى  4 1431/018

 جابرييل جارسيا ماركيز امرأة الساعة السادسة وقصص اخرى  4 1432/018

 ماركيزجابرييل جارسيا  ليلة الكروان  4 1433/018

 الطاهر بن جلون يوم صامت في طنجة  2 1434/018

 جوجول المعطف وقصص اخرى  2 1435/018

 انطون تشيخوف موت موظف  2 1436/018

 جورج اورويل مزرعة الحيوان  4 1437/018

 تشينوا اتشيبي االشياء تتداعى  4 1430/018

 غي دو موباسان ليلة الميالد  4 1439/018

 جابريل جارسيا ماركيز ليس لدى الكولونيل من يكاتبه  4 1448/018

 جابرييل جارسيا ماركيز مائة عام من العزلة  4 1441/018

 جابرييل جارسيا ماركيز ساعة نحس  4 1442/018

 جابرييل جارسيا ماركيز عن الحب وشياطين اخرى  4 1443/018

 ماركيزجابرييل جارسيا  ذاكرة نسائي الحزينات  4 1444/018

 جابرييل جارسيا ماركيز وقائع موت معلن  4 1445/018

 جابرييل جارسيا ماركيز حكاية بحار غريق  4 1446/018

 مكسيم غوركي مولد انسان وفصص اخرى  2 1447/018

 البير كامي الغريب  2 1440/018

 انطوان تشيخوف وقصص اخرى 6عنبر   2 1449/018

 لويس سيبولفيدا والقط الذي علمه الطيرانقصة النورس   4 1458/018

 مجدي كامل ديكارت  2 1451/018

 محمد رضوان ديوان ابو القاسم الشابي  2 1452/018

 محمد رضوان ديوان ابو القاسم الشابي  2 1453/018

 مجدي كامل احلى عشرة االف بيت في الشعر العربي  4 1454/018

 محمد رضوان قباني شهريار هذا الزماناروع ما كتب نزار   2 1455/018

 مجدي كامل نزار قباني شاعر المرأة والحب واجمل ما كتب 1- 2 1456/018
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اسرار القصائد الممنوعة لشاعر الحب والحرية   2 1457/018
 نزار قباني

 محمد رضوان

 مصطفى جودة الحكمة في كتابات نجيب محفوظ  3 1450/018

 محمد عويد الساير 8د نقدية في الشعر العربي االندلسيدراسات   2 1459/018

 فاضل احمد القعود 8د جدلية الذات في الشعر االموي دراسة نصية  2 1468/018

مكون السيرة الذاتية في الرواية حكايتي شرح   2 1461/018
 يطول لحنان الشيخ

 ساميا بابا

 منيرة صالح راهن ادب الطفل في االردن  2 1462/018

اشعار الشعراء الجاهليين من غير اصحاب   2 1463/018
 الدواوين

توفيق ابراهيم صالح  8د
 الجبوري

 عامر جميل الراشدي 8د نرجسية االبداع في فرادة المرواة  4 1464/018

 سعد علوان حسن 8د القراءة وأثرها في التحصيل والتذوق االدبي  4 1465/018

 شوكت علي درويش 8د المقاومة مقاالت في النقد االدبيالوعي الثقافة   2 1466/018

شعر الرثاء في عصر ملوك الطوائف في   4 1467/018
 االندلس

 عبد اللطيف عيسى 8د

كتاب مطمح االنفس ومسرح التأنس في ملح   2 1460/018
 اهل االندلس

 (529ت )البن خاقان االشبيلي 

 محمد صابر عبيد 8د الى العالمةالشعر بوصفه هوية من التشكيل   2 1469/018

النص والهوية الحضور السرياني في االدب   2 1478/018
 العراقي الحديث

 محمد صابر عبيد 8د

مستويات البناء الشعري عندي ابن جبير   4 1471/018
 االندلسي

 علي اسماعيل السامرائي 8د

 محمد علي ال رحيماحمد  8د شعر زهير بن ابي سلمى دراسة اسلوبية  4 1472/018

شعرية القصيدة الرباعية رباعيات احمد حلمي   5 1473/018
 عبد الباقي انموذجآ

 عبد هللا حسن الجبوري 8د

 محمد سالم جميعان المثل في الشعر العربي  2 1474/018

 وردية محمدىسحاد تشاكل المعنى في ديوان مقام البوح  4 1475/018

والتداخل المنهجي مناهج نقد  النظرية النقدية  3 1476/018
 (عمان)الشعر في مجلة 

 نرجس خلف داوود 8د

 محمد عويد الساير 8د مقاالت في االدب الفكر والشعر والسير  2 1477/018

عتبات الكتابة بحث في مدونة محمد صابر عبيد   4 1470/018
 النقدية

 سوسن البياتي 8د

دراسة )االندلسيالسرد القصصي في الشعر   4 1479/018
 (نقدية

 انقاذ عطا هللا محسن 8د

الشعر في الموصل ابان القرنين الربع والخامس   6 1408/018
 للهجرة

 علي غانم سعد هللا الذنون 8د

 جاسم محمد العاني 8د قراءة االعمش دراسة لغوية ونحوية  2 1401/018
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 محمود خلف الحياني 8د االستشراق واالستغراب  2 1402/018

 حسام بدر جاسم العلواني (دراسة نفسية فنية)شعر المكفوفين في االندلس  2 1403/018

 عبد الهادي الفضلى 8د تحقيق التراث  2 1404/018

 محمد عويد الساير 8د زمردة االندلس دراسات وببلوغرافيا  4 1405/018

 نجيب محفوظ المؤلفات الكاملة 5 1 1406/018

 هنري ترويا اعماله -حياته  دوستويخسي  2 1407/018

 امينة فزاري سيميائية الشخصية في تغريبة بني هالل  2 1400/018

 حاتم عبد العظيم المقاالت النقدية والدراسات  2 1409/018

 صابر عبد الدايم 8د افاق النص الشعري في مرآة المنهج التكاملي  3 1498/018

عبد الرحمن عبد الحميد  8د الحديثالمعلقات من منظور النقد   3 1491/018
 علي

 محمد الهادى بو طارن 8د االغتراب في الشعر العربي الرومانسي  1 1492/018

 عبد العزيز ابو سريع يس 8د التشبيه البالغي  2 1493/018

 محمد بويلف منتهى الطلب من خزانة االدب  3 1494/018

 عمرو موسى روائع من التاريخ  1 1495/018

 اسامة اديب المتني دراسات في علم االيقاع  2 1496/018

 محمد عزام مسرح سعد هللا ونوس  2 1497/018

صالح الدين محمد عبد  8د التراث االدبي بين العربية والعالمية  3 1490/018
 التواب

تطور القيم االجتماعية البطولة النسائية في ادب   3 1499/018
 احسان عبد القدوس

 فاطمة فوزي عطا 8د

 صابر عبد الدايم 8د جماليات النص االدبي في التراث العربي  3 1588/018

عبد الرحمن عبد الحميد  8د تحليل النص في عيون االدب العربي  3 1581/018
 علي

 امينة فزاري اسئلة واجوبة في السيميائية السردية  3 1582/018

نصوص شعرية  االدب المغربي واالندلسي  3 1583/018
 ونثرية مختارة للتطبيق الطريقة التاريخية 

 امينة فزاري

االدب المغربي واالندلسي نصوص شعرية   3 1584/018
 ونثرية مختارة للتطبيق الطريقة الفنية

 امينة فزاري

 صابر عبد الدايم 8د التجربة االبداعية في ضوء النقد الحديث   3 1585/018

المعاصر بين النزعة الواقعية  فنون االدب  3 1586/018
 والتجربة التأملية

 صابر عبد الدايم 8د

 عند مفكرين اليونان ومدارس النظريات النقدية  2 1587/018
 النقد االوربي واالمريكي

 عبد الرحمن عبد الحميد علي .د

 صابر عبد الدايم .د فن المقالة دراسة نظرية ونماذج تطبيقية  3 1580/018
 محمد حسين علي. د

 صابر عبد الدايم 8د دراسة تاصيليه تحليلة ادب المهجر  3 1589/018
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 عزت جاد 8د منطق الطير المعاصر نقد الشعر العربي  3 1518/018

 جبرائيل جرجي عبدوكة 8د موقف فتى وصور التغيير  2 1511/018

 اثير محمد شهاب  8د الديكور الشعري محاوالت تأسيسية  2 1512/018

 حسام الخطيب 8د القصة القصيرة في سورية  2 1513/018

 بول ريكور الوجود والزمان والسرد  1 1514/018

 محمد حلمي الريشة االعمال الشعرية  3 1515/018

 قطنة احمد المستريحي 8د الشعر في بالط الغساسنة  1 1516/018

 سامر امين قصص عشاق العرب  2 1517/018

 نعيم عودة فنية من نفائس العربية همسات  4 1510/018

 امينة محمد برانين فضاء الصحراء في الرواية العربية  2 1519/018

 نزار بريك هنيدي 8د صوت الجوهر تأمالت في الشعر والنقد  2 1528/018

 عمرو موسى في الفصاحة النجاة  1 1521/018

 عادل الفريجات 8د دراسات في المكتبة العربية التراثية  2 1522/018

 نعيم عودة مجموعة قصصية في انتظار البريد   2 1523/018

ظاهرة االغتراب في شعر الصعاليك واللصوص   2 1524/018
 حتى نهاية العصر العباسي االول

 فتحي ارشد شديفات 8د

 احمد ماضي غالب هلسا مفكرآ  2 1525/018

 عيسى ابراهيم السعدي جذور المعرفة  2 1526/018

 نعيم عودة التعبير االبداعي المصور  4 1527/018

 ايمان البقاعي ديوان ابي تمام 7 3 1520/018

السيرة والمتخيل قراءات في نماذج عربية   1 1529/018
 معاصرة

 خليل الشيخ

 سعود عبد الجابر 8د النقد االدبي القديم اصوله وتطوره  1 1538/018

 محمد الخوجة 8د السرد الحكائي العباسيتجليات المكان في   2 1531/018

 نذير العظمة 8د بدر شاكر السياب وايديثسيتويل  4 1532/018

امرؤ القيس ابن حجر رحلته الى الشرق او الى   4 1533/018
 الغرب

 ليلى العمري 8د

عباس محمود العقاد سيرة وتحية وتجسيد   2 1534/018
 للعبقرية

 نواف نصار

 عز الدين المناصرة الشعريات قراءة مونتاجية  1 1535/018

 طالل معال ندوة تخصصية تحوالت الراهن  1 1536/018

مالمح الموت والحياة في شخصية الشابي   2 1537/018
 وشعره

 ابو القاسم الشابي

 صباح المندالوي في رحاب الجواهري حوارات ومقاالت وقصائد  2 1530/018

 شاكر الحاج مخلف 8د والفضاءاالعمدة   2 1539/018

 العربي سالم الشريف دراسات في االدب االندلسي  1 1548/018
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تحليل الخطاب في المجتمع المدني تفسير   2 1541/018
 الفوضى وقانون ميرفى

 مصطفى جودة 8د

ابي عثمان عمرو بن  الجاحظ رسائل الجاحظ الرسائل االدبية  2 1542/018
 بحر بن محبوب الملقب بلجاحظ 

ابي عثمان عمرو بن  الجاحظ رسائل الجاحظ الرسائل السياسية  2 1543/018
 بحر بن محبوب الجاحظ 

 الجاحظ رسائل الجاحظ الرسائل الكالمية  2 1544/018

 عبد االمير علي مهنا ديوان ابن الرومي  6 3 1545/018

 ياسين االيوبي  مسار الشعر السعودي الحديثفي   1 1546/018

 داوود االنطاكي تزيين االسواق في اخبار العشاق  3 1547/018

 مفيد قميحة 8د شرح المعلقات السبع  3 1540/018

 مفيد قميحة 8د شرح المعلقات العشر  1 1549/018

 صالح الدين الهواري 8د ديوان بشار بن برد 4 1 1558/018

 قصي الحسين 8د المفضليات  1 1551/018

اختيارات ابو سعيد عبد الملك بن  االصمعيات  3 1552/018
 قريب االصمعي 

 قصي الحسين 8د

ابي هذان الهمزي البصري  ديوان ابي طالب بن عبد المطلب  3 1553/018
 وتحقيق محمد حسن ال ياسين

 ابي سعيد الحسن السكري ديوان ابي االسود الدولي  1 1554/018
 محمد حسن ال ياسين

 

 صالح الدين الهواري 8د ديوان بشرين ابي خازم االسدي  2 1555/018

 محمد احمد درنيقة 8د معجم شعراء الحب االلهي  1 1556/018

 عبد القادر القط 8د االتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر  2 1557/018

 ناصيف اليازجي المتنبيالعرف الطيب في شرح ديوان  4 2 1550/018

 مفيد قميحة 8د رسالة الغفران ابو العالء المعري  3 1559/018

 ابي نؤاس الخمريات - ديوان ابي نؤاس الغزليات  5 1568/018

 علي نجيب عطوي 8د ديوان ابي نؤاس خمريات ابي نؤاس  1 1561/018

 عبد المجيد زراقط 8د ديوان جميل بثينة  2 1562/018

 حاتم الطائي ديوان حاتم الطائي  3 1563/018

 خليل شرف الدين ديوان عنترة ومعلقته  3 1564/018

شهاب الدين احمد بن حجله  ديوان الصبابة  3 1565/018
 المغربي

 حسن احمد النوش 8د ابن سارة االندلسي حياته وشعره  2 1566/018

 ملحم علي ابو 8د ديوان النابغة الذبياني  3 1567/018

 محمد احمد درنيقة 8د معجم اعالم شعراء المدح النبوي  3 1560/018

 علي بوملحم 8د ديوان ابي فراس الحمداني  3 1569/018
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 علي نجيب عطوي 8د ديوان التهامي  1 1578/018

 علي شلق 8د البحتري  2 1571/018

 قصي الحسين 8د 8د جمهرة قصص العرب 8 2 1572/018

 حسين جعفر نزار الدين.د الف ليلة وليلة 24 6 1573/018

 ميخائيل نعيمة االعمال الكاملة جبران خليل جبران 28 2 1574/018

 حبيب يوسف مغنية 8د في االدب الحديث والثقافة  2 1575/018

 عبد الحليم حمود محمود درويش حناجر تلتقي لتكتمل الصرخة  2 1576/018

الى ( ص)وفاة الرسول  الشعر السياسي من  2 1577/018
 نهاية العصر االموي

 حبيب مغنية 8د

 علي شلق 8د ابو تمام  2 1570/018

 علي شلق 8د الجاحظ  2 1579/018

االستاذ ابي الحسن علي الحسني  مختارات من ادب العرب  2 1508/018
 الندوي

 عبد هللا بن المقفع كلية ودمنة  2 1501/018

 قصي الحسين 8د وبولوجية االدبانثر   2 1502/018

 عمر الطيب الساسي 8د دراسات االدب العربي على مر العصور  2 1503/018

 قصي الحسين 8د سوسيولوجية االدب  3 1504/018

 صالح الدين الهواري 8د شعراء المهجر الشمالي  2 1505/018

 صالح الدين الهواري 8د شعراء المهجر الجنوبي  2 1506/018

 ابن طفيل حي بن يقضان البن طفيل  2 1507/018

 الفونس كار ماجدولين  1 1500/018

 مكتبة مصطفى لطفي المنفلوطي في سبيل التاج  2 1509/018

 مكتبة مصطفى لطفي المنفلوطي العبرات  2 1598/018

 مكتبة مصطفى لطفي المنفلوطي الشاعر  2 1591/018

 مصطفى لطفي المنفلوطيمكتبة  الفضيلة  2 1592/018

 خليل عبد القادر قطناني 8د شعرية المكان في ديوان محمود درويش  1 1593/018

سوسيولوجيا الغزل العربي الشعر العذري   4 1594/018
 نموذجآ

 الطاهر ابيب

 ابو ازهر بلخير هانم 8د لغة النبات في الشعر الجاهلي  2 1595/018

 احمد محمد متولي العربية لطالب المرحلة الثانويةتيسير البالغة   1 1596/018

حركة النحو الكبرى في الشعر قراءة اسلوبية   1 1597/018
 في ديوان الخليل

 محمد السيد سعيد 8د

االتجاه االسالمي في الشعر الحديث بين مصر   2 1590/018
 وماليزيا

 عالء حسني المزين 8د

البي اسماعيل بن ابي بكر  كتاب العروض والقوافي  2 1599/018
 المقري
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 داود سلوم 8د المعلقات بين خالف النص وتسلسل االبيات  1 1688/018
 انعام داود سلوم. د

 خضر ابو العينين اساسيات علم العروض والقافية  2 1681/018

 صادق يوسف الدباس 8د تذوق النص االدبي  2 1682/018

 سحر محمود عيسى 8د العربي الحديثالمناجاة في الشعر   2 1683/018

 ايهاب مجيد جراد 8د علقمة الفحل بين دارسيه قديمآوحديثآ  4 1684/018

 محمد صالح رشيد الحافظ 8د النافذة والريح  4 1685/018

 ايهاب مجيد جراد 8د القراءة المعاصرة للتراث النقدي والبالغي  3 1686/018

 فاضل بنيان محمد 8د العربيالطبيعة في الشعر   4 1687/018

تجليات القصيدة من فضاء التجربة الى معمار   4 1680/018
 النص

 خليل شكري هياس 8د

تجليات نقدية ( الثوابت والدالالت)لوحة الظعن   2 1689/018
 معاصرة

 فاضل بنيان محمد 8د

 فاتن عبد الجبار 8د تقانات التعبير الشعري دراسة جمالية  4 1618/018

 مولود مرعي الويس 8د الشهادة االدبية والتجربة االبداعية  4 1611/018

 سيفا علي عارف الحوار في قصص محي الدين زنطنة القصيرة  4 1612/018

صورة الرجل في شعر المرأة االندلسية دراسة   5 1613/018
 تحليلية

 احمد حاجم الربيعي 8د

 عدنان عبد السالم االسعد 8د المفصلاالعجاز البالغي في سورة   1 1614/018

 نعيم عودة 8د (مسرحيات واناشيد) واحة مسرح الطفولة   2 1615/018

شعرية الغموض في الخطاب النقدي العربي   3 1616/018
 المعاصر بين اشكالية الوعي والوعي المضاد

 محمد مصطفى تركي

محمد مرايا الخطاب االبداعي قراءات في تجربة   4 1617/018
 صابر عبيد

 زياد ابو لبن

 محمود شاكر الجنابي 8د دراسات في بناء النص الشعري  2 1610/018

المصطلح النقدي عند اسامة بن منقذ في كتاب   4 1619/018
 البديع في نقد الشعر

 احمد يحيى علي الدليمي 8د
 اسامة بن منقد

 سالم الحديثيطالل  لغة الجسد في التراث الشعبي العربي  4 1628/018

 احمد حاجم الربيعي 8د ديوان ابي جعفر احمد بن سعيد جمع وتحقيق  4 1621/018

النظرية اللسانية والبيانية عند ابن حزم   2 1622/018
 االندلسي

 نعمان بوقرة

 فرحان اليحيى ازمة المواطنة في شعر الجواهري  2 1623/018

 عبد الملك مرتاض 8د الشعريالتحليل السيمائي للخطاب   2 1624/018

 يوسف اسماعيل 8د الرؤيا الشعبية في الخطاب الملحمي عند العرب  2 1625/018

 عشتار داود محمد 8د االشارة الجمالية في المثل القرآني  3 1626/018

 محمد عزام النص الغائب  2 1627/018

 نزار بريك هنيدي 8د جبران خليل جبران  4 1620/018
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القصيدة العربية الحديثة بين البنية الداللية  
 والبنية االيقاعية

 محمد صابر عبيد 8د

 عبد االله احمد 8د االدب القصصي في العراق  4 1638/018

 عبد العزيز ابراهيم شعرية الحداثة  2 1631/018

الصورة الفنية في شعر الصائيين بين االنفعال   2 1632/018
 والحس

 محيد صبحي كبابه 8د

 شارف مزاري مستويات السرد االعجازي في القرآن الكريم  2 1633/018

شعرية المرأة و انوثة القصيدة قراءة في شعر   2 1634/018
 نزار قباني

 احمد حيدوش 8د

 فاطمة تجور 8د المرأة في الشعر االموي  2 1635/018

 محمد راضي 8د االغتراب في الشعر العراقي  2 1636/018

 عبد الرزاق االصفر المذاهب االدبية لدى الغرب  2 1637/018

 عبد القادر شرشار 8د الرواية البوليسية  2 1630/018

مضمرات النص والخطاب دراسة في عالم جبرا   2 1639/018
 ابراهيم جبرا الروائي

 سليمان حسين

 عبد المطلب محمود االموياالبداع واالتباع في اشعار فتاك العصر   1 1648/018

اليات الخطاب النقدي العربي الحديث في مقاربة   2 1641/018
 الشعر الجاهلي

 محمد بلوحي 8د

 محمد تحريشي 8د النقد واالعجاز  2 1642/018

 لؤي حمزة عباس 8د سرد االمثال  2 1643/018

في الشعرية العربية قراءة جديدة في نظرية   2 1644/018
 قديمة

 طراد الكبيسي

 محمد حمدان ادب النكبة في التراث العربي  2 1645/018

اثر التراث الشعبي في تشكيل القصيدة العربية   2 1646/018
 المعاصرة

 كاملي بلحاج 8د

 يوسف اسماعيل 8د المقامات مقاربة في التحوالت والتبني والتجاوز  2 1647/018

 عزام محمد شعرية الخطاب السردي  2 1640/018

داللة المدينة بين الخطاب الشعري العربي   2 1649/018
 المعاصر

 قادة عقاق

الشعر الحر في العراق منذ نشأته حتى عام   3 1658/018
1950 

 يوسف الصائغ

 عبد القادر شرشار 8د تحليل الخطاب االدبي وقضايا النص  3 1651/018

 محمد رياض وتار توظيف التراث في الرواية العربية  2 1652/018

 ريجيسبالشير 8د ابو الطيب المتنبي  2 1653/018

القصة القصيرة في سورية من التقليد الى   2 1654/018
 الحداثة

 عبد هللا ابو هيف 8د
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فصول في علم االقتصاد االدبي فصول مختارة   2 1655/018
 من رؤى كاسندرايريام

 حنا عبود

 زياد محبكاحمد  8د قصيدة النثر  2 1656/018

 ريم هالل 8د حركة النقد العربي الحديث في الشعر الجاهلي  2 1657/018

 حبيب مونسي 8د فلسفة المكان في الشعر العربي  2 1650/018

 نضال الصالح 8د النزوع االسطوري في الرواية العربية المعاصرة  2 1659/018

النقد موجهات القراءة االبداعية في نظرية   2 1668/018
 االدبي عند العرب

 رحمن غركان 8د

 ممدوح ابو الوي 8د تولستوي ودوستيفسكي في االدب العربي  2 1661/018

 وحيد صبحي كبابة 8د الخصومة بين الطائيين وعمود الشعر العربي  2 1662/018

 عبد الملك مرتاض السبع المعلقات  2 1663/018

 سمر روحي الفيصل 8د قراءة نقديةادب االطفال وثقافتهم   2 1664/018

 عدنان بن ذريل النص واالسلوبية بين النظرية والتطبيق  2 1665/018

 امة بلعلى الحركية التواصلية في الخطاب الصوفي  2 1666/018

 حسين خمري 8د الظاهرة الشعرية العربية الحضور والغياب  2 1667/018

ضوء المناهج النقدية تحليل الخطاب االدبي على   1 1660/018
 الحدثية دراسة في نقد النقد

 محمد عزام

 جهاد عطا نعيسة 8د في مشكالت السرد الروائي  2 1669/018

 بوجمعة بوبعيو 8د جدلية القيم في الشعر الجاهلي  1 1678/018

 عصام شرتح ظواهر اسلوبية في شعر بدوي الجبل  2 1671/018

 محمد بلوحي ضوء النقد العربي الحديثالشعر العذري في   2 1672/018

الستائر المخملية مالمح االنثى في الرواية   2 1673/018
 2888السورية حتى عام 

 محمد قرانيا

 محمد احمد طيار 8د الرواية السعودية في الرؤية االحادية للواقع  3 1674/018

 صالح الدين الهواري 8د ديوان قيس بن ذريح  2 1675/018

 صالح الدين الهواري  8د ديوان الشنفري   2 1676/018

 صالح الدين الهواري   8د ديوان االخطل   2 1677/018

 صالح الدين الهواري  8د ديوان امرا القيس   2 1670/018

 صالح الدين الهواري  8د ديوان الحالج   2 1679/018

 محمد شراد موسوعة نساء شاعرات  2 1608/018

 صالح الدين الهواري 8د المرأة في شعر نزار قباني  2 1601/018

 المحاسن واالضداد  2 1602/018
 

 علي بو ملحم

 الحسن اليوسفي موسوعة االمثال زهر االكم في االمثال والحكم 6 2 1603/018

 المفضل محمد الضبي موسوعة االمثال امثال العرب  2 1604/018

 علي بو ملحم 8د الجاحظ المناحي الفلسفية عند  2 1605/018

 جمال الدين الشيبي موسوعة االمثال تمثال االمثال  2 1606/018
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 صالح الدين الهواري 8د ديان ابي العتاهية  2 1607/018

البغال البي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ   2 1600/018
 255المتوفي سنة 

 علي بو ملحم

 سعيد الحسن السكريابي  ديوان ابي االسود الدؤلي  2 1609/018

 صالح الدين الهواري الشوقياتالمير الشعراء احمد شوقي  1 1698/018

 صالح الدين الهواري ديوان ايليا ابو ماضي  2 1691/018

 عبد الكريم بحسون ديوان الزجل  2 1692/018

 صالح الدين الهواري 8د ديوان الفرزدق  2 1693/018

وعالقته بالقصيدة في العصر الرجز تطوره   2 1694/018
 االموي

 هنية علي الكاديكي 8د

 عبد العزيز عتيق 8د تاريخ النقد االدبي عند العرب  2 1695/018

 ايمن محمد زكي العشماوي قصيدة المديح عند المتنبي وتطورها الفني  2 1696/018

 عبد القادر القط 8د في الشعر االسالمي واالموي  2 1697/018

 انور عبد الحمد الموسى 8د فن تدقيق النصوص واخراجها وتحقيقها  2 1690/018

 نبيل خالد الخطيب 8د لسان الدين ابن الخطيب  2 1699/018

 عبده الراجحي 8د محاضرات في االدب المقارن  2 1788/018

شعر السجون في االدب العربي الحديث   2 1781/018
 والمعاصر

 سالم المعوش 8د

 صالح الدين الهواري 8د ديوان وضاح اليمن  2 1782/018

 عبد العزيز عتيق 8د في االدب االسالمي واالموي  2 1783/018

 رغفت الشرقاوي 8د دروس نصوص في قضايا االدب الجاهلي  2 1784/018

 جان نعوم طنوس 8د السؤال الديني في شعر ادونيس  2 1785/018

 جان نعوم طنوس 8د الرواية والقصة العربيةالعنف في  4 2 1786/018

 جودت القزويني المجموعة الشعرية االولى  2 1787/018

في االدب المقارن دراسات في نظرية االدب   2 1780/018
 والشعر القصصي

 محمد عبد السالم كفافي 8د

موسوعة االمثال الدرة الفاخرة في االمثال   2 1789/018
 السائرة

 االصفهانيلحمزة 

موسوعة االمثال فصل المقال في شرح كتاب   2 1718/018
 االمثال

 البي عبيدة البكري

 عبد الرحمن عطية 8د الصنوبري شاعر الطبيعة  2 1711/018

 قصي الحسين 8د النقد االدبي ومدارسه عند العرب  2 1712/018

 الدين صبحيمحي  النقد االدبي الحديث بين االسطورة والعلم  2 1713/018

 محمد مسعود جبران سليمان الباروفي اثاره  2 1714/018

 ندى مرعشلي هواري 8د التطبيق -تحليل الخطاب النظرية   2 1715/018

 عبد العزيز عتيق 8د في البالغة العربية علم المعاني  2 1716/018

 عامرفخر الدين محمد يوسف  منهج البحث االدبي عند ابن خلكان  2 1717/018
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 محمد طه الحاجري 8د ابن شرف القيرواني  2 1710/018

محمد عبد الرحمن بن عبد  التذكرة السعدية في االشعار العربية  2 1719/018
 المجيد العبيدي

 صالح الدين الهواري 8د ديوان بشار بن برن 0 2 1728/018

 اديب كمال الدين رقصة الحرف االخيرة  1 1721/018

المفضليات اختيارات المفضل محمد بن يعلى بن   2 1722/018
 عامر بن سالم الضبي الكوفي

 قصي الحسين 8د

 صالح الدين الهوارى 8د ابو القاسم الشابي ديوان اغاني الحياة  2 1723/018

 عماد حاتم 8د مدخل الى تاريخ االدب االروبية  2 1724/018

 شبيرالخاقانيمحمد طاهر ال  نقد المذهب التجريبي  2 1725/018

 علي فهمي خشيم تحوالت الجحش الذهبي  2 1726/018

 محمد احمد درنيقة 8د معجم شعراء الحب االلهي  2 1727/018

 خالد الزواوي 8د رسائل ابي الوليد الزواوي  2 1720/018

 علي عبد الجليل علي الجاحظ رائد البيان العربي  2 1729/018

 عالء الدين سع جاويش 8د في الرواية االتجاه السياسي  2 1738/018

 خالد الزواوي 8د مكارم االخالق في الشعر الجاهلي  2 1731/018

محمد عبدالمجيد مصطفى .د البيان الشافي في علم العروض والقوافي  2 1732/018
 رخض

 ممدوح عبد الرحمن الرمالي 8د شعر عمر بن ابي ربيعة دراسة اسلوبية  2 1733/018

عبد الرحمن عبد الحميد  8د النقد االدبي بين الحداثة والتقليد  3 1734/018
 علي

 رتشاردز 8ا8ا مبادئ النقد االدبي والعلم والشعر  2 1735/018

المادة ، البنية ،االسلوب ، مبادئ الكتابة )القصة   2 1736/018
 (للسينما

 روبرت مكي

 عالء الدين سعد جاويش 8د مالمح الرواية عند جرجي زيدان  2 1737/018

 شوقي بدر يوسف القصة القصيرة النسوية اللبنانية انطولوجيا  2 1730/018

 مجدي محمد حسين 8د خصائص التراكيب في روايات الحكيم  2 1739/018

 اشرف فوزي جالل بديع التركيب في شعر ابي نواس  2 1748/018

صالح الدين محمد عبد  8د الحديثمدارس الشعر العربي في العصر   3 1741/018
 التواب

 عبد السالم المساوي جماليات الموت في شعر محمود درويش  2 1742/018

 جورج كدر معجم الهة العرب قبل االسالم  2 1743/018

 محمود درويش انا الموقع ادناه محمود درويش  2 1744/018

 ابراهيم الحيدري النقد بين الحداثة وما بعد الحداثة  2 1745/018

 ادونيس ديوان البيت الواحد في الشعر العربي  2 1746/018

 ادونيس تنبأ ايها االعمى  2 1747/018

 ادونيس تاريخ يتمزق في جسد امرأة  2 1740/018
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 ادونيس اول الجسد اخر البحر  2 1749/018

 ادونيس اهدأ هاملت تنشق جنون افيليا  2 1758/018

 ادونيس زمن الشعر  2 1751/018

 ادونيس رأس اللغة جسم الصحراء  2 1752/018

 ادونيس االعمال الشعرية الكاملة  2 1753/018

 ادونيس مقدمة للشعر العربي  2 1754/018

 ادونيس الصوفية والسوريالية  2 1755/018

 حسين جمعة 8د حراس الكلمة والموقف  2 1756/018

في التفكير النقدي والبالغي عند اللفظ والمعنى   2 1757/018
 العرب

 االخضر جمعي 8د

 حسين جمعة 8د الحيوان في الشعر الجاهلي  3 1750/018

 سامر انور الشاملي وجوه ومواجهات  2 1759/018

 خليل الموسى 8د من فضاء التخييل الى فضاء التأويل  3 1768/018

االدبي وافق الشعرية والحداثة بين افق النقد   3 1761/018
 النظرية الشعرية

 بشير تاوريريت 8د

 ثائر زين الدين 8د شعراء وذئاب  2 1762/018

 محمد رضوان التجريب وتحوالت السرد في الرواية السورية  3 1763/018

 حسين جمعة 8د قضايا ومبدعون  2 1764/018

 حسين جمعة 8د جمالية الخبر واالنشاء  2 1765/018

 حسين جمعة 8د مالمح في االدب المقاوم فلسطين انموذجآ  3 1766/018

 فاروق اسليم 8د الشاعر ناقدآ المعري وابن الخطيب نموذجآ  2 1767/018

 نجاح ابراهيم سادنات السرد عند حافة اثمدهن االسود  3 1760/018

منطق النخل اسدعاءات قرائية في الشعر   3 1769/018
 العراقي الحديث

 علي حداد 8د

اشكال التحقيب والنزعة االقليمية في اعمال   2 1778/018
 محمد مفتاح

 محمد قراش 8د

جمالية التلقي في القرآن الكريم ادبية االيقاع   2 1771/018
 االعجازي نموذجآ

 شارف مزاري

 غيثاء قادرة 8د لغة الجسد في اشعار الصعاليك  2 1772/018

 محمد قرانيا الحكائيةلالطفال في سوريةجماليات القصة   3 1773/018

عبد الملك نوري ريادة فنية وسايكولوجية في   2 1774/018
 القصة العراقية

 مؤيد جواد كاظم الطالل

 هنري غيفورد االدب المقارن  2 1775/018

اطياف قصص االطفال في سورية دراسة   3 1776/018
 تطبيقية

 محمد قرانيا

 ابراهيم الجرادي 8د مسامير في خشب التوابيت زكريا تامر  2 1777/018

 يوسف اسماعيل 8د البنية التركيبية في الخطاب الشعري  3 1770/018
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 عبده عبود 8د االدب المقارن مشكالت وافاق  3 1779/018

ادب الشباب وهوية المراهقين عبر الثقافات   2 1708/018
 والصفوف المدرسية

 جانيت ايلسوب

تجليات النكبة والمقاومة في الفكر واالدب   2 1701/018
 العربي المعاصر

 حسين جمعة 8د

 محمد شاهين 8د افاق الرواية البنية والمؤثرات  2 1702/018

تجليات التصوف وجماليته في االدبين العربي   2 1703/018
 والفارسي

 حسين جمعة 8د

 جهاد رضا 8د التصوير الفني في شعر العميان  3 1704/018

 فضل ناصر مكوع 8د اثر المتنبي في شعر اليمن الحديث  3 1705/018

 حسين جمعة 8د المسبار في النقد االدبي  2 1706/018

 حسين جمعة 8د في جمالية الكلمة  2 1707/018

 قيس كاظم الجنابي 8د الرواية العراقية المعاصرة انماط ومقاربات  3 1700/018

النصية التقنية والمعرفية القصة نظم العالقات   3 1709/018
 القصيرة السورية في التسعينيات انموذجآ

 ان اسمر مرعيدرو 8د

 فضل ناصر مكوع 8د نقد النص االدبي وقضاياه في العصر الجاهلي  2 1798/018

 سمر روحي الفيصل 8د اسلوبية الرواية العربية  2 1791/018

العراقي الجديد ترسبات الحرب في الشعر   3 1792/018
 وقراءات اخرى

 علي االمارة

 بشير تارويريت 8د الفكيكية في الخطاب النقدي المعاصر  2 1793/018

 خليل الموسى 8د مبادالت شعرية مفهوم التأثير انموذجآ  3 1794/018

 حسين جمعة 8د مشهد الحيوان في القصيدة الجاهلية  2 1795/018

 احمد حاجم الربيع 8د الشعر االندلسي القصص القرآني في  5 1796/018

 رواية يحياوي شعر ادونيس البنية والداللة  3 1797/018

 خليل الموسى 8د جماليات الشعرية  3 1790/018

التفسير االجتماعي للشعر عند ابي العالء   2 1799/018
 المعري

 عبد الكريم محمد حسين 8د

القصيرة السورية الزاوية والمحور من القصة   2 1088/018
 المعاصرة في مطلع االلفية الثالثة

 سامر انور الشمالي

 حبيب مونسي 8د توترات االبداع الشعري  3 1081/018

 جورج كدر ادب النكتة بحث في جذور النكتة الحمصية  2 1082/018

بنية السرد في القصص الصوفي المكونات   2 1083/018
 والوظائف والتقنيات دراسة

 ناهضة ستار 8د

 كونستانزفيالر الخطاب الدبلوماسي  2 1084/018

 عبد الكريم محمد حسين 8د محاضر علوم البالغة نحو معجم كتب البالغة  3 1085/018
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االدب العربي من ظهور االسالم الى نهاية   2 1086/018
 العصر الراشدي دراسة وصفية نقدية

 حبيب يوسف مغنية 8د

 صالح الدين الهواري 8د االمتاع والمؤانسة البي حيان التوحيدي  4 1087/018

 خليل شرف الدين الموسوعة االدبية االعشى  2 1080/018

 خليل شرف الدين حسان بن ثابت االنصاري  2 1089/018

 خليل شرف الدين ابو العتاهية  2 1018/018

 خليل شرف الدين البحتري  2 1011/018

 خليل شرف الدين الموسوعة االدبية الميسرة ابو فراس الحمداني  2 1012/018

 خليل شرف الدين المتنبي  2 101/018

 خليل شرف الدين الفرزدق  2 1014/018

 خليل شرف الدين ابن الرومي  2 1015/018

 خليل شرف الدين ابو نؤاس  2 1016/018

عشاق العرب جميل وبثينة قيس وليلى قيس   2 1017/018
 ولبنى كثير وعزة

 عبد المجيد زراقط 8د

 الشيخ تقي الدين ابي بكر علي خزانة االدب وغاية االرب 4 2 1010/018
 المعروف بابن حجة الهمراني

 علي بو ملحم 8د في االسلوب االدبي  2 1019/018

 بكري شيخ امين 8د الحركة االدبية في المملكة العربية السعودية  2 1028/018

 محمد صادق زلزلة 8د طرائف ونوادر من االدب العربي  2 1021/018

روائع من االدب العربي العصر الجاهلي   2 1022/018
 االسالمي االموي العباسي

 صالح الدين الهواري 8د

شهاب الدين احمد المعروف  الفهارس العامة العقد الفريد 14 2 1023/018
 بابن عبد ربه االندلسي

ابي الحسن محمد بن احمد بن  ابن جبيررحلة   2 1024/018
 جبير

 وليم شكسبير هملت   1 1025/018

 سمير الخليل8د الحب بين رؤيتين   2 1026/018

احلى قصائد الغزل مختارات من غزل العصر   2 1027/018
 االندلسي

 

 صالح الدين الهواري 8د

احلى قصائد الغزل مختارات من عصر النهضة   2 1020/018
 الحديثة

 صالح الهواري 8د

 صالح الهواري 8د احلى قصائد الغزل العصر الجاهلي  2 1029/018

 صالح الهواري 8د احلى قصائد الغزل العصور العباسية المتأخرة  2 1038/018

 صالح الهواري 8د احلى قصائد الغزل العصر االموي  2 1031/018

 صالح الهواري 8د العباسياحلى قصائد الغزل العصر   2 1032/018



 بسم هللا الّرحمن الّرحيم 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلميّ / جمهورية العراق 

 كليّة التربيّة للعلوم اإلنسانيّة / جامعة ديالى 

 شعبة المكتبة 

 0202-0202ام الدراسي الع

 قسم اللغة العربية 

 كتب االدب

   
 

 

 

 صالح الهواري 8د احلى قصائد الغزل مختارات من العصر الحديث  2 1033/018

احلى قصائد الغزل مختارات من غزل العصر   2 1034/018
 المملوكي

 صالح الدين الهواري 8د

 مظفر النواب االعمال الكاملة للشاعر مظفر النواب  1 1035/018

 الياس ابو شبكة الشعرية الكاملة الياس ابو شبكة االعمال  1 1036/018

 الطيب الصالح االعمال الكاملة الطيب صالح  1 1037/018

السرد في فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء آلياته   1 1030/018
 ودالالته

 احمد علواني

 دانيال لوفرس مدخل الى الشعر الفرنسي الحديث والمعاصر  2 1039/018

 برويز ناتل خانلرى حول وزن الشعر  3 1048/018

النص والتأويل دراسة داللية في الفكر المعرفي   2 1041/018
 التراثي

 عبد الجليل منقور 8د

 يوسف الشاروني قراءات في روايات  1 1042/018

عبد الرحمن عبد الحميد  8د معالم البحث االدبي  3 1043/018
 علي

 عبد القادر المازني ابراهيم اشكال سردية  2 1044/018

 عبد الناصر حسن محمد شعر ابي نواس قراءة اسلوبية  2 1045/018

 بدر شاكر السياب االعمال الشعرية الكاملة بدر شاكر السياب  2 1046/018

 بن كلثومعمر  ديوان عمرو بن كلثوم  2 1047/018

 محمود سامي البارودي باشا ديوان البارودي  1 1040/018

 عصام رفعت مبارك رفعت مبارك شاعر المنبرين 2 1 1049/018

 نواف الجراح ديوان السيد الحميري  1 1058/018

النقد االدبي دراسات نقدية وادبية حول اعجاز  9 3 1051/018
 القرآن

صالح الدين محمد عبد  8د
 التواب

المفارقة في النص الروائي نجيب محفوظ   2 1052/018
 نموذجآ

 حمادحسن 

 محمد كشيك واخرون جماليات النص الخفي  1 1053/018

البالغة العربية واثرها في نشأة البالغة   2 1054/018
 الفارسية وتطورها

 محمد نور الدين عبد المنعم

عبد الرحمن عبد الحميد  8د تاريخ االدب في العصر الجاهلي  3 1055/018
 علي

 عبد الرحمن عبد الحميد 8د القديممالمح النقد العربي في   3 1056/018

هـ 400-431دراسات اندلسية المعتمد بن عباد   2 1057/018
دراسة تاريخية سياسية ادبية قراءة معاصرة 

 مقارنة

 قيصر مصطفى 8د

 احمد زكي ابو شادي االعمال الشعرية الكاملة احمد زكي ابو شادي  2 1050/018
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 ابي العالء  المعري المعري اللزومياتديوان ابي العالء  6 3 1059/018

 ضياء حسين االعلمي ديوان السيد الحميري  3 1068/018

المعتمد ابن عباد حياته من خالل شعره دراسة   2 1061/018
 ادبية اسلوبية

 محمد عبد هللا سيدي محمد

 محمود درويش ديوان محمود درويش  1 1062/018

 الشريف الرضي ديوان الشريف الرضي 4 2 1063/018

 علي خريس ديوان الفرزدق  3 1064/018

 علي العسيلي ديوان حسان بن ثابت  2 1065/018

ابي عبد هللا احمد بن محمد بن  ديوان ابن الخياط  1 1066/018
 علي التغلبي

 هاشم عثمان ديوان الحالج  2 1067/018

 هاشم عثمان ديوان المكزونالسنجاري  1 1060/018

 محي الدين صبحي 8د ديوان ابي تمام  1 1069/018

 احمد شوقي الشوقيات شعر امير الشعراء احمد شوقي 0 2 1078/018

 سالم المعوش 8د االدب العربي الحديث  2 1071/018

بهجة المجالس وانس المجالس وشحذ  2 1 1072/018
 الذاهنوالمهاجن

االمام ابي عمر يوسف بن عبد 
 هللا بن محمد

 محمود محمد شاكر المتنبي رسالة في الطريق الى ثقافتها  2 1073/018

 محمد صبري ادب وتاريخ واجتماع  2 1074/018

االسس الجمالية في النقد العربي عرض وتفسير   2 1075/018
 ومقارنة

 عز الدين اسماعيل 8د

 طه حسين في االدب الجاهلي  1 1076/018

 حسينطه  من حديث الشعر والنثر  1 1077/018

 طه حسين الوعد الحق  2 1070/018

 طه حسين مع ابي العالء في سجنه  1 1079/018

 ابن ابي ربيعة المخزومي دراسات في االدب والعلم والفلسفة  2 1008/018

 محمود شاكر القطان 8د الكناية مفهومها وقيمتها البالغية  1 1001/018

 عبد الفتاح االشين 8د الكريمالبيان في ضوء اساليب القرآن   2 1002/018

 عبد الفتاح االشين 8د البديع في ضوء اساليب القرآن الكريم  2 1003/018

 يوسف سامي اليوسف ديوان االمام الشافعي  1 1004/018

 ماجدة حمود 8د ديوان امير المؤمنين االمام علي بن ابي طالب  1 1005/018

االمام ابي عبد هللا  للقاضي شرح المعلقات العشر  3 1006/018
الحسين بن احمد بن الحسين 

 الزوزني

 عبد العزيز عتيق 8د في البالغة العربية علم البديع  1 1007/018

 ( 2)  نص القارئ المختلف  2 1000/018
 وسيميائية الخطاب النقدي

 نبيل ايوب 8د
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 الخليلسمير  8د فضاءات النقد الثقافي من النص الى الخطاب  2 1009/018

خصائص االسلوب في الجواهري المطوالت   1 1098/018
 انموذجا

 ساهرة عدنان العنبكي 8د

م 2888 -م 1968الشعر النسوي في العراق   2 1091/018
 دراسة موضوعية وفنية

 فرح غانم صالح البيرماني 8د

شعر المقاومة الفلسطينية عند فدوى طوقان   1 1092/018
1949 - 1973 

 جاسم حامد صالح

نكهة السرد عند تحسين كرميان عبدهللا طاهر   2 1093/018
 البرزنجي هيفاء زنكنة

 وسام سعيد

 صباح االنباري اشكالية الغياب في حروفية اديب كمال الدين  1 1094/018

اثر كربالء في الشعر العراقي في القرنين الثالث   2 1095/018
 عشر والرابع عشر للهجرة

 الخفاجيبالسم حسن 

في باطن الجحيم رواية تسجيلية وثائقية عن   1 1096/018
 1900 - 1906حملة االنفال من 

 سالم ابراهيم

 نجاح هادي كبة 8د مقاربات بين اللغة واالدب والتربية وعلم النفس  1 1097/018

رضي ) المظاهر البديعية في خطب االمام علي   1 1090/018
 دراسة بالغية( هللا عنه

 حيدر احمد الزبيدي

 شاكر هادي التميمي 8د دراسات في االدب العربي  1 1099/018

قراءات نقدية في روائع الشاعر الفلسطيني   1 1988/018
 الكبير محمود درويش

 محمد الزينو السلوم

 محمد مندور 8د االدب ومذاهبه  1 1981/018

عند الف ليلة وليلة في السينما والتلفزيون   1 1982/018
 الغرب

 صالح الصحن 8د

 سمير الخليل 8د النقد الثقافي من النص االدبي الى الخطاب  1 1983/018

 سمير الخليل 8د مقاربات نقدية لنصوص حداثية  2 1984/018

 تحسين كرمياني مسرحية عايش  2 1985/018

 عنبر سالم الخالدي هوميروس االلياذة  1 1986/018

 محمد زغلول سالم 8د تاريخ النقد العربي الى القرن الرابع الهجري    1 1987/018

 ابي الحسن علي بن اسماعيل شرح مشكل ابيات المتنبي  1 1980/018

 لدينالاديب  االعمال الشعرية الكاملة 2 1 1989/018

 احمد مطلوب 8د بكائية نقدية  1 1918/018

 زيد الشهيد تراجيديا مدينة  1 1911/018

 تحسين كرمياني ليالي المنسية  1 1912/018

المتلقي في الشعر االندلسي دراسة في انواع   1 1913/018
 المتلقي وبنى االستجابة

 سناء ساجت هداب 8د

 محمد تقي جون8د العروض العملي  3 1914/018
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 نضال القاضي بينالي عواء وبسكويت  4 1915/018

 سمير الخليل8د مرحلة الرواد ومابعدهاانماط غزلية جديدة   2 1916/018

  ياسين طه حافظ مخاطبات الرويش البغدادي  1 1917/018

سوسيولوجية النقد القصصي العربي الحديث   2 1910/018
 مقارنة في نقد النقد

 خالد علي ياس8د

البناء السردي في القصة القصيرة دراسة في   1 1919/018
 قصص صالح زنكنة

 الرحيم اغاسمير عبد 

 امية حمدان الرمزية والرومانتيكية في الشعر اللبناني  1 1928/018

القارئ في الخطاب النقدي العربي المعاصر   1 1921/018
 نجيب محفوظ انموذجآ

 نادية هناوي سعدون8د

 سمير الخليل8د محاوالت التجديد في شعر احمد الصافي النجفي  2 1922/018

لالمام ابي بكر محمد بن الحسين  العلماءاخالق   1 1923/018
 بن عبد هللا االجري

  سيرة بني هالل  1 1924/018

 ابي الحسن علي بن محمد ادب الدنيا والدين  1 1925/018

 فاطمة يوسف الخيمي ديوان جار هللا الزمخشري  1 1926/018

االدب الصوفي في المغرب واالندلس في عهد   1 1927/018
 الموحدين

 نور الهدى الكتاني8د

 حمدوطماس ديوان عنترة بن شداد  1 1920/018

 عبد هللا سنره ديوان حسان بن ثابت االنصاري  1 1929/018

 لمحمد بن عبد الجبار بن الحسن كتاب الماقف  1 1938/018

 طالل عزيز8د بنك الثقافة الموسوعة االشمل في المعلومات  1 1931/018

ابي عبد هللا محمد بن عبد هللا  السيراءالحلة   1 1932/018
 بن ابي بكر 

 اميل يعقوب8د معجم اللئ الشعر اجمل االبيات واشهرها  1 1933/018

 علي الطنطاوي مع الناس  1 1934/018

مختارات من شعر الحب والغزل في االدب   1 1935/018
 االندلسي

 محمد محمود المندالوي8د

 -االجتماعية  -السياسية  -احلى الطرائف   1 1936/018
 الغزلية -االدبية 

 محمد التونجي8د

 صفاء الدين احمد فاضل8د اللفظة الصوتية في القصيدة العربية الحديثة  1 1937/018

 المعنى في الدراسات البالغية  5 1930/018
 التوجيه -التمكين  -الثراء  

 مزاحم مطر حسين8د

 الطريحيصادق  رحلة في السواد  1 1939/018

 رسول بالوي8د اليات التعبير في شعر اديب كمال الدين  1 1948/018

اضداد الكالم نحو اتجاهات جديدة في القصيدة   1 1941/018
 العربية في العراق

 علي متعب جاسم العبيدي8د
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شعراء الطبقة االولى الجاهلية تحت ظالل نظرية   1 1942/018
 القراءة دراسة نقدية تحليلية

 ايمان محمد العبيدي8د

الشعر العراقي المعاصر الرؤية وانساق التشكيل   1 1943/018
 دراسة نقدية في شعر جيل السبعينيات

 علي متعب جاسم العبيدي8د

السلطة االنثوية في النص القديم بين لغتين   1 1944/018
 دراسة نصية في تحوالت البنية والمضمون

 ايمان محمد العبيدي8د

 مزاحم مطر حسين8د المنهج البالغي في قراءة النص الشعري  3 1945/018

التلوين الصوتي مقاربات جمالية في الخطاب   1 1946/018
 الشعري

 االء علي عبد هللا العنبكي

مدخل الى تقويض النص دراسة في لسانيات   1 1947/018
 الخطاب الشعري

 االء علي عبد هللا العنبكي

استنطاق النص الروائي من السرديات   1 1940/018
 والسيميائيات السردية الى علم االجناس االدبية

 عبد الحكيم سليمان المالكي

ابي عبد هللا حمزة بن الحسن  كتاب االمثال الصادرة عن بيوت الشعر  2 1949/018
 االصبهاني

تقنيات السرد بين الرواية والسينما دراسة في   2 1958/018
المقارنة لرواية عمارة يعقوبيان السرديات 

 والفيلم

 وافية بن مسعود8د

عبد الرحمن حسن حبنكه  وفنونها -وعلومها  -البالغة العربية اسسها  4 2 1951/018
 الميداني

الجامع في االدب العماني الحديث والمعاصر  4 2 1952/018
 والقديم والوسيط

 سالم بن سعيد البوسعيدي

 ايليا حاوي ديوان البحتريشرح  4 2 1953/018

 ايليا حاوي شرح ديوان الفرزدق 4 2 1954/018

 ابي بكر محمد بن يحيى الصولي ديوان شعر ابن المعتز 3 1 1955/018

التصوير الفني في وصف القصور والديار في   2 1956/018
 الشعر العباسي

 اماني حامد عبد الفتاح8د

 يوسف نوفل الحديثعيون الشعر العربي   3 1957/018

 امينة فزاري8د االجناس االدبية المغربية واالندلسية  1 1950/018

 فردوس نور علي حسين8د تطور الشعر االجتماعي في العصر الحديث  1 1959/018

 صابر عبد الديم8د موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور  1 1968/018

 عزت جاد8د نظرية المصطلح النقدي  1 1961/018

 عدنان ابو اندلس عابرو الحياة الرخيصة دراسات نقدية  2 1962/018

 عبد الرحمن عبد الحميد علي8د المسرحية -المقالة  -الفنون االدبية القصة   1 1963/018

معجم لغة دواوين شعراء المعلقات العشر   2 1964/018
 تأصيآل وداللة وصرفآ

ندى عبد الرحمن يوسف 8د
 الشايع
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ابي علي اسماعيل بن القاسم  كتاب االمالي مع كتابي ذيل االمالي والنوادر  1 1965/018
 القالي

 الشيخ بدر الدين البوريي شرح ديوان ابن الفارض  1 1966/018

 محمد علي سلطاني8د مع البالغة العربية في تاريخها  1 1967/018

 غريد الشيخ ديوان ابي القاسم الشابي  2 1960/018

ديوان امير المؤمنين وسيد البلغاء والمتكلمين   4 1969/018
 االمام علي بن ابي طالب

 حسين االعليمي

 ايمان البقاعي ديوان االخطل  2 1978/018

لب البذور شرح متن الشذور للشيخ داود بن   1 1971/018
 سلمان التكريتي

 حميد حسين القيسي8د

 عبد الرحمن عبد الحميد علي8د والصحفيمعالم المقال االدبي   1 1972/018

النظرية النقدية عند مفكري اليونان ومدارس   1 1973/018
 النقد االوربي واالمريكي

 عبد الرحمن عبد الحميد علي8د

 صابر عبد الدايم8د االدب المقارن بين التراث والمعاصرة  1 1974/018

 خالد حمودي العزاويعقيد 8د البحث البالغي عند االصوليين  1 1975/018

 رشيد عبد الرحمن العبيدي8د شرح الكافية  1 1976/018

 احمد سعد محمد8د التوجيه البالغي للقراءات القرآنية  1 1977/018

 محمد يونس صالح الجريسي االيقاع في الشعر النسوي  2 1970/018

 محي الدين بن عربي كتاب انشاء الدوائر  2 1979/018

 عمار ساسي8د منهج الجواب في اليات تحليل الخطاب  1 1908/018

 جعفر الشيخ عبوش السرد ونبوءة المكان  2 1901/018

بالغة القصيدة الحديثة تمظهرات الشكل   2 1902/018
 وتجوهرات الداللة

 علي صليبي المرسومي8د

شعرية االنا عند المتنبي بين الرؤية النفسية   4 1903/018
 والتشكيل االسلوبي

 لخذاري أمحمد

 عكاب طرموز الحياني8د علي بن ظافر االزدي حياته وشعره  2 1904/018

دراسة نفسية )شعر المكفوفين في االندلس   2 1905/018
 (فنية

 حسام بدر جاسم العلواني

 خليل شكري هياس8د البلوط االخضر يقطر العسل االشقر   2 1906/018

عبد الرحمن بن محمد بن علي  مباهج الترسلكتاب مناهج التوسل في   2 1907/018
 البسطامي

التشكيل الجمالي للخطاب االدبي الكردي الهوية   2 1900/018
 والمتخيل

 محمد صابر عبيد 8د

رواية االرض والتاريخ والهوية قراءات في   2 1909/018
 لسعدي المالح( عكما)رواية 

 سهام السامرائي8د

الشعري االموي عمر بن ابي الحب في الخطاب   2 1998/018
 ربيعة وجميل بن معمر انموذجآ

 آن تحسين الجلبي8د
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 محمد الحسن علي االمين احمد الكناية اساليبها ومواقعها في الشعر الجاهلي  1 1991/018

الشيخ صالح الدين خليل بن  (في علم البديع)جنان الجناس   1 1992/018
 ايبك الصفدي

 عباس رشيد الددة8د الخطاب النقدي والبالغي عند العرب االنزياح في  1 1993/018

 احمد مطلوب8د البالغة عند الجاحظ  1 1994/018

 يوسف اسكندر اتجاهات الشعرية الحديثة االصول والمقوالت  1 1995/018

محمد بن احمد بن طباطبا  عيار الشعر  1 1996/018
 العلوي

 محمد عبد المنعم خفاجي8د بن جعفر نقد الشعر البي الفرج قدامة  1 1997/018

 اكرم عثمان يوسف حسن التوسل الى صناعة الترسل  1 1990/018

هوية الشعر االندلسي بين االستقالل والتعبية   2 1999/018
 للمشرق 

 صالح محمود محمد الطائي8د

 وسن زينو حمد النعيمي8د العز بن عبد السالم بالغيآ  2 2888/018

توفيق ابراهيم صالح 8د دراسات معاصرة في الشعر الجاهلي  2 2881/018
 الجبوري

 ربيع محمد الزهاوي شذرات من الحكمة احلى الكالم امثال مواعظ  2 2882/018

فنون االدب العباسي دراسات في الشعر   2 2883/018
 والرسالة والحكاية والمقامة والسيرة الذاتية

 باسم ناظم سليمان المولى8د

 جان نعوم طنوس8د تحليل الخطاب مفاهيم نظرية ونصوص تطبيقية  2 2884/018

 بهجت عبد الغفور الحديثي8د في االدب العربي والشعر وجهات نظر  2 2885/018

 بهجت الحديثي8د ترانيم الروح شعر  2 2886/018

 علي عباس زليخة8د ديوان حافظ الشيرازي  2 2887/018

 نضال علي ابن الفارضديوان   2 2880/018

 ابراهيم شمس الدين ديوان الخنساء  2 2889/018

 علي العسيلي ديوان حسان بن ثابت االنصاري  2 2818/018

 ضياء حسين االعلى ديوان دعبل الخزاعي  2 2811/018

 ابراهيم شمس الدين ديوان ايليا ابو ماضي  2 2812/018

 علي العسيلي ديوان عنترة  2 2813/018

 ابراهيم شمس الدين ديوان االصمعيات  2 2814/018

 غريد الشيخ ديوان ابي العتاهية  2 2815/018

 علي العسيلي ديوان المتنبي  2 2816/018

 علي العسيلي ديوان ابي فراس الحمداني  2 2817/018

 علي الخاقاني ديوان السيد حيدر الحلي  2 2810/018

 علي العسيلي ديوان ابي نؤاس  2 2819/018

 ايمان البقاعي ديوان البحتري 4 2 2828/018

 علي العسيلي ديوان احمد شوقي الشوقيات 2 2 2821/018

 ابراهيم شسمس الدين ديوان الصاحب بن عباد  2 2822/018
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 محمد علي شمس الدين ديوان مجنون ليلى  2 2823/018

 علي العسيلي ديوان عمر بن ابي ربيعة  2 2824/018

 للكميت بن زيد االسدي والقصائد العلويات القصائد الهاشميات  2 2825/018

 ايمان البقاعي ديوان االمام الشافعي  2 2826/018

 احمد نسيم ديوان مهيار الديلمي  2 2827/018

 سليم ريدان المغرب في ضمير ادبائه  2 2820/018

 الهادي اسماعلي شعريات معاصرة  2 2829/018

 عبد الرحمان الكبلوطي ديوان محمد الشاذلي عطاء هللا  2 2838/018

الصعود الى الجذور في السردين العربي   2 2831/018
 والغربي

 صالح الدين بوجاه8د

الحجاج بين المنوال والمثال نظرات في ادب   2 2832/018
 الجاحظ وتفسيرات الطبري

 علي الشبعان8د

الشعر العربي من خالل نظرية  نظام االيقاع في  2 2833/018
 الخليل في علم العروض

 علي عبيد

 توفيق بكار شعريات عربية  6 2834/018

 الصادق قسومة8د الحوار خلفياته وآلياته وقضاياه  2 2835/018

في تحليل الخطاب السردي وجهة النظر والبعد   3 2836/018
 الحجاجي

 محمد نجيب العمامي

الوصف في الشعر العربي في القرن الثاني   4 2837/018
 للهجرة

 بسمة نهى الشاوش. د

السنة الشعرية في العصر االموي مقاربة   1 2830/018
 انشائية في المفهوم والتشكيل والتجليات

 عمر االمام8د

رويات عبد الرحمان منيف من المظهر السير   2 2839/018
 ذاتي الى الشكل الملحمي

 محمد رشيد ثابت

وجوه النرجس مرايا الماء دراسة في الخطاب   2 2848/018
 الواصف في الشعر العربي الحديث

 محمد الغزي

 عبد المجيد همو شرح المعلقات التسع البي عمرو الشيباني  2 2841/018

البالغة وثقافة الفحولة دراسة في كتاب العصا   2 2842/018
 للجاحظ

 محمد النويري

 جميل السلحوت االبداع من نوافذ  2 2843/018

 جميل السلحوت مدينة الوديان  2 2844/018

 علي عبيد تأثير العمى في الكتابة القصصية  1 2845/018

الشيخ محمود قابادو الرجل ومكانته في تاريخ   2 2846/018
 االدب التونسي

 عمل جماعي

الخطاب الروائي العربي ثالثية شكاوى المصري   2 2847/018
 الفصيح 

 سالم نجم عبد هللا8د
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 عبد الحميد محمد عامر ادب االطفال في ليبيا  2 2840/018

ابواب مدينة التراث مقاالت الدكتور محمد حسين   2 2849/018
 االعرجي في مجلة المورد 

 محمد عويد الساير8د

لغة الجسد وفلسفته في التراث العربي قدامة   2 2858/018
 ومعاصرة

 طالل سالم الحديثي

نقد استجابة القارئ من الشكالنية الى ما بعد   3 2851/018
 البنيوية

 تومبكنز8جين ب

سيميائيات االهوار من حاالت االشياء الى حاالت   2 2852/018
 النفس

 غريماس8ج8الجيرداس

 ماجد عبد هللا القيسي8د مستويات اللغة السردية في الرواية العربية  4 2853/018

 فتحي النصري البيتبنية   2 2854/018

الرواية مقواتها ونشأتها في االدب العربي   2 2855/018
 الحديث

 الصادق فسومة

 العادل خضر8د يحكى ان مقاالت في التأويل القصصي  3 2856/018

 عبد القادر رحيم علم العنونة  2 2857/018

في نظرية العنوان مغامرة تأويلية في شؤون   5 2850/018
 النصيةالعتبة 

 خالد حسين حسين8د

 ادونيس محاضرات االسكندرية  2 2859/018

الفكر االنتروبولوجي في التراث العربي   2 2868/018
 االسالمي

 علي عبد هللا الجباوي8د

 صالح حمدي غدآ يأتي الربيع  2 2861/018

 لؤي علي خليل8د عجائبية النثر الحكائي  2 2862/018

 خالد حسين8د العالمات من التشفير الى التأويلشؤون   2 2863/018

 نايف الياسين8د متعة المتخيل حوارات مع كتاب عالميين  2 2864/018

 جراهام االن نظرية التناص  2 2865/018

 سيمون مالباس مابعد الحداثة  2 2866/018

 جودو كريشنا مورتي الحرية االولى واالخيرة  2 2867/018

 احمد المصباحي8د لباب االلباب في نظم الشعراء ونثر الكتاب  2 2860/018

 حسين علي الحاج حسن8د االحالم المهاجرة  2 2869/018

 نور الدين العسقالني مقاالت مصطفى عبد الوهاب في االفالم الروائية  2 2878/018

 محسن السقا دراسات في المقامة واالقصوصة  2 2871/018

 ديفيد كارتر االدبية النظرية  3 2872/018

 بيتر تشايلدز الحداثة  2 2873/018

 عاطف فضول8د النظرية الشعرية عند اليوت وأدونيس  2 2874/018

 فانسون جوف اثر الشخصية في الرواية  2 2875/018

 بسام صالح مهدي حركة قصيدة الشعر  3 2876/018

 ماريا ريلكهراينر  رسائل الى شاعر ناشئ روائي ناشئ  2 2877/018
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التحليل النصي تطبيقات على نصوص من   4 2870/018
 التوراة واالنجيل والقصة القصيرة

 روالن بارت

 احمد جاسم الحسين8د القصة القصيرة جدآ  2 2879/018

 عبد الكريم كاصد جنة ابي العالء  2 2808/018

 واالس فاولي عصر السريالية  2 2801/018

 الخطاب الروائي العربي  6 3 2802/018
 لسانية -قراءة سوسيو 

 عبد الرحمان غانمي8د

 جون ميشيل آدم السرد  2 2803/018

 محمد نجيب العمامي بحوث في السرد العربي  2 2804/018

 توماس ترانسترومر االعمال الشعرية الكاملة  2 2805/018

نحو رؤية شاملة للرواية العربية القلق ،   2 2806/018
 التتجريب ، االبداع

 حليم بركات

 محمد مظلوم حطب ابراهيم او الجيل البدوي   2 2807/018

 احمد دلباني موت التاريخ  2 2800/018

 -الرؤية  -محورية النص االدبي المصطلح   2 2809/018
 الشفرة

 حبيبة مسعودي

 محمد سعيد القطاري ابن هاني االندلسي االفريقي  1 2898/018

 محمد فتحي فرج8د طه حسين وقضايا العصر  2 2891/018

 جون جاك روسو اصل التفاوت بين الناس  1 2892/018

 فرانسوا جوليان جدل في االخالق  1 2893/018

 حمادي صمود8د بالغة االنتصار في النقد العربي القديم  1 2894/018

 الوادحسين  اللغة الشعر في ديوان ابي تمام  2 2895/018

 منير السعيداني استحاالت المثقف والثقافة والممارسة الثقافية  2 2896/018

 كاملة بدارنه المرأة الفلسطينية واغنية العرس الشعبية  2 2897/018

 جميل السلحوت حارسة نارنا المقدسة  2 2890/018

االنسان المقهور في ادب صنع هللا ابراهيم رؤية   2 2899/018
 سوسيولوجية نصية

 فراس عبيد

صورة الذات وصورة االخر في الرواية   2 2188/018
 الفلسطينية في االرض المحتلة 

 زكي العيلة8د

 ابراهيم جوهر العشق المسموح لمدينة الروح  2 2181/018

 احمد بن احمد العناياتي ديوان العناياتي النابلسي  1 2182/018

 محمد الهادي الطرابلسي8د مسائل ثقافية ورقات نقدية في  2 2183/018

 ابراهيم جوهر مرايا االقالم في مدينة السالم  2 2184/018

 علي حسن خواجة8د قراءات ادبية  2 2185/018

اعماق القول اضاءات نقدية في ادب هدى   2 2186/018
 درويش

 عبد المجيد عامر اطميزة

 كاملة بدارنة قراءات نقدية في الوان ادبية  2 2187/018
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في  صورة البطل في المسرح الشعري المعاصر  2 2180/018
 مصر

 وائل علي السيد8د

 ايمان مصاروة القدس في الشعر العربي  2 2189/018

 نادية ساري الديك8د الشكل والمضمون في شعر محمود درويش   2 2118/018

 سمير الجندي الرواية الفلسطينية والتراث   1 2111/018

 مشهور الحبازي8د ديوان ابن قزل  2 2112/018

 الشيخ سليم ابي االقبال اليعقوبي سعوديات حسان فلسطين  2 2113/018

االنتهاك ومآالت المعنى قراءات سيميائية في   2 2114/018
 الخطاب الشعري الحديث

 ياسر عثمان

 وحيد تاجا الرواية الفلسطينية حوارات نقدية  2 2115/018

 محمد ابو االنوار8د الشعر العباسي تطوره وقيمه النفسية  2 2116/018

 محمد فاروق الشوبكي8د محمد توفيق البكري حياته وأدبه  2 2117/018

 محمد صابر عبيد8د الشعر بوصفه هويه من التشكيل الى العالمة  2 2110/018

دراسة في شعر مجد الدين )البنى الفنية   2 2119/018
 (النشابي

 فارس ياسين الحمداني8د

 عصام شرتح حداثوية الحداثة شعر بشرى البستاني أنموذجآ  2 2128/018

خدوش على جسد المعنى قراءات في مجموعة   2 2121/018
 تعرب فانشطر الليل للشاعر عبد المنعم االمير

 جاسم خلف الياس

 الفالحياحمد علي  دراسات في النص الشعري العباسي  2 2122/018

 عبد العزيز ابو سريع يس8د المجاز العقلي في البالغة العربية  2 2123/018

 عبد العزيز ابو سريع يس8د المجاز اللغوي في البالغة العربية  2 2124/018

بغية االيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البالغة   1 2125/018
 المعاني والبيان والبديع

 عبد المتعال الصعيدي

اختيار االصمعي ابو سعيد عبدالملك  االصمعيات  2 2126/018
 بن قريب بن عبدالملك

ابي سعيد عبد الملك بن قريب 
 ومحمد فوزي حمزةبن عبد الملك

قصة يونس )االعجاز السردي في القرآن الكريم   2 2127/018
 (نموذجآ -عليه السالم  -

 نجالء علي مشعل8د

ابي زيد محمد بن ابي الخطاب  في الجاهلية واالسالم جمهرة اشعار العرب  3 2120/018
 القرشي

 محمد زغلول سالم8د رسائل القاضي الفاضل دراسة تحليلية  2 2129/018

ببليوجرافيا الرسائل العلمية في الجامعات   2 2138/018
المصرية منذ انشائها حتى نهاية القرن العشرين 

 االدب العربي والبالغة والنقد االدبي

محمد ابو المجد علي 8د
 البسيوني

 احمد محمد علي حنطور8د فن المقال في االدب المصري الحديث  2 2131/018

 محمد فوزي حمزة ديوان االعشى الكبير ميمون بن قيس  2 2132/018
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 - 1927)موسيقى الشعر المسرحي في مصر   2 2133/018
1997 ) 

 كامل محمود جمعة8د

الشعر دراسات وقراءات وآراء في شعر مئذنة   2 2134/018
 باسم فرات

 باسم فرات

 نجالء علي مشعل8د سيميائية المقاومة في النص الروائي   2 2135/018

 علي عشري زايد8د البالغة العربية تاريخها مصادرها مناهجها  3 2136/018

ديوان الشعراء العشرة النصوص الكاملة   1 2137/018
 لدواوين

 

 حمزةمحمد فوزي 

بالغة السرد القصصي في القرآن الكريم قصة   3 2130/018
 يوسف نموذجآ

 ابراهيم عبد المنعم ابراهيمذ8د

 كامل محمود جمعة8د نظريات العروض  2 2139/018

 بلقاسم ساعي8د محاضرات في فن البيان والبديع  1 2148/018

 فريزة اعمر رافل8د التشكل الداللي في رواية السمك اليبالي  2 2141/018

 رسمي علي عابد مسرحية البالغة العربية علم البيان  2 2142/018

 محمد بن احمد السديري ابطال من الصحراء  1 2143/018

 يوسف شنوت الزبيدي موسوعة روائع الشعر العربي حافظ ابراهيم  1 2144/018

 يوسف شنوت الزبيدي موسوعة روائع الشعر العربي بدر شاكر السياب  1 2145/018

 يوسف شنوت الزبيدي موسوعة روائع الشعر العربي نازك المالئكة  1 2146/018

 يوسف شنوت الزبيدي موسوعة روائع الشعر العربي المتنبي  1 2147/018

 -المعرفة  -االستشراق واالسغراب السلطة   2 2140/018
 المرجعيات -التأويل  -السرد 

 محمود خليف الحياني8د

 خلف رشيد نعمان8د شرح الصولي لديوان ابي تمام 3 1 2149/018

 بدوي احمد طبانة8د كوكبة من شعراء العصر  2 2158/018

 صباح االنباري مذكرات منودرامية  1 2151/018

 محمد احمد اسماعيل8د من جوامع الكلم وروائع الحكم  2 2152/018

 الشيخحمدى 8د النقد االدبي الحديث  2 2153/018

 حمدي الشيخ8د الوافي في تيسير البالغة  2 2154/018

 نور الهدى لوشن8د وقفة مع االدب الملحمي  2 2155/018

 حمدي الشيخ8د اللباب في توضيح قواعد االمالء  2 2156/018

 حمدي الشيخ8د الحداثة في االدب  2 2157/018

 بهجت عبد الغفور الحديثي8د واالموينصوص من الشعر الجاهلي واالسالمي   2 2150/018

 عبد العاطي شلبي8د فن النثر الحديث تحليل مقاالت وقصص قصيرة  2 2159/018

 حمدي الشيخ8د جدلية التراث في شعر شوقي الغنائي  2 2168/018

 ماهر مهدي هالل8د رؤى بالغية في النقد واالسلوبية  2 2161/018

 اشرف عبد الرحمن8د موسيقى العربيةمدخل نقد الى   2 2162/018

 بيداء عبد الصاحب الطائي البنية الدرامية في شعر نزار قباني  2 2163/018
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 هاشم صالح مناع8د ديوان خليجيات  2 2164/018

شعر الغزل في العصر الجاهلي والعصور   2 2165/018
 االسالمية االولى

 محمد احمد شحاته8د

 حمدي الشيخ8د الحديث االدب العربي  2 2166/018

فضاء الكون السردي جماليات التشكيل القصصي   2 2167/018
 والروائي

 نخبة من القاد واالكاديميين

 تيسير محمد الزيادات8د االدب العربي لغير الناطقين بالعربية  2 2160/018

 ياسر رشيد البياتي القصيدة االندلسية في عصر الطوائف   2 2169/018

عصر )ظاهرة المقطعات في الشعر االندلسي   1 2178/018
 ( سيادة قرطبة

 صديق بتال الساعدي8د

 المجمع التونسي تجديد الدراسات العربية االندلسية  2 2171/018

بين يدي الربيع الثورة الفوضى الشباب االسالم   1 2172/018
 الثقافة فلسطين

 المتوكل طه

 ليلى محمد ناظم الحيالي8د في صدر االسالم معجم ديوان اشعار النساء  2 2173/018

تجربة الحب االلهي ووحدة الوجود بين محيي   2 2174/018
 الدين بن عربي وجالل الدين الرومي

 مححد بن الطيب

 خضير الزيدي جدل في اثبات اليقين  2 2175/018

شعراء مؤرخون دراسة توثيق االحداث   3 2176/018
 التاريخية بالشعر

 حسن صاحباحمد 

الشعر والفكر عند العرب من اواسط القرن   2 2177/018
 الثاني حتى اوائل القرن السادس

 سعيد عدنان

 شاكر العاشور ديوان سويد بن ابي كاهل اليشكري  3 2170/018

 شاكر العاشور (هــ239ت)ديوان عمارة بن عقيل   2 2179/018

الحسن بن ديوان ابن النقيب الفقيسي   3 2108/018
 (هـــ607ت)شاور

 عباس هاني الجراخ8د

بنية تشكيل الخطاب قراءات في الرواية العربية   2 2101/018
 المعاصرة

 نبهان حسون السعدون8د

شعرية تشكيل الخطاب قراءات في السرديات   2 2102/018
 العراقية المعاصرة

 نبهان حسون السعدون8د

قراءات في السرديات جماليات تشكيل الخطاب   2 2103/018
 الموصلية المعاصرة

 نبهان حسون السعدون8د

تجليات الرؤية وتشكيل الخطاب قراءات في   2 2104/018
 سرديات عماد الدين خليل

 نبهان حسون السعدون8د

آفاق الرؤية وتشكيل الخطاب قراءات في ادب   2 2105/018
 عماد الدين خليل

 نبهان حسون السعدون8د

اسرار السرد وتشكيل الخطاب قراءات في   2 2106/018
 قصص علي الفهادي

 نبهان حسون السعدون8د
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شعرية تشكيل الفضاء القصصي قراءات في   2 2107/018
( في انتظار المهرجان)المجموعة القصصية 

 لحكمت صالح

 نبهان حسون السعدون8د

تشكيل المكان في الخطاب السردي قراءات في   2 2100/018
 العراقية المعاصرةالسرديات 

 نبهان حسون السعدون8د

تشكيل الوصف في الخطاب السردي قراءة في   2 2109/018
 قصص مؤيد اليوزبكي

 نبهان حسون السعدون8د

شعرية تشكيل الفضاء السردي قراءات في   2 2198/018
 لصبحي فحماوي( االرملة السوداء)رواية 

 نبهان حسون السعدون8د

الفنية لمقطعات الشعر االندلسي في السمات   3 2191/018
 عصري المرابطين والموحدين

 محمد شهاب احمد8د

 جابرييلجارسيا قصة مهاجرة 12  2 2192/018

 عبد الواحد ذنون طه8د نشأة تدوين التاريخ العربي في االندلس  2 2193/018

ثقافة الوعي المنهجي قراءة في اشكاليات   2 2194/018
 الحديثالدرس النقدي 

 ناهضة ستار8د

 محمد فليح حسن الجبوري8د شعر سحيم بن وثيل الرياحي  4 2195/018

 نعيم سلمان البدري8د صناعة الشاهد الشعري عند ابن مالك االندلسي  2 2196/018

 علي حسن جاسم8د دراسات في الشعر العربي القديم  3 2197/018

 عبد المطلب محمود االيام الهمجيةالمقالب الجواهرية في ما سبق   2 2190/018

 -المصاديق  8المزدوج في العربية المفهوم   2 2199/018
 التوالت

 جواد كاظم عناد8د

 صباح محسن كاظم فنارات في الثقافة العراقية دراسات نقدية  2 2288/018

عالقات الحضور والغياب في شعرية النص   2 2281/018
 االدبي مقاربات نقدية

 الخليلسمير 8د

عتبات الكتابة القصصية دراسة في بالغة   4 2282/018
 التشكيل والتدليل

 جميلة عبد هللا العبيدي

 محمد عويد محمد الساير8د ثالثة شعراء اندلسيون  3 2283/018

 ثامر نعمان مصطاف8د زكريا القزويني ومساهماته العلمية  2 2284/018

الحديث في العراق اتجاهات تطور الشعر العربي   2 2285/018
 الرؤية وجماليات النسيج

 علي عباس علوان8د

 محمد حمزة الشيباني البنيات الدالة في شعر شوقي بغدادي  2 2286/018

القيم الخلقية في الشعر االسالمي شعراء الطبقة   2 2287/018
 االولى انموذجآ

 نعبد اللطيف شنشولدكما8د

 زياد ابو لبن واالدبمابين النقد   2 2280/018

 عودة القضاة (للفتيان)من أدب الطفل عند الشعوب   2 2289/018

جدلية الشكل والمضمون حفريات نقدية في متن   2 2218/018
 حميد سعيد الشعري

 نضال القاسم
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 أدونيس ديوان النثر العربي 0 2 2211/018

 ورقاء محمد قاسم8د البزاز شاعر زمانه  2 2212/018

 باسم ناظم سليمان ناصر8د السرد في مقامات ابن الجوزي   2 2213/018
 المولى

عبد الرحمن محمد محمود 8د بناء الرواية عند حسن مطلك دراسة داللية  2 2214/018
 الجبوري

فنون النثر االدبي في آثار لسان الدين ابن  0 4 2215/018
 الخطيب 

 محمد مسعود جبران8د

 سوزان روبين سليمان في النص مقاالت في الجمهور والتأويل القارئ  2 2216/018
 اينجي كروسمان

- 1947النبوءة في الشعر العربي الحديث من   2 2217/018
 دراسة ظاهراتية 1978

رحيم عبد علي فرحان 8د
 الغرباوي

/ أور المنافي المنجز الشعري في ذي قار   2 2210/018
 شعراء المنافي

 علي شبيب ورد

 رياض شنته جبر8د أدب الفالسفة العرب من الكندي الى ابن رشيد  2 2219/018

المستدرك على صناع الدواوين والمجموعات   2 2228/018
 الشعرية االندلسية

 محمد بن عويد الساير8د

الخطاب النقدي العربي المعاصر وعالقته بمناهج   2 2221/018
 النقد الغربي

 هيام عبد زيد عطية عريعر8د

 شكر الصالحي مصادر االصفهاني في كتاب االغاني  3 2222/018

 نفلة حسن احمد8د التحليل السيميائي للفن الروائي   2 2223/018

 خوسهاورتغا اي غاسيت تمرد الجماهير  2 2224/018

 الحسين بنو هاشم8د بالغة الحجاج االصول اليونانية  3 2225/018

 الحسين بنو هاشم8د شاييمبيرلمان نظرية الحجاج عند  3 2226/018

 عادل ضاهر ادونيس او االثم الهيراقليطي  2 2227/018

 أدونيسأوفيدنقلها للعربية  التحوالت  2 2220/018

 محمد صالح عبد الرضا بدر شاكر السياب مقدمات وصفحات نادرة  3 2229/018

 -نظرية نسقية في الحجاج المقاربة الذريعية   3 2238/018
 الجدلية

 فرانز فان ايمرن
 روب غروتندورست

 فراس عبد الحميد قصائد الغضب السياسي لنزار قباني  2 2231/018

القصة القصيرة لشموئيل يوسف عكنون   2 2232/018
 االسلوب والبناء

 صباح ناجي احمد الشيخلي8د

 حسين مرزوق عيادة النقد االدبي االنثوي  2 2233/018

 عمر سعادة المسرح وجمالياته  2 2234/018

عبد الرحمن محمد محمود 8د السخرية في شعر البردوني   2 2235/018
 الجبوري

 رباب هاشم حسين8د النص المفتوح وقراءات معاصرة اخرى  2 2236/018
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تفسير ابيات معاني ديوان المتنبي او الشرح   2 2237/018
 الصغير

وابي الفتح عثمان  رضا رجب
 بن جني

شرح ديوان امرئ القيس بن االعمال الشعرية    2 2230/018
 حجر الكندي

 شرح االعلم الشنتمري

شرح ديوان عروة بن الورد االعمال الشعرية   2 2239/018
 العبسي

 ابن السكيت

شرح ديوان علقمة بن عبدة االعمال الشعرية    2 2248/018
 التميمي

 االعلم الشنتمري

المناهج االدبية الحديثة في خطاب جذور بعض   2 2241/018
 التفسير القرآني التراثي

 حسن عبد الهادي الدجيلي8د

 قيس مجيد المولى االغراءات في نزهة الكتابة مفهوم اخر للجمال  2 2242/018

 خضير الزيديياسين النصير و فاخر محمد بالغة العالمة الحية  2 2243/018

العصر الجاهلي خطاب الموازنة في شعر   3 2244/018
 (الطفيل الغنوي وعامرين الطفيل أنموذجآ)

 عبد الرزاق خليفة محمود8د

 أوراد محمد8د ستراتيجيات القراءة السردية في التراث العربي  2 2245/018

 عبد الرزاق خليفة محمود8د المرئي والالمرئي في الشعر العربي القديم  3 2246/018

االخراجية في العرض المسرحي المتغيرات   2 2247/018
 2883العراقي مابعد عام 

 سعد عزيز عبد الصاحب

 بان كاظم مكي8د لغة الشعر في عصر بني االحمر  2 2240/018

 ابي حيان التوحيدي كتاب االمتناع والمؤانسة  2 2249/018

 شيركو بيكه س ملك الكلمات  2 2258/018

دراسة في شعر يحيى موحيات الخطاب الشعري   2 2251/018
 السماوي

 عصام شرتح

اتجاهات نقد الشعر العربي الحديث في الصحافة   4 2252/018
 اليومية العراقية 

 مرشد الزبيدي8د

علي كتيب دخن ناصر  جماليات النص الشعري في شعر يحيى السماوي  3 2253/018
 الزريجاوي

 حمدي الشيخ8د واالمويالتطور والتجديد في االدب االسالمي   2 2254/018

 زهرة ابراهيم الخالدي الموروث الشعبي الحكائي في قصص االطفال  2 2255/018

 هاشم صالح مناع8د (هــ354 - 383)حكم ابي الطيب المتنبي   2 2256/018

في البنيوية التكوينية دراسة في منهج لوسيا   2 2257/018
 غولدمان

 جمال شحيد8د

 ليوناردو دافنشي االدبيةاالعمال   2 2250/018

 قيس مجيد المولى تجوال الذاكرة المكان في النص  2 2259/018

 عباس هاني الجراخ عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي حياته وشعره  2 2268/018

 شاكر العاشور ديوان ابي الفتح البستي  2 2261/018
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القاسم اسعد ديوان البارع الزوزني الغساني ابو   2 2262/018
 بن علي بن احمد

 هالل ناجي

وعي الحداثة دراسات جمالية في الحداثة   2 2263/018
 الشعرية

 سعد الدين كليب8د

سالم احمد سند يوسف 8د التذييل في القرآن الكريم دراسة بالغية  2 2264/018
 المتيوتي

 خليفة الحجازيطه علي 8د ادب القيروان في عهد االغالبة والفاطميين  2 2265/018

 سرحان جفات سلمان8د دراسات نقدية في الخطاب السردي العربي  3 2266/018

التشكيل السردي الحواري قراءة في قصص   1 2267/018
 تحسين كرمياني

 حازم سالم ذنون

 أدونيس فاتحة لنهايات القرن  2 2260/018

الشعراء الكتاب في العراق في القرن الثالث   1 2269/018
 الهجري

 حسين صبيح العالق

 محمد الصغير االفراني ياقوتة البيان ارجوزة في البالغة وشرحها  1 2278/018

 موسيه كاغان سيرورة االبداع الفني  2 2271/018

 عمر سعادة الخطاب المسرحي  2 2272/018

 عبد اللطيف الصديقي8د مشكلة االلم عند دوستويفسكي  2 2273/018

توظيف اساليب البديع في نقائض القرن االول   4 2274/018
 الهجري

 محمد فليح الجبوري. د

 عباس هاني الجراخ8د المستدرك على ديوان ابن الرومي  3 2275/018

اصالح ماغلط فيه ابو عبد هللا النمري ت   1 2276/018
 هــ في معاني ابيات الحمامة305

 البي محمد االعرابي الغندجاني

 شوقي يوسف بهنام لميعة عباس عمارة وهموم الضياع رؤية نفسية  2 2277/018

( هــ644ت)احمد بن علي بن معقل االزدي   2 2270/018
 موقفه من ابن جني -شعره  -سيرته 

 عباس هاني الجراخ

ديوان محمود بن الحسن الوراق البغدادي ت   2 2279/018
 هــ221

 سوسن صائب المعاضيدي8د

التفكير البالغي عند العرب اسسه وتطوره الى   2 2208/018
 القرن السادس

 حمادي صمود

 محمد بركات حمدي ابو علي8د بحوث ومقاالت في البيان والنقد االدبي  1 2201/018

 سمير الخليل . د تقويل النص   1 2202/018

 البي القاسم عبد هللا االصفهاني الواضح في مشكالت شعر المتنبي  1 2203/018

 محمد عبد هللا الجادر8د الثعالبي ناقدآوأديبآ  1 2204/018
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مالك د هللا بدر الدين بن ابي عب المصباح في المعاني والبيان والبديع  1 2205/018
 الشهير بابن ناظم

 ناصر الدين محمد بن قرقماس زهر الربيع في شواهد البديع  2 2206/018
 تحقيق مهدي اسعد غرار

 عدنان قاسم8د االصول التراثية في نقد الشعر العربي المعاصر   1 2207/018

ابو علي الحسن بن رشيق  كتاب العمدة في نقد الشعر وتمحيصه  1 2200/018
 القيرواني

 نزار قباني االعمال الشعرية الكاملة نزار قباني 12 2 2209/018

 حسين جمعة8د الكلمةفي جماليات دراسة   2 2298/018

النقد المسرحي في العراق في القرن العشرين   2 2291/018
 الواقع والمشكالت

 ضياء الثامري

 جميل السلحوت ادب السجون  2 2292/018

في القرنين )الحركة االدبية والفكرية في تونس   2 2293/018
 (م28 - 19/هــ14 - 13

 محمد الفاضل ابن عاشور 

 جميل السحلوت نور الغسق  2 2294/018

 توفيق بكار مقدمات  2 2295/018

 عبد الرحمان الكبلوطي ديوان محمد الفايز القيرواني  2 2296/018

االجناس االدبية من الضبط الى العبور مقاالت   2 2297/018
 وفصول مترجمة

 االمين بن مبروك

فن الرحلة في الرواية العربية من خالل  3 1 2290/018
 الرحمان منيف لعبد( االشجار واغتيال مرزوق)

 بلقاسم مارس

 نبيل راغب8د اساسيات النقد الفني  2 2299/018

 عبد الحكيم حسان8د صالت االدب العربي باالداب الشرقية والغربية  3 2388/018

 طه وادي8د شعر ناجي الموقف واالداة  2 2381/018

 عبد الرحيم الكردي8د نقد المنهج في الدراسات االدبية  3 2382/018

 احمد سعد محمد8د مدخل الى البالغة العربية  2 2383/018

 عبد العزيز ابو سريع يس8د بالغة القصر دراسة نقدية تحليلية  2 2384/018

 تقنيات السرد الشعري في الشعر العربي الحديث  3 2385/018
 

 حسن البنداري8د

النقد المسرحي عند محمد مندور بين النظرية   3 2386/018
 والتطبيق

 عفاف عبد هللا هاشم يماني8د

 غازي طليمات واخرون8د الشعراء في عصر النبوة والخالفة الراشدة  2 2387/018

 غازي طليمات واخرون8د النثر في عصر النبوة والخالفة الراشدة  3 2380/018

 غازي طليمات واخرون8د الشعراء في العصر االموي  2 2389/018

 غازي طليمات واخرون8د في العصر االموي النثر  2 2318/018
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 غازي طليمات واخرون8د الشعر في العصر االموي  1 2311/018

 رجاء ابو علي8د االسطورة في شعر أدونيس  1 2312/018

 سعدي يوسف مقاالت غير عابرة  2 2313/018

مقام التحول هوامش حفرية على المتن   2 2314/018
 االدونيسي

 احمد دلباني

 داليا احمد موسى8د االحالة في شعر أدونيس  2 2315/018

 واجدة مجيد االطرقجي التشبيهات القرآنية والبيئة العربية  1 2316/018

وتحقيق محمد  البن هشام شرح بانت سعادة  1 2317/018
 عكاشة

النص القرآني بين سلطة الموروث والقراءات   2 2310/018
 المعاصرة

 أسامة غالي

رامة ))المشهد االخر في كتابة الذات في   2 2319/018
 الدوار الخرائط(( والتنين

 محمد الناصر العجيمي8د

عائلة بسكوال دوارتي رواية نقلها من االسبانية   2 2328/018
 الى العربية

 جمعة شيخة8د
 كاميلو خوس شيال

 الجوزيةابن قيم  موسوعة االعمال الكاملة جامع االداب 4 1 2321/018

 أبو نصر الفارابي الرسائل الفلسفية الصغرى 4 2 2322/018

 محمد أبو زريق دراسات في الفن التشكيلي االردني المعاصر  2 2323/018

 محي الدين طالو مجاالت في الفنون التطبيقية الحفر على الخشب   2 2324/018

 احمد صقر8د دراسات في المسرح العربي الكوميدي المعاصر  2 2325/018

 سهى ابراهيم عبد السالم8د الواقعية في المسرح المعاصر  2 2326/018

 العزيز ابو سريع يس8د التشبيه البالغي رؤية حديثة لقواعده وقضاياه  1 2327/018

 محمود بن جماعة من رسائل الكندي  2 2320/018

 عمر عيالن في مناهج تحليل الخطاب السردي  1 2329/018

دراسات في الفنون الشعبية الشعر الصوفي   1 2338/018
 الشعبي

 ابراهيم عبد الحافظ8د

 نوال عباس ما كتبته نوال عباسي  1 2331/018

 اتجاهات الهجاء في القرن الثالث الهجري  1 2332/018
 

 قحطان رشيد التميمي

القرى في الموروث الحضاري االدبي   2 2333/018
 العربواالجتماعي عند 

 عبد الحسين الجنابي

 يحيى الراضي ابن عربي انموذجا الحب في التصوف االسالمي  2 2334/018

 علي محمد إسبر ماهية الوعي الفلسفي  2 2335/018

أبو عبد هللا محمد لسان الدين  اللمحة البدرية في الدولة النصرية  2 2336/018
 ابن الخطيب
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 رمضان الصباغ8د دراسة جماليةعناصر العمل الفني   2 2337/018

أبو الفرج عبد هللا بن الطيب  الشرح الكبير لمقوالت أرسطو  2 2330/018
 البغدادي

االعمال الكاملة البن أبي شنب التكملة لكتاب   2 2339/018
 الصلة

 البن االبار
 محمد بن شنب  والفويحل

االعمال الكاملة البن أبي شنب طبقات علماء   2 2348/018
 البي غربإفريقية

 محمد بن ابي شنب البي عرب

االعمال الكاملة البن أبي شنب عنوان الدراية   2 2341/018
 فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية

 الشيخ أبي العباس الغبريني

االعمال الكاملة البن أبي شنب البستان في ذكر   2 2342/018
 االولياء والعلماء بتلمسان

 مريم التلمسانيابن 

 جميل السلحوت الحصاد الماتع في ندوة اليوم السابع  2 2343/018

 جواد الزيدي8د اصرعحدود االقتناء في التشكيل العربي الم  2 2344/018

شرح البديعية المسماة بالفتح المبين في مدح   3 2345/018
 االمين

 عائشة الباعونية. العالمة 
 رضا رجب. تحقيق 

 معتز الحلبي مبادئ الفن التشكيلي  2 2346/018

 نادي ساري الديك8د عالمات متجددة في الرواية الفلسطينية  2 2347/018

 أبي منصور الثعالبي تحسين القبيح وتقبيح الحسن  2 2340/018
 شاكر العاشو. تحقيق 

تشخيص االخر مسرحة السرديات الشخصية في   1 2349/018
 مسرح البالى باك

 نيك راو

 عبد الرحمن عبد الحميد علي8د االدب العربي العصر االسالمي واالموي  1 2358/018

النص االدبي في العصر الحديث بين الحداثة   1 2351/018
 والتقليد

 عبد الرحمن عبد الحميد علي8د

بالط بني رزيك )الشعر في العصر الفاطمي   1 2352/018
 (نموذجآ

 زين كامل الخويسكي انيأم

جمهرة النثر النسوي في العصر االسالمي   2 2353/018
 واالموي معجم ودراسة

 ليلى محمد ناظم الحيالي8د

موسوعة الخيام رسالة العلمية والفلسفية   2 2354/018
 واالدبية

 رحيم رضازاده ملك8د

 عبد العزيز عتيق8د علم البديع  1 2355/018

 سعد سليمان حموده8د دروس في البالغة العربية  1 2356/018

 سامي مكي العاني8د اتمام الوفاء في معجم القاب الشعراء  2 2357/018

أسامة بن مرشد بن علي بن  البديع في البديع في نقد الشعر  1 2350/018
 منقد

 سكوت8ويلبرس خمسة مداخل الى النقد االدبي   1 2359/018
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 طالب الجنابي8د الداخلنظرية التطور الداروينية نقد من   1 2368/018

 عبد الرضا علي االسطورة في شعر السياب  1 2361/018

 سالم عبد الرزاق سليمان8د التناص في شعر فوزي عيسى  1 2362/018

 عبده عبد العزيز قلقيلة8د أبيات المعاني في شعر المتنبي  1 2363/018

دراسات أدبية نظرة جديدة في موسيقى الشعر   1 2364/018
 العربي

 علي يونس8د

 احمد محمد عطية دراسات أدبية أصوات جديدة في الرواية العربية  1 2365/018

 الحسيني الحسيني معدي8د روائع الشعر الجاهليموسوعة   1 2366/018

 حافظ ابراهيم المؤلفات الكاملة الديوان  2 2367/018

صفوة المؤلفات الكاملة رسائل االحزان   2 2360/018
 أوراق الورد8السحاب االحمر 8

 مصطفى صادق الرافعي

غرب النص قراءة في تضاريس القصيدة   3 2369/018
 المغربية الحديثة

 عبدالقادر جبار

 فليح كريم الركابي8د الزهر والندى دراسات في النقد االدبي الحديث  2 2378/018

 فليح مضحي السامرائي8د جماليات التشكيل والتعبير في القصيدة الحديثة   2 2371/018

الذات الشاعرة من حيوية التجربة الى فضاء   2 2372/018
 التشكيل 

 فليح مضحي السامرائي 8د
 مويد مرعي.د

تمظهرات النص الشعري الحديث   5 2373/018
 التشكيل،الفضاء،الرؤية

 طالل زينل سعيد

 مصطفى مزاحم شظايا الماس قراءة جماليات في نصوص   2 2374/018

أبو القاسم الشابي مالمح الموت والحياة في   2 2375/018
 شخصية الشابي وشعره

 جان طنوس
 وابو القاسم الشابي

تجليات الرماد دراسة في البنية الفنية لشعر عبد   2 2376/018
 الكريم راضي جعفر

 تغريد مجيد حميد محمود

 فيديريك لوركا قصيدة الغناء العميق وأغان غجرية  2 2377/018

 احالم معموري  الخطاب السردي عند أحالم مستغانمي  3 2370/018

شعر علي بن محمد العلوي الكوفي االتجاه   3 2379/018
 والصورة والمفقود

 عطية محمود حسنين8د

 الغفارهدى عطية عبد  جماليات المكان في الشعر المعاصر   2 2308/018

مؤتمر قصيدة النثر المصرية في االبداع متسع   2 2301/018
 للجميع ينابيع تصنع نهر

 ابراهيم موسى النحاس واخرون

جان جينيه صورة شخصية لرجل هامشي   2 2302/018
 بامتياز

 ارنو مالغورن

 فرانسوا بيرو الجمهور والطبقة  2 2303/018

 احمد برقاوي كوميديا الوجود االنساني  2 2304/018

 محمد فوزي حمزة ديوان حافظ ابراهيم الديوان الكامل   2 2305/018
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 احمد محمد عبد الهادي ( م1934 - 1989ديوان ابي القاسم الشابي   2 2306/018

 نويل باربر امرأة من القاهرة  2 2307/018

التشكيل بالصورة في الخطاب الرومانسي شعر   3 2300/018
 مغربيعبد القادر ال

 حافظ المغربي8د

 جبرائيل جرجي عبدوكة8د وصور التغيير 88طرفة بن العبد موقف فتى  2 2309/018

 هنري ميلر الكتب في حياتي  2 2398/018

 خالدة سعيد الثقافة والحرية  2 2391/018

 عبد االمير االعسم8د ابو حيان التوحيدي كتاب المقابسات  2 2392/018

خصائص االسلوب في شعر محمد مهدي   4 2393/018
 الجواهري

 فوزي علي صويلح8د

 احمد بلخضر8د نمطية الصورة التشبيهية في الخطاب القرآني  1 2394/018

المثقف العربي االسالمي بين السلم وثقافة   2 2395/018
 الحرب

 البشير العربي8د

 إدواردوغاليانو أطفال الزمن تقويم للتاريخ البشري  2 2396/018

 نصيف جاسم محمد8د في فضاء التصميم الطباعي  2 2397/018

 مجدي سيد عبد العزيز مثل 2588الموسوعة في االمثال   2 2390/018

 حسن توفيق شعر بدر شاكر السياب   1 2399/018

 مشحن حردان مظلوم الدليمي8د التأويل في النقد العربي   2 2488/018

 محمد خداشتحقيق  ديوان المتنبي  1 2481/018

 حامد صالح جاسم شعر تحت ظالل القلب نثرت كلماتي  1 2482/018

 حامد صالح جاسم ومضات رقميه/ شعر   1 2483/018

 ثائر العذاري. د االيقاع في الشعر العربي الحديث  1 2484/018

 سيد غازي . د ديوان الموشحات االندلسية   1 2485/018

 صفاء ذياب تمثالت العجيب في السيرة الشعبية العربية   1 2486/018

تجليات نقدية ( الثوابت والدالالت)ن علوحة الظ  2 2487/018
 معاصرة

 فاضل بنيان محمد8د

 داود سلوم8د شعر الكميت بن زيد االسدي  2 2480/018

السحر المضاد قراءة انثروبولوجية اجرائية في   2 2489/018
 االولى للقناعالمكونات 

 عبد الستار البدراني8د

 بان كاظم مكي8د (ابن فركون انموذجآ)بنية الشعر االندلسي   3 2418/018

 هارولد بلوم فن قراءة الشعر  2 2411/018

 لعبة الغدر بؤس الملك المخادع قارورة العطر  2 2412/018
 اربع مسرحيات

 وجدي العاني

 سويدمانيا  اعواد ثقاب  4 2413/018
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 زين كامل الخويسكى8د االقليد في العروض والقافية  1 2414/018

فضاء الرؤية واليات المنهج الجمالي والثقافي   2 2415/018
 في خطاب محمد صابر عبيد النقدي

 فليح مضحي السامرائي8د

 فواز حداد الولد الجاهل  1 2416/018

 للبحتري طريفيمحمد نبيل  للبحتري كتاب الحماسة 2 1 2417/018

البديهة واالرتجال في الشعر العباسي حتى نهاية   2 2410/018
 القرن الثالث الهجري

 مضر نوري شاكر االلوسي8د

الطيروداللته في البنية الفنية والموضوعية   3 2419/018
 للشعر العربي قبل االسالم

كامل عبد ربه حمدان . د
 الجبوري

 التكروريعصام  كالم يعنيني  2 2428/018

 فواز حداد قصص/الرسالة االخيرة  1 2421/018

ظالل يانعة قراءات في التراث العلمي والثقافي   1 2422/018
 العربي

 علي حداد8د

فروض الهوى (  139) موسوعة الثقافية   1 2423/018
 غدادي بال

 علي حداد8د

 سعيد بوطاجين8د المحكي الروائي العربي اسئلة الذات والمجتمع  1 2424/018
 اشراق بو طاجي

 نوري حمودي القيسي8د تاريخ االدب ما قبل االسالم  1 2425/018

 صادق التميمي. د رواية/بصراوية  1 2426/018

 ياسين طه حافظ مخاطبات الدرويش البغدادي  2 2427/018

اسلوبية الحجاج التداولي والبالغي تنظير   2 2420/018
 وتطبيق

 صادقمثنى كاظم 8د

 فاضل عبود التميمي8د شعريتها/ انواعها / المقالة العربية تجنيسها   1 2429/018
 لطيفة عبد هللا الحمادي. د

 سمير الخليل8د مقتربات السرد الروائي   3 2438/018

 نادية هناوي8د منازع التجريب السردي في روايات جهاد مجيد   2 2431/018

 اديب كمال الدين شعر/في مرآة الحرف  1 2432/018

 سمير الخليل8د تحوالت الصوفي االخير ومراياه  2 2433/018

نصوص التلبيات قبل االسالم ومضات من وحدة   1 2434/018
 الفكر والمصير

 عادل جاسم البياتي8د

 احمد ناهم8د زوايا النقد الحديث   1 2435/018

تطبيقية في نقد النقد تأصيل نظري ودراسة   1 2436/018
 منجز ياسين النصير

 رشيد هارون. د

 اسراء حسين جابر. د اسلوبية القص في الرواية العربية الحديثة   1 2437/018

 مالك المطلبي8د النص الكامل للمسلسل التلفزيوني التنبي  1 2430/018
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 سامان جليل ابراهيم8د شعر المفضليات مقاربة سايكولوجية تأويلية  3 2439/018

 غالب مطلبي االشياء الغائبة   1 2448/018

 انمار الجراح  الصد والوصال   1 2441/018

 عالء حسين البدراني8د فاعلية االيقاع في التصوير الشعري  1 2442/018

صورة المرأة بين روايات احسان عبد القدوس   1 2443/018
 هـ دراسة مقارنة 8وروايات لورانس د

 الجبوريفاروق سعد جمعة 

 عقيد خالد العزاوي8د التصوير القرآني وسياقاته الداللية  1 2444/018
 رعد البرزتي.أ

 صالح هويدي.د الضوء والفراشة  1 2445/018

في المسرح " الف ليلة وليلة"توظيف حكايات   1 2446/018
 العراقي

 سلوى جرجيس سلمان.د

 سنان عبدالعزيز عبدالرحيم.د أبراهيمقضايا الخطاب السردي عند عبدهللا   1 2447/018

همس السواقي حكايات من عصري   1 2440/018
 الجليدوالرماد

 جبير صالح القرغولي.د

 عباس محمود العقاد أشباح األصيل  1 2449/018

دليل مصطلحات الدراسات الثقافية و النقد   2 2458/018
 الثقافي 

 سمير الخليل.د

 بشرى عبد المجيد تاكفراست.د غائية االبداع وتجربةالنقد الشعراء النقاد  1 2451/018

رافع عبداللطيف النائب و ضياء  نسق التالزم بين السياب والنائب  1 2452/018
 مصطفى

 أبراهيم عبد المجيد غواية األسكندريةماوراء الكتابة  1 2453/018

خطاب المرأة في المعجم العربي مقاربة   1 2454/018
 سوسيولغوية

 سهى فتحي نعجة. د

 حسين مصطفى غوانمة. د بالغة الحذف في التراكيب القرآنية  1 2455/018

 رحيم الغرباوي. د محاضرات في أساليب البيان العربي  1 2456/018

 ابي سهل الزوزني قشر الفسر  1 2457/018

 ابي سعيد الحسن السكري شرح اشعار الهذليين  1 2450/018

 زين الدين عبد القادرالفاكهي المغلقات فتح 4 1 2459/018

 قيس كاظم الجنابي. د جماليات السرد العربي القديم  1 2468/018

 عادل كتاب نصيف العزاوي. د حسين مردان االعمال الشعرية 2 1 2461/018

 اسيل محمد ناصر أثر الترميز الفني في شعر الغزل العذري  3 2462/018

 أسعد محمد علي النجار. د أعالم العربيةمعجم وفيات   2 2463/018

بين  جهود المستشرقين في التراث العربي 3 1 2464/018
 التحقيق والترجمة

 محمد عوني عبد الرؤوف. د

 محمد مرتاض. د الشعر الوجداني في المغرب العربي  1 2465/018
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 محمد عديل عبد العزيز. د التداولية وتحليل الخطاب الجدلي  1 2466/018

 علي محمد اليوسف اشكالية الثقافي العربي  1 2467/018

 محمد مرتاض. د مفاهيم جمالية في الشعر العربي القديم  1 2460/018

المركزية الفربية اشكالية التكوين والتمركز حول   1 2469/018
 الذات

 عبد هللا ابراهيم. د

 محمد مرتاض. د والحديثنظرية القراءة ومستوياتها بين القديم   1 2478/018

 مجيد الماشطة. د مدارس النقد االدبي الغربي الحديث  2 2471/018

 عباس علي الفحام. د دراسات في الشعر العربي  2 2472/018

 فرحان بدري الحربي. د الشعر العربي الحديث  2 2473/018

 فايز الداية. د االسلوبية الداللية في االدب العربي  2 2474/018

 علي شعبان. د معترك الحداثة   1 2475/018

 هناء جواد. د تداعيات الذات في الشعر االندلسي  2 2476/018

الصورة المحلية بين الرؤى اليومية والبعد   2 2477/018
 العالمي

 احمد عبد حسين الفرطوسي. د

 العزاويعلي اسماعيل  صورة القيم االخالقية في نثر العصر الجاهلي  2 2470/018

 محمد قدور تاج. د االدب العربي في ميزان االستشراق  2 2479/018

 جريجور شولر نظرية االدب االرسطية العربية  1 2408/018

غالم علي ازاد الحسيني  سبحة المرجان في اثار هندستان  1 2401/018
 الواسطي البلكرامي

 محمد الحسناوي دراسة جمالية بيانية  2 2402/018

 مصطفى مجبل متعب جماليات اللغة السردية  2 2403/018

 عزيز حسين علي الموسوي. د النص المفتوح في النقد العربي الحديث  3 2404/018

 عامر بن عبد هللا البيتي. د الماخذ على فصاحة الشعر  1 2405/018

 عبد الفتاح الزين. د بين االصالة والحداثة  1 2406/018

 نصر سامي الجسد في الشعر محمود درويش  1 2407/018

 محمد سلمان مرزوق الرقب ظاهرة التصعيد الخطابي في السور المكية  1 2400/018

 معمر منير العاني. د تجليات النقد اللغوي المعاصر في خطاب التفسير  2 2409/018

 سعيد جاسم الزبيدي. د في مواجهة النص  2 2498/018

 محمد عبد هللا زرمان. د الثقافي مقاربة في االبعاد والتجليات التواصل  1 2491/018

 خالد محمد فارس. د معجم الفنون االدبية 2 1 2492/018

 موسى سامح ربابعة. د آليات التأويل السيميائي  1 2493/018

 حميد ادم ثويني. د دراسة وتطبيق عبر العصور االدبية فن األسلوب  1 2494/018

العنوان حقيقته وتحقيقه في الكتاب العربي   1 2495/018
 المخطوط

 عباس احمد ارحيلة. د

 خالد التوزاني. د أدب العجيب في الثقافتين العربية والغربية  1 2496/018
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االستعارة المرفوضة في الموروث البالغي   1 2497/018
 والنقدي

 احمد يوسف علي. د

 عمر عتيق. د معجم مصطلحات علم البالغة  2 2490/018

 سعد علي جعفر المرعب. د فن الهجاء في شعر العصر العباسي االول  1 2499/018

 حسني عبد الجليل يوسف. د اساليب االستفهام في الشعر الجاهلي  1 2588/018

 علي حسين يوسف. د ما بعد الحداثة وتجلياتها النقدية  1 2581/018

 عبد القادر الرباعي. د رؤية جدلية الثقافيجماليات الخطاب في النقد   1 2582/018

 جاسم حميد جودة. د الظاهراتية والرمز  1 2583/018

 علي حسين يوسف. د دراسات في االدب واللغة  1 2584/018

 رحمن غركان. د مناهج النقد البالغي  1 2585/018

االداء القصصي في اشعار ايام العرب في   1 2586/018
 الجاهلية

 فراك علي الحسانينزار 

النقد العربي المعاصر دراسة في المنهج   1 2587/018
 واالجراء

 علي حسين يوسف. د

 فرحان بدري الحربي. د االسلوبية والتحليل االدبي  1 2580/018

الرسائل السلطانية في عصر بني النثر االندلسي   1 2589/018
 االحمر

 عزيز حسين علي الموسوي. د

 هناء جواد. د القيم الجمالية في الشعر العربي القديم  1 2518/018

 باسم خيري خضير. د التداولية وتحليل الخطاب   1 2511/018

 شوقي علي الزهرة. د االسلوب بين عبد القاهر وجون ميرى  1 2512/018

 كاظم جاسم منصور العزاوي. د التداولية في الفكر النقدي  3 2513/018

 صفاء عبيد حسين الحفيظ. د الحر خارج الوطن الشعر  1 2514/018

 صالح حسن حاوي بالغة االقناع في الخطاب النقدي القديم  1 2515/018

 علي حسين يوسف. د المصطلح النقدي الترجمة والتوظيف  1 2516/018

 شيخة حمد عبد هللا العطية. د ضوابط الرواية دراسة تأصيلية  1 2517/018

 بسمة عروس التفاعل في االجناس االدبية  2 2510/018

 عبلة سالم الشرعة مدخل الى الشعر العربي القديم  1 2519/018

 وسام حسين جاسم العبيدي الجواهري ناقدا    2 2528/018

التحديث في النص الشعري دراسة نقدية في   1 2521/018
 شعر بدر شاكر السياب

 عالء هاشم مناف. د

 حمادة تركي زعيتر. د جماليات المكان في الشعر العباسي  1 2522/018

 عبد الهادي خضير الحطاب. د المتنبي في معيار النقد البالغي  1 2523/018

مقامات شعرية مقاالت في الشعر العربي   1 2524/018
 المعاصر

 حسن الغرفي. د

 االسدي عبد الكاظم فاضلسامر  في القرن العشرين مفاهيم حداثة الشعر العربي  1 2525/018
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 رمضان عبد الهادي. د روائع البيان في الخطاب االمام  1 2526/018

 حسين علي محمد. د االدب االسالمي وقضاياه المعاصرة  1 2527/018

رؤية تحليلية في االدب القصصي وجماليات   1 2520/018
 النص

 احمد زلط. د

 ديعلي شناوة الوا. د الجماليالنقد الفني والتنظير   1 2529/018

سعاد عبد الوهاب العبد . د الشعر العربي الحديث البنية والرؤية  1 2538/018
 الرحمن

الشعر في المشرق العربي في العصر الوسيط   1 2531/018
 هــ 1213هــ الى  656من سنة 

 محمد شاكر الربيعي. د

الجاهلية المعجم الفاخر بالنساء الشواعر في   1 2532/018
 وصدر االسالم

 جواد كاظم خلخال الشيباني. د

جهود استشراقية معاصرة في قراءة الشعر   1 2533/018
 العربي القديم

 عبد القادر الرباعي. د

 ريناته ياكوبي دراسات في شعرية القصيدة العربية الجاهلية  1 2534/018

 محمود حامد ممدوح. د الرواية واثرها في النقد االدبي  1 2535/018

 خلود محمد عدوان غربة الراعي بين النظرية والتطبيق  1 2536/018

 صباح نوري المرزوك. د االدب االسالمي  2 2537/018

مكسيميليانوس بن . بتصحيح  الف ليلة وليلة 12 1 2530/018
 هابخط

 

عبد الوهاب البياتي وعي العصر والبنية   2 2539/018
 الشعرية الحديثة

 مباركمحمد 

 التهامي العماريمحمد  حقول سيميائية  1 2548/018

 احمد زهير رحاحلة. د القصيدة الطويلة في الشعر العربي المعاصر  1 2541/018

 كريم مهدي المسعودي. د الوطن في شعر السياب الداللة والبناء  2 2542/018

 عبد الحسن حسن خلف. د القصيدة الجاهلية في النقد العربي القديم  1 2543/018

في معرفة الخطاب الشعري داللة الزمان وبالغة   1 2544/018
 الجهة

 اسماعيل شكري

 عمار حازم محمد العبيدي. د الخيال الشعري في القصائد العشر الطوال  2 2545/018

فسحة النص النقد الممكن في النص الشعري   2 2546/018
 الحديث

 عبد العظيم رهيف السلطاني. د

 اسعد محمد علي النجار. د التطبيق العروضي  3 2547/018

 شوقي ضيف. د العصر العباسي الثاني   1 2540/018

 شوقي ضيف. د العصر االسالمي  2 2549/018

 محمد عفيفي مطر االعمال الشعرية الكاملة  1 2558/018

 حسن البنداري. د البنيات الكاشفة عند نجيب محفوظ  1 2551/018
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 امال فوزي محمد امين. د تطبيقات في علم البديع من تفسير البحر المحيط  1 2552/018

 بارقة ابو الشون الهروب الى رضاب السحب  1 2553/018

 ابي الحجاج الشنتمري كتاب الحماسة  1 2554/018

 شعراء بابل في نصف قرن  1 2555/018
 م  2818 - 1968 

 سعد الحداد. د

 العمل االدبي من المعنى الى الشكل   1 2556/018
 مدخل معرفي اسالمي

 عباس امير

 كريم علكم الكعبي. د ابن معصوم المدني ادبيا وناقدا  1 2557/018

 ابراهيم السامرائي. د اشتات في االدب واللغة  1 2550/018

 ابي المنصور علي صردر ديوان صردر  1 2559/018

 عبد هللا محمد الخطيبابو  كتاب المجالس  1 2568/018

االفق التداولي نظرية المعنى والسياق في   1 2561/018
 الممارسة التراثية العربية

 ادريس مقبول. د

 محمد رشيد السعيدي تعدد الرواة دراسات سردية في الرواية  1 2562/018

 الحياة الحب والحب الحياة  1 2563/018
 شعراء جبناء ونساء لهن عظالت

 حسن توفيق

 كامل فرحان صالح الشعر والدين  1 2564/018

صورة الذات بين ابي فراس الحمداني و محمود   1 2565/018
 سامي البارودي

 ياسر علي عبد سلمان

 الشنفري االزدي واخرون مجموع اشعار الصعاليك في العصر الجاهلي  2 2566/018

 شعر بشر بن ابي خازم االسدي  1 2567/018
 رؤية تاريخية وفنية 

 فوزي محمد امين. د
 محمد فوزي حمزة

 راوسون. ك , نسبت . هــ  القرن الثامن عشر  1 2560/018

 غراميات عمر بن ابي ربيعة   1 2569/018
 في اخباره وشعره

 فاروق سعد. د

 البي سودون البشبغاوي ديوان نزهة النفوس ومضحك العبوس  1 2578/018

 ابتسام مرهون الصفار. د جمالية التشكيل اللوني في القران الكريم  1 2571/018

 من االخذ االدبي الى التدخل النصي   1 2572/018
 لدى العرب دراسة في المصطلح والقضية

 محمد قنوش. د

 رجاء نعمة صراع المقهور مع السلطة  1 2573/018

 الباقي جلبنارليعبد  المولوية بعد جالل الدين الرومي  1 2574/018

 سامر فاضل االسدي. د البنيوية وما بعدها النشاة والتقبل  1 2575/018

 ابراهيم طه االيجاز في الموروث البالغي والقران الكريم  1 2576/018

 محمد جبريل مصر المكان دراسة في القصة والرواية  1 2577/018
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واالبتكار في ابن سناء الملك ومشكلة العقم   1 2570/018
 الشعر

 عبد العزيز االهواني. د

 حسن حسين ثالثية البردة بردة الرسول صلى هللا عليه وسلم  1 2579/018

 هوميروس الياذة  1 2508/018

 فائق مصطفى احمد. د في النقد االدبي الحديث منطلقات وتطبيقات  1 2501/018
 عبد الرضا علي. د

 سهى محمد حسن الطريحي اوراق المحطة االخيرة   1 2502/018

 الزاهدة التائبة رابعة العدوية   1 2503/018
 شهيدة الحب االلهي

 رشيد سليم الجراح

 سمر الضوى روائع نزار قباني  3 2504/018

 عبد اللطيف افندي. ترجمة  تعريب االمثال في تاديب االطفال  1 2505/018

وقوافيه من مسرحية كليوباترا اوزان الشعر   1 2506/018
 المير الشعراء احمد شوقي

 علي محمد فاخر. د

 اشكالية تاصيل الحداثة   2 2507/018
 في الخطاب النقدي العربي المعاصر

 عبد الغني بارة

 سحر سامي. د شعرية النص الصوفي في الفتوحات المكية  1 2500/018

 العروض والقافية   1 2509/018
 التاسيس واالستدراكدراسة في 

 محمد العلمي

 صفوت عبد هللا الخطيب. د االصول الروائية في رسالة حي بن يقظان  1 2598/018

 عباس الجراري في الشعر السياسي  1 2591/018

 احمد هيكل. د االدب االندلسي من الفتح الى سقوط الخالفة  1 2592/018

 فضل حسن عباس. د االصالة والتبعيةالبالغة المفترى عليها بين   1 2593/018

اقانيم الالمعقول قراءة نقدية في التقليد   1 2594/018
 واالسطورة والخرافة

 احمد بن مبارك النوفلي

 عبد هللا عسكر. د الصدام االيديولوجي وهوية الذات  1 2595/018

 نبيل سليمان جماليات وشواغل روائية  1 2596/018

 حسن بدوح. د مقاربة تداولية المحاورة  1 2597/018

خمريات ابي نواس دراسة تحليلية في الشكل   1 2590/018
 والمضمون

 ايمن محمد زكي العشماوي. د

 صالح فضل. د مناهج النقد المعاصر  1 2599/018

 نوري جعفر. د الجوانب السايكولوجية في ادب الجاحظ  1 2688/018

على رقاب الشعراء سطوة الملوك واالمراء   1 2681/018
 والعلماء

 عبد القادر فياض حرفوش

 االدب العربي الحديث  1 2682/018
 مختارات من الشعر والنثر 
 

 خليف جاسم السلطاني طالب. د
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المسجد بين الشعراء العربية والفارسية   1 2683/018
 والتركية واالوردية

 دراسة في االدب االسالمي المقارن 

 حسين مجيب المصري

 في العروض والشكل البصري   1 2684/018
 قراءة تناصية في الحداثة الشعرية العربية

 محمد جودت. د

 اثير اسعد الطائي الهروب  1 2685/018

 عبد الكبير الخطيبي. د المغرب العربي و قضايا الحداثة  1 2686/018

 محمد جودات. د تناصية االنساق في الشعر العربي الحديث  1 2687/018

في مهب التحول جدل النقد العربي الحديث في   1 2680/018
 مفهوم الشعر

 عبد الملك بومنجل. د

 مهدي صالح الجويدي. د الخطاب الشعري وتفاعل االبنية الثقافية  1 2689/018

 سعدية احمد مصطفى البقاء والغناء في شعر ابي المتاهية  1 2618/018

 مختارات من الشعراء الرواد في لبنان   1 2611/018
1988 - 1958 

 عصام محفوظ

 النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية  1 2612/018
 نحو كتابة عربية رقمية

 سعيد يقطين

 عبد الرحيم مراشدة. د الخطاب السردي والشعر العربي  1 2613/018

 التصوير البياني  1 2614/018
 في شعر لسان الدين ابن الخطيب 

 ابتسام محمد فيود. د

 رحمن غركان. د القراءة -التجربة  -علم المعنى الذات   1 2615/018

 سعيد السريحي غواية االسم سيرة القهوة وخطاب التحريم  1 2616/018

الترجمة واعادة الكتابة والتحكم في السمعة   2 2617/018
 االدبية

 اندريه لوفيفر

معجم االدبيات والكواتب العراقيات في العصر   1 2610/018
 الحديث

 جواد عبد الكاظم محسن

البالغة القرانية دراسة في جماليات النص   1 2619/018
 القراني

 واخرون احمد درويش. د

 نظرية ترتيب الكلمات في العربية   1 2628/018
 شعر المتنبي انموذجا

 ابراهيم خليفة شعالن. د

لغة العيون قراءة خطاب العين في الشعر العربي   1 2621/018
 القديم دراسة اسلوبية

 ضياء غني لفتة. د
 واخرون

من فنون النثر العربي السيرة الغيرية لزهرات   1 2622/018
 برية

 طالب محمد اسماعيل. د

دراسات نقدية ونماذج حول بعض قضايا الشعر   1 2623/018
 المعاصر

 

 منصور عز الدين. د
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الكتابة المستحيلة نماذج من الرواية العالمية   1 2624/018
 المعاصرة

 عالء طاهر. د

 علي الغريب محمد الشناوي. د شعر ابي عمر ابن حربون الشلبي  1 2625/018

 الموشحات واالزجال االندلسية  1 2626/018
 في عصر الموحدين 

 فوزي سعد عيسى. د

 جيرار دولودال او نظرية العالماتالسيميائيات   1 2627/018

 عبد المنعم خفاجي. د االصالة والتجديد في روائع الشعر العربي  1 2620/018

 احمد مطلوب. د القروي شاعر العروبة في المهجر  1 2629/018

 عيد. يوسف م . د الحواسة في االشعار االندلسية  1 2638/018

 شعرية الكتب واالمكنة  1 2631/018
 التعبير والتصوير في شعر عبدهللا رضوان نظم

 محمد صابر عبيد. د

 االمراء االمويون الشعراء في االندلس  1 2632/018
 

 ابراهيم بيضون. د

 الفواعل السردية   1 2633/018
 دراسة في الرواية االسالمية المعاصرة

 بان البنا

 عالية صالح. د مقاربات في الخطاب الروائي  1 2634/018

 محمد الصادق عفيفي. د النقد التطبيقي والموازنات  1 2635/018

اسلوبية البيان العربي من افق القواعد المعيارية   1 2636/018
 الى افاق النص االبداعي

 رحمن غركان. د

 محمد رضوان الداية. د في االدب االندلسي  1 2637/018
 

 عزة محمد جدوع. د الحديثعن محاوالت التجديد في ايقاع الشعر   1 2630/018

 الشعر العماني الحديث   1 2639/018
 م 1928 - 1068ابو مسلم البهالني رائدا  

 محمد ناصر بن راشد المحروقي

 جماليات تلقي لغة الشعر   1 2648/018
 الشواهد الشعرية في شروح المعلقات 

 التبريزي -الزوزني -النحاس -ابن االنباري 

 السيد نهى فؤاد عبد اللطيف

 القضايا االدبية للبخالء  1 2641/018
 مقارنة بين الجاحظ والحافظ 

 احمد زلط. د

 التصوير الفني  1 2642/018
 في خطب االمام علي عليه السالم 

 عباس علي الفحام. د

 احمد حسن بسج ديوان ذي الرمة  1 2643/018

 باسم االعسم. د في الشعر والشعراء  1 2644/018

 باسم االعسم. د نقد السرد  1 2645/018

 طالب خليف السلطاني النقد االدبي الحديث  1 2646/018
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ابي نصر الفتح القيسي االشبيلي  قالئد العقيان ومحاسن االعيان  1 2647/018
 هـــ  529الشهير بابن خاقان 

 زيد بن محمد الجهني. د شعر الحرب بين البحتري والمتنبي 2 1 2640/018

 ابو الحسين الطرابلسي الرفا ديوان ابن منير الطرابلسي  1 2649/018

 سعد الدين التفتازاني المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم  1 2658/018

 عباس هاني الجراخ. د نظرات نقدية في عيون التراث  1 2651/018

 هللا القواسمة محمد عبد. د تجليات التجربة ابحاث وقراءات في االدب والفن  1 2652/018

 جاسم حميد جودة. د جمالية العالمة الروائية  1 2653/018

ابتسام السيد عبد الكريم . د الجنة في القران دراسة جمالية  1 2654/018
 المدني

مراثي الخلفاء والقادة في الشعر العباسي الى   1 2655/018
 اخر القرن الرابع الهجري 

 

 لطيفة مهداوي. د

 بهاء الدين ابي حامد الشبكي عروس االفراح في شرح تلخيص المفتاح 2 1 2656/018

 احمد السيد ابو المجد شعراء الظل في العصر العباسي االول  1 2657/018

 السيد الشريف الجرحاني  الحاشية على المطول   1 2650/018
 ابي الحسن علي

جاك  -سان دينيس  -بول ارون  معجم المصطلحات االدبية   1 2659/018
 االن فياال -

 شعر صقر بن سلطان القاسمي دراسة نقدية  1 2668/018
 

 عزيزة عبد هللا الطائي

الشعر الجاهلي في كتب المختارات الشعرية   1 2661/018
 دراسة في الشكل والمضمون

 منذر ذيب كفافي. د

 للخطيب التبريزي كتاب الكافي في العروض والقوافي  1 2662/018

 البنية الزمنية في القصة القرانية   1 2663/018
 االسترجاع واالستباق

 بشار ابراهيم نايف. د

 الملثمون في االندلس  1 2664/018
 ادب الدفاع عن االندلس

 فاطمة العبدالالت. د

 عاصم محمد امين بني عامر.د مالمح حداثة في التراث النقدي العربي  1 2665/018

 محمد رمضان الجزبي. د قتيبة ومقاييسه البالغية واالدبية والنقديةابن   1 2666/018

 دورة شوقي والمارتين 2 1 2667/018
االبحاث  ندوة الثقافة وحوار الحضارات

 والمناقشات

 عبد العزيز محمد جمعة البجالي

 النابغة الذبياني عبيد بن االبرص ديولن السفيرين  1 2660/018

 عبد الرزاق حويزي. د 622-543بن شمس الخالفة  ديوان جعفر  1 2669/018

 اسعد احمد علي. د االنسان والتاريخ في شعر ابي تمام  1 2678/018
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دراسات في االدب االسالمي واالموي الشعراء   1 2671/018
 نقادا

 عبد الجبار المطلبي. د

 عبد العزيز ابراهيم ديوان ابن حزم االندلسي  1 2672/018

 مجيد طراد. شرح  ديوان تميم بن ابي بن مقبل  1 2673/018

 معروف عبد الغني الرصافي ديوان الرصافي 5 1 2674/018

مقاربة الواقع فب القصة القصيرة المغربية من   1 2675/018
 التاسيس الى التجنيس

 نجيب العوفي

 قراءة االخر  1 2676/018
 القصيدة العربية والنظريات االجنبية

 احمد ملحمابراهيم . د

 -جماليات القصيدة االسالمية المعاصرة الصورة   1 2677/018
 التناص -الرمز 

 رابح بن خوية. د

 جندل بن المثنى الطهوي   1 2670/018
 وما تبقي من اراجيزه

 عبد الجبار عبد االمير هاني. د

 ابراهيم حمادة. ترجمه  كتاب ارسطو فن الشعر  1 2679/018
 ووتر انجرام باى.تاليف 

 رحمن غركان. د مرايا المعنى الشعري   1 2608/018

 نقد الشاعر في مدرسة الديوان   2 2601/018
 ابن الرومي نموذجا

 احمد يوسف علي. د

 جماليات القصيدة االسالمية المعاصرة   1 2602/018
 التركيب الشعري

 

 رابح بن خوية. د

 الكتانيديوان شاعر فاس عبد الرحمن   1 2603/018
 

 عبد الرحمن الكتاني الحسني

 نزار عبد هللا خليل الضمور. د السخرية والفكاهة في النثر العباسي  1 2604/018

 ناديا علي الدولة. د نقد الشعر في اثار ابي العالء المعري  1 2605/018

 انتصار خضر الدنان ديوان ابن بقي االندلسي  1 2606/018

 ابو مدين شعيب (رض) مدين شعيب الغوث ديوان ابي  1 2607/018

 المصطلح النقدي والبالغة عند االمدي   1 2600/018
 

 نوح احمد عبكل

 فوزي سعد عيسى. د الترسل في القرن الثالث الهجري  1 2609/018

 نجم عبد هللا كاظم. د في االدب المقارن مقدمات للتطبيق  1 2698/018

السيرة الذاتية في النقد العربي الحديث   1 2691/018
 والمعاصر مقاربة في نقد النقد 

 عبد هللا توفيقي. د

 عدنان علي الشريم االب في الروايةالعربية المعاصرة  1 2692/018

تصريف القول في القصص القراني دراسة   1 2693/018
 لقصة موسى عليه السالمبالغية تحليلية 

امحمد محمد صافي . د
 المستغانمي
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التفاعل البروكسيمي في السرد العربي قراءة في   1 2694/018
 دوائر القرب

 اليامين بن تومي. د
 سميرة بن حبيلس. د

 عبد هللا بن عودة العطوي. د تلقي المعلقات دراسة في االستقبال التعاقبي  1 2695/018

 درعيات شاعر الليل ابي العالء المعري   1 2696/018
 دالليةدراسة 

 شلواي عمار. د

االنواع النثرية في االدب العربي المعاصر اجيال   3 2697/018
 ومالمح

 سيد البحراوي. د

  سماء محمود الخالدي ناقدا الزمخشري  1 2690/018

 النقد في رسائل النقد الشعري  1 2699/018
 حتى نهاية القرن الخامس الهجري

 حسين علي الزعبي. د

بن سعود عبد الرحمن . د علم النفس والسلوك االنساني في شعر المتنبي  1 2788/018
 المهداوي

 اتجاهات النقاد العرب  1 2781/018
 في قراءة النص الشعري الحديث

 سامي عبابنة. د

 جماليات الشعر العربي على مر العصور   1 2782/018
 

 عيسى ابراهيم السعدي

 االيقاع في الشعر العربي الحديث  2 1 2783/018
 خليل حاوي نموذجا  

 خميس الورتاني

 نورة بنت ابراهيم العنزي العجائبي في الرواية العربية  1 2784/018

االنساق الذهنية في الخطاب الشعري التشعب   1 2785/018
 واالنسجام

 جمال بندحمان. د

 صبيح الجابر. د العربيظاهرة الغربة والحنين في الشعر   1 2786/018

 يوسف بكاريوسف  قراءات في فكر الناقد الكتابة على الكتابة  1 2787/018

 منذر ذيب كفافي. د الشكل والمضمون في الشعر الجاهلي  1 2780/018

 ابراهيم احمد ملحم. د بنائية المعنى في النص  1 2789/018

 مفاتيح القصيدة الجاهلية  1 2718/018
 

 هللا بن احمد الفيفيعبد . د

 منير عبده علي انعم. د االسلوب وفاعلية السياق   1 2711/018

 التخييل وبناء االنساق الداللية  1 2712/018
 نحو مقارنة تداولية

 سعيد جبار. د

التناص وقراءة النص الغائب في شعر خليل   1 2713/018
 حاوي من نهر الرماد الى بيادر الجوع

 الحشاشنادين طربية 

 يحيى الغندور الكوميديا االلهية على طريقة العربية الجحيم  1 2714/018

 صالح فضل. د اساليب السرد في الرواية العربية  1 2715/018

التجربة الحسية في التامل دراسات نقدية في   1 2716/018
 شعر سعدي يوسف و محمود درويش

 عالء هاشم مناف. د
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 حميد ادم ثويني. د بالغة القران الكريمفصول في   1 2717/018

 القراءة المنهجية للنص االدبي   1 2710/018
 النصان الحكائي والحجاجي نموذجا  

 البشير اليعكوبي

 شعر الزهد في العصر العباسي   1 2719/018
 

 عبد الستار محمد ضيف. د

 عباس هاني الجراخ. د مناهج تحقيق المخطوطات  1 2728/018

 القصائد المائية   1 2721/018
 دراسات اسلوبية في شعر نزار قباني

 سمير الشيخ

دراسة في الرحالة ابن جبير االندلسي البلنسي   1 2722/018
 الكناني واثاره الشعرية والنثرية

 احسان عباس. د

 ابراهيم احمد ملحم. د اهليدراسات حديثة في االدب الج  1 2723/018

 لطفي فكري محمد الجودي. د الكتابة النثرية عند ابن حيان التوحيديفعل   1 2724/018

 رفعت علي محمد سيد. د الطائيان بين عبد القاهر والنقد الحديث   1 2725/018

 المصطلح البالغي في   1 2726/018
معاهد التنصيص على شواهد التلخيص لعبد 

 هــ 936الرحيم العباسي 

 محمد خليل الخاليلة. د

 الحوار وخصائص التفاعل التواصلي   1 2727/018
 

 محمد نظيف. د

 عباس علي الفحام. د بالغة النهج في نهج البالغة  2 2720/018

 انساق التماثل في الشعر العربي المعاصر   1 2729/018
 (الصوتي  -الداللي ) 

 ابراهيم عبد هللا البعول. د
 حسام محمد ايوب. د

عزالدين  الدرس االدبي المقارنتحوالت   1 2738/018
 المناصرة  وجهودة المقارنة انموذجا

 عباس عبد الحليم عباس. د

 طالب خليف جاسم السلطاني. د دراسات ادبية ونقدية 2 1 2731/018

 االتجاه السميائي   1 2732/018
 في نقد السرد العربي الحديث

 محمد فليح الجبوري. د

 الكافيالوافي بحل   1 2733/018
 في علمي العروض والقوافي

 احمد عفيفي

 ادبية النص   1 2734/018
 محاولة لتاسيس منهج نقدي عربي

 صالح رزق. د

 المستشرقون والشعر الجاهلي   1 2735/018
 بين الشك والتوثيق

 يحيى وهيب الجبوري. د

للقاضي الشهيد حاكم  االعمال الكاملةترميم   1 2736/018
 محمد حسين

الشهيد حاكم محمد  للقاص
 حسين

 علي ناصر غالب. د اللهجات العربية لهجة قبيلة اسد  1 2737/018

 ريمون طحان االدب المقارن واالدب العام  1 2730/018
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 احسان عباس. د تاريخ النقد االدبي عند العرب  1 2739/018

 حسين الواد. د جمالية االنا في شعر االعشى الكبير  1 2748/018

 مارسيلو فيلكاس في القصة العراقية عبد هللا نيازي نموذجا  1 2741/018

 حسن عجمي الشعر العلمي  1 2742/018

 احمد علي محمد. د قضايا الفن في الشعر العباسي  1 2743/018

 المجمهرات في جمهرة اشعار العرب   1 2744/018
 دراسة فنية

عبداالله عبد الوهاب . د
 العرداوي

 حسين علي الدخيلي. د دراسات نقدية لظواهر في الشعر العربي  1 2745/018

الرؤية المستقبلية في الرواية قراءة في ادب   1 2746/018
 غسان كنفاني وعبد الرحمن منيف

 كريم مهدي المسعودي. د

 عطية عامر. د دراسات في االدب المصري القديم والحديث  1 2747/018

 احمد زنيبر جمالية المكان في قصص ادريس الخوري   1 2740/018

 الخصائص النوعية للقصة القصيرة   1 2749/018
 

 حسن لشكر. د

 النقد الروائي في المغرب العربي  1 2758/018
 اشكالية المفاهيم واجناسية الرواية

 

 بوشوشة بن جمعة. د

صورة االخر في الشعر العربي من العصر   1 2751/018
 حتى نهاية العصر العباسياالموي 

 سعد فهد الذويخ. د

يحيى . د/ادريس مقبول .د النص بين القراءة والتاويل  1 2752/018
 رمضان

 مجنون التراب   1 2753/018
 دراسة في شعر وفكر محمود درويش

 شاكر النابلسي

 جورج مارون. د علما العروض والقافية  1 2754/018

العارف ونهل الغارف للشاعر ديوان اختيار   1 2755/018
 هــ 1325محمد بن سليمان بن نوح الحلي 

 مثنى عبد الرسول الشكري. د

 فاطمة عمراني المدائح النبوية في الشعر االندلسي  1 2756/018

االمثال في النثر العربي القديم مع مقارنتها   1 2757/018
 بنظائرها في االدب السامية االخرى

 عابدينعبد المجيد . د

 نقد االستشراق والمستشرقين   1 2750/018
 في المراجع العربية

 علي بن ابراهيم النملة

 جاسم محمد حسين نطاح النقد االدبي في الدراسات القرانية  1 2759/018

 انور عليان ابو سويلم. د المطر في الشعر الجاهلي  1 2768/018

 الدين اجعيطنور  تداوليات الخطاب السياسي  1 2761/018

 فوضى االبدال في النقد العربي المعاصر  1 2762/018
 بحث في الواقع واالفاق

 عمر احمد بوقرورة. د
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محمود  بن عمر ابي القاسم ربيع االبرار ونصوص االخبار 5 1 2763/018
 الزمخشري

 محمد عويد الساير. د ابحاث ودراسات في الشعر االندلسي  1 2764/018

 تداولية المقاربات الصوفية   1 2765/018
 في الخطاب البصري

 قاسم جليل الحسيني. د

ضيغ االداء واالشكال  فنون النثر العباسي  1 2766/018
 والتطور

 عبد هللا التطاوي. د

 محمد حماسة عبد اللطيف. د االبداع الموازى التحليل النص للشعر  1 2767/018

 حماسة عبد اللطيف محمد. د اللغة وبناء الشعر  1 2760/018

نظرية علم النص رؤية منهجية في بناء النص   1 2769/018
 النثري

 حسام احمد فرج. د

 فضاء التشكيل الشعري   1 2778/018
 ايقاع الرؤية وايقاع الداللة

 محمد يونس صالح

 القصة القصيرة في مصر   1 2771/018
 1938منذ نشاتها حتى سنة 

 عباس خضر

 االغتراب وسقوط الحلم   1 2772/018
 من شعراء المعلقات الى المتنبي

 مي يوسف خليف. د

 محمد فتوح احمد. د النثر الكتابي في العصر االموي  1 2773/018

 ابراهيم فتحي الحوار بين مناهج نقد الشعر في مصر  1 2774/018
 

 الزحاف والعلة   1 2775/018
 رؤية في التجريد واالصوات وااليقاع

 احمد كشك. د

نحو تحليل ادبي ثقافي تجربة نقدية في قصيدة   1 2776/018
 النثر وخطاب االغنية

 جميل عبد المجيد. د

ادبية البنية النصية في ضوء العملية االبداعية   1 2777/018
 والممارسة النقدية

 محمد لخضر زبادية. د
 حبيبة الطاهر مسعودي

 محمد حماسة عبد اللطيف. د العربيةالبناء العروضي للقصيدة   1 2770/018

 جواد كاظم خلخال الشيباني.د شعر القرى قبل االسالم  1 2779/018

 انتاج المعنى في الشعر العباسي   1 2708/018
 حتى نهاية القرن الثالث الهجري

 محمد نوري عباس. د

تجليات النقد السيميائي في مقاربة السرد العربي   3 2701/018
 القديم

 محمد فليح الجبوري. د

 اثر تحليل نصوص ادبية مختارة في   1 2702/018
 االداء التعبيري

 حمزة هاشم السلطاني

اغواء التاويل واستدراج النص الشعري   1 2703/018
 بالتحاليل النحوي

 سعد كموني. د
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 االء علي عبود الحاتمي. د معجم مصطلحات واعالم 2 1 2704/018

 احمد كشك. د وااليقاعاللغة   1 2705/018

 محمد جابر فياض. د التورية وخلو القران الكريم منها  1 2706/018

 عبد الوهاب حسن حمد. د التغليب في القران الكريم   1 2707/018

 محمد الرحموني ادبيات النقد الذاتي في الفكر العربي  1 2700/018

 ظواهر اسلوبية في القران الكريم   1 2709/018
 التركيب والرسم وااليقاع

 عمر عبد الهادي عتيق. د

 صورة المجنون في المتخيل العربي   1 2798/018
 منذ العصر الجاهلي حتى القرن الخامس الهجري

 وسام حسين جاسم العبيدي. د

 علي حسين يوسف. د اشكاليات الخطاب النقدي العربي المعاصر  1 2791/018

المماثلة الى انماط المغايرة دراسة من بنايات   1 2792/018
ثقافية النساق البداوة والحضارة في الشعر 

 العربي

 شيماء نزار عايش. د

 حسين علي يوسف تمثالت السيرة الذاتية في روايات احمد خلف  3 2793/018

 وسن صالح حسين. د تحت مجهر البالغة  1 2794/018

الصوفية في شعر ايقونة الحرف وتأويل العبارة   1 2795/018
 اديب كمال الدين

 عبد القادر فيدوح. د

 ستار عبد هللا تحت خط النزوح  1 2796/018

 غرام الربيعي ال احد سواي يجيدك نص نثري  2 2797/018

 حامد صالح جاسم ومضات رقمية  1 2790/018

 فائق عبد حميد. د ظاهرة التمرد في شعر مظفر النواب  1 2799/018

 شوقي ضيف. د العصر الجاهلي تاريخ االدب العربي  1 2088/018

 احمد مطلوب. د جذور الشعر الحر  1 2081/018

 فائق مصطفى. د المقالة االدبية واالستنارة  1 2082/018

 عز الدين المناصرة االعمال الشعرية 2 1 2083/018

 غزاي درع الطائي خبز عراقي ساخن كتاب شعري  2 810/2804

الخصائص االسلوبية في كتاب االمام علي الى   1 2085/018
 واليه على البصرة عثمان بن حنيف

 عمار حسن الخزاعي

جدل النص التسعيني دراسة عن الجيل التسعيني   1 2086/018
 في الشعر العراقي وعالقته باالجيال االخرى

 علي سعدون

 فاضل عبود التميمي. د والتلقيالبالغة العربية من التخيل الى القراءة   1 2087/018
 بشرى عبد المجيد تاكفراست. د

 جالل عبد هللا خلف. د التمرد االجتماعي والفني في شعر الجواهري  3 2080/018

انماط الصراع السياسي والتطور االبداعي في   1 2089/018
 شعر الجواهري

 جالل عبد هللا خلف. د
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عالم علي بدر الروائي  االنتلجينسيا العراقية في  1 2018/018
 دراسة في الرؤى والتمثالت

 محمد فاضل المشلب

 اضاءات نقدية في اجناس نثرية   1 2011/018
 المسرحية -القصة  -الرواية 

 فاطمة عيسى ابو رغيف

 اسماعيل عوض الالمي وشخصت رمحا    1 2012/018

االعمال الشعرية غيوم ارضية عالمتي الفارقة   1 2013/018
 ازدهارات المفعول به

 سلمان داود محمد

 جالل عبد هلل خلف. د مرافئ القافية  1 2014/018

 في نهج البالغة ( ص ) صورة النبي   1 2015/018
 

 ناجح جابرالميالي. د

في النثر العربي  عليه السالم اثر كالم االمام علي  1 2016/018
 حتى نهاية القرن الثاني للهجرة 

 الحسن البصري وابن المقفع انموذجا 

ضياء طعمة عبد الحسنين 
 الطالقاني

 استراتيجيات الخطاب عند االمام علي   1 2017/018
 عليه السالم مقاربة تداولية

 باسم خيري خضير

 ميري ورنوك الذاكرة في الفلسفة واالدب  1 2010/018

 عبد هللا هوار. ترجمة  النظرية النقدية في عصر ما بعد الحداثة  4 2019/018

 رسائل الشاعر محمد القيسي   2 2028/018
 بين الذاتي والثقافي

 محمد صابر عبيد.د

تجليات السيري في الشعري استراتيجية الكتابة   2 2021/018
 ولعبة الثقافة في شعر محمد صابر عبيد

 محمود خليف الحياني. د

 احمد السماوي المقال االدبي  2 2022/018

 جدل النص التسعيني دراسة ومختارات   2 2023/018
 عن تجربة الجيل التسعيني في الشعر العراقي

 علي سعدون. د

 بدران عبد الحسين البياتي . د الحوار عند شعراء الغزل في العصر االموي  2 2024/018

 رامي جميل سالم. د التأثير اليوناني في النقد والبالغة العربيين   1 2025/018

داللة االيقاع وايقاع الداللة في الخطاب الشعري   1 2026/018
 الحديث

 موفق قاسم خلف الخاتوني. د

مختارات شعر الحماسة بين ابي تمام والبحتري   2 2027/018
 خصائص االساليب ومعايير االختبار

 احمد صالح النهمي. د

 فضاء االدب فضاء النقد   2 2020/018
 االدبي ونقد النقدمقاربات في النص 

 طالل زينل سعيد

 توفيق فائزي االستعارة والنص الفلسفي  1 2029/018

 موسى الحوري الرواية السيرذاتية  2 2038/018

 احمد الهاشميالسيد  جواهر االدب  1 2031/018

 محمد عبد هللا الجعيدي. د موسوعة مصادر االدب الفلسطيني الحديث  2 2032/018
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 بول ريكور االستعارة الحية  1 2033/018

ت سنة )بناء الجملة  في شعر ذي الرمة   1 2034/018
 (ه117

 علي بن توفيق الحمد.أ

 هاني محمد عبدالكريم عبود.د التشكيل والتأويل في شعر عروة بن أذينة  1 2035/018

 حمد محمد فتحي الجبوري للون في الشعر العربي التوظيفالفني  2 2036/018

 سهام صائب خضير العزاوي.د (دراسة موسيقية)ديوان الموشحات األندلسية   2 2037/018

تمثالت السيرة الغيرية مقاربة في بيان الكويت   4 2030/018
 لسلطان بن محمد القاسمي

 محمد صابر عبيد

الشعري الجزائري  صورةالمرأةفيالخطاب  2 2039/018
 من االحتالل الى االستقالل الحديث

 عجناك يمنية بشي.د

تحوالت االرجوان ذهول العاشق أمام بهجة   2 2048/018
 (حوراتي)الوهم

 محمد صابر عبيد.د

 آن  تحسين الجلبي.د شعر العربي القديمالعجائبي في ال  2 2041/018

 مد جدوعمح الوجودية واألدب بين خيبة االمال وارادة االجيال  2 2042/018

 دعاء علي عبدهللا في شعر محمدالقيسي البنيةالدرامية  2 2043/018

 هديل عبدالرزاق أحمد في الرواية العراقية تعدداالصوات  2 2044/018

صورة المدينة المحتلة في الشعر الشامي زمن   2 2045/018
 الحروب الصليبية

 شفيق محمد الرقب.د.أ

والمبالغة مفهوم الشعر في القران الكريم التخييل   1 2046/018
 والكذب ال الوزن والقافية

 يحيي الشيخ صالح.د.أ
 

 المدني بورجيس.د المجاز في التراث النقدي  1 2047/018

حركيه الفضاء : المفتوح  ستراتيجياتالنص  1 2040/018
 وملحمية التشكيل

 محمد صابر عبيد

 ابراهيم السعافين واخرون. د اساليب التعبير االدبي  2 2049/018

ابي محمد عبد هللا بن مسلم بن  كتاب االشربة  1 2058/018
 قتيبة

حسن عبد الهادي الدجيلي. د التشفير في الخطاب الشعري للشريف الرضي  2 2051/018  

 للراغب االصبهاني محاضرات االدباء ومحاورات الشعراء البلغاء  1 2052/018

صباح ايليا القس. د شعر شعراء المسيحية في العصر الجاهلي  4 2053/018  

شاكر العاشور. صنعة  ديوان محمد بن حازم الباهلي  1 2054/018  

 علي حسن جاسم الجنابي ابو داود االيادي دراسة موضوعية وفنية  1 2055/018

سوادي فرج مكلف. د حركة نقد الشعر العراقي في القرن التاسع عشر  2 2056/018  

االسبانية والشعر العربي الخلفية النصية   1 2057/018
 المعاصر بحث في التفاعل النص

محمد عبد الرضا شياع       . د
                                    

      

فاضل ناهي عبد عون. د دروس في البالغة التعليمية  1 2050/018  
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شاكر العاشور. جمعه وحققه  (هـ  239ت ) ديوان عمار بن عقيل   1 2059/018  

المنجز العربي للروائيين الكرد دراسة في البنية   2 2068/018
 2813 - 2880السردية من 

 ميديا نعمت علي

وسام قباني. د في السيمياء مباحث في االدب العربي  1 2061/018  

 الرؤية النقدية في شعر جميل بثينة   1 2062/018
 بين النقاد القدماء والمعاصرين

حسن عبد الوهاب جميل 
 الصميدعي

 سعيد عدنان علي جواد الطاهر الناقد المقالي  1 2063/018

خاتمة القصيدة االندلسية في عصر الطوائف   1 2064/018
 دراسة فنية

ياسر رشيد حمد البياتي. د  

 جورج مولينيه األسلوبية  1 2065/018

التضاد الشعري في القصيدة االندلسية في عصر   1 2066/018
 ملوك الطوائف

ياسر رشيد حمد البياتي. د  

 بختيار ابراهيم عزيز الحوار السردي في قصص جليل القيسي  2 2067/018

األداء الموضوعي والفني في شعر نهشل بن   1 2060/018
 حري

عبد اللطيف شنشول دكمان. د  

وسام قباني. د فصل الخطاب في البالغة الجواب  1 2069/018  

قراءات نقدية في سرديات انفتاح النص   1 2078/018
 الفرطوسي

لمى عبد القادر : اعداد وتقديم 
 خنياب

فرج مكلف سوادي. د مقاربات نقدية في فن الشعر وجمالياته  1 2071/018  

جماليات السرد الضاري دراسات في االدب   1 2072/018
 الروائي للروائية هيفاء بيطار

حسين سرمك حسن. د  

الخلقية في شعر الشريف المرتضى دراسة القيم   1 2073/018
 في الموضوع والفن

عبد الكريم النفاخ, د  

عبد الكريم النفاخ. د اثر االتجاهات الفكرية في القصيدة االموية  1 2074/018  

 احمد شهاب 2816 - 1998االعمال الشعرية الكاملة   1 2075/018

حبيب الكريطي حاكم. د ابحاث نقدية في االدب العربي  1 2076/018  

محمد عويد الساير. د (هــ  057ت ) ادب ابن عاصم الغرناطي   1 2077/018  
محمد عبيد السبهاني. د  

فتون النص قراءات نقدية في نصوص شعرية   1 2070/018
 معاصرة

جاسم محمد جاسم. د  

 شاكر العاشور شعر ابي شرعة القيسي  1 2079/018

الرواية العراقية النسوية بعد عام التجريب في   1 2008/018
2883 

سعيد حميد كاظم. د  

الرماد ثانية تطور القصيدة الغنائية في الشعر   1 2001/018
النصف الثاني من القرن  العراقي الحديث

 العشرين

كاظم فاخر الخفاجي.د  
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في ضوء المناهج النقدية  قراءاتفيالشعرالجاهلي  1 2002/018
 الحديثة

عيدان أخالص محمد. د  

 شاكر العاشور شعر عوف بن االحوص  1 2003/018

االدب الفلسفي تجارب انسانية في الشعر والسرد   2 2004/018
 والفلسفة والتراث

عامر عبد زيد. د  

ادهام محمد حنش. د الخط العربي واشكالية النقد الفني  1 2005/018  

عيد حمد الخريشة. د تطور االساليب الكتابية في العربية  2 2006/018  

قضايا النقد االدبي والبالغة في كتاب عيار   1 2007/018
 الشعر في ضوء النقد الحديث 

شريف راغب عالونة. د  

احمد اسماعيل النعيمي. د العصر الجاهلي شعره ونثره  1 2000/018  

سامي يوسف ابو زيد. د (النثر ) االدب العربي الحديث   2 2009/018  

احمد اسماعيل النعيمي. د مقاالت في الشعر والنقد والدراسات المعاصرة  1 2098/018  

حسين احمد عطوان. د نصوص من االدب االموي  1 2091/018  

 المقطعات الشعرية في العصر العباسي  1 2092/018
 

محمد مصطفى علي حسانين. د  

الشعر في الصحافة الموصلية منذ مطلع القرن   4 2093/018
 1950حتى عام العشرين 

صالح علي حسين الجميلي. د  

 محمد صابر عبيد دينامية النص االدبي واشكالية التجنيس   2 2094/018
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اشكالية المنهج  الخطاب النقدي في مرايا القراءة  2 2095/018
 والمصطلح  مقاربات في نقد النقد

فاتن عبد الجبار. د  

التشكيل الشعري المهيمنات القرائية وفاعلية   3 2096/018
 قراءة في شعر زهير بهنام بردى

خليل شكري هياس. د  

علي خزري. د سرديات الخطاب النقدي في الشعرية العربية  2 2097/018  

 صفية مكناسي شعرية االداء االدبي في التراث النقدي   2 2090/018

الشعر العباسي بين دوافع االبداع وسلطة التلقي   2 2099/018
 منتصف القرن الخامس الهجريحتى 

ابراهيم محمد سرهيد . د
 الشعباني

في علم العروض والقافية وفنون الشعر   2 2988/018
 الفصيحة والشعبية

ابراهيم ابو طالب. د  

 خزعل الماجدي المسرح المفتوح  2 2981/018

سيمياء النص الموازي التنازع التاويلي في   2 2982/018
 عتبة العنوان

صابر عبيد محمد. د  

نحو تحليل محاوالت في تحليل الخطاب الحجاجي   2 2983/018
 تداولي  للخطاب االدبي

 صفية مكناسي

صباح علي السليمان. د معجم شعراء العرب حتى عصور االحتجاج  2 2984/018  

تيسير محمد الزيادات. د التراث في شعر بدر شاكر السياب  2 2985/018  

بيبليوغرافيا الدراسات النقدية في الجزائر   4 2986/018
 مقاربة تحليلية للمدونات السردية

 م  2813م الى غاية  1902للفترة الممتدة من 

 بوقرط الطيب

هدى شوكت بهنام. د رحلة مع التراث العربي  4 2987/018  
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شعرية تشكيل الحوار قراءة في المجموعة   1 2980/018
 المالحالقصصية مدن وحقائب لسعدي 

نبهان حسون السعدون. د  
 بشير ابراهيم سوادي

محمد حجازي. د محاضرات في االدب المعاصر  2 2989/018  

 الرواية النسوية خارج فضاءات الوطن  3 2918/018
 روايات عالية ممدوح أنموجا  

هديل عبد الرزاق احمد. د  

 االمومة والبنوة في الشعر الحديث   2 2911/018
 (م  1950 - 1988) 

ساجدة عبد الكريم خلف . د
 التميمي

 مسارات الخطاب الشعري   2 2912/018
 التجربة والثقافة والرؤية

محمد جواد علي. د  

 جدل الذاكرة والمتخيل   2 2913/018
 مقاربة في سرديات صبري يوسف

 محمد صابر عبيد

ربيع ثالث قراءات في المنجزين الشعري  6 3 2914/018
 نينوىوالسردي في 

 محمد يونس صالح
 اعداد وتقديم

 

 جماليات التجريب القصصي   4 2915/018
 التقاني/ االنزياح النوعي / التعبيري 

جاسم خلف الياس. د  

الشخصية في الفن القصصي والروائي عند   2 2916/018
 سعدي المالح

سناء سلمان العبيدي. د  

عماد الضمور. د نادر هدىسيميائية العتبات النصية في شعر   4 2917/018  

مقومات الحجاج في الخطاب االصالحي   4 2910/018
الجزائري الشيخ محمد البشير االبراهيمي 

 مقاربة توصيفية الليات االقناع

 صفية مكناسي

تطور الخطاب القصصي من التقليد الى التجريب   2 2919/018
 القصة اليمنية نموذجا  

ابراهيم ابو طالب. د  

اشكالية العقل والوجود في فكر ابن عربي بحث   1 2928/018
 في فينومينولوجيا الغياب

احمد الصادقي. د  
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عبد الرحمن التمارة. د سوسيولوجية الرواية البنية واللغة  1 2921/018  

 محمد لطفي اليوسفي المتاهات والتالشي في النقد والشعر  1 2922/018

رواية الجريمة مدارات السرد الروائي في   1 2923/018
 والعقاب لدوستويفسكي

ياسين االيوبي. د  

هل الرواية سيدة االجناس االدبية ؟ وقائع ملتقى   1 2924/018
 الشارقة الحادي عشر للسردالعربي 

 اعدادعبدالفتاح صبري واخرون

 محمد محي الدين مينو معجم مصطلحات العروض   1 2925/018

 عبد اللطيف علي الفكي السرداللغة الخفية في   1 2926/018

وليد ابراهيم قصاب. د قضية عمود الشعر في النقد العربي القديم  1 2927/018  

االدب االندلسي في الدراسات االستشراقية   1 2920/018
 البريطانية

 رشا عبد هللا الخطيب

 انساق التحول الثقافي في الرواية   1 2929/018
 نموذجا  الرواية النسائية السعودية 

 احمد موسى المسعودي

نظرية الكتابة عند روالن بارت التجليات في   1 2938/018
 النقد العربي المعاصر

الطيب بن عون. د  

محمد مفتاح. د النص من القراءة الى التنظير  1 2931/018  

ممدوح عدوان الشاعر الذي رأى شهادة الحياة   2 2932/018
 (منتخبة حوارات ) وشهادة االبداع 

محمد صابر عبيد. د  

 بنية اللغة الشعرية في النقد اللغوي   2 2933/018
 من المعيار الى التجاوز

 بونوالة صحراوي
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احمد كريم بالل. د الرؤى الثورية في القصة   1 2934/018  

الطاهر ضو بشير. د الصورة الفنية في شعر ابن زيدون دراسة نصية  2 2935/018  

مستويات االداء البياني في تشكيل الصورة   1 2936/018
 الشعرية عند احمد مطر

رحاب لفتة الدهلكي. د  

سهام السامرائي. د العربية ( رواية االجيال ) العتبات النصية في   2 2937/018  

فلسفة السرد مقاربة نقدية في ديناميات التعبير   2 2930/018
 الروائي عند قاسم توفيق

محمد صابر عبيد. د  

اسئلة الذات الشعرية في نصوص بهنام عطا هللا   2 2939/018
 معاينة ومنتخبات

 بشير ابراهيم سوادي

ابراهيم احمد ملحم. د تحليل النص االدبي ثالثة مداخل نقدية  1 2948/018  

في النقد والبالغة  معجم مصطلحات الفلسفة  1 2941/018
 العربيين

سالم احمد ادريسو. د  

سالم احمد ادريسو. د المصطلح الفلسفي في النقد البالغة العربيين  1 2942/018  

مازن موفق صديق الخيرو. د بالغة الخطاب ومرايا اللغة   1 2943/018  

خليل شكري هياس. د القصيدة السيرذاتية بنية النص وتشكيل الخطاب  2 2944/018  

 فلسفة االيقاع   2 2945/018
 عبيدقراءة في شعرية محمد صابر 

محمد يونس صالح. د  

بسام خلف سليمان الحمداني. د المقالة عند محمود درويش  2 2946/018  
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محمد صابر عبيد. د التجربة الشعرية التشكيل والرؤيا  2 2947/018  

تميمة كتانة. د المكان في روايات اميل حبيبي  4 2940/018  

نادية هناوي سعدون. د مرأى وشرفة دراسات في النقد الروائي   4 2949/018  

باسم ناظم سليمان المولى. د جواهر االدب العباسي وكنوز البالغة القرانية  2 2958/018  

االدب واالدبية دراسة نظرية وتطبيقية انشائية   1 2951/018
 التوحيدي أنموذجا  

حسن ابراهيم االحمد. د  

الوعي السردي في أدب غادة السمان مقاربة   1 2952/018
 75بنيوية تكوينية لرواية بيروت 

 فيروز الصادق زوزو

سمر روحي الفيصل. د قصص الثالثينيات السورية دراسة نقدية  1 2953/018  

صابر الحباشة. د مسالك الداللة في سبيل مقاربة المعنى  1 2954/018  

الدر المنضود من ادب الفردوس المفقود   1 2955/018
 دراسات في الشعر االندلسي

وسام قباني. د  

ياسمين فيدوح. د اشكالية الترجمة في االدب المقارن  1 2956/018  

 عبد اللطيف االرناؤوط غادة السمان االديبة المبدعة في الثقافة العربية  1 2957/018

 شارل برو حكايات شارل برو   1 2950/018

 حسن شعبان حمد شاعرتان من مرة عفيفة وحرة  1 2959/018
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ياسمين فيدوح. د فن الترجمة بين النقل واالبداع في سرد شهرزاد  1 2968/018  

اخالص محمد عيدان. د طبيعة العالمة اللسانية وسيمياء النص االدبي  1 2961/018  
صالح كاظم هادي. د  

 بختي بن عودة مقاربة تاويلية  ظاهرة الكتابة في النقد الجديد  1 2962/018

 صاحب الربيعي تقنيات واليات االبداع االدبي  1 2963/018

بينشعرية النثر و  محمد الماغوط وثروة الشعرية  1 2964/018
 نثرية الشعر ومخترات شعرية

 عصام شرتح

 مفاتيح الشعرية في قصائد حميد سعيد   1 2965/018
 دراسة في حداثة الشعرية

 عصام شرتح
 

 نظام الشعر   1 2966/018
 العربي الحديث دراسة في الشعر

 عباس ابراهيم

وسام قباني. د االعتذار في الشعر االندلسي الرؤيا والتشكيل  1 2967/018  

 م على الكالم دراسات في الشعرالكال  1 2960/018
 نصوص وتجارب

وفيق سليطين. د  

 غسان الكالس كمال فوزي الشرابي شاعرا  مترجما  باحثا    1 2969/018

فوات الحكاية دراسات في القصة العربية قبل   1 2978/018
 القصيرة

نضال الصالح. د  

 التفكيكية في الخطاب النقدي المعاصر  1 2971/018
دراسة في االصول والمالمح واالشكاالت 

 النظرية والتطبيقية

بشير تاوريريت. د  

ابن المقفع سيرة ابداع بين حضارتين العربية   1 2972/018
 والفارسية

جمعةحسين . د  
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امثالنا الشعبية صورة من االدب الشعبي االمثال   1 2973/018
 في القران والحديث النبوي

 نبيل حلمي شاكر

بناء الشخصية في الرواية قراءة في روايات   1 2974/018
 حسن حميد

 احمد عزاوي

نضال الصالح. د القصة القصيرة في سورية  1 2975/018  

لطيفة ابراهيم برهم. د الشعردراسات في نقد   1 2976/018  

نعيم اليافي. د الغزل عند عمر بن ابي ربيعية  2 2977/018  

عواد صالح علي الحياوي. د شعر ابو ذؤيب الهذلي دراسة اسلوبية  1 2970/018  

نافذة القمار الشعر قراءة تحليلية جمالية في   1 2979/018
 نصوص شعرية

 عبد الكريم الناعم

عبد القادر فيدوح. د معارج المعنى في الشعر العربي الحديث  1 2908/018  

عبد القادر فيدوح. د اراءة التاويل ومدارج معنى الشعر  1 2901/018  

سمر الديوب. د النص العابر دراسات في االدب العربي القديم  1 2902/018  

نزار بريك هنيدي. د في الخطاب الشعري المعاصر  1 2903/018  

نعيم اليافي. د التطور والتجديد في شعر بشار بن برد  1 2904/018  

تميم البرغوثي دراسة نصية في المحفزات   1 2905/018
 الجمالية ومختارات شعرية

 عصام شرتح



 بسم هللا الّرحمن الّرحيم 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلميّ / جمهورية العراق 

 كليّة التربيّة للعلوم اإلنسانيّة / جامعة ديالى 

 شعبة المكتبة 

 0202-0202ام الدراسي الع

 قسم اللغة العربية 

 كتب االدب

   
 

 

 

 ايريك فروم فن الحب  1 2906/018

ميادة اسبر. د الخبر ومقاصده عند الجاحظ  1 2907/018  

الوسيطة في الهند نصوص الثقافة العربية   1 2900/018
 والصين

 شمس الدين الكيالني

فرنون. ي . ب  االبداع نصوص مختارة  1 2909/018  
 

 رابندرانات طاغور غورا رواية  1 2998/018

محمد البطل. د تحليل الخطاب والترجمة   1 2991/018  

 جورج مونان المسائل النظرية في الترجمة  1 2992/018

 الخطاب في جزء الذاريات   1 2993/018
 دراسة اسلوبية في خصائص التراكيب

هانم محمد حجازي الشامي. د  

 نظرية اللغة في النقد العربي   1 2994/018
 دراسة في خصائص اللغة االدبية 

 من منظور النقاد العرب

عبد الحكيم راضي. د  

 ايقونة السرد والقول االخر   1 2995/018
 في الرواية الجديدة

 ياسر عثمان

حسن البنداري. د تقنيات السرد القصصي  1 2996/018  

تيسير العروض وتجديده مع مقدمة في قصة   2 2997/018
 العروض ومنطق بنائه

كامل محمود جمعة. د  

 البالغة القرانية في تفسير ابن عاشور  1 2990/018
 دراسة بالغية تحليلية

 عتيق بن راشد الفالسي
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حسن يوسف طه. د النقد والتذوق الجمالي النظرية والتطبيق  1 2999/018  

ربيع عبد العزيز. د تراكيب بالغية   1 3888/018  

 نقد المجتمع في شعر العقاد   1 3881/018
 ديوان عابر سبيل انموذجا  

عبد الحافظ عبد المنصف . د
 خليف

3882/018 2 
 

حسن البنداري. د طاقات الشعر في التراث النقدي   

نظرية االتصال االدبي  4الجزء/ النظرية النقدية 2 4 3883/018
  وتحليل الخطاب

مراد عبد الرحمن مبروك. د  

جماليات المكان المقهى عند نجيب محفوظ   1 3884/018
 نموذجا  

حسن يوسف. د  

 عمود الشعر العربي بين الثبات والتحول   1 3885/018
 في الموروث النقدي

حسن البنداري. د  

 جماليات اللغة وبنية السرد الروائي   1 3886/018
 نجيب محفوظ نموذجا  

اكرامي فتحي. د  

مراد عبد الرحمن مبروك. د االدب المقارن النظرية والتطبيق  1 3887/018  

 روالن بارت تحليل بنية الحكاية   1 3880/018

 احكام النص الشعري   1 3889/018
 في التراث النقدي والبالغي

حسن البنداري. د  

 محفوظ ايوب مبادئ فلسفة الحياة  2 3818/018

 منير عتيبة (قراءات عالمية وتطبيقية)في السرد التطبيقي   2 3811/018
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 في شعرية االحياء  2 1 3812/018
 التناص في شعر البارودي

فهمي عبد الفتاح المتولي. د  

 خطاب نقد الشعر   3 3813/018
 بين االطر النظرية واالجراءات التطبيقية 

رحيم كوكز خليل. د  

عبد االمير االعسم. د المصطلح الفلسفي عند العرب  2 3814/018  
البي منصور عبد الملك الثعالبي 

 النيسابوري

البي منصور الثعالبي  يتيمة الدهر في محاسن اهل العصر 4 2 3815/018
 النيسابوري

محمود علي عبد المعطي. د ورؤى نقدية في الشعر العربيدراسات   1 3816/018  

يوتوبيا السرد قراءات نقدية في القصة القصيرة   1 3817/018
 والرواية

 عبد الرزاق صالح

فليح الركابي. د التشكيل الدرامي في الخطاب الشعري العربي  1 3810/018  

 تيرنس هوكس االستعارة   1 3819/018

 جراهام الين  التناص  1 3828/018

بناء الشخصيات في روايات الخيال العلمي في   1 3821/018
 االدب العربي

عصام عساقلة. د  

االبعاد الكالمية والفلسفية في الفكر البالغي   1 3822/018
 والنقدي عند الجاحظ

عبد الحكيم راضي. د  

حسن عبد التواب مرسي . د ميزان الذهب في معرفة لهجات العرب  1 3823/018
 االكرت

 الشعر العباسي   1 3824/018
 دراسة في تحليل النص الشعري

علي الغريب محمد الشناوي. د  
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عاطف فضل محمد. د التحرير الكتابي الوظيفي واالبداعي  2 3825/018  

وحيد كبابة. د قراءة النص النقدي القديم   1 3826/018  

كبابةوحيد . د صناعة البيان عند العرب   1 3827/018  

 صناعة الشعر في النقد العربي القديم   1 3820/018
 

وحيد كبابة. د  

 المنهج في غيابة النص   1 3829/018
 قراءات من مناهج في نصوص من اجناس

رحمن غركان. د  

نبيل ايوب. د وتحليل الخطاب (  2) النقد النصي   1 3838/018  

 االستشراق والدراسات   1 3831/018
 لدى الغربييناالسالمية 

 محمد حسن زماني

عبد الحكيم راضي. د من افاق الفكر البالغي عند العرب  1 3832/018  

 كوكب الروضة   1 3833/018
 من تاريخ جزيرة مصر المسماة بالروضة

 جمال الدين السيوطي

 تاويل الخطاب الشعري النظرية والتطبيق  1 3834/018
 محمد احمد جمال نموذجا

امين الزرزمونيابراهيم . د  

 المشهد الشعري المعاصر   1 3835/018
 قراءة في تحوالت النص

فاروق دربالة. د  

العروض                   مصادر العروض  1 3836/018
لالخفش                                                                         

 البارع   المعيار.   العمدة.ا لعقد الفريد   

كامل محمود جمعة. د  

موسيقى الحب في الشعر الحديث عمر ابو ريشة   1 3837/018
 وبدر شاكر السياب 

رحيم كوكز خليل. د  
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 محمد الشرقاوي فن الكتابة في زمن الديجيتال ميديا  1 3830/018

الشواهد البالغية وتوظيفها واكتشاف درجات   1 3839/018
النظم في كتاب دالئل االعجاز للشيخ عبد القاهر 

 الجرجاني

 فوزية الطاهر الشين

 مصطفى بيومي معجم شخصيات بهاء طاهر دراسة تحليلية  1 3848/018

السعيد حامد شوارب. د المدح في الشعر الجاهلي رؤية جديدة  1 3841/018  

ابي نصر محمد بن طرخان  كتاب الموسيقى الكبير 2 1 3842/018
 الفارابي

ادب الجدران قراءة في النقش الشعري   1 3843/018
 وفضاءاته البصرية

ريعلي حافظ كرب  

 البناء الفني في القصة القرانية   1 3844/018
 قصة يوسف نموذجا

احمد عطا ابراهيم حسن. د  

عبد الناصر هالل. د توظيف التراث في الشعر العربي  1 3845/018  

 القصيدة السياسية الرؤية والفن  1 3846/018
 دراسة في تجربة الشاعر محمد محمود الزبيري

 فارس البيل

حسن البنداري .د اتجاهات معاصرة في دراسة النقد العربي القديم  1 3847/018  

 يوسف اسعد داغر مصادر الدراسة االدبية  1 3840/018

محمد الدسوقي. د نظرة نقدية في الدراسات االصولية المعاصرة  1 3849/018  

القضايا النقدية والبالغية في شروح حماسة ابي   1 3858/018
 تمام

عيد عبد السميع الجندي. د  
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عبد الحفيظ حسن. د المعاصر قراءات في الشعر العربي  1 3851/018  

الشعراء .  احداث العصر شعر صدر االسالم   1 3852/018
 مختارات من الشعر.

نعمان عبد السميع متولي. د  

 مقومات علم المنهج   1 3853/018
 التلقي -القراءة  -المصطلح 

رحمن غركان. د  

 اشكال السرد عند الكاتب السولوفيني   1 3854/018
 ( ايفالد فليسار ) 

 قراءة في اليات بناء القصة القصيرة

ايمن تعيلب. د  

و رمضان خميس ابو السعود  االدب العربي في مختلف العصور  1 3855/018
 القسطاوي

احداث العصر   الشعر االندلسي  1 3856/018
 مختارات .الشعراء .

نعمات عبد السميع متولي. د  

القصيدة الصوفية االندلسية خالل القرن الثامن   1 3857/018
 الهجري 

 محبوبة احمد الرياني

اطياف من تاريخ االدب العربي ونصوصه في   1 3850/018
 االندلس

سعيد احمد غراب. د  

سرديات الخطاب    القراني     في القران /  2ج  1 3859/018
 الكريم 

محمد خضر. د  

محمد خضر. د سورة الرحمنخطاب القران في   1 3868/018  

علي الخطيب. د شاعرات في الظل 2 1 3861/018  

الشعراء .احداث العصر  الشعر الجاهلي  1 3862/018
 مختارات من الشعر.

نعمان عبد السميع متولي. د  

 عبقرية الحب في الشعر العربي المعاصر   1 3863/018
 دراسة ومختارات

ايمن تعيلب. د  
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 من رحيق االدب العباسي رشفات  1 3864/018
 العصرين االول و الثاني

علي الخطيب. د  

محمود رزق حامد. د التوجيه االدبي في موسيقى الشعر العربي  1 3865/018  

حلمي محمد القاعود. د الرواية االسالمية المعاصرة دراسة تطبيقية  1 3866/018  

 محمود القليني الذاتية والقيم الوجودية في ادب المازني  1 3867/018

 محمود القليني ادب الطفل في المسرح  1 3860/018

ايمن تعيلب. د قراءات سردية  1 3869/018  

 عماد جمعة حسن االيقاع في شعر االعشى  1 3878/018

سعيد احمد غراب. د من روائع االدب العربي في العصر الجاهلي  1 3871/018  

احداث العصر  الشعر المملوكي العثماني  1 3872/018
 مختارات من الشعر.الشعراء .

نعمان عبد السميع متولي. د  

نصوص ادبية من عصري صدر االسالم والدولة   1 3873/018
 االموية

داود لطفي حافظ. د  

االدب _الشعر الرقمي  االليكترونيمعالم النص   1 3874/018
 الرواية الرقمية_التفاعلي 

نعمان عبد السميع متولي. د  

وجيهة محمد المكاوي. د في النقد االدبي القديم  1 3875/018  

صفحات من تاريخ االدب في عصري فجر   1 3876/018
 االسالم واالموي

وجيهة محمد المكاوي. د  
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 رثاء الذات في الشعر الجاهلي   1 3877/018
 انشودة البجع االخيرة

محمد رمضان زامل. د  

عطا ابو هيف. د في الشعر المعاصرصور الحياة اليومية   1 3870/018  

 بالغة الشهادة االبداعية   1 3879/018
 نحو تاسيس لجنس ادبي جديد

ايمن تعيلب. د  

وجيهة محمد المكاوي. د النص الجاهلي شعر وشاعر  1 3808/018  

 اصداء الحرمان في الشعر المعاصر   1 3801/018
 في ضوء النقد الحديث

عصمت محمد احمد رضوان. د  

وجيهة محمد المكاوي. د االدب الجاهلي حياة وسمات  1 3802/018  

حسن البنداري. د الصنعة الفنية في التراث النقدي  1 3803/018  

 الصعلكة في الشعر العربي الحديث  2 1 3804/018
 تحوالت النص والمفهوم

محمد عليم. د  

نبيل السيد حسن. د سيكولوجية االبداع  1 3805/018  

 االب لويس شيخو كتاب شعراء النصرانية في الجاهلية  1 3806/018

 WILLAM O مقاالت في علم اللغة السيميائي واالدب المروي  1 3807/018
HENDRICK 

 راشد فهد القثامي ثبيتيشعرية االيقاع بحث في قصيدة محمد ال  1 3800/018

المرجعيات الثقافية الموروثة في الشعر   1 3809/018
 االندلسي عصري الطوائف والمرابطين

حسين مجيد رستم الحصونة. د  
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نهاية ما بعد الحداثة مقاالت في االدائية تطبيقات   1 3898/018
 في السرد والسينما والفن

 راؤول ايشلمان

حسن البنداري. د فاعلية التعاقب في الشعر العربي الحديث  2 3891/018  

الحديث في شعرية عتبات النص الشعري   1 3892/018
 صرة الشعرالمعاصرة ومعا

صادق القاضي. د  

 في المتخيل االدبي   1 3893/018
 مقاربات في النقد التطبيقي

هايل محمد الطالب. د  

 سعد محمد رحيم مقتل بائع الكتب رواية  1 3894/018

 حسين رشيد روشيرو  1 3895/018

 فرج ياسين قصص الخميس  1 3896/018

 سايمون ديورنغ علم المعرفة الدراسات الثقافية مقدمة نقدية  1 3897/018

فائز طه عمر. د مقاالت في النقد العربي القديم  1 3890/018  

هدى شوكت بهنام. د مع التراث العربي االندلسي  3 3899/018  

ثائر سمير حسن الشمري. د ايحاء الكلمات في الشعر العباسي  1 3188/018  
الفتاح السامرائيكمال عبد . د  

غسان اسماعيل عبد الخالق. د دراسات القصة القصيرة في الوقت الراهن  2 3181/018  

 فائق عبد حميد سعدي يوسف الوطن والغربة  1 3182/018
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 توماس مونرو التطور في الفنون 3 1 3183/018

حسن البنداري. د الخطاب النفسي في النقد العربي القديم  1 3184/018  

باسم عبود الياسري. د وضاح اليمن دراسة في موروثة الشعري  1 3185/018  

 ابي جعفر النحاس شرح ديوان امرئ   2 3186/018

 طالل زينل سعيد القصيدة المركزة في شعر عبد الرزاق الربيعي  2 3187/018

عبد العالم محمد القريدي. د حركة القافية في شعر االصمعيات  1 3180/018  

االسلوبية التطبيقية التشكيالت اللغوية واالنساق   1 3189/018
 في الشعر العذري نموذجاَ  الثقافية

احمد عادل عبد المولى. د  

 الموروث النقدي العربي   1 3118/018
 قضاياه ومصطلحاته

احمد اسماعيل النعيمي. د  

 عبد هللا حسين جالب قصيدة النثر تواقيع  1 3111/018

 صباح االنباري المجموعة المسرحية الكاملة  1 3112/018

 اوزان الشعر وقوافيه من مسرحية   1 3113/018
 مجنون ليلى المير الشعراء احمد شوقي

علي محمد فاخر. د  

 مجدي اسحاق فن االيقاع   1 3114/018

 النص وصدى النص   2 3115/018
 رؤية جديدة في الشعر االندلسي

حسين مجيد رستم الحصونة. د  
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 نسيج الزمن   1 3116/018
 مجموعة قصائد نسجئها االيام والليالي

شاكر هادي التميمي. د  

عبد القاهر الجرجاني في الخطاب النقدي   1 3117/018
 المعاصر

سعد جمعة صالح الدليمي. د  

عربة الشعر حركة الخيال وسميمياء اللغة   1 3110/018
 الشعرية في القصيدة العربية

 الشعر العربي المعاصردراسات في 

 عالء حمد

 شاكر هادي التميمي خلجات عند احتضار االفق  1 3119/018

احمد كرماني عبد الحميد. د قراءة في الفكر النقدي عند مصطفى ناصف  1 3128/018  

 التجليات الفنية لعالقة االنا باالخر   1 3121/018
 في الشعر العربي المعاصر

السليمائياحمد ياسين . د  

يادكار لطيف الشهرزوري. د جماليات التلقي في السرد القراني  1 3122/018  

صالح مال عزيز. د جماليات االشارة النفسية في الخطاب القراني  1 3123/018  

 درامية النص الشعري الحديث  1 3124/018
 دراسة في شعر صالح عبد الصبور و 

 عبد العزيز المقالح

الزبيديعلي قاسم   

 البناء الزمني للخطاب السردي   1 3125/018
 روايات زهدي الداوودي نموذجا  

 حسين مجيد حسين

هيرمينوطيقا المحكي النسق والكاوس في العالم   1 3126/018
 الروائي لسليم بركات

محمد بوعزة. د  

 فاضل الكعبي دراما الطفل   1 3127/018

 ميمي اوديشو العالمصالة في مبغى اسمه   1 3120/018
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حقيقة السومريين ودراسات اخرى في علم   1 3129/018
 االثار والنصوص المسمارية

نائل حنون. د  

 جورج لوكاتش دراسة نظرية الرواية   1 3138/018

االنطولوجيا العربية للقصة القصيرة جدا  بصيغة   1 3131/018
 المؤنث

 سناء بلحور

 فاضل الكعبي الكيان الثقافي للطفل   1 3132/018

 وفاءى سالوي الخطاب والتاويل في المحاكمات االدبية والفكرية  1 3133/018

بواجالبنالحسن  بالغة االنزياح في شعر محمود درويش  1 3134/018  

نعمان عبد السميع متولي. د الشعر العباسي  1 3135/018  

عبد الواسع الحميري. د النصفي افاق الكالم وتكلم   1 3136/018  

محمد سامي عبد السالم. د البالغة والخرافة  1 3137/018  

 سياق الحال دراسة نظرية تطبيقية   1 3130/018
 القسم في القران الكريم انموذجا  

محمد محمد الحسيني . د
 العشري

سعيد احمد غراب. د قراءة في االدب العربي الحديث  1 3139/018  

رشاد كمال مصطفى. د اسلوبية السرد العربي  1 3148/018  

نعمان عبد السميع متولي. د الشعر االموي  1 3141/018  

ابي علي احمد بن محمد بن  شرح ديوان الحماسة البي تمام 2 1 810/3142
 الحسن المرزوقي         
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 باقر جاسم محمد ازهار الحديقة السرية  1 3143/018

 جرجي زيدان قريشعذراء   1 3144/018

 ابراهيم خزعل العبيدي التشكيالالستعاريفيشعرأديبكمااللدين  1 3145/018

احمد حاجم الربيعي.د منهجالبحثاالدبيفياالندلس  1 3146/018  

ساهرة عدنان وهيب العنبكي.د االساليب البيانية والبديعية في شعر الطرد  2 3147/018  

 محي الدين ابو شقرا مدخاللىسوسيولوجيااالدبالعربي  1 3140/018

الدكتور ثائر سمير حسن  لمحات في الشعر العباسي  1 3149/018
 الشمري

ماكس هار كراسايمر و الدكتور  جدل التنوير شذرات فلسفية  1 3158/018
ادور نو.فيدور   

 عبد اللطيف شرارة ابن حزم  1 3151/018

احمد حاجم الربيعي.د المحققينفوات    1 3152/018  

 الدكتور عمارجاسم مسلم في نهج البالغة تفسيرات فسيولوجية  1 3153/018

كريم محمد حمزة.د تحليل المضمون الخطاب كمادة للبحث  1 3154/018  

ساهره عدنان وهيب العنبكي.د التشكيل الجمالي للصورة البالغية   2 3155/018  

 عليهم السالم في الشعر العباسيأهل البيت   1 3156/018
 الجزء االول والثاني

ثائر سميرحسن الشمري.د.أ  

ثائر سميرحسن الشمري.د.أ الهجاء في الشعر العباسي  1 3157/018  

 الى المقالية من العراق في لنقدالقصصيا  2 3150/018
 المنهجية

فاهم طعمة احمد.د  

فاهم .جاسم ودعلي متعب .د الناقدوافاقالقراءة  1 3159/018
 طعمة احمد

 فارس نايف الفايز تمثالت الموت  1 3168/018

 حسين محمد عجيل باالناءالنذري"متعثرا  1 3161/018

 صباح االنباري المجموعةالمسرحيةالكاملة  1 3162/018

رحيم حلو محمد البهادلي. د.أ منهجابنالنديمفيكتابةالفهرست  1 3163/018  

مابعد  الحديث الشعرالعراقي الطبيعةرمزافي  2 3164/018
 م2888الرواد الى 

ياسر عمار مهدي الشبلي.د  

 عمر السراي االعمال الشعرية وجهالىالسماءنافذةالىاالرض  1 3165/018

 فارس نايف الفاير 2813الى  2883الموتفيالروايةالعراقيةتمثالت  1 3166/018

المنذري كاظم جواد.م احاديث بغداد  1 3167/018  
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عند رضا الدين مسارات الدرس الصوتي   1 3160/018
 االستراباذي مقاربة لسانية

حسن عبد الغني االسدي .د  

جاسم حسين الخالدي.د المثال النقدي   1 3169/018  

اجانب /المشاهير المخرجينمقاربات ومقارنات   2 3178/018
 وعراقيين

سامي عبد الحميد.د  

 ستار عبد هللا  عزلة مبررة   2 3171/018

 ابتهال خلف الخياط اقنعة االالم شعر منثور بين السطور  1 3172/018

 ابتهال خلف الخياط مغناطيس وقصص قصيره  1 3173/018

 ابتهال خلف الخياط كوابيس بغداد ولياليها ومجموعة قصص قصيرة  1 3174/018

الشيخ جعفر حسب  1975 - 1964االعمال الشعرية   1 3175/018  

ادراك النص مقاربة في سيولوجية النقد العربي   3 3176/018
 القديم

خالد علي ياس.د  

علي جواد الطاهر وراء .جماليات المقالة عند د  1 3177/018
 ( مثاال)االفق االدبي 

فاضل عبود التميمي .د  

هارونرشيد .د الذات مرأة النص دراسات في الشعر المعاصر  1 3170/018  

قضايا في نقد العقل الديني كيف نفهم االسالم   1 3179/018
 اليوم

 محمد اركون

الحداثة المقلوبة نقد النقد االوربي حول مفهوم   1 3108/018
 الدين 

حسينرواء محمود .د  

عتبة البياض في النظرية والتطبيق قراءة   1 3101/018
 سيمائية في مدونة سلمان داود محمد الشعرية 

رحمن غركان.د  

البي بكر محمد بن يحيى  اخبارالشعراءالمحدثين  1 3102/018
 الصولي

 من فضاء البحر الى شجون الكتابة  1 3103/018
 قراءات في رواية حسن البحار

 (قمر ابيض88بحر ازرق)

فاضل التميمي.د  
 

 الرؤية والنص  1 018\3104
 قراءة في حركة النقد العربي

 المعلقاتالحديث لشعر 

شيماء نزار عايش.د  

 ياسر عمار مهدي علي الشلبي شعر امال الزهاوي  1 3105/018

 شاكر هادي التميمي وحدها من ترى مجموعة شعرية  1 3106/018

سعد جرجيس سعيد.د الليل في القران الكريم  1 3107/018  

سعد جرجيس سعيد.د طفلة الوطن العجوز  1 3100/018  
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سعد  جرجيس سعيد.د قراءة اخرى لدرب الحبيبة  1 3109/018  

شجاع مسلم العاني.د البناء الفني في الرواية العربية في العراق  1 3198/018  

 احمد مطلوب في رحاب القلم  1 3191/018

اعداد الطالبة لطيفة عبدهللا   المقالة النقدية االدبية في مجلة الرافد االماراتية  1 3192/018
 احمد يوسف الحمادي 

 ابراهيم سبتي حيطان مسيلة للدموع  1 3193/018

 جمال جمعة اختراق حاجز الصمت  3 3194/018

 سالم حربه إغفاءة النيتروجين  2 3195/018

 سميرة المانع حبل السرة  2 3196/018

 مختارات  1 3197/018
 الحديثةمن القصة العراقية 

 حميد المختار

 رجاء عبدهللا سر الزمن المفقود  1 3190/018

 البانتوميم  1 3199/018
 دراسة في المسرح الصامت

 سليم الجزائري

وجدان توفيق الخشاب.د للمرايا نبش اخر  2 3288/018  

 كاظم سعد الدين حب غجري  1 3281/018

 صباح األنباري شهوة النهايات  0 3282/018

جامعة قطر كلية االنسانيات  المدخل لدراسة األدب واللغة  2 3283/018
 اللغة العربية

معن خليل عمر.د نقد الفكر االجتماعي المعاصر  7 3284/018  

 سعد حميد كاظم تجييل الكتابة الشعرية في العراق  3 3285/018

عبدالستار جبر.د الهوية والذاكرة الجمعية  3 3286/018  

 عبدالرزاق عبد الواحد خيمة على مشارف االربعين  1 3287/018

 وارد بدر السالم المعدان  1 3280/018

 مرتضى نظمي البغدادي المنتخب من تذكرة االولياء  2 3289/018

 جاسم عاصي السرد والذاكرة  4 3218/018

 يونس علي جاسم عطر زهر الراري  1 3211/018

ميثم الجنابي كربالء. ب التوتاليتارية العراقيةجدل في   2 3212/018  

 قاسم مطرود من اجل عالمية المسرح العراقي  2 3213/018
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من حديث المجالس االدبية والمنتديات الثقافية   1 3214/018
 في بغداد

سلمان عبد الجليل القيسي.د  

 منذر عبد الحر اعمل االن قرب مقبرة   2 3215/018

 اسامة الشحماني الكتابة في مشغل مابعد الحداثة  1 3216/018

 سبتي الهيتي دار السالم وقصائد اخرىلاوراق   1 3217/018

 محمود النمر بيوت بال قبعات  1 3210/018

 عباس عبد جاسم مابعد الحداثة سرد  1 3219/018

جعفروثاب خالد ال  نقد العقل بين محمد عابد الجابري ومحمد اركون  1 3228/018  

 حسن هادي ذهول  1 3221/018

 حسن سالم الدباغ ارتديت عنقي..لمصابيحك  1 3222/018

 هاشم محمد هاشم حقائق غريبة ومثيرة  1 3223/018

 سامي عبد الحميد محطات في دروب الفن والحياة  1 3224/018

 نزار حنا الديراني في البدء كان الصراع  1 3225/018

حسين علي كاظم.د اإلخراج نظريات  1 3226/018  

 فن النحت  1 3227/018
 بين التقليد والحداثة

 قاسم حسين

 المعارك والخصومات االدبية في العراق  1 3220/018
 ( م2888-1788)في القرون الثالثة االخيرة 
 واثرها في الحركة االدبية

محمد حسن كاظم محيي الدين.د  

 احمد محمد فيصل انيس الجالس في مجالس الناس   1 3229/018

 ستار عبد هللا شعر ....ومن الحب ما  2 3238/018

محمود خليف خضير الحياني. د استجابه المتلقي في قصيدة الدراما العربية  1 810/3231  

ربي اويل الغماورائية الت  1 3232/018
 المفاهيم.المناهج.االصول

الحيانيمحمود خليف خضير .د  

تجليات الناي والوتر دراسة في البنية االيقاعية   1 3233/018
 للشعر العربي في المهجر الشمالي

مهند كريم الشمري.د  

 صالح جاسم نبو قصصيالفضاء ال  1 3234/018

معايير النظرية النصية في شعر الصعاليك   1 3235/018
 االمويين

يونس يحيى عبد هللا العزي .د  

عيد سعد يونس .د.أ التصوير الجمالي في القران الكريم  1 3236/018  

محمد محمد ابو موسى .د التصوير البياني   1 3237/018  



 بسم هللا الّرحمن الّرحيم 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلميّ / جمهورية العراق 

 كليّة التربيّة للعلوم اإلنسانيّة / جامعة ديالى 

 شعبة المكتبة 

 0202-0202ام الدراسي الع

 قسم اللغة العربية 

 كتب االدب

   
 

 

 

 ابو العالء المعري الالمع العزيزي شرح ديوان المتنبي 2 1 3230/018

محمد محمد ابو موسى .د دراسة في البالغة والشعر   1 3239/018  

عبد العال سالم مكرم.د الشعريه في تفسير القرطبيالشواهد  4 1 3248/018  

 رشا جليس االغتراب في تجربة واسيني االعرج الروائية  2 3241/018

حكيمة سبيعي.د خطاب الرواية عند احالم مستغانمي  2 3242/018  

سالم عبد الرب السلفي .د البنى االسلوبية في شعر الغربة  1 3243/018  

فتح هللا احمد سليمان.د االسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية  1 3244/018  

الخطاب السردي في روايات عبد الرحمن مجيد   1 3245/018
 ..الرؤية والتشكل..عي الربي

سعد عبدالحسين العتابي. د  

محمد ابو االنوار.د الشعر العباسي تطوره وقيمه الفنية  1 3246/018  

العربية الحديثة في مصر تطور الرواية   1 3247/018
(1078-1930) 

عبدالمحسن طه بدر. د  

سمير سعيد حجازي. د قاموس مصطلحات النقد االدبي المعاصر  1 3240/018  

شوقي على الزهرة.د دراسة تطبيقية:االيقاع الشعري في القصة  1 3249/018  

صورة الغرب في االدب العربي الحديث   1 3258/018
(1214-1421) 

عبدالرحمن المجاهد نوال.د  

 الشيخ حسن المرصفي الوسيلة االدبية للعلوم العربية  2 1 3251/018

صناعة الشعر عند قدامة بن جعفر وابي هالل   1 3252/018
  العسكري

عوض احمد حسن العلقمي.د  

بنية التناص في تجربة الهمداني قراءة في   1 3253/018
 سيموطيقا النص

محمد مسعد.د  

 فاطمة بو شقال االسطورة والخيال  1 3254/018

محمج يحي الحصماني. د قضايا الشعر الجديد في تجربة المقالح النقدية   1 3255/018  

التناص في شعر البردوني متناص البحث عن   1 3256/018
 (قراءة سيموطيقية) الفردوس 

محمد مسعد.د  

النص : الخطاب في نظرية النحو الوظيفي   1 3257/018
 والسياقة

 عبدالوهاب صديقي

سعد عبدالعزيز مضلوح.د مدخل الى التطوير الطيفي للكالم  1 3250/018  

سامي يوسف ابو زيد.د (الشعر)االدب العربي الحديث  1 3259/018  

سفيان عبدالواحد الجبوري.د تداعيات الذات في شعر ابي فراس الحمداني  1 3268/018  
اسماء صابر جاسم. د  
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شعر ابي الحسن الحصري القيرواني دراسة   1 3261/018
 فنية

 سالم علي حمادي الفالحي

خليل شكري هياس.د تمثالت النص الشعري جماليات النص المهمش  2 3262/018  

شعر ابي السمط مروان بن  ابي الجنوب   2 3263/018
 الحفصي االصغر

عبدالمجيد االسداوي.د  

سعد عبد العزيز مصلوح.د دراسات اسلوبية احصائية في النص االدبي  1 3264/018  

صباح عبيد دراز.د السمات البالغية في بيان النبوة  1 3265/018  

فوزية عبدهللا العقيلي.د االتجاه البدوي في الشعر االندلسي  1 3266/018  

االسرار البالغية في ايات رفع الحرج دراسة   1 3267/018
 تحليلية

عبدالفتاح جادوطه محمد .د  

محمد محمد ابو موسى. د االعجاز البالغي دراسة تحليلية لتراث اهل العلم  1 3260/018  

محمد محمد ابو موسى. د الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء   1 3269/018  

ووحدتها المفضليات  الجاهلية القصيدة بناء  1 3278/018
 نموذجا

مريم عبدالهادي القحطاني.د  

الوصيف هالل الوصيف .د التصوير البياني في شعر المتنبي  1 3271/018
 ابراهيم

حازم القرطاجنى ونظرية المحاكاة والتخييل في   1 3272/018
 الشعر 

سعد عبدالعزيز مصلوح.د  

محمد عبدالمجيدالشين.د الصفدي واثاره في االدب والنقد  1 3273/018  

مصطلحات النقد القديم دواعي مسمياتها   2 3274/018
 ومعاييرها

د احمد اسماعيل النعيمي.ا  

احمد اسماعيل النعيمي.د الدالالت النفسية في الشعر الجاهلي  2 3275/018  

المنهج في غيابه قراءات من مناهج في نصوص   2 3276/018
 من اجناس

رحمن غركان.د  

تداخل االجناس االدبية واثرها الجمالي في النص   1 3277/018
 المسرحي العربي 

 حيدر علي االسدي

الدراما في الشعر تقنيات التشكيل ومسرحة   1 3270/018
 القصيدة 

ريم محمد طيب الحفوظي.د  

دراسة في شعرية )الحداثة في صدمتها الجمالية   1 3279/018
 (القصيدة عند علي جعفر العالق

السالم شرتح عصام عبد.د  

رؤية جمالية في تلقي النص )ماهية الجمال   1 3208/018
 (الشعري

عصام عبد السالم شرتحؤ.د  

مؤشرات الحنكة الجمالية في بنية القصيدة   1 3201/018
 المعاصرة 

 

عصام عبد السالم شرتح.د  
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حداثوية السؤال )حوارات في الحداثة الشعرية  5 1 3202/018
 (ام سؤال الحداثة 

عصام عبد السالم شرتح.د  

فواعل االثارة الجمالية في قصائد محمد علي   1 3203/018
 شمس الدين

عصام عبد السالم شرتح.د  

( اولئك اصحابي)استطيقا الشعرية في قصائد   1 3204/018
 لحميد سعيد

عصام عبد السالم شرتح.د  

فضاء المتخيل الجمالي في قصائد بشرى   1 3205/018
 البستاني

عصام عبد السالم شرتح.د  

دراسة في )اللغة الشعرية عند بدوي الجبل   1 3206/018
 (االساليب الشعرية 

عصام عبد السالم شرتح.د  

دراسة )اساليب الشعرية عند بدوي الجبل   1 3207/018
 (اسلوبية جمالية

عصام عبد السالم شرتح.د  

 عصام شرتح المكونات الجمالية في قصائد محمود درويش   1 3200/018

علم الجمال التطبيقي بحث في جمالية النص   1 3209/018
 الحداثي

عصام عبد السالم شرتح.د  

تمظهرات االثارة الشعرية في بنية القصيدة   1 3298/018
 الحداثية 

عصام عبد السالم شرتح.د  

الفنية في بنية مدارج الشعرية ومساراتها   1 3291/018
 القصيدة الحداثية

عصام عبد السالم شرتح.د  

شاعرية االغتراب عند شعراء الحداثة   1 3292/018
 المعاصرين

عصام عبد السالم شرتح.د  

عصام عبد السالم شرتح.د رؤى جمالية في شعر عبد الكريم الناعم  1 3293/018  

عصام عبد السالم شرتح.د ظواهر جمالية في بنية القصيدة الحداثية   1 3294/018  

عصام عبد السالم شرتح.د قراءات جمالية في بنية القصيدة الحداثية  1 3295/018  

 دزنبهان حسون السعدون نقد السرد السير ذاتي والقصصي والروائي  2 3296/018

لقيود سور الطواسين دراسة بالغية تحليلية   2 3297/018
 (الشعراء والنمل والقصص)

طه محمد عبد الفتاح جادو.د  

 عدي جاسم احمد انماط الشخصية ودورها في البناء السردي  2 3290/018

قضايا شعرية مقاربات في القصيدة العربية   2 3299/018
 القديمة

صالح محمد حسن ارديني.د  

القرنين االتجاه البدوي في الشعر العباسي في   2 3388/018
 الرابع والخامس الهجريين

عبد الهادي عبد الرحمن .د
 الشلوي

مصطفى مزاحم مصطفى.د النسيج الفني في مدونة فرج ياسين القصصية   1 3381/018  
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البالغة البيانية واالتقانات السردية في نص   1 3382/018
حكايات الليلة الثانية بعد االلف للقاص مهند 

 يحيى حسن

مولود يوسفباسل .د  

عصام عبد السالم شرتح,د ماهية الجمال في فضاء القصيدة القبانية   1 3383/018  

ارشد يوسف عباس.د المفارقة في قصص وليد اخالصي   1 3384/018  

بالغة المعاني في مجموعة رماد االقاويل للقاص   1 3385/018
 فرج ياسين

باسل مولود يوسف.د  

فائز طه عمر.د االدب العربيمقدمة في   1 3386/018  

نور الدين الخديري.د دراسات في االدب والمسرح  1 3387/018  

 ابي الصفاء خليل الصفدي الروض الباسم والعرف الناسم  1 3380/018

نسق السرد التقويضي في رواية جمرات من ثلج   2 3389/018
 دراسة تحليلية في االدب النسائي 

العنبكياالء علي عبد هللا .د  

2ذياب فهد الطائي.د المنجز الشعر في مقاربات  2 3318/018  

–انماطه -الخطاب في نهج البالغة بنيته  2 3311/018
 دراسة تحليلة–مستوياته 

عبد الحسين العمري .د  

شعر ابي الحسن محمد بن القاسم الشهير بماني   2 3312/018
 (هـ245ت نحو )الموسوس

عبدالمجيد االسداوي. د  

دراسة في حياته : الشاعر عبدالكريم االلوسي   2 3313/018
 وشعره

 عرفات صاحب شاكر 

دراسات )فن االمثال ومجتمعنا القديم والمعاصر   2 3314/018
 (ونصوص ومقاربات

عبدالمجيد االسداوي. د  

كسر النمط عباس عبدجاسم وجماليات سرد   2 3315/018
 مختارات نقدية: مابعد الحداثة

عبد المنعم ياسين  وسن. د
 الزبيدي

الرمز الديني وصناعه الرؤية الشعرية في الشعر   2 3316/018
العراقي المعاصر دراسة مقاربة في ضوء نظرية 

 جان مولينو للسيمياء

عباس كاظم.د  

 عيسى محسن علي التجديد في النص المسرحي  2 3317/018

الشعر التوليد في اجناس / تحوالت االيقاع  2 3310/018
 العربي من الشعر الجاهلي حتى قصيدة النثر

احمد ناهم.د  

( عذراء سنجار )المركز والهامش في الرواية   2 3319/018
 انوذجا

فوزية لعيوس الجابري.د  

الجوهرة والصيرفي  قراءة في خطاب المحدثين   2 3328/018
 عن قراءة شعر االندلسي 

صباح حسن عبيد التميمي . د  

مناهج االدب المقارن زعالقة االدب العربي   1 3321/018
 باالداب العالمية مع اسئلة وتطبيقات 

احمد درويش. د  
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ثنائية النار واالطفال بين : جيولوجيا النص   1 3322/018
 شوقي والسياب

شوقي علي زهرة.د  

مالمح السيرة الذاتية في الشعر العربي القديم   1 3323/018
 (المتنبيدراسة تطبقية في شعر )

 فاطمة بنت محمد العتيبي

 محمود عبد المعطي القيعي  شعر المتنبي دراسة تحليلية الصراع انموذجا   1 3324/018

ناقد الشعر وسلطة :منجز شوقي ضيف النقدي   1 3325/018
 التراث

 احمد العاقور

محمود عباس مسعود.د من روائع الشعر المترجم  1 3326/018  

روايات : الرواية النسوية خارج فضاءات الوطن  1 3327/018
 عالية محمود انموذجا

هديل عبدالرزاق احمد.د  

دراسة )شعر الموسوسين في العصر العباسي   1 3320/018
 (نصية وصفية تحليلية

عبدالمجيد االسداوي.د  

شعرية النص الموازي في الخطاب الشعري   2 3329/018
 المعاصر المقولة واالجراء 

صباح حسن عبيد التميمي. د  

حركية الشعر الجاهلي من افق التوقع الى بنية   3 3338/018
 االستقطاب زهير والحطيئة انموذجا 

ربى عبدالرضا عبدالرزاق . د
 التميمي

الخطاب والهوية موسوعة ادب االقليات في   2 3331/018
 العراق

 محمد صابر عبيد

مفهومه ومحاالته :الحجاج وتوجيه الخطاب   2 3332/018
 وتطبيقات في خطب ابن نباته

باسم خيري خضير.د  

مهند ابراهيم العميدي.د االنساق الثقافية وتمثالتها في النص المسرحي  1 3333/018  

الصورة في شعر المقالح االبعاد الرمزية   1 3334/018
قراءة تاويلية في سيموطيقا )والسيكولوجية 

 (النص

محمد مسعد.د  
 

 

جماليات المنظومة الصوتية في العرض   1 3335/018
 (نماذج مختارة)المسرحي 

محمد ايوب الشمري.د  

محمد مسعد.د البالغة العربية بوجهة جديدة قراءة في الشاهد  1 3336/018  

دراسة في قصص االطفال :خطاب الطفولة  1 3337/018
 المعاصرة 

 حنان عبده احمد ناصر

قراءة سوسيوثقافية في الشعرية :الهوية تأويل   1 3330/018
 (جيل التسعينات)العراقية المعاصرة

رائد حاكم الكعبي.د  

الشعر في اليمن في القرنين الخامس والسادس   1 3339/018
 الهجريين 

لاعلي عبدة احمد الزبير.د  

الحركة االدبية والنقدية في النصف االول من   1 3348/018
 القرن العشرين

ردمان علي سعيدمحمد   

حنان عبده النويرة.د شعر االطفال خصائصه الفنية ومزاياه  1 3341/018  
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الخطاب النقدي في الرسائل الجامعية مناهجه   1 3342/018
 واجراءته

محمد يحي الحصماني.د  

-الحدود-الخطاب)مدخل الى النقد المكاني   1 3343/018
 -المسافة-المابين-المضعه-التفضي-المالفة

 (الكفاءة–االستعارة 

 ياسين النصير

دراسات في التاص :نظريات االجناس االدبية   1 3344/018
 والكتابة والنقد

 تزفيطان تودورف

 تزفيتان تودوروف مفهوم االدب   1 3345/018

 ياسين النصير الشعرية المكانية رؤية جديدة   1 3346/018

 تجليات التعبير:تحليل الخطاب الشعري   1 3347/018
 وجماليات الصياغة

د عبدالمجيد بنجاللي.أ  

 تزفيتان تودوروف الرمزية والتاويل   1 3340/018

صالح هويدي.د المناهج النقدية الحديثة اسئلة ومقاربات  1 3349/018  
 

ترجمة وتحرير كامل عويد  معجم النقد االدبي الحديث  1 3358/018
 العامري

عبدالمغني دهوان.د الرواية والمجتمع قراءة سوسونقدية  1 3351/018  

التعريف في البالغة العربية اصوله وبنياته   2 3352/018
 ووظائفه

 السعيد اهرو

 عبد الرحمن البرقوقي شرح ديوان المتبي 2 1 3353/018

 محمد صابر عبيد مطر اللغة ...تموجات العطر رسائل الغيم   2 3354/018

خليل شكري هياس.د التجربة الروائية عند قاسم توفيق   2 3355/018  

 محمد صابر عبيد 2816-1906االعمال الشعرية   1 3356/018

محمد عبد الرضا شياع.د تجليات الذات الكاتبة في حرارة السؤال الشعري   1 3357/018  

باسم خيري خضير .د التماسك النصي في شعر يحيى السماوي   2 3350/018  

 علي حسن الفواز سرديات االثر البصري   2 3359/018

/ هــ 328ت بين  الكاتب علوية بن احمد شعر  2 3368/018
 م933 -932

 عبد المجيد االسداوي

مملكة الظالل دراسة في تجربة الشاعر سلمان   1 3361/018
 داود محمد 

 ياسين النصير

 عبد هللا الصاوي  شرح ديوان الفرزدق   1 3362/018

حركية الصورة في الشعر االندلسي دراسة   1 3363/018
 تحليلية 

احمد حاجم الربيعي .د.أ  
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 تمارة رياض ذنون محمد  شعرية الوصف في قصص سناء الشعالن  2 3364/018

هوار احمد هللا عبد النظرية النسوية وسياسة النقد االدبي  2 3365/018  

 ياسين النصير شعرية الماء قررات في الشعر العربي المعاصر  1 3366/018

تجليات االبداع االدبي دراسات في العصر   1 3367/018
 العباسي الثاني 

مصطفى علي عبد المعطي .د  

  ميخائيل باختين  -د النضرية الجمالية   1 3360/018

ادورد سعد  -د خيانة المثقفين   1 3369/018  

بارت جيرار جينيت روالن من البنيوية الى الشعرية   1 3378/018  

 روالن بارت التحليل البنيوي للقصص  1 3371/018

 كامل العامري قضايا السرد في الرواية الجديده  1 3372/018

 روالن بارت في االدب والكتابة والنقد   1 3373/018

 صالح نجم الدين بابان الرؤى الفلسفية في شعر مقطعات صدر االسالم  2 3374/018

 محمد صابر عبيد 2816 - 1998الحوارات االدبية   2 3375/018

جليل محسن الزبيدي.د تعقبات الحافظ الذهبي على االمام ابن عدي   2 3376/018  

قاسم جليل الحسيني .د النقد الفني االسلوب بين القديم والمعاصرة    2 3377/018  

محمود شاكر محمود.د ضجيج الشعر االندلسي   2 3370/018  

 حميدة بنت حفيظ قادوم  دراسات في الشعر العربي الحديث والمعاصر  2 3379/018

بوقرط طيب .أ فن الرحلة دراسات نقدية   2 3308/018  

احمد علي ابراهيم الفالحي.د شفرات النص وغواية السرد  2 3301/018  

الذات واالخر في خطب االحزاب المعارضة لحكم   1 3302/018
 االمويين بالمشرق

عبد المجيد االسداوي.د  

سهام صائب خضير.د.م.أ جمالية الموسيقى الشعرية في االندلس   2 3303/018  

المجيد االسداويعبد .د جعيفران   2 3304/018  

 أميرة محمد عزيز الجاف  الزمن واثره في شخصيات وراية   2 3305/018

محسن المحل .د التفكير العروضي عند العرب   1 3306/018  

عواطف نصيف السعدي .د قراءات اكاديمية  السرديات مختبر  1 3307/018  

عشي نصيرة.د البنية السردية   1 3300/018  

نوال احمد الدسوقي .د صورة االخر في الشعر االندلسي   1 3309/018  

 سعد محمد رحيم  سحر السرد دراسات في الفنون السردية  1 3398/018
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التاثير والتاثر في المجتمع االندلسي وصورته   1 3391/018
 في االدب 

نوال احمد الدسوقي .د  

الهماميجميل فتحي  في نقد النقد حصاد السنتهم   1 3392/018  

 محمود احمد عقلة الراشدان  توجية االبصار ولفت االنظار الى ظاهرة االختبار   1 3393/018

شعرية الحوارات حوارات شاعرية مع شعراء   1 3394/018
 الحدائة

عصام شرتح.د  

عصام ابو شندي .د نقد النثر العربي في كتابات احسان عباس   1 3395/018  

الجمالي في تشكيل القصيدة عند بدوي الوعي   1 3396/018
 الجبل

عصام شرتح .د  

عصام شرتح.د رؤى جمالية عند شعراء الحداثة المعاصرين  1 3397/018  

 محمود البنا  جدارية محمود درويش   1 3390/018

تجليات الحداثة الشعرية بين مغامرة الكشف   1 3399/018
 ودقة االستدالل 

عصام شرتح.د  

  فتحي ارشيد شديفات.د ظاهرة االغتراب في شعر الصعاليك واللصوص   1 3488/018

عصام شرتح.د القباني وثقافة الصورة ومونتاجها الشعري   1 3481/018  

عصام شرتح.د والداللة البنية في جمالية دراسة قباني نزار  1 3482/018  

عصام شرتح .د في شعر الفلسطيني المعاصر  جمالية تقنيات  1 3483/018  

عصام شرتح.د فتنة الخطاب الشعري عند جوزف حرب   1 3484/018  

حسن فالح البكور .د دراسات في الشعر العباسي الرؤيا والتشكيل   1 3485/018  

عصام شرتح.د عالم الماغوط   1 3486/018  

عصام شرتح.د اللغة والفن في شعر يحيى السماوي  1 3487/018  

عصام شرتح.د جمالية التكرار في الشعر السوري المعاصر   1 3480/018  

عصام شرتح.د جمالية االسلوب في شعر بدوي الجبل   1 3489/018  

عصام شرتح. د علم الجمال الشعري   1 3418/018  

شوقي علي الزهرة.د البالغة وتشكيل الخطاب الروائي   1 3411/018  

3412/018 نادية هناوي سعدون.د مقاربات في تجنيس الشعر ونقد التفاعلية   2   

توفيق ابراهيم صالح .د.أ "اجتماعيا" ضابطا الجاهلي الشعر في القيم  2 3413/018
 الجبوري

فلسفة وسرديات  المعنى ومحموالت الكلمات  2 3414/018
 اعمال مختارة

 علي محمد اليوسف 

 فاضل الكعبي االطفالفن كتابة مسرحية   2 3415/018
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مباحث في االساليب النحوية في شعر امرئ   2 3416/018
 القيس

حسين محيسن البكري.د.أ  

 احمد صالح سالم ركنان الطبيعة النباتية في شعر الصنوبري وابن خفاجة   1 3417/018

حسن البنداري.د اتجاهات نقد الشعر العربي في المورث النقدي  1 3410/018  

نجوى شحاتة واخرون/د رؤى نقدية في الفن الروائي عند حسن البنداري  1 3419/018  

سامي سليمان احمد.د افاق الخطاب النقدي   1 3428/018  

احمد عبد العزيز.د نحو نظرية جديدة لالدب المقارن  1 3421/018  

عبد هللا التطاوي.د والنقد االبداع بين الشعرية الحركة  1 3422/018  

ابراهيم انيس.د موسيقى الشعر   1 3423/018  

المضمرات الشعرية وتشكيالتها الفنية عند يحيى   1 3424/018
 السماوي 

عصام شرتح.د  

 احمد الناجي ناجح المعموري غواية االسطورة وسحر الكالم   1 3425/018

دراسات معاصرة في القران الكريم واالدب   1 3426/018
 العربي القديم 

 فائزة عبد الزهرة جامل 

 ياسر عمار مهدي علي الشبلي شعر امال الزهاوي دراسة موضوعية فنية  2 3427/018

ناقوس االوقات المنحنية تحوالت الخطاب في   2 3420/018
 شعر عقيل علي

 مسار حميد عبد الناصري

سامي يوسف ابو زيد.د االدب االندلسي   1 3429/018  

االدب العربي الفن ومذاهبه في الشعر تاريخ   1 3438/018
 العربي

شوقي ضيف .د  

ابراهيم محمود خليل.د.أ النقد االدبي الحديث من المحكاة الى التفكيك  1 3431/018  

حسين عطوان.د ذخائر العرب شعر مروان بن ابي حفصه  1 3432/018  

عبد المجيد االسداوي .د ابن القطاع الصقلي المصري   2 3433/018  

 محمد ابو الفضل ابراهيم ذخائر العرب ديوان النابغة الذبياني  1 3434/018

 احمد السماوي  المقال االدبي   1 3435/018

سامي يوسف ابو زيد.د االدب المقارن والمنهج والتطبيق   1 3436/018  

 مجدي بن صوف  علم االدب عند السكاكي   1 3437/018

رحاب لفتة الدهلكي.د.م.أ البديع في شعر صفي الدين الحلي   2 3430/018  

مقاربات تطبيقية في البالغة العربية البنية   2 3439/018
 والرؤية

رحاب لفتة الدهلكي.د.م.أ  

 خولة شخاترة  بنية النص الحكائي في كتاب الحيوان للجاحظ  1 3448/018
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شيماء عدنان العقابي .د الثنائيات المتضادة في شعر التصوف االندلسي   2 3441/018  

 خيرية عبود ياسين واخر  اهوارنا نص مفتوح  1 3442/018

رحيم الغرباوي.د الوافي في تعلم البالغة المعاني والبيان والبديع  1 3443/018  

كريستوف فولف .د.أ صور االنسان االسس المخالية واالدائية للثقافة   2 3444/018  

بالد العرب السعيدة وماتبقى من شعرها غير   4 3445/018
 المجموع في الجاهلية واالسالم

عثمان عبد الحليم جلعوط .د
 الراوي 

يوسف مسلم ابو العدوس .د.أ االسلوبية الرؤية التطبيق   1 3446/018  

شعر الرؤية المتن الشعري العربي القديم ذو   2 3447/018
 الرمة انموذجا 

ان الجلبي.د  

تمثالت السيرة الذات واالخر في منجز سلطان   1 3440/018
 بن سلطان بن محمد القاسمي االبداعي 

 محمد صابر عبيد

طه محمد عبد الفتاح جادو.د تسهيل البالغة للمبتدئين   2 3449/018  

نادية هناوي .د.أ السرد القابض على التاريخ   2 3458/018  

سعد عبد العزيز مصلوح.د.أ سيرة ومسيرة وابحاث مهداة  1 3451/018  

تطور الشعر العربي الحديث في العراق اتجاهات   1 3452/018
 الرؤية وجماليات النسيج 

علي عباس علوان.د  

طالب خليف جاسم السلطاني .د.أ دراسات ادبية ونقدية 4 2 3453/018  

محمد فليح الجبوري.د اساليب الحجاج في قصيدة الرد على الطالسم   2 3454/018  

رثاء النساء في الشعر العباسي من سلطة   2 3455/018
 العرف الى انجاز الهوية

فالح حسن كاطع.د.أ  

تسلية االدباء واسوة الفقراء فيمن تقدمتة   2 3456/018
 الفالكة من الكبراء 

 شهاب الدين الدلجي

 طارق الدليمي  االنسان فكر واخالق   2 3457/018

 عبد هللا احمد هوار مابعد الحداثة البنيوية والنسوية  2 3450/018

احمد صعب .د ادب الطفل في الوطن العربي  2 3459/018  

احمد محمد الدمناتي.د مكائد اللغة قراءات في الشعر المغربي المعاصر  2 3468/018  

ادب المهمشين في العصر العباسي من القرن   2 3461/018
 الثاني حتى نهاية القرن الرابع الهجري 

نورس ابراهيم عبد الهادي.د  

العتبات النصية في الرواية العراقية نماذج   2 3462/018
 مختارة

ضياء غني العبودي واخر .د.أ  

طرق الرويات المشهورة لتفسير ابن عباس   2 3463/018
 ومصادرها

علي محسن  بادي.د  
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احمد حاجم الربيعي.د.أ مرايا ذاكرة سيرة ذاتية  2 3464/018  

الرمز الديني وصياغة النسق المغاير في النص   2 3465/018
  الشعري العراقي 

عباس كاظم.د  

الغموض في الخطاب النقدي العربي القديم حتى   2 3466/018
 القرن السابع الهجري 

مازن داود الربيعي.د.د  

شعر القاسم بن يوسف بن القاسم الجلي ت نحو   2 3467/018
 هـــ 228

عبد المجيد االسداوي.د  

محمود خليف خضير الحياني.د االستجابة التداولية في قصص االطفال   2 3460/018  

المركزي والمهمش في الشعر االندلسي في   2 3469/018
 عصري الطوائف والمرابطين 

محمد العبيدي.د  

ماورائية الشعرية العربية االصول المناهج   2 3478/018
 المفاهيم التاريخية االبستولوجيا االنطولوجية

محمود خليف خضير الحياني.د  

 زهراء خالد يونس الحديدي عنونة الكتب النقدية عند حاتم الصكر   2 3471/018

نهلة صباح محمد حيدر .د الذوق الفني لدى نقاد القرن الرابع الهجري  2 3472/018
 العدواني

حليم حماد سليمان الدليمي.د.م.أ الممتع في القراءة احاديث واخبار واشعار وحكم  2 3473/018  

صويلحفوزي علي .د القوة التداولية في المثل العربي   2 3474/018  

 حمادي صمود الوجه والقفا في تالزم التراث والحداثة  1 3475/018

المفارقة ومستوياتها في السرد الحكائي في   1 3476/018
 العصر العباسي

محمد ونان جاسم.د  

ظاهرة التورية في شعر العصر المملوكي واثرها   1 3477/018
 في تعميق المعنى

حسين عبد العال اللهيبي.د.أ  

 بول ريكو محاضرات في االيدلوجيا واليوتوبيا  1 3470/018

الشاهد الشعري دراسة معجمية بالغية الكشاف   1 3479/018
 للزمخشري عينة 

مسعود غريب.د    

عبد الحميد درويش النساج.د الفكر العربي المعاصر من رواسة فلسفية   1 3408/018  

مقاربات في انظمته العقل التاويلي الغربي   1 3401/018
 المعرفية ومساراته

احمد عويز.د  

عبد العظيم السلطاني .د.أ مقاربات في تنظير نقد النقد االدبي   1 3402/018  

نجم عبد علي رئيس .د.أ سيرورة الشعر دراسة فاعلية شعر المتنبي  1 3403/018  

محمد حسيني ابو سعده.د الشهرستاني ومنهجه النقدي   1 3404/018  

المتوفي سنة  العباسي باهلل الراضي ديوان  1 3405/018
 م329

حسين عبد العال اللهيبي.د.أ  
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توظيف التراث الديني في المسرح المصري   1 3406/018
 المعاصر

عزة عبد اللطيف عامر .د  

تشكل المكان وتحوالته في النص الشعري   1 3407/018
 دراسة في نتاج الشاعر مظفر النواب 

حسن عباس الزيديمحمد .د  

بالغة الزمن السردي مقاربة في رباعية   1 3400/018
 الخسوف البراهيم الكوني

  علي عواد عبد هللا.د

 وداد هاتف وتوت اشكالية الخطاب العربي في الكتاب الدونيس   1 3409/018

عبد هللا بن محمد اللويزي.د صورة المغربي في المتخيل االسباني   1 3498/018  

 محمد محمد ابو موسى المسكوت عنه في التراث البالغي   1 3491/018

 خليل الصفدي الهول المعجم في القول بالموجب   1 3492/018

 غسان عبد خلف العبيدي روائع التبيان في استعارات القران  2 3493/018

ارشد يوسف العباس.د.أ الوصف في القصة القرانية  1 3494/018  

القصيدة التفاعلية الرقمية مقاربات في البنية   1 3495/018
والداللة تباريح رقمية لسيرة بعضها ازرق 

 انموذجا
 

 فطيمة ميحي

عائشة عبد الرحمن .د رسالة الغفران البي العالء المعري  1 3496/018  

عاشة عبد الرحمن .د رسالة الصاهل والشاحج البي العالء المعري  1 3497/018  

 فارس مطر  شعرية العشق   3 3490/018

احمد سالم ولد اباه.د قراءات في االدب الموريتانيالنقد الثقافي   1 3499/018  

 سوزان مشير حمد كةردي الرمز في شعر امل دنقل   1 3588/018

 االمام الغزالي معيار العلم   1 3581/018

قيس حمزة .د.أ  الفكر النقدي عند الدكتور علي جواد الطاهر   1 3582/018
  الخفاجي

 ابي سعيد عبد الملك االصمعيات اختيار االصمعي   1 3583/018

دليل مراكز البحوث والدراسات االنسانية في   5 3584/018
 2810اقليم كوردستان العراق 

 نشوان شكري عبد هللا واخرون

 عبد هللا كنون الحسنى المنتخب من شعر ابن زاكور   1 3585/018

صالح محمد جرار.د.أ دراسات جديدة في الشعر االندلسي   1 3586/018  

 فريق انتروفرن التحليل السينمائي للنصوص   1 3587/018

موفق رياض مقدادي.د البنى الحكائية في ادب االطفال العربي الحديث  1 3580/018  
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 االء القطيشات وتاويله الشغف   2 3589/018

 تحسين كرمياني المقموعونمسرحية   1 3518/018

 منى شكر محمود  نساء الضباب   1 3511/018

خالد علي ياس .د الحديث العربي الروائي النقد  1 3512/018  

 تحسين كرمياني خوذة العريف غضبان  1 3513/018

 حسين السكاف وجوه لتمثال زائف   1 3514/018

 جوزيف كورتيس سيميائية اللغة   1 3515/018

 جان غروندان  بول ريكو  1 3516/018

 تحسين كرمياني من اجل صورة زفاف   1 3517/018

مصطفى عبد الغني .د المسرح الشعري العربي   1 3510/018  

ابراهيم سليمان نادر.د ادب الرحالت سنديريال بلون الشقائق  1 3519/018  

روايات تحسين كرمياني من غواية القراءة الى   2 3528/018
 تجليات المنهج

سامان جليل ابراهيم.د  

 قدور رحماني االنا والوجود وجمال العالم في شعر ابن عربي  1 3521/018

 تحسين كرمياني البحث عن هم  1 3522/018

مناورات ثقافية كويتية زيد الحرب والعزف على   1 3523/018
 اوتار االمة

حصة الرفاعي.د  

سلوى جرجيس سلمان.د خطابه النقدي المسرحي علي الراعي قراءة في  1 3524/018  

خالد علي ياس.د سوسيولوجية النظرية النقدية في الفكر الغربي  1 3525/018  

  عبود جودي الحلي.د االدب العربي في كربالء   1 3526/018

تمثالت العنف السياسي في الرواية العراقية   1 3527/018
 روايات هدية حسين 

 رغد عبود جودي الحلي 

سردية الخبر في كتاب زهر االداب وثمر االلباب   1 3520/018
وذيله جمع الجواهر في الملح والنوادر للحصري 

 هــ453القيرواني ت 

رائد حميد البطاط و تغريد .د.أ
 خليل حامي

عبود جودي الحلي .د ابو عمر الشيباني وجهوده في الرواية االدبية   1 3529/018  

-هـ41االقناع في الشعر السياسي االموي   1 3538/018
 هــ132

رحيق صالح فنجان.د  

خطاب االخر في الشعر العراقي السبعيني التلقي   1 3531/018
 والتاويل

علي هاشم طالب .د.م.أ
 الزيرجاوي

محمد السهر .د الخيال السوسيولوجي العراقي   1 3532/018  
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 سناء جبار العبودي  صورة االخر في قصص سناء الشعالن   1 3533/018

 غزاي درع الطائي وقت من رمل   2 3534/018

عبد العظيم رهيف السلطاني.د خطاب االخر خطاب نقد التاليف االدبي الحديث   1 3535/018  

 فاضل ثامر رهانات شعراء الحداثة   1 3536/018

 فيصل غازي النعيمي حساسية النص القصصي   1 3537/018

رؤية جديدة للنظام النقدي االسالمي النظرية   2 3530/018
 والتطبيق

عمار مجيد كاظم.د  

شفيق المهدي.د ازمنة المسرح   1 3539/018  

 راينر وايهل واخرون نصوص فلسفية  1 3548/018

نقد المناهج المعاصرة لدراسة التراث الفلسفي   1 3541/018
 العربي االسالمي

حسام محي االلوسي.د.أ  

فليح كريم الركابي.د.أ ادام الفن دراسات في االدب العربي الحديث   1 3542/018  

 نبيل محمود شعر المفارقات   1 3543/018

 نجيب محفوظ ثرثرة فوق النيل  1 3544/018

 االء قحطان عبد الرحمن صورة المثقف في روايات فؤاد التكرلي  2 3545/018

عبد هللا التطاوي.د اشكال الصراع في القصيدة العربية 6 1 3546/018  

 جعفر صادق المكصوصي رماد الكلمات  قصص  1 810/3547

 بقلم مايكل ملجيت وليم فوكنر   1 810/3548

 جعفر صادق المكصوصي مجموعة قصصية كونيفيا  1 810/3549

 اسماعيل ابراهيم عبد موارد تجريبية في القص  1 810/3550

علي عبد هللا حسين العنبكي.د.أ ديوان العنبكي ينابيع العودة   3 810/3551  

 رائد عبد الكاظم امير من الجايش  1 810/3552

عبد الزهرة تركي فريح .د نظرية المعرفة بين القران والفلسفة   1 810/3553
 الفتالوي

 ميسلون هادي سيارة مكشوفة في يوم مشمس  1 810/3554

 ميسلون هادي  العرش والجدول رواية  1 810/3555

 ميسلون هادي جانو انت حكايتي  1 3556/018

 ميسلون هادي  العالم في حكاية اجمل  1 3557/018

 ميسلون هادي  سعيدة هانم ويوم غد من السنة الماضية  1 3550/018
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 تحسين كرمياني ليلة سقوط جلوالء   1 3559/018

 غرام الربيعي البجع سيبار حين يئن  1 3568/018

 غرام الربيعي ضباب ليس ابيض   1 3561/018

 رغد السهيل 17منازل ح   1 3562/018

 باسم فرات طواف بوذا رحالتي الى جنوب شرق اسيا    1 3563/018

 باسم فرات  لؤلوة واحدة والف تل رحالت بالد اعالي النيل  1 3564/018

خالد فائز ياسين .د.م شعر الغزل  1 3565/018  

 ميسلون هادي جائزة التوائم   1 3566/018

 عبد الحليم عبد الكريم علي خطوط على جدران الزمن   1 3567/018

نشأة القصة في مصر من خالل عيسى عبيد   1 3560/018
 وشحاتة عبيد 

مجدي محمد شمس الدين .د
 ابراهيم 

اسعد اسعد ليث ديوان حبيبتي العراق  1 3569/018  

 رسمية محيبس  طلقة انثى   1 3578/018

 حسن ناظم و علي حاكم صالح المجتمع المدني تاريخ نقدي  1 3571/018

 أمير الحالج خارج الجوق   1 3572/018

 زيد الشهيد   الليل في بهائه   1 3573/018

 زيد الشهيد الليل في عليائه  1 3574/018

 زيد الشهيد الليل في نعمائه  1 3575/018

 مصطفى الهود اعالم على ضفاف ديالى 2 1 3576/018

 شاكر هادي التميمي القلب اسوار على  1 3577/018

مشحن حردان مظلوم الدليمي.د الشعر في واسط في العصر العباسي  1 3570/018  

احمد عبد العظيم عبد الغني.د تحليلة نقدية دراسة النحوية لقاعدة  1 3579/018  

كتاب المآخذ على شراح ديوان ابي الطيب  4 1 3508/018
 المتنبي

تحقيق الدكتور عبدالعزيز بن 
 ناصر المانع

رضا رجب .حققه وقدم له د شرح ابن جني الكبير على ديوان المتنبي : الفسر 5 1 3501/018  

 ابراهيم النجار شعراء عباسيون منسيون 7 1 3502/018

 تحقيق كامل سلمان الجبوري في فرائد شعراء هذا الزمان قالئد الجمان 9 1 3503/018

محمد حسن .تحقيق وشرح د جواهر االداب وذخائر الشعراء والكتاب 2 1 3504/018
 قزقزان
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خلف رشيد .دراسة وتحقيق د الموضح في شعر ابي الطيب المتنبي  5 1 3505/018
 نعمان

 

وشرح وقدم اله وعلق ضبطه  شرح الواحدي لديوان المتنبي 5 1 3506/018
يلسين .عليه وخرج شواهده د

قصي الحسين.االيوبي و د  

تصنيف الخطيب التبريزي  االيضاح في شرح سقط الزند وضوئه 2 1 3507/018
وتحقيق الدكتور فخر الدين 

 قبارة

تأليف الحافظ عز الدين احمد بن  صلة التكملة لوفيات النقلة  2 1 3500/018
 محمد بن بن عبدالرحمن

 الحسيني

محمود بن سعود بن .د الحركة االدبية في مجالس هارون الرشيد 3 1 3509/018
 عبدالعزيز الحليبي

 ياقوت الحموي الرومي  معجم االدباء ارشاد االريب الى معرفة االديب  7 1 3598/018

فاتن عبد الجبار جواد.د تنصيص الذاكرة في الشعر العراقي الحديث   1 3591/018  

ريجيس بالشر وتعريب .تاليف د تاريخ االدب العربي   1 3592/018
 ابراهيم الكيالني 

 

علي جواد الطاهر.تحقيق د درة التاج من شعر الحجاج  1 3593/018  

كامل عبد ربه حمدان .د عبيد بن االبرص االسدي حياته وشعره  1 3594/018
 الجبوري 

 علي بن عبد هللا بن وصيف  ديوان الناشئ الصغير   1 3595/018
 

 مندوب ايوب العبيدي  حصاد السراب   1 3596/018

 علي عريبي محمد علي  مسرحية االرث   1 3597/018

فاضل عبود التميمي.د قراءات في ادب زيد الشهيد : حفيد اورك   1 3590/018  

الصدق الفني في الشعر العربي حتى نهاية القرن   1 3599/018
 الهجريالسابع 

عبدالهادي خضير نيشان.د  

د جليل حسن محمود.أ اثار الوثاق دراسات ادبية في شعر الجواهري   1 3688/018  

ابراهيم علي شكر. د الحماسة في الشعر العربية قبل االسالم   1 3681/018  

عيسى العاكوب.د تأثير الحكم الفارسية في االدب العربي   1 3682/018  

عمر فاروق الطباع.د ديوان صفي الدين الحلي   1 3683/018  

 عصام كمال السيوفي  االنفعالية واالبالغية في البيان العربي    3684/018
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يوسف زيدان .د ديوان عبدالقادر الجيالني  1 3685/018  

 قاسم حسين صالح االبداع في الفن   1 3686/018
 

في شعر الدراسات اللغوية في كتاب النظام   1 3687/018
 المتنبي وابي تمام

حليم حماد العكرز.د  

ناظم رشيد .د االدب العربي في العصر الوسيط   1 3680/018  

 عمر ابو النصر  اللزوميات او لزوم ما اليلزم البي عالء المعري   1 3689/018
 

 عبدالوهاب بكير منوعات ادبية او االخذ من كل شي بطرف   1 3618/018

احمد شوقي بنين و محمد سعيد  الدر الثمين في اسماء الثمين   1 3611/018
 حنشي 

 هالل ناجي االيغال في االنتحال ديوان الحارثي انموذجا  1 3612/018

حسين الواد.د المتنبي والتجربة الجمالية عند العرب   1 3613/018  

من بنيات المماثلة الى انماط المغايرة دراسة   1 3614/018
ثقافية النساق البداوة والحضارة في الشعر 

 العربي 

شيماء نزار عايش .د  

ابي هالل الحسن بن عبدهللا بن  كتاب الصناعتين الكتابة والشعر   1 3615/018
 سهل العسكري 

نكلسن.بروفسور رنيولد أ تاريخ االدب العباسي   1 3616/018  

مطمع االنفس ومسرح التأنس في ملح اهل   1 3617/018
 االندلس 

 ابي نصر الفتح بن محمد

 احمد ابو حاقة ابو فراس الحمداني   1 3610/018

 سعيد يقطين  افاق نقد عربي معاصر   2 3619/018

من احدى زوايا النص مجموعة دراسات في   1 3628/018
 ديوان مشقة ادم 

مهند كريم الشمري.د  

حسين سرمك حسن.د التويجري ناقدا  1 3621/018  

عبد الحفيظ مصطفى عبد .د (م080-هـ193ت )شعر منصور النمري  1 3622/018
 الهادي

ناظم رشيد.د ديوان عماد الدين االصبهاني   1 3623/018  

شوقي ضيف.د الفن ومذاهبه في النثر العربي  1 3624/018  

 مجيد طراد ديوان ابي العتاهية   1 3625/018

د عبدالحسن عبيد المحياوي.م.أ الدر النثير في المصباح المنير  1 3626/018  

فاهم . علي متعب جاسم ود.دالناقد وافاق القراءة سليمان البكري في مقاالته   1 3627/018
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 طعمة احمد النقدية

 غزاي درع الطائي خبز عراقي ساخن  2 3620/018

ابراهيم عبدهللا الضحيان.د البيئة االدبية في الحيرة في ظالل دولة المناذرة   1 3629/018  

جليل حسن محمد. د مراة الضمير  1 3638/018  

دراسة في البنية الموضوعية :رماد الشعر  1 3631/018
 والفنية للشعر الوجداني الحديث في العراق

عبدالكريم راضي جعفر.د  

هالل ناجي.نوري القيسي و أ.د اربعه شعراء عباسيون   1 3632/018  

عفيف فراج.د الحرية في ادب المراة   1 3633/018  

شعر تقي الدين السروجي عبدهللا بن علي بن   1 3634/018
 (هـ693ت )منجد 

عباس هاني الجراخ.د  

قراءات في الشعر العراقي : شعرية المكان   1 3635/018
 الحديث

ستار عبدهللا.د  

 احالم مستغانمي االسود يليق بك   1 3636/018

وسن عبدالمنعم.د رؤى في فضاءات المسدي   1 3637/018  

ستار عبدهللا.د لغة الحجارة مقاربة نقدية ومختارات   1 3630/018  

سعاد الحكيم.د تاج العارفين الجنيد البغدادي   1 3639/018  

 يوسف احمد الشيراوي وحياته اطلس المتنبي اسفاره من شعره  1 3648/018

د تحسين حميد مجيد.أ اداب المريدين   2 3641/018  

نظرة في شعر بشار بن )تدور على غير اسمائها   1 3642/018
 (برد

حسين الواد.د  

حسين الواد.د اللغة الشعر   1 3643/018  

علي جواد الطاهر.د منهج البحث االدبي  2 3644/018  

الروح ورمادها عبداالله احمد في يومياته جذوة   1 3645/018
 م2887الى 1948ونصوص اخر من 

نادية غازي العزاوي.د  

 جورج لوكاتش دراسات في الواقعية  1 3646/018

كمال ابو ديب.د البنى المولدة في الشعر الجاهلي   1 3647/018  

د نادية غازي العزاوي .أ لذة النص التراثي   1 3640/018  

اياد عبدالودود الحمداني.د شعرية المغايرة   1 3649/018  

الجبوري يحيى محن الشعراء  واالدباء  1 3658/018  

-359)هالل الصابي دراسة لحياته ومؤلفاته   1 3651/018
 (هـ440

د تحسين حميد مجيد.أ  
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كريم حسن الالمي. د االمل والياس في الشعر الجاهلي   1 3652/018  

االستعادة النص القديم في افق القراءة غواية   1 3653/018
 المعاصرة

سليطين وفيق  

د فهد نعيمة البيضاني.أ ديوان الشريف البيضاني   1 3654/018  

 عبد السالم محمد هارون  قطوف ادبية دراسات نقدية في التراث العربي   1 3655/018

 ناظم رشيد و زهير غازي في تحقيق التراث   1 3656/018

رسائل المبارك بن احمد بن موهوب الملقب   1 3657/018
 شرف الدين المتسموفي

 هالل ناجي

محمد الصادق العفيفي . د بشار بن برد دراسة وشعر   1 3650/018  
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