
- 1 - 

 -أ  -

 . القاهرة: دار نهضة مصر للطبع والنشر، الت.خائنة األعينأباظة، ثروت.  -

 م.1975. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1. ط: ذكريات طه حسينأباظة، ثروت.  -

 م.1958. ال مط. قصر على النيلأباظة، ثروت.  -

 م.1974. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1. ط: تسابيح قلبأباظة، عزيز.  -

 م.1966. مصر: دار المعارف، 3. ط: الموّجه الفنيهيم عبد العليم. إبرا -

. ضبط وتصحيح: أحمد أمين وغيره. بيروت: منشورات محمد الديوانإبراهيم، حافظ.  -
 .2-1. ج: 1969أمين دمج، 

. بيروت: شركة شمس المشرق 1. ط: رقص البجع البّريإبراهيم، حسين علي.  -
 م.1993للخدمات الثقافية، 

 . مصر: الدار المصرية للتأليف والترجمة، الت.إبن حزم األندلسيم، زكريا. إبراهي -

 . مصر: دار المعارف، الت.برجسونإبراهيم، زكريا.  -

 م.1992. بيروت: دار المستقبل العربي، 1. ط: ذاتإبراهيم، صنع اهللا.  -

 م.1992. بيروت: المركز الثقافي العربي، 1. ط: السردية العربيةإبراهيم، عبداهللا.  -

 م.1990. بيروت: المركز الثقافي العربي، 1. ط: المتخيَّل السرديإبراهيم، عبداهللا.  -

. شرح الشيخ محمد عبده. تحقيق عبد العزيز نهج البالغةإبن أبي طالب، علي.  -
 .4–3–2–1م. ج: 1963. بيروت: دار األندلس للطباعة والنشر، 2األهل. ط: 

–1روت: دار الكتاب الشعبية، الت. ج: . بيعنترة بن شدادإبن اسماعيل، يوسف.  -
2–3. 

 م.1980. بيروت: دار بيروت للطباعة والنشر، الديوانإبن األحنق، العباس.  -
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. تحقيق: محمد عبداهللا عنان. مصر: دار اإلحاطة في أخبار غرناطةإبن الخطيب.  -
 المعارف، الت.

ت: دار الثقافة، . تحقيق: عفيفة محمود ديراني. بيرو الديوانإبن الزقاق والبلنسي.  -
1964. 

. تحقيق: مصطفى الشويمي وغيره. بيروت: الموجز في النحوإبن السراج، محمد.  -
 م.1965مؤسسة بدران للطباعة والنشر، 

. الفخري في اآلداب السلطانية والدول اإلسالميةإبن الطقطقا، محمد بن علي.  -
 م.1980بيروت: دار بيروت للطباعة والنشر، 

 م.1966. بيروت: دار صادر، ترجمان األشواقدين. إبن العربي، محي ال -

 م.1962. بيروت: دار صادر للطباعة والنشر، الديوانإبن الفارض.  -

. تحقيق: عبداهللا أنيس الطباع. بيروت: تاريخ افتتاح األندلسإبن القوطية، القرطبي.  -
 م].1957دار النشر للجامعيين، [

 . بيروت: دار صادر، الت.الديوانإبن المعتز.  -

. شرح يوسف أبو حلقة. األدب الصغير واألدب الكبير ورسالة الصحابةإبن المقفع.  -
 م.1960. بيروت: مطبعة منيمنة الحديثة، 2ط: 

. تدقيق: الياس خليل زخريا. بيروت: دار األندلس كليلة ودمنةإبن المقفع، عبداهللا.  -
 م.1963للطباعة والنشر، 

. بيروت: منشورات دار 2م: فاروق سعد. ط: . تقديكليلة ودمنةإبن المقفع، عبداهللا.  -
 م.1979اآلفاق الجديدة، 

. بيروت: 9. تنقيح: األب لويس شيخو اليسوعي. ط: كليلة ودمنةإبن المقفع، عبداهللا.  -
 م.1973دار المشرق، 

. تنقيح: خليل اليازجي. بيروت: مكتبة سركيس، كليلة ودمنةإبن المقفع، عبداهللا.  -
 .2–1الت. ج: 
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 م.1982. بيروت: دار بيروت للطباعة والنشر، الديوانان، ُعروة والسمؤال. إبن الورد -

. تقديم: محمد رضوان الداية. دمشق: من الذخيرة في محاسن أهل الجزيرةإبن بسام.  -
 م.1978منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، 

–1. ج: م1966. مصر: الدار المصرية للتأليف والترجمة، كتاب الصلةإبن بشكوال.  -
2. 

. الدار البيضاء: دار 4. ترجمة: محمد الشركي. ط: ليلة القدرإبن جلون، الظاهر.  -
 م.1996تو بقال للنشر، 

. تحقيق: محمد علي النجار. بيروت: دار الهدى للطباعة الخصائصإبن جّني.  -
 .3-2-1والنشر، الت. ج: 

ّدم لها: صالح الدين . نشرها وقفضائل األندلس وأهلهاإبن حزم، إبن سعيد والشقندي.  -
 م.1968. دار الكتاب الجديد، 1المنجد. ط: 

. تحقيق: فاروق سعد. بيروت: منشورات دار طوق الحمامةإبن حزم، األندلسي.  -
 م.1972مكتبة الحياة، 

. بيروت: معهد 1. تحقيق: الحسان عباس. ط: التذكرة الحمدونيةإبن حمدون.  -
 .2م. مج: 1984اإلنماء العربي، 

 م.1961. بيروت: دار صادر، الديوانة. إبن خفاج -

 . بيروت: مكتبة صادر، الت.مناهل األدب العربيإبن خفاجة.  -

. بيروت: منشروات دار الكتاب التعريف بإبن خلدون ورحلته غربًا وشرقاً إبن خلدون.  -
 اللبناني للطباعة والنشر، الت.

شيه: محمد بن . علق حواالتعريف بإبن خلدون ورحلته غربًا وشرقاً إبن خلدون.  -
 م.1959تاوبت الطنجي. القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 

. بيروت: مكتبة المدرسة ودار 2. ط: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبرإبن خلدون.  -
 .1. مج: 1961الكتاب اللبناني للطباعة والنشر، 
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المكتب اإلسالمي،  . تعليق: محمود علي مكي.2. ط: الديوانإبن دراج، القسطلي.  -
 هـ.1389

. بغداد: 2. تحقيق: عبد السالم محمد هارون. ط: كتاب االستنفاقإبن دريد.  -
 .2–1م. ج: 1979منشورات مكتبة المتن، 

. بيروت: دار 1. دراسة وتحقيق: جيرار جهامي. ط: تلخيص منطق أرسطوإبن رشد.  -
 .7-6-5-4-3-2-1م. مج: 1992الفكر اللبناني للطباعة والنشر، 

 م.1964. بيروت: دار صادر للطباعة والنشر، الديوانإبن زيدون.  -

 .1990. بيروت: دار الجيل، 1. تحقيق: حنا الفاخوري. ط: الديوانإبن زيدون.  -

. تحقيق: جودت الركابي. 2. ط: دار الطراز في عمل الموشحاتإبن سناء الُملك.  -
 م.1977دمشق: دار الفكر. 

 . بيروت: مكتبة صادر، الت.مناهل األدب العربيإبن سهل.  -

. تحقيق: بطرس البستاني. بيروت: دار صادر، التوابع والزوابعإبن شهيد األندلسي.  -
 م.1967

. بيروت: دار 1. ط: Charles PELLAT. جمعه: الديوانإبن شهيد األندلسي.  -
 م.1963المكشوف، 

غيره. . تقديم وتحليل: جميل صليبا و 5. ط: حي بن يقطانإبن طفيل األندلسي.  -
 م.1962مطبعة: جامعة دمشق، 

. بيروت: مكتبة المدرسة، فتوح أفريقيا واألندلسإبن عبد الحكم، عبد الرحمن.  -
 م.1964

. بيروت: دار البيان المغرب في أخبار األندلس والمغربإبن عذاري المراكشي.  -
 .4–3–2–1الثقافة، الت. ج: 

. تحقيق: مصطفى ي كالمهاالعاجي في فقه اللغة وسنن العرب فإبن فارس، أحمد.  -
 م.1964الشويمي. بيروت: مؤسسة بدران للطباعة والنشر، 
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 م.1992. بيروت: دار العلم للماليين، 1. شرح: ابن عقيل. ط: األلفيةإبن مالك.  -

. تحقيق: مازن مغني اللبيب عن كتب األعاريبإبن هشام، جمال الدين األنصاري.  -
 .2-1م. ج: 1964. دمشق: دار الفكر، 1المبارك. ط: 

. بيروت: المؤسسة العربية 1. ط: عبد الوهاب البياتي في إسبانياأبو أحمد، حامد.  -
 م.1991للدراسات والنشر، 

. بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية، فلسطين في الرواية العربيةأبو اصبع، صالح.  -
 .1975مركز األبحاث، 

 م.1970صر: دار المعارف، . مأزاهير الفصحى في دقائق اللغةأبو السعود، عباس.  -

. شرح: أبي البقاء العكبري. بيروت: دار المعرفة، الت. الديوانأبو الطّيب المتنبي.  -
 .4–3–2–1ج: 

. شرح: عبد الرحمن البرقوقي. بيروت: دار الكتاب الديوانأبو الطّيب المتنبي.  -
 .4–3–2–1م. ج: 1980العربي، 

ناصيف اليازجي. بيروت: دار صادر،  . تحقيق: الشيخالديوانأبو الطيب، المتنبي.  -
 . نسختان.2–1الت. مج: 

 م.1980. بيروت: دار بيروت للطباعة والنشر، الديوانأبو العتاهية.  -

. شرح: كمال اليازجي. بيروت: دار الجيل، ديوان لزوم ما ال يلزمأبو العالء المعّري.  -
 .2-1م. ج: 2001

 م.1963ادر للطباعة والنشر، . بيروت: دار صسقط الزندأبو العالء المعّري.  -

م. 1961. بيروت: دار صادر للطباعة والنشر، لزوم ما ال يلزمأبو العالء المعّري.  -
 .2-1مج: 

. دراسة وتقديم: عز الدين اسماعيل. بيروت: دار العودة، الديوانأبو القاسم الشابي.  -
 م.1972



- 6 - 

. 1ميل كبا. ط: . تحقيق إديوان أبي القاسم الشابي: الشعرأبو القاسم الشابي.  -
 .1م. مج: 1997بيروت: دار الجيل، 

. بيروت: 1. تحقيق إميل كبا. ط: ديوان أبي القاسم الشابي: النثرأبو القاسم الشابي.  -
 .2م. مج: 1997دار الجيل، 

. القاهرة: مطبعة القاهرة 1. ط: الظواهر اللغوية في التراث النحويأبو المكارم، علي.  -
 م.1968الحديثة للطباعة، 

. 1. ط: تاريخ النحو العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجريأبو المكارم، علي.  -
 .1م. ج: 1971القاهرة الحديثة للطباعة، 

 .1م. مج: 1951. تحقيق: محمد عبده عزام. دار المعارف بمصر، الديوانأبو تمام.  -

 م.1981 . بيروت: دار الكتاب اللبناني،1. شرح: إيليا حاوي. ط: الديوانأبو تمام.  -

. السنة الثالثة الثانوية: فرع 1. ط: المفيد في األدب العربيأبو حاقة، أحمد وآخرون.  -
 م.2000اآلداب واإلنسانيات. بيروت: دار العلم للماليين، 

. بيروت: منشورات 1. ط: فن الشعر الملحمي ومظاهره عند العربأبو حاقة، أحمد.  -
 م.1960دار الشرق الجديد، 

. أطروحة دكتوراه دولة. مدخل إلى دراسة االلتزام في الشعر العربي أبو حاقة، أحمد. -
 م.1979بيروت: جامعة القديس يوسف، 

. بيروت: دار العلم 1. ط: المفيد في األدب العربيأبو حاقه، أحمد وآخرون.  -
 (فرع اآلداب واإلنسانيات). 2م. ج: 1999للماليين، 

. بيروت: دار العلم 1. ط: ربيالمفيد في األدب العأبو حاقه، أحمد وآخرون.  -
 (فرع العلوم). 2م. ج: 1999للماليين، 

 م.1948. مصر: دار المعارف، آالم جحاأبو حديد، محمد فريد.  -

 م.1957. مصر: دار المعارف، أبو الفوارس عنترة بن شدادأبو حديد، محمد.  -
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مية . بيروت: الشركة العالأديب اسحق فكٌر إصالحي لم يكتملأبو حمدان، سمير.  -
 م.1994للكتاب، 

. بيروت: الشركة اإلمام محمد عبده: جدلية العقل والنهضةأبو حمدان، سمير.  -
 م.1992العالمية للكتاب، 

. بيروت: الشركة الشيخ رشيد رضا والخطاب اإلسالمي المعتدلأبو حمدان، سمير.  -
 م.1992العالمية للكتاب، 

. بيروت: الشركة امعة اإلسالميةجمال الدين األفغاني وفلسفة الجأبو حمدان، سمير.  -
 م.1992العالمية للكتاب، 

. بيروت: الشركة خير الدين التونسي أبو النهضة التونسيةأبو حمدان، سمير.  -
 م.1993العالمية للكتاب، 

. بيروت: رفاعة الطهطاوي رائد التحديث األوروبي في مصرأبو حمدان، سمير.  -
 م.1992الشركة العالمية للكتاب، 

. بيروت: الشركة العالمية عبد الرحمن الكواكبي وفلسفة االستبدادن، سمير. أبو حمدا -
 م.1992للكتاب، 

. بيروت: الشركة العالمية للكتاب، علي مبارك المفّكر والمعّمرأبو حمدان، سمير.  -
1993. 

. بيروت: الشركة العالمية فرح أنطون وصعود الخطاب العلمانيأبو حمدان، سمير.  -
 .1992للكتاب، 

. بيروت: الشركة قاسم أمين: جدلية العالقة بين المرأة والنهضةو حمدان، سمير. أب -
 م.1993العالمية للكتاب، 

. تحقيق وداد القاضي. بيروت: دار 2. ط: اإلشارات اإللهيةأبو حّيان التوحيدي.  -
 م.1982الثقافة، 

 م.1979ن، . بيروت: دار العلم للماليي1. ط: جدلية الخفاء والتجّليأبو ديب، كمال.  -



- 8 - 

. بيروت: دار العلم 1. ط: في البنية اإليقاعية للشعر العربيأبو ديب، كمال.  -
 م.1974للماليين، 

 م.1987. بيروت: مؤسسة األبحاث العربية، 1. ط: في الشعريةأبو ديب، كمال.  -

 م.1993. القاهرة: مكتبة مدبولي، 1. ط: هارون الرشيدأبو رحمة، محمد.  -

 .1. مج: 1971. بيروت: دار العودة، 1. ط: نالديواأبو ريشة، عمر.  -

. بيروت: منشورات المكتب التجاري للطباعة والتوزيع مختاراتأبو ريشة، عمر.  -
 والنشر، الت.

 م.1986. بيروت: منشورات مختارات، 1. ط: جسم ظالٍل وخطواتأبو زيد، أنطوان.  -

 م.1986. ال مط، 1. ط: نبات آخر للضوءأبو زيد، أنطوان.  -

 م. نسختان.1969. بيروت: بيت الحكمة، 1. ط: األخطلد، ليلى. أبو زي -

. بيروت: دار م1958 – 1900الشعر والشعراء في العراق أبو سعد، أحمد.  -
 م.1959المعارف، 

. منشورات جامعة سيدة 1. ط: 1997 – 1947أبو شبكة، الياس في خمسينيته  -
 م.1997اللويزة، 

 م.1948. بيروت: دار المكشوف، 2. ط: أفاعي الفردوسأبو شبكة، الياس.  -

 .1962. بيروت: دار المكشوف، 3. ط: أفاعي الفردوسأبو شبكة، الياس.  -

 م.1999. بيروت: دار العودة، األعمال الشعرية الكاملةأبو شبكة، الياس.  -

 م.1963. بيروت: دار المكشوف، 2. ط: األلحانأبو شبكة، الياس.  -

. لبنان. دار رّواد النهضة، 1. ط: النثر المجموعة الكاملة فيأبو شبكة، الياس.  -
 .3–2–1م. مج: 1988

 م.1970. بيروت: دار المكشوف، 2. ط: دراسات وذكرياتأبو شبكة، الياس.  -
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. بيروت: دار 2. ط: روابط الفكر والروح بين العرب والفرنجةأبو شبكة، الياس.  -
 .1945المكشوف، 

منشورات دار مكتبة الحياة،  . بيروت:غلواء "دراسة وديوان"أبو شبكة، الياس.  -
1970. 

 م.1963. بيروت: دار المكشوف، 2. ط: نداء القلبأبو شبكة، الياس.  -

. بيروت: دار الفكر اللبناني، 2. ط: الواقي في القواعدأبو شقرا، جوزيف وآخرون.  -
 (للسنة الثانية المتوسطة). 2. ج: 1995

. دمشق: منشورات يةصفحات مجهولة في تاريخ القصة السور أبو شنب، عادل.  -
 م.1974وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، 

. دمشق: الدار العربية للدراسات والنشر والتوزيع، 1. ط: بين هاللينأبو عفش، نزيه.  -
 م.1982

. 1. ط: اإلنسان األندلسي بين واقعه العربي وما طمح إليهأبو غزالة ضاهر.  -
 م.1999بيروت: دار المواسم للطباعة والنشر والتوزيع، 

 .1994. بيروت: دار المشرق، 2. ط: التلخيصأبو فاضل، جينا.  -

 .1966. بيروت: دار صادر للطباعة والنشر، الديوانأبو فراس.  -

 م.1970. بيروت: دار العلم للماليين، 8. ط: الجداولأبو ماضي، إيليا.  -

 م.1960. بيروت: دار العلم للماليين، 3. ط: الخمائلأبو ماضي، إيليا.  -

 ].1954. بيروت: دار العودة [الديوانماضي، إيليا. أبو  -

 م.1960. بيروت: دار العلم للماليين، 1. ط: تّبر وترابأبو ماضي، إيليا.  -

 م.1974. بيروت: دار العودة، تذكار الماضيأبو ماضي، إيليا.  -

. بيروت: المؤسسة العربية 1. ط: الرواية في األدب الفلسطينيأبو مطر، أحمد.  -
 م.1980النشر، للدراسات و 
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. بيروت: دار األلسنية والنقد األدبي في النظرية والممارسةأبو ناضر، موريس.  -
 م.1979النهار للنشر، 

 م.1962. بيروت: دار صادر، الديوانأبو نّواس.  -

. بيروت: المؤسسة 1. ط: قناع المتنبي في الشعر العربي الحديثأبو هيف، عبداهللا.  -
 م.2004العربية للدراسات والنشر، 

. تحقيق: عيسى ميخائيل سابا. حريصا: نقد الشعرأبي الفرج، قدامة بن جعفر.  -
 .1958المكتبة البولسية، 

 .1959. بيروت، 1. ط: أكياس الفقراءأبي شقرا، شوقي.  -

. بيروت: دار نلسن، 1. ط: تتساقط الثمار والطيور وليس الورقةأبي شقرا، شوقي.  -
 م.2004

 .1962. بيروت: دار مجلة شعر، خطوات الملكأبي شقرا، شوقي.  -

. 1981. بيروت: دار النهار للنشر، سنجاب يقع من البرجأبي شقرا، شوقي.  -
 نسختان.

 م.1992. بيروت: دار الجديد، 1. ط: التأخذ تاج فتى الهيكلأبي شقرا، شوقي.  -

. 2. ط: ماء إلى حصان العائلة وٕالى حديقة القديسة منمنأبي شقرا، شوقي.  -
 .1974بدران، بيروت: مؤسسة 

 م.2003. بيروت: دار نلسن، 1. ط: نوتيٌّ مزدهر القوامأبي شقرا، شوقي.  -

 م.1979. بيروت: دار النهار، يتبع الساحر ويكسر السنابل راكضاً أبي شقرا، شوقي.  -

. ذوق مكايل: نادي 1. ط: الياس أبو شبكه الصحافي العاشقأبي ضاهر، جوزف.  -
 م.1985ال جوكوند الثقافي االجتماعي، 

. جونيه: دار كنعان للطباعة 1. ط: سفر من كتاب امرأةأبي ضاهر، جوزف.  -
 م.1996والنشر، 
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. بيروت: كتاب العقد الفريدأبي عمر، أحمد بن محمد بن عبد رّبه األندلسي.  -
 .7–6–5–4–3–2–1م. ج: 1982منشورات دار الكتاب العربي، 

 بة األهلية، الت.. ذوق مكايل: المكتقصص من القريةأبي فاضل، ربيعة.  -

 م.1985. بيروت: دار الجيل، 1. ط: مدخل إلى أدبنا المعاصرأبي فاضل، ربيعة.  -

 م.1985. بيروت: دار الجيل، 1. ط: من تراثنا الفكريأبي فاضل، ربيعة.  -

 . ال مط. الت.أناشيد اآللهةأبي فرحات، جوزف.  -

 م.1964ر، . بيروت: دار صادر للطباعة والنشالديوانأبي هاني األندلسي.  -

. مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، عالم تيمور القصصيإبياري(الـ)، فتحي.  -
 م.1976

. دمشق: منشورات اتحاد الكتّاب العرب، هذا الشعر الحديثأحمد(الـ)، أحمد سليمان.  -
 م.1974

. مصر: دار المعارف، الرمز والرمزية في الشعر المعاصرأحمد، محمد فتوح.  -
 م.1977

 م.1962. بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة، جناح الليلالـ)، رؤوف. أحمدية( -

. تحّرر المرأة عبر أعمال سيمون دوبوفورا وغادة السّمانإختيار(الـ)، نجالء نسيب.  -
 م.1991. بيروت: دار الطليعة، 1ط: 

. جمع وترتيب: سهام أبو جودة. بيروت: دار األعمال الكاملةأخطل(الـ) الصغير.  -
 .5–4–3–2–1. مج: 1998لعربي، الكتاب ا

 م.1981. بيروت: دار النهار للنشر، 2. ط: الديوان األخيرأخطل(الـ)، عبداهللا.  -

 م.1984. بيروت: دار الثقافة، 1ط:  عمري ألف عام!أخطل(الـ)، عبداهللا.  -

 .1961. أعمال مؤتمر روما. منشورات أضواء. تشرين األول األدب العربي المعاصر -

 م.1961. بيروت: دار العلم للماليين، 1. ط: ي آثار الدارسيناألدب العربي ف -
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. بيروت: منشورات دار اآلداب، 2. ط: أصابعنا التي تحترقإدريس، سهيل.  -
 م.1967

 م.1977. بيروت: منشورات دار اآلداب، 1. ط: أقاصيص أولىإدريس، سهيل.  -

 م.1977. بيروت: منشورات دار اآلداب، 1. ط: أقاصيص ثانيةإدريس، سهيل.  -

 م.1965. بيروت: منشورات دار اآلداب، 5. ط: الحي الالتينيإدريس، سهيل.  -

 م.1958. بيروت: منشورات دار اآلداب، 1. ط: الخندق الغميقإدريس، سهيل.  -

. محاضرات. القاهرة: معهد الدراسات العربية العالية، القصة في لبنانإدريس، سهيل.  -
 م.1957

 م.1965. بيروت: دار اآلداب، 1ط: . رحماك يا دمشقإدريس، سهيل.  -

 .1948. بيروت: دار العلم للماليين، نيران وثلوجإدريس، سهيل.  -

 . القاهرة: دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، الت.أرخص لياليإدريس، يوسف.  -

 م.1987. بيروت: مطابع دار الشروق، 1. ط: الرواياتإدريس، يوسف.  -

م. ج: 1990. بيروت: مطابع دار الشروق، 1. ط: القصص القصيرةإدريس، يوسف.  -
1-2. 

 . بيروت: دار العودة، الت.الندَّاهةإدريس، يوسف.  -

 .1971. بيروت: عالم الكتب، 1. ط: بيت من لحمإدريس، يوسف.  -

 . بيروت: دار العودة، الت.حادثة شرفإدريس، يوسف.  -

ات مؤسسة . ترجمة صدقي حطاب. القاهرة: منشور فن السيرة األدبيةأدل، ليون.  -
 .1973الحلبي، 

. بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 1. ط: فلسفة اللغةأدهم، سامي.  -
 م.1993والتوزيع، 

 م.1994. بيروت: دار كتابات، 1. ط: ما بعد الحداثةأدهم، سامي.  -
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. بيروت: دار القدس للطباعة والنشر والتوزيع، المعتمد بن عّبادأدهم، علي.  -
 الت.

. بيروت: دار القدس للطباعة والنشر والتوزيع، عبد الرحمن الناصر. أدهم، علي -
 الت.

 .1972. مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، عبد الرحمن الناصرأدهم، علي.  -

 م.1957. بيروت: دار مجلة شعر، 1. ط: أوراق في الريحأدونيس.  -

 .1. مج: 1971. بيروت: دار العودة، 1. ط: اآلثار الكاملةأدونيس.  -

 .2. مج: 1971. بيروت: دار العودة، 2. ط: اآلثار الكاملةأدونيس.  -

 .3–2–1. بيروت: دار العودة، ال ت. ج: الثابت والمتحّولأدونيس.  -

 م.1978. بيروت: دار العودة، 2. ط: زمن الشعرأدونيس.  -

 م.1980. بيروت: دار العودة، 1. ط: فاتحة لنهايات القرنأدونيس.  -

 م.1980. بيروت: دار العودة، 1. ط: ئد الخمسكتاب القصاأدونيس.  -

 م].1975 – 1973. بيروت: دار العودة، [مفرد بصيغة الجمعأدونيس.  -

. مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2. ط: المخرج في المسرح المعاصرأردش.  -
 م.1998

. تحقيق: عبد الرحمن بدوي. بيروت: دار الثقافة، 2. ط: فن الشعرأرسطو طاليس.  -
1973. 

. بيروت: منشورات الُحلل الُسندسية في األخبار واآلثار األندلسيةأرسالن، شكيب.  -
 .3 – 2 – 1مكتبة الحياة، الت. مج: 

. دمشق: مطابع اإلدارة السياسية للجيش والقوات المؤّلفات الكاملةأرسوزي(الـ)، زكي.  -
 .1م. مج: 1972المسّلحة، 
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. ترجمة: كميل اسكندر حشيمة. 1. ط: حيةجمهورية اشتراكية مسيأرماني، ألبرتو.  -
 م.1990بيروت: دار المشرق، 

. بيروت: المؤسسة العربية 1. ط: الرواية الجديدة في األردنأزرعي(الـ)، سليمان.  -
 م.1997للدراسات والنشر، 

. بيروت: 1. ط: أحمد بن زين الدين االحسائي في دائرة الضوءإسبر، محمد علي.  -
 م.1993دار األصالة، 

 م.1990. بيروت: الدار اإلسالمية، 1. ط: أهل بيت رسول اهللاسبر، محمد علي. إ -

. بيروت: دار األصالة للطباعة 1. ط: المقداد بن األسود الكنديإسبر، محمد علي.  -
 م.1982والنشر، 

. بيروت: الدار اإلسالمية للطباعة 1. ط: سلمان من أهل البيتإسبر، محمد علي.  -
 م.1993والنشر، 

م. 1991. بيروت: دار األصالة، 1. ط: علي في القرآن والسُّنةحمد علي. إسبر، م -
 .2–1ج: 

. بيروت: الدار اإلسالمية للطباعة والنشر 3؟ ط: هل قرأت أبا ذرإسبر، محمد علي.  -
 م.1994والتوزيع، 

. الكسليك: جامعة صلوات المساء والصباح ونصف النهار والغفرانأسبوع اآلالم.  -
 .1976الروح القدس، 

 م.1975. بيروت: دار مارون عبود، الدُّررإسحاق، أديب.  -

. مصر: دار المعارف، 4. ط: مصادر الشعر الجاهليأسد(الـ)، ناصر الدين.  -
 م.1969

 م.1980. منشورات زحلة الفتاة، 1. ط: رسالة من األعماقأسطا(الـ)، رلى.  -

رية العامة . مصر: الهيئة المصفي األدب الفرنسي المعاصرأسعد، سامية أحمد.  -
 م.1976للكتاب، 
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 . ال مط. الت. نسختان.هواجسإسكندر، إدوار.  -

. مصر: الهيئة 1988 – 1923الرقابة والمسرح المرفوض إسماعيل، سيد علي.  -
 م.1997المصرية العامة للكتاب، 

 . بيروت: دار العودة ودار الثقافة، الت.التفسير النفسي لألدبإسماعيل، عز الدين.  -

. ط: الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنويةلدين. إسماعيل، عز ا -
 م.1972. بيروت: دار العودة ودار الثقافة، 3

 م].1968. بيروت: دار العودة، [الشعر القومي في السودانإسماعيل، عز الدين.  -

. دمشق: دار الفكر للطباعة والنشر 3. ط: النثر المهجريأشتر(الـ)، عبد الكريم.  -
 م.1970توزيع وال

 . لبنان: المكتبة األهلية، الت.آخر القدماءأشقر(الـ)، يوسف حبشي.  -

. صيدا: المكتبة العصرية للطباعة أربعة أفراس حمرأشقر(الـ)، يوسف حبشي.  -
 م.1964والنشر، 

. صيدا: المطبعة المخلصية، 1. ط: األرض القديمةأشقر(الـ)، يوسف حبشي.  -
 م.1962

 م.1989. بيروت: دار النهار للنشر، الظل والصدى أشقر(الـ)، يوسف حبشي. -

. بيروت: دار النهار للنشر، المظلة والملك وهاجس الموتأشقر(الـ)، يوسف حبشي.  -
 م.1980

. بيروت: منشورات دار المكشوف، 2. ط: خطيب الضيعةأشقر(الـ)، يوسف حبشي.  -
 م.1972

 م.1972، . بيروت: دار المكشوف2. ط: راحيلأشقر(الـ)، يوسف حبشي.  -

. بيروت: دار النهار للنشر، التنبت جذور في السماءأشقر(الـ)، يوسف حبشي.  -
 م.1971



- 16 - 

. بيروت: منشورات دار المكشوف، 1. ط: ليل الشتاءأشقر(الـ)، يوسف حبشي.  -
 م.1955

 . بيروت: المكتبة األهلية، ال ت.وجوه من األرض القديمةأشقر(الـ)، يوسف حبشي.  -

. عمان: دار 1. ط: نبيل سليمان أو ربع قرن من الكتابةخرون. أعرج(الـ)، واسيني وآ -
 م.1996الشروق للنشر، 

. بيروت: المؤسسة العربية 1. ط: ألم الكتابة عن أحزان المنفىأعرج(الـ)، واسيني.  -
 م.1980للدراسات والنشر، 

 م.1983. بيروت: دار بيروت للطباعة والنشر، الديوانأعشى(الـ).  -

 م.1974. مصر: الهيئة المصرية العامة، األندلس علي أدهم منصورإعالم(الـ).  -

. تحقيق: احسان عباس. بيروت: نشر وتوزيع دار الديوانأعمى(الـ)، الشطيلي.  -
 م.1963الثقافة، 

. ترجمة: بولس الفغالي. بيروت: دار 1. ط: المقاالتأفراهاط، الحكيم الفارسي.  -
 م.1994المشرق، 

. بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، النحومن تاريخ أفغاني(الـ)، سعيد.  -
 الت.

. بيروت: دار الفكر للطباعة 2. ط: من حاضر اللغة العربيةأفغاني(الـ)، سعيد.  -
 م.1971والنشر والتوزيع، 

 م.1964. دمشق: مطبعة جامعة دمشق، 3. ط: في أصول النحوأفغاني، سعيد.  -

 م.1996يمة. بيروت: دار المشرق، . ترجمة: األب كميل حش1. ط: أقوال الشيوخ -

. ترجمة: عبد الوهاب علوب. الكويت: المجلس الوطني نون والقلمآل أحمد، جالل.  -
 .1999للثقافة والفنون واآلداب، 
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م. 1974. بيروت: دار اإلنسان الجديد، في المنهج العلمي وروح النقدأالر، ميشال.  -
 نسخ. 3

ن صالحاني اليسوعي. بيروت: المطبعة . تصحيح: األب أنطو 4. ط: ألف ليلة وليلة -
 .2–1م. ج: 1889الكاثوليكية، 

 م.1988. بيروت: دار المشرق الجديد، 1. ط: المجزرة الكبرىإلياس، الياس.  -

. بيروت: نقاط على الحروف في منهج اللغة العربية وآدابهاإلياس، جوزف.  -
 م.2000

لؤلؤة. بيروت: المؤسسة  . ترجمة: عبد الواحد1. ط: األرض اليبابإليوت، ت. أس.  -
 م.1980العربية للدراسات والنشر، 

 م.1958. بيروت: دار مجلة شعر، ترجمات من الشعر الحديثإليوت، ت. أس.  -

 . القاهرة: دار المعارف بمصر، الت.الديوانأمرؤ القيس.  -

 . تحقيق: محمد ابراهيم. دار المعارف بمصر، الت.الديوانأمرؤ القيس.  -

. بيروت: منشورات دار النضال 3. ط: البلد البعيد الذي تحبأمير(الـ)، ديزي.  -
 م.1986للطباعة والنشر والتوزيع، 

. بيروت: منشورات دار النضال للطباعة 5. ط: البيت العربي السعيدأمير(الـ)، ديزي.  -
 م.1986والنشر والتوزيع، 

لنشر، . بيروت: دار النضال للطباعة وا3. ط: ثم تعود الموجةأمير(الـ)، ديزي.  -
 م.1986

. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 1. ط: جراحة لتجميل الزمنأمير(الـ)، ديزي.  -
 م.1996والنشر، 

 م.1988. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: على الئحة االنتظارأمير(الـ)، ديزي.  -
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. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1. ط: وعود للبيعأمير(الـ)، ديزي.  -
 ختان.م. نس1981

 م.1995. بيروت: دار الجديد، 1. ط: الرضا والمأمون ووالية العهدأمين(الـ)، حسن.  -

 م.1971. بيروت: منشورات دار الكتاب العربي، 2. ط: حياتيأمين، أحمد.  -

م. ج: 1956. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 5. ط: ضحـى اإلسـالمأمين، أحمد.  -
1–2–3. 

م. 1969. بيروت: منشورات دار الكتاب العربي، 5ط: . ُظهر اإلسالمأمين، أحمد.  -
 .4 – 3 – 2 – 1ج: 

 م.1974. بيروت: منشورات دار الكتاب العربي، 11. ط: فجر اإلسالمأمين، أحمد.  -

 م.1955. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 7. ط: فجر اإلسالمأمين، أحمد.  -

التأليف والترجمة والنشر،  . القاهرة: مط لجنةقصة الفلسفة الحديثةأمين، أحمد.  -
 .1م. ج: 1949

. القاهرة: مط لجنة التأليف والترجمة والنشر، قصة الفلسفة اليونانيةأمين، أحمد.  -
 م.1949

 م.1974. بيروت: منشورات دار الكتاب العربي، 11. ط: كتاب األخالقأمين، أحمد.  -

م. مترجم 1979، . بيروت: منشورات دار الكتاب العربيمبادئ الفلسفةأمين، أحمد.  -
 عن اإلنكليزية للمؤّلف: ا. س. زابوبرت.

 م.1993. مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، المرأة الجديدةأمين، قاسم.  -

. 1. ط: اإلنسان في مسائل الخالف بين النحوبين البصريين والكوفيينأنباري(الـ).  -
م. مج: 1998ميـة، تقديم: حسن حمد. إشـراف: اميل يعقوب. بيروت: دار الكتب العل

1-2. 

 . ترجمة: خليل سعادة. مطبعة المنار، الت.إنجيل برنابا -
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. لبنان: جامعة الروح القدس، اإلنجيل وأعمال الرسل. الكتاب المقدس، العهد الجديد -
 الكسليك، الت.

. عين الرمانة: توزيع ندوة الفكر السياسي، الفلسفة التربوية اللبنانيةأنطون، جوزف.  -
 م.1991

. عين الرمانة: توزيع ندوة الفكر 1. ط: تعّلم اللغات ولغات التعليمن، جوزف. أنطو  -
 م. نسختان.1993السياسي، 

 م.1996. بيروت: دار الفجر، 1. ط: طلبة التعليم العالي في لبنانأنطون، جوزف.  -
 نسختان.

. المركز 3–1. الكتاب التربوي عائدات النظام التربوي في لبنانأنطون، جوزف.  -
 .1973وي للبحوث واإلنماء، الترب

 . ترجمة: يوسف غصوب. المنشورات العربية، الت.أنطيغوناَأُنوي، جان.  -

 م.1958. القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية، 1. ط: داللة األلفاظأنيس ابراهيم.  -

 م.1970. مصر: دار المعارف، اللغة بين القومية والعالميةأنيس، ابراهيم.  -

 م.1972. القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية، 4. ط: ر اللغةمن أسراأنيس، ابراهيم.  -

 م.1972. القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية، 4. ط: موسيقى الشعرأنيس، ابراهيم.  -

. تعريب: باسم السقا. بيروت: دار موجز تاريخ النظريات الجماليةأوفسيانيكوف، م.  -
 م.1979الفارابي، 

. ترجمة: اسماعيل 1. ط: ه في التاريخالفكر العربي ومركز أوليري، دي السي.  -
 م.1972البيطار. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 

. ترجمة: موريس شربل. بيروت: المؤسسة 1. ط: سانت أكزويريأيبير، جان كلود.  -
 م.1981العربية للدراسات والنشر، 
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. ترجمة: صبحي عبد اللطيف المعروف االتجاهات والميول في التربيةإيفانز، ك م.  -
 وغيره. منشورات عالم المعرفة، ومكتبة التحرير، ال ت.

. ترجمة: أنطوان أبو زيد. الناشر: المركز 1. ط: القارئ في الحكايةإيكو، أمبرتو.  -
 م.1996الثقافي العربي، الدار البيضاء، 

. ترجمة: أوديت بتيت وغيرها. 1. ط: مراهنات دراسة الدالالت اللغويةإينو، آن.  -
 م.1980للطباعة والنشر،  دمشق: دار السؤال

 م.1972. بيروت: دار العودة، 1. ط: وعلى الدنيا السالمأيوب، ذو النون.  -

 م.1959. بيروت: دار صادر للطباعة والنشر، األيوبياتأيوب، رشيد.  -

 م.1959. بيروت: دار صادر للطباعة والنشر، هي الدنياأيوب، رشيد.  -

معهد البحوث والدراسات العربية، . بيروت: اللغة والتطورأيوب، عبد الرحمن.  -
 م.1969

 . بيروت: منشورات1. ط: البنية الجمالية في القصيدة العربية الحديثةأيوب، نبيل.  -
 م.1992المكتبة البولسية، 

. بيروت: دار المكتبة األهلية، 1. ط: الطرائق إلى نص القارئ المختلفأيوب، نبيل.  -
 م. نسختان.1997
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 -أ  -

 م.1969. تحقيق: أحمد. بيروت: منشورات، الديوانابراهيم، حافظ.  -

. تحقيق: حسين نّصار. القاهرة: الهيئة المصرية العامة 2. ط: الديوانإبن الرومي.  -
 .6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1م. ج: 1993للكتاب، 

. شرح: أحمد حسن بسج. بيروت: دار الكتب العلمية، 3. ط: الديوانإبن الرومي.  -
 .3 – 2 – 1م. ج: 2002

 م.2005. شرح: إبن الّسكيت. بيروت: دار الكتاب العربي، الديوانإبن الورد، عروة.  -

. تحقيق: إميل بديع يعقوب. بيروت: دار الكتاب العربي، الديوانإبن حلزة، الحارث.  -
 م.2004

 . تحقيق: حنا الفاخوري. بيروت: دار الجيل، الت.الديوانإبن زيدون.  -

 م.1999. بيروت: دار المشرق، 3. ط: التلخيصجينا. أبو فاضل،  -

. 2002. الناشر: جمعية المستشرقين األلمانية. دمشق: دار المدى، الديوانأبو نّواس.  -
 .4 – 3 – 2 – 1مج: 

. تحقيق: أحمد عبد المجيد الغزالي. بيروت: دار الكتاب العربي، الديوانأبو نّواس.  -
 م.2005

 م.2006اجي األسمر. بيروت: دار الكتاب العربي، . شرح: ر الديوانأخطل(الـ).  -

 1. ج: 1992. بيروت: دار الكتب العلمية، 2. ط: األغانيأصفهاني(الـ)، أبو الفرج.  -
– 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 

16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27. 

. تقديم: حنا نصر الحتي. بيروت: دار شرح ديوان األعشى الكبيرلكبير. أعشى(الـ) ا -
 م.2004الكتاب العربي، 
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 م.1999. تحقيق: عفيف حاطوم. مط: دار صادر، بيروت، 1. ط: ألف ليلة وليلة -

 م.2005. تحقيق: حنا الفاخوري. بيروت: دار الجيل، الديوانامرؤ القيس.  -

بد الرحمن المصطاوي. بيروت: دار المعرفة، . شرح: ع2. ط: الديوانامرؤ القيس.  -
 م.2004

 .2 – 1م. ج: 1967. بيروت: دار الكتاب العربي، 4. ط: النقد األدبيأمين، أحمد.  -

 -ب  -

م. ج: 2005. شرح: محمد التونجي. بيروت: دار الكتاب العربي، الديوانبحتري(الـ).  -
1 – 2. 

 م.2007ار المعرفة الجامعية، . مصر: دعلم اجتماع األدببدوي(الـ)، محمد علي.  -

 . بيروت: دار المكشوف، الت.الشعراء الفرسانبستاني(الـ)، بطرس.  -

 م.2007. طرابلس: المؤسسة الحديثة للكتاب، الموسوعات العربيةبطرس، أنطونيوس.  -

 م.1996. بيروت: دار المشرق، 1. ط: التعبير الكتابيبكداش، رنا الحكيم.  -

 م.1975. منشورات مكتبة ريمون الجديدة، لبنان، ميلةلغتي الجبولس، متري سليم.  -

 .3. ط: األيديولوجية اإلنقالبيةبيطار(الـ)، نديم.  -

 م.2005. مصر: دار المعرفة الجامعية، تاريخ التفكير اإلجتماعيبيومي، محمد أحمد.  -

 م.1994. بيروت: مكتبة لبنان، 1. ط: الفكاهة عند نجيب محفوظبيومي، مصطفى.  -

 م.1994. بيروت: مكتبة لبنان، 1. ط: الفكاهة عند نجيب محفوظفى. بيومي، مصط -

 -ت  -
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. شرح وتقديم: شرح المعّلقات العشر المذهباتتبريزي(الـ)، أبو زكريا يحيى بن علي.  -
 عمر فاروق الطباع. بيروت: دار األرقم بن أبي األرقم، الت.

 -ج  -

الة الفرنسيون في موطن األرزجبر، أميرة.  - . مؤسسة خليفة للطباعة، 1 . ط:الرحَّ
 م.1993لبنان، 

 م.2005. شرح: تاج الدين شلق. بيروت: دار الكتاب العربي، الديوانجرير.  -

 -ح  -

م. 2005. شرح: عبد الرحمن المصطاوي. بيروت: دار المعرفة، الديوانحاتم الطائي.  -
 نسختان.

 ار السقا، الت.. دمشق: دهداية الرحمن في تجويد القرآنحافظ(الـ)، عبد الوهاب.  -

 م.1996. بيروت: دار المشرق، 1. ط: التعبير الشَّفهيحبيقة، مي.  -

 م.1999. بيروت: دار المشرق، 1. ط: اإلدارياتحداد، نبيل.  -

 م.1997. بيروت: دار المشرق، 1. ط: القراءة السريعةحردان، جرجوره.  -

لكتاب العربي، . شرح: عبد الرحمن البرقوقي. بيروت: دار االديوانحسان بن ثابت.  -
 م.2006

 م.2004. شرح: إبن السكيت. بيروت: دار الكتاب العربي، الديوانحطيئة(الـ).  -

 -خ  -
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. القاهرة: دار 3. ط: الشعراء الصعاليك في العصر الجاهليخليف، يوسف.  -
 م.1978المعارف، 

 م.2003. بيروت: دار صادر، 3. ط: الديوانخنساء(الـ).  -

. تقديم وشرح: فايز محمد. بيروت: دار الكتاب نساءشرح ديوان الخخنساء(الـ).  -
 م.2005العربي، 

 م.1995. بيروت: دار المشرق، 2. ط: تدوين رؤوس األقالمخوري، ندى كفوري.  -

 -د  -

. بيروت: منشورات الجامعة األصول العربية للدراسات اللبنانيةداغر، يوسف أسعد.  -
 م.1972اللبنانية، 

. بيروت: منشورات الجامعة اللبنانية، راسة األدبيةمصادر الدداغر، يوسف أسعد.  -
 .4 – 3 – 2 – 1م. ج: 1972

م. 1967. بيروت: دار الكتاب العربي، 6. ط: في األدب الحديثدسوقي(الـ)، عمر.  -
 .2 – 1ج: 

 م.2006. بيروت: دار الفكر العربي، 1. ط: أحالم وضبابدسوقي(الـ)، منى.  -

 م.1991رقة: دار الفضائل، . الشافن التجويددعاس، عزت عبيد.  -

 م.2003. بيروت: دار العلوم العربية، قصة، قصيدة، أغنيةدياب، خالد ياسين.  -

. بيروت: 1ط:  مجازات بها نرى: كيف نفكر بالمجاز؟ديري(الـ)، علي أحمد.  -
 م.2006المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

ف والترجمة والنشر، . القاهرة: مطبعة لجنة التأليقصة الحضارةديورانت، ول.  -
 – 15 – 14 – 13 – 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5م. مج: 1968
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16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 
28 – 29 – 30 – 31 – 32. 

 – 30 – 29 – 2 – 1م. مج: 1998. بيروت: دار الجيل، قصة الحضارةديورانت، ول.  -
31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42. 

 م.1998. بيروت: دار الجيل، 2 – 1. فهارس: قصة الحضارةديورانت، ول.  -

 -ر  -

 . دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، الت.األندلس... والناصرراضي، علي محمد.  -

 م.1996. بيروت: مكتبة لبنان، 1. ط: فنون األدب العالميراغب، نبيل.  -

 م.1996. بيروت: مكتبة لبنان، 1. ط: فنون األدب العالمينبيل.  راغب، -

. ترجمة: عبد النور عبد المنعم. الكويت: مطابع أخالقيات العلمرزنيك، ديفيد.  -
 م.2005السياسة، 

. ترجمة: عبد النور عبد المنعم. الكويت: مطابع أخالقيات العلمرزنيك، ديفيد.  -
 م.2005السياسة، 

. تحقيق: عبد األكرم السقا. دمشق: دار السقا األوراد المختارةكريم. رفاعي(الـ)، عبد ال -
 للطباعة والنشر، الت.

 -ز  -

. تحقيق: أبو العبا ثعلب. بيروت: دار الكتاب العربي، الديوانزهير بن أبي سلمى.  -
 م.2004

. بيروت: مكتبة 1. ط: الصورة الفنية عند النابغة الذبيانيزواوي(الـ)، خالد محمد.  -
 م.1992ان، لبن
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. بيروت: مكتبة لبنان، 1. ط: الصورة الفنية عند النابغة الذبيانيزواوي(الـ)، خالد.  -
 م.1992

 -س  -

 م.2007. بيروت: دار الجديد، 1. ط: أقوال وآراءسركيس، خليل رامز.  -

. بيروت: دار 1. ط: ابراهيم المصري، رائد القصة النفسيةسليم، سلمى مرشاق.  -
 م.2007الجديد، 

 م.1999. بيروت: دار المشرق، 1. ط: البحث القصير، أهيف. سنو -

 م.1995. بيروت: دار المشرق، 1. ط: الجملة والمقطعسنو، هبة شبارو.  -

. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: فضاءات السرد ومدارات التخييلسويدان، سامي.  -
2006. 

، مصر، . مط: اآلباء اليسوعيينسر اليسوعيين في فن التربيةسيداروس، فاضل.  -
1992. 

 -ش  -

. 1. ط: الجملة الشرطية في شعر زهير بن أبي ُسلمىشايع(الـ)، ندى عبد الرحمن.  -
 م.1999بيروت: مكتبة لبنان، 

معجم ألفاظ الحياة االجتماعية في دواوين شعراء شايع(الـ)، ندى عبد الرحمن.  -
 م.1991. بيروت: مكتبة لبنان، 1. ط: المعّلقات العشر

. بيروت: مكتبة لبنان، 1. ط: معجم َعمر بن قميئةعبد الرحمن.  شايع(الـ)، ندى -
 م.1995
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. 1. ط: معجم لغة دواوين شعراء المعّلقات العشرشايع(الـ)، ندى عبد الرحمن.  -
 م.1993بيروت: مكتبة لبنان، 

 م.1992. ال مط، 1. ط: أغنية، فراغشبلي، ريمون.  -

 م.1997. ال مط، 1. ط: جسد... حريةشبلي، ريمون.  -

 م.1982. ال مط، قراءة في عينيكشبلي، ريمون.  -

 م.1980. بيروت: مؤسسة خليفة للطباعة، وطن الجراحشبلي، ريمون.  -

. تحقيق: إميل بديع ييعقوب. بيروت: دار 2. ط: الديوانشنفري(الـ)، عمرو بن مالك.  -
 م.1996الكتاب العربي، 

. بيروت: دار ار شعرائهاشرح المعّلقات العشر وأخبشنقيطي(الـ)، أحمد بن األمين.  -
 م.2005الكتاب العربي، 

. بيروت: 1. ط: الشعر الجاهلي تفسير أسطوريشوري(الـ)، مصطفى عبد الشافي.  -
 م.1996مكتبة لبنان، 

. بيروت: 1. ط: شعر الرثاء في العصر الجاهليشوري(الـ)، مصطفى عبد الشافي.  -
 م.1995مكتبة لبنان، 

. بيروت: 1. ط: عر الرثاء في صدر اإلسالمششوري(الـ)، مصطفى عبد الشافي.  -
 م.1996مكتبة لبنان، 

 -ص  -

 م.2004. شرح: يوسف شكري فرحات. بيروت: دار الجيل، الديوانصعاليك(الـ).  -

 -ط  -
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 .1م. ج: 1913. بيروت: المطبعة األدبية، تاريخ الصحافة العربيةطرازي، فيليب.  -

امصطاوي. بيروت: دار المعرفة،  . تحقيق: عبد الرحمنالديوانطرفة ابن العبد.  -
 م.2003

. تقديم: سعدي الضناوي. بيروت: دار الكتاب العربي، الديوانطرفة ابن العبد.  -
 م.2004

 .2001. لبنان: معرض الشوف الدائم للكتاب، 2. ط: التقّمصطليع، أمين.  -

 . بيروت: دار إبن1. ط: المواعظ والخطب المنبريةطيبي(الـ)، عكاشة عبد المنان.  -
 م.2000زيدون، 

 -ع  -

. بيروت: دار االتجاهات الغنائية في قصر المأمونعابدين، سامي حسيب رفاعي.  -
 م.1993ميرزا للطباعة والنشر، 

. بيروت: مكتبة لبنان، 1. ط: قراءة ثانية في شعر امرئ القيسعبد المطلب، محمد.  -
 م.1996

دار الصداقة العربية،  . بيروت:1. ط: أصول المناظرات وفّنهاعسيلي، محمد يوسف.  -
 م.1995

. بيروت: دار الطليعة، 1. ط: منهجية البحث في علم اإلجتماععماد، عبد الغني.  -
 م.2007

. تقديم: فايز محمد. بيروت: دار الكتاب العربي، الديوانعمر بن أبي ربيعة.  -
 م.2004

ب . تحقيق وشرح: إميل بديع يعقوب. بيروت: دار الكتاالديوانعمرو بن كلثوم.  -
 م.2006العربي، 
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. شرح: الخطيب التبريزي. تقديم: مجيد طراد. بيروت: دار الكتاب الديوانعنتره.  -
 م.2004العربي، 

 م.2006. القاهرة: دار الشروق، 1. ط: المجالس المحفوظيةعنيطاني(الـ)، جمال.  -

 م.1995. بيروت: دار المشرق، 1. ط: المراسلةعويس، هنري.  -

 م. نسختان.2004. ال مط.، بيروت، دْيدون -حكم قرقوش عيد، منصور.  -

 م.2006. ذوق مكايل: جامعة سيدة اللويزة، 1. ط: روَّاد لبنانيونعيد، منصور.  -

م. 2007. بيروت: منشورات اتحد الكتّاب اللبنانيين، شرارات الرمادعيد، منصور.  -
 نسختان.

دار المصرية . القاهرة: ال2. ط: محفوظ، نجيب. حول الشباب والحريةعيد، منصور.  -
 م.2004اللبنانية، 

 م.2003. ال مط.، بيروت، يوسف فرحات محبرة األدبعيد، يوسف.  -

 -غ  -

. ترجمة: فايز الصباغ. بيروت: المنظمة العربية 1. ط: علم اإلجتماعغدنز، أنتوني.  -
 م.2005للترجمة، 

 م.2002. بيروت: دار الساقي، 1. ط: الرجولة المتخيلةغصوب، مي وآخرون.  -

 م.1999. تقديم: جوزيف الياس. بيروت: دار العلم للماليين، 1. ط: آالم فرتره. غوت -

 -ف  -

. تحقيق: محمد سليم سالم. القاهرة: كتاب في المنطق: الخطابةفارابي(الـ)، أبو نصر.  -
 .1976الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
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 1م. ج: 2006بي، . تقديم: مجيد طراد. بيروت: دار الكتاب العر الديوانفرزدق(الـ).  -
– 2. 

 م.2000. دمشق: قدمس للنشر، 1. ط: الشعر العربي الُمَغنَّىفرنسيس، إيليا.  -

 -ق  -

. بيروت: 1. ط: إتجاهات البحث اللغوي الحديث في العالم العربيقاسم، رياض.  -
 .2 – 1م. ج: 1982مؤسسة نوفل، 

والتوزيع . بيروت: بيسان للنشر 1. ط: الصمت السجينقسطنطين، رزق اهللا.  -
 م.2006واإلعالم، 

 م.2000. بيروت: مكتبة لبنان، 1. ط: في أدب المرأةقطب، سيد محمد السيد وآخرون.  -

 م.2000. بيروت: مكتبة لبنان، 1. ط: في أدب المرأةقطب، سيد محمد السيد.  -

. بيروت: دار النجم 1. ط: البرهان في تجويد القرآنقمحاوي، محمد الصادق.  -
 م.1994للطباعة والنشر، 

 -ك  -

 م.2003. بيروت: دار المشرق، 4. ط: كتاب(الـ) المقّدس للصغار -

 م.1995. بيروت: دار المشرق، 2. ط: إعادة الكتابةكرم، ليليان.  -

 م.2004. تقديم: حنا نصر الحتي. بيروت: دار الكتاب العربي، الديوانكعب بن زهير.  -

 م.1994. بيروت: دار المشرق، 2. ط: التصميمكّالس، شاهين.  -

 م.2006. دمشق: دار المدى للثقافة، عن الرجال والبنادقكنفاني، غسان.  -
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 -ل  -

. بيروت: المؤسسة 1. ط: األعمال الكاملة، المجموعة الشعريةلبكي، صالح.  -
 م.1981الجامعية للدراسات والنشر، 

. بيروت: المؤسسة 1. ط: األعمال الكاملة، المجموعة النثريةلبكي، صالح.  -
 م.1982للدراسات والنشر،  الجامعية

 م.1954. بيروت: منشورات الحكمة، 1. ط: لبنان الشاعرلبكي، صالح.  -

 م.1977. بيروت: دار النهضة العربية، علم اإلجتماعلطفي، عبد الحميد.  -

 -م  -

 م.2007. شرح: يوسف فرحات. بيروت: دار الكتاب العربي، الديوانمجنون ليلى.  -

 م.2006. القاهرة: دار الشروق، 2. ط: نقاهةأحالم فترة المحفوظ، نجيب.  -

 م.2004. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 2. ط: العرب والعروبةمحفوظ، نجيب.  -

 م.1996. القاهرة: دار مصر للطباعة، القرار األخيرمحفوظ، نجيب.  -

. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 1. ط: حول األدب والفلسفةمحفوظ، نجيب.  -
 .م2003

. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 2. ط: حول الشباب والحريةمحفوظ، نجيب.  -
 م.2004

 م.1999. القاهرة: دار مصر للطباعة، صدى النسيانمحفوظ، نجيب.  -

 م.2001. القاهرة: دار مصر للطباعة، فتوة العطوفمحفوظ، نجيب.  -
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. 1. ط: لموضوعيةالشعر الجاهلي قضاياه الفنية وامحمد، ابراهيم عبد الرحمن.  -
 م.2000بيروت: مكتبة لبنان، 

. بيروت: دار الكتب العلمية، أبو فراس الحمداني: الشاعر األميرمرّوة، محمد رضا.  -
 م].1988[

 م.2006. بيروت: ال مط، جوزيف صايغ شاعر المرأة والوجودمسلم، وليد فارس.  -

لة الغربال، . بيروت: منشورات مجالمجموعة الشعرية الكاملةمكرزل، قبالن.  -
 .2 – 1م. ج: 2006

. بيروت: المؤسسة العربية 1. ط: إشكاليات قصيدة النثرمناصرة(الـ)، عز الدين.  -
 م.2002للدراسات والنشر، 

. بيروت: دارالكتاب 4. ط: قواعد تحقيق المخطوطاتمنجد(الـ)، صالح الدين.  -
 م.1969الجديد، 

 م.2005سن القوَّال. بيروت: دار الجيل، . تحقيق وشرح: أنطوان محالديوانُمَهلِهل(الـ).  -

. 1. شرح وتحقيق: محمد علي أسعد. ط: 1. ط: شرح ديوان المهلهلمهلهل(الـ).  -
 م.2000بيروت: دار الفكر العربي، 

 م.2005. بيروت: دار صادر، 1. ط: عربة الياسمينموسى، منيف.  -

 م.2005. بيروت: دار صادر، 1. ط: عربة الياسمينموسى، منيف.  -

 -ن  -

. شرح: حنا نصر الحتي. بيروت: دار الكتاب العربي، الديواننابغة(الـ) الذبياني.  -
 م.2004

. شرح: حنا نصر الحتي. بيروت: دار الكتاب العربي، الديواننابغة(الـ) الذبياني.  -
 م.2004



- 13 - 

. بيروت: دار الطباعة والنشر رباعيات عمر الخيامنجفي(الـ)، أحمد الصافي.  -
 الشرقية، الت.

 م.1997. بيروت: دار المشرق، 1. ط: تحليل النصمه، هدى. نع -

. بيروت: مكتبة 1. ط: فن القصة عند محمد عبد الحليم عبداهللانوفل، يوسف.  -
 م.1996لبنان، 

. بيروت: مكتبة 1. ط: فن القصة عند محمد عبد الحليم عبداهللانوفل، يوسف.  -
 م.1996لبنان، 

 -هـ  -

د القرآن وترّتله ترتيالً كهالوي(الـ)، محمد عبد العزيز.  - . القاهرة: مكتبة القرآن، يف ُتجوِّ
 م.1984

 -و  -

. بيروت: 1. ط: تجليات الطبيعة والحيوان في الشعر األمويوجود(الـ)، ثناء أنس.  -
 م.1998مكتبة لبنان، 

 2 – 1م. مج: 2004. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: األعمال الكاملةونوس، سعداهللا.  -
– 3. 

 -ي  -

الون العرب وحضارة الغرب في النهضة العربية الحديثةنازك سابا.  يارد، - . ط: الرحَّ
 م.1992. بيروت: دار نوفل، 2
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 -أ  -

 م.1969. تحقيق: أحمد. بيروت: منشورات، الديوانابراهيم، حافظ.  -

. تحقيق: حسين نّصار. القاهرة: الهيئة المصرية العامة 2. ط: الديوانإبن الرومي.  -
 .6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1م. ج: 1993للكتاب، 

. شرح: أحمد حسن بسج. بيروت: دار الكتب العلمية، 3. ط: الديوانإبن الرومي.  -
 .3 – 2 – 1م. ج: 2002

 م.2005. شرح: إبن الّسكيت. بيروت: دار الكتاب العربي، الديوانإبن الورد، عروة.  -

. تحقيق: إميل بديع يعقوب. بيروت: دار الكتاب العربي، الديوانإبن حلزة، الحارث.  -
 م.2004

 . تحقيق: حنا الفاخوري. بيروت: دار الجيل، الت.الديوانإبن زيدون.  -

 م.1999. بيروت: دار المشرق، 3. ط: التلخيصجينا. أبو فاضل،  -

. 2002. الناشر: جمعية المستشرقين األلمانية. دمشق: دار المدى، الديوانأبو نّواس.  -
 .4 – 3 – 2 – 1مج: 

. تحقيق: أحمد عبد المجيد الغزالي. بيروت: دار الكتاب العربي، الديوانأبو نّواس.  -
 م.2005

 م.2006اجي األسمر. بيروت: دار الكتاب العربي، . شرح: ر الديوانأخطل(الـ).  -

 1. ج: 1992. بيروت: دار الكتب العلمية، 2. ط: األغانيأصفهاني(الـ)، أبو الفرج.  -
– 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 

16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27. 

. تقديم: حنا نصر الحتي. بيروت: دار شرح ديوان األعشى الكبيرلكبير. أعشى(الـ) ا -
 م.2004الكتاب العربي، 
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 م.1999. تحقيق: عفيف حاطوم. مط: دار صادر، بيروت، 1. ط: ألف ليلة وليلة -

 م.2005. تحقيق: حنا الفاخوري. بيروت: دار الجيل، الديوانامرؤ القيس.  -

بد الرحمن المصطاوي. بيروت: دار المعرفة، . شرح: ع2. ط: الديوانامرؤ القيس.  -
 م.2004

 .2 – 1م. ج: 1967. بيروت: دار الكتاب العربي، 4. ط: النقد األدبيأمين، أحمد.  -

 -ب  -

م. ج: 2005. شرح: محمد التونجي. بيروت: دار الكتاب العربي، الديوانبحتري(الـ).  -
1 – 2. 

 م.2007ار المعرفة الجامعية، . مصر: دعلم اجتماع األدببدوي(الـ)، محمد علي.  -

 . بيروت: دار المكشوف، الت.الشعراء الفرسانبستاني(الـ)، بطرس.  -

 م.2007. طرابلس: المؤسسة الحديثة للكتاب، الموسوعات العربيةبطرس، أنطونيوس.  -

 م.1996. بيروت: دار المشرق، 1. ط: التعبير الكتابيبكداش، رنا الحكيم.  -

 م.1975. منشورات مكتبة ريمون الجديدة، لبنان، ميلةلغتي الجبولس، متري سليم.  -

 .3. ط: األيديولوجية اإلنقالبيةبيطار(الـ)، نديم.  -

 م.2005. مصر: دار المعرفة الجامعية، تاريخ التفكير اإلجتماعيبيومي، محمد أحمد.  -

 م.1994. بيروت: مكتبة لبنان، 1. ط: الفكاهة عند نجيب محفوظبيومي، مصطفى.  -

 م.1994. بيروت: مكتبة لبنان، 1. ط: الفكاهة عند نجيب محفوظفى. بيومي، مصط -

 -ت  -



- 3 - 

. شرح وتقديم: شرح المعّلقات العشر المذهباتتبريزي(الـ)، أبو زكريا يحيى بن علي.  -
 عمر فاروق الطباع. بيروت: دار األرقم بن أبي األرقم، الت.

 -ج  -

الة الفرنسيون في موطن األرزجبر، أميرة.  - . مؤسسة خليفة للطباعة، 1 . ط:الرحَّ
 م.1993لبنان، 

 م.2005. شرح: تاج الدين شلق. بيروت: دار الكتاب العربي، الديوانجرير.  -

 -ح  -

م. 2005. شرح: عبد الرحمن المصطاوي. بيروت: دار المعرفة، الديوانحاتم الطائي.  -
 نسختان.

 ار السقا، الت.. دمشق: دهداية الرحمن في تجويد القرآنحافظ(الـ)، عبد الوهاب.  -

 م.1996. بيروت: دار المشرق، 1. ط: التعبير الشَّفهيحبيقة، مي.  -

 م.1999. بيروت: دار المشرق، 1. ط: اإلدارياتحداد، نبيل.  -

 م.1997. بيروت: دار المشرق، 1. ط: القراءة السريعةحردان، جرجوره.  -

لكتاب العربي، . شرح: عبد الرحمن البرقوقي. بيروت: دار االديوانحسان بن ثابت.  -
 م.2006

 م.2004. شرح: إبن السكيت. بيروت: دار الكتاب العربي، الديوانحطيئة(الـ).  -

 -خ  -
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. القاهرة: دار 3. ط: الشعراء الصعاليك في العصر الجاهليخليف، يوسف.  -
 م.1978المعارف، 

 م.2003. بيروت: دار صادر، 3. ط: الديوانخنساء(الـ).  -

. تقديم وشرح: فايز محمد. بيروت: دار الكتاب نساءشرح ديوان الخخنساء(الـ).  -
 م.2005العربي، 

 م.1995. بيروت: دار المشرق، 2. ط: تدوين رؤوس األقالمخوري، ندى كفوري.  -

 -د  -

. بيروت: منشورات الجامعة األصول العربية للدراسات اللبنانيةداغر، يوسف أسعد.  -
 م.1972اللبنانية، 

. بيروت: منشورات الجامعة اللبنانية، راسة األدبيةمصادر الدداغر، يوسف أسعد.  -
 .4 – 3 – 2 – 1م. ج: 1972

م. 1967. بيروت: دار الكتاب العربي، 6. ط: في األدب الحديثدسوقي(الـ)، عمر.  -
 .2 – 1ج: 

 م.2006. بيروت: دار الفكر العربي، 1. ط: أحالم وضبابدسوقي(الـ)، منى.  -

 م.1991رقة: دار الفضائل، . الشافن التجويددعاس، عزت عبيد.  -

 م.2003. بيروت: دار العلوم العربية، قصة، قصيدة، أغنيةدياب، خالد ياسين.  -

. بيروت: 1ط:  مجازات بها نرى: كيف نفكر بالمجاز؟ديري(الـ)، علي أحمد.  -
 م.2006المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

ف والترجمة والنشر، . القاهرة: مطبعة لجنة التأليقصة الحضارةديورانت، ول.  -
 – 15 – 14 – 13 – 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5م. مج: 1968
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16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 
28 – 29 – 30 – 31 – 32. 

 – 30 – 29 – 2 – 1م. مج: 1998. بيروت: دار الجيل، قصة الحضارةديورانت، ول.  -
31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42. 

 م.1998. بيروت: دار الجيل، 2 – 1. فهارس: قصة الحضارةديورانت، ول.  -

 -ر  -

 . دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، الت.األندلس... والناصرراضي، علي محمد.  -

 م.1996. بيروت: مكتبة لبنان، 1. ط: فنون األدب العالميراغب، نبيل.  -

 م.1996. بيروت: مكتبة لبنان، 1. ط: فنون األدب العالمينبيل.  راغب، -

. ترجمة: عبد النور عبد المنعم. الكويت: مطابع أخالقيات العلمرزنيك، ديفيد.  -
 م.2005السياسة، 

. ترجمة: عبد النور عبد المنعم. الكويت: مطابع أخالقيات العلمرزنيك، ديفيد.  -
 م.2005السياسة، 

. تحقيق: عبد األكرم السقا. دمشق: دار السقا األوراد المختارةكريم. رفاعي(الـ)، عبد ال -
 للطباعة والنشر، الت.

 -ز  -

. تحقيق: أبو العبا ثعلب. بيروت: دار الكتاب العربي، الديوانزهير بن أبي سلمى.  -
 م.2004

. بيروت: مكتبة 1. ط: الصورة الفنية عند النابغة الذبيانيزواوي(الـ)، خالد محمد.  -
 م.1992ان، لبن
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. بيروت: مكتبة لبنان، 1. ط: الصورة الفنية عند النابغة الذبيانيزواوي(الـ)، خالد.  -
 م.1992

 -س  -

 م.2007. بيروت: دار الجديد، 1. ط: أقوال وآراءسركيس، خليل رامز.  -

. بيروت: دار 1. ط: ابراهيم المصري، رائد القصة النفسيةسليم، سلمى مرشاق.  -
 م.2007الجديد، 

 م.1999. بيروت: دار المشرق، 1. ط: البحث القصير، أهيف. سنو -

 م.1995. بيروت: دار المشرق، 1. ط: الجملة والمقطعسنو، هبة شبارو.  -

. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: فضاءات السرد ومدارات التخييلسويدان، سامي.  -
2006. 

، مصر، . مط: اآلباء اليسوعيينسر اليسوعيين في فن التربيةسيداروس، فاضل.  -
1992. 

 -ش  -

. 1. ط: الجملة الشرطية في شعر زهير بن أبي ُسلمىشايع(الـ)، ندى عبد الرحمن.  -
 م.1999بيروت: مكتبة لبنان، 

معجم ألفاظ الحياة االجتماعية في دواوين شعراء شايع(الـ)، ندى عبد الرحمن.  -
 م.1991. بيروت: مكتبة لبنان، 1. ط: المعّلقات العشر

. بيروت: مكتبة لبنان، 1. ط: معجم َعمر بن قميئةعبد الرحمن.  شايع(الـ)، ندى -
 م.1995
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. 1. ط: معجم لغة دواوين شعراء المعّلقات العشرشايع(الـ)، ندى عبد الرحمن.  -
 م.1993بيروت: مكتبة لبنان، 

 م.1992. ال مط، 1. ط: أغنية، فراغشبلي، ريمون.  -

 م.1997. ال مط، 1. ط: جسد... حريةشبلي، ريمون.  -

 م.1982. ال مط، قراءة في عينيكشبلي، ريمون.  -

 م.1980. بيروت: مؤسسة خليفة للطباعة، وطن الجراحشبلي، ريمون.  -

. تحقيق: إميل بديع ييعقوب. بيروت: دار 2. ط: الديوانشنفري(الـ)، عمرو بن مالك.  -
 م.1996الكتاب العربي، 

. بيروت: دار ار شعرائهاشرح المعّلقات العشر وأخبشنقيطي(الـ)، أحمد بن األمين.  -
 م.2005الكتاب العربي، 

. بيروت: 1. ط: الشعر الجاهلي تفسير أسطوريشوري(الـ)، مصطفى عبد الشافي.  -
 م.1996مكتبة لبنان، 

. بيروت: 1. ط: شعر الرثاء في العصر الجاهليشوري(الـ)، مصطفى عبد الشافي.  -
 م.1995مكتبة لبنان، 

. بيروت: 1. ط: عر الرثاء في صدر اإلسالمششوري(الـ)، مصطفى عبد الشافي.  -
 م.1996مكتبة لبنان، 

 -ص  -

 م.2004. شرح: يوسف شكري فرحات. بيروت: دار الجيل، الديوانصعاليك(الـ).  -

 -ط  -
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 .1م. ج: 1913. بيروت: المطبعة األدبية، تاريخ الصحافة العربيةطرازي، فيليب.  -

امصطاوي. بيروت: دار المعرفة،  . تحقيق: عبد الرحمنالديوانطرفة ابن العبد.  -
 م.2003

. تقديم: سعدي الضناوي. بيروت: دار الكتاب العربي، الديوانطرفة ابن العبد.  -
 م.2004

 .2001. لبنان: معرض الشوف الدائم للكتاب، 2. ط: التقّمصطليع، أمين.  -

 . بيروت: دار إبن1. ط: المواعظ والخطب المنبريةطيبي(الـ)، عكاشة عبد المنان.  -
 م.2000زيدون، 

 -ع  -

. بيروت: دار االتجاهات الغنائية في قصر المأمونعابدين، سامي حسيب رفاعي.  -
 م.1993ميرزا للطباعة والنشر، 

. بيروت: مكتبة لبنان، 1. ط: قراءة ثانية في شعر امرئ القيسعبد المطلب، محمد.  -
 م.1996

دار الصداقة العربية،  . بيروت:1. ط: أصول المناظرات وفّنهاعسيلي، محمد يوسف.  -
 م.1995

. بيروت: دار الطليعة، 1. ط: منهجية البحث في علم اإلجتماععماد، عبد الغني.  -
 م.2007

. تقديم: فايز محمد. بيروت: دار الكتاب العربي، الديوانعمر بن أبي ربيعة.  -
 م.2004

ب . تحقيق وشرح: إميل بديع يعقوب. بيروت: دار الكتاالديوانعمرو بن كلثوم.  -
 م.2006العربي، 
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. شرح: الخطيب التبريزي. تقديم: مجيد طراد. بيروت: دار الكتاب الديوانعنتره.  -
 م.2004العربي، 

 م.2006. القاهرة: دار الشروق، 1. ط: المجالس المحفوظيةعنيطاني(الـ)، جمال.  -

 م.1995. بيروت: دار المشرق، 1. ط: المراسلةعويس، هنري.  -

 م. نسختان.2004. ال مط.، بيروت، دْيدون -حكم قرقوش عيد، منصور.  -

 م.2006. ذوق مكايل: جامعة سيدة اللويزة، 1. ط: روَّاد لبنانيونعيد، منصور.  -

م. 2007. بيروت: منشورات اتحد الكتّاب اللبنانيين، شرارات الرمادعيد، منصور.  -
 نسختان.

دار المصرية . القاهرة: ال2. ط: محفوظ، نجيب. حول الشباب والحريةعيد، منصور.  -
 م.2004اللبنانية، 

 م.2003. ال مط.، بيروت، يوسف فرحات محبرة األدبعيد، يوسف.  -

 -غ  -

. ترجمة: فايز الصباغ. بيروت: المنظمة العربية 1. ط: علم اإلجتماعغدنز، أنتوني.  -
 م.2005للترجمة، 

 م.2002. بيروت: دار الساقي، 1. ط: الرجولة المتخيلةغصوب، مي وآخرون.  -

 م.1999. تقديم: جوزيف الياس. بيروت: دار العلم للماليين، 1. ط: آالم فرتره. غوت -

 -ف  -

. تحقيق: محمد سليم سالم. القاهرة: كتاب في المنطق: الخطابةفارابي(الـ)، أبو نصر.  -
 .1976الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
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 1م. ج: 2006بي، . تقديم: مجيد طراد. بيروت: دار الكتاب العر الديوانفرزدق(الـ).  -
– 2. 

 م.2000. دمشق: قدمس للنشر، 1. ط: الشعر العربي الُمَغنَّىفرنسيس، إيليا.  -

 -ق  -

. بيروت: 1. ط: إتجاهات البحث اللغوي الحديث في العالم العربيقاسم، رياض.  -
 .2 – 1م. ج: 1982مؤسسة نوفل، 

والتوزيع . بيروت: بيسان للنشر 1. ط: الصمت السجينقسطنطين، رزق اهللا.  -
 م.2006واإلعالم، 

 م.2000. بيروت: مكتبة لبنان، 1. ط: في أدب المرأةقطب، سيد محمد السيد وآخرون.  -

 م.2000. بيروت: مكتبة لبنان، 1. ط: في أدب المرأةقطب، سيد محمد السيد.  -

. بيروت: دار النجم 1. ط: البرهان في تجويد القرآنقمحاوي، محمد الصادق.  -
 م.1994للطباعة والنشر، 

 -ك  -

 م.2003. بيروت: دار المشرق، 4. ط: كتاب(الـ) المقّدس للصغار -

 م.1995. بيروت: دار المشرق، 2. ط: إعادة الكتابةكرم، ليليان.  -

 م.2004. تقديم: حنا نصر الحتي. بيروت: دار الكتاب العربي، الديوانكعب بن زهير.  -

 م.1994. بيروت: دار المشرق، 2. ط: التصميمكّالس، شاهين.  -

 م.2006. دمشق: دار المدى للثقافة، عن الرجال والبنادقكنفاني، غسان.  -



- 11 - 

 -ل  -

. بيروت: المؤسسة 1. ط: األعمال الكاملة، المجموعة الشعريةلبكي، صالح.  -
 م.1981الجامعية للدراسات والنشر، 

. بيروت: المؤسسة 1. ط: األعمال الكاملة، المجموعة النثريةلبكي، صالح.  -
 م.1982للدراسات والنشر،  الجامعية

 م.1954. بيروت: منشورات الحكمة، 1. ط: لبنان الشاعرلبكي، صالح.  -

 م.1977. بيروت: دار النهضة العربية، علم اإلجتماعلطفي، عبد الحميد.  -

 -م  -

 م.2007. شرح: يوسف فرحات. بيروت: دار الكتاب العربي، الديوانمجنون ليلى.  -

 م.2006. القاهرة: دار الشروق، 2. ط: نقاهةأحالم فترة المحفوظ، نجيب.  -

 م.2004. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 2. ط: العرب والعروبةمحفوظ، نجيب.  -

 م.1996. القاهرة: دار مصر للطباعة، القرار األخيرمحفوظ، نجيب.  -

. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 1. ط: حول األدب والفلسفةمحفوظ، نجيب.  -
 .م2003

. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 2. ط: حول الشباب والحريةمحفوظ، نجيب.  -
 م.2004

 م.1999. القاهرة: دار مصر للطباعة، صدى النسيانمحفوظ، نجيب.  -

 م.2001. القاهرة: دار مصر للطباعة، فتوة العطوفمحفوظ، نجيب.  -
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. 1. ط: لموضوعيةالشعر الجاهلي قضاياه الفنية وامحمد، ابراهيم عبد الرحمن.  -
 م.2000بيروت: مكتبة لبنان، 

. بيروت: دار الكتب العلمية، أبو فراس الحمداني: الشاعر األميرمرّوة، محمد رضا.  -
 م].1988[

 م.2006. بيروت: ال مط، جوزيف صايغ شاعر المرأة والوجودمسلم، وليد فارس.  -

لة الغربال، . بيروت: منشورات مجالمجموعة الشعرية الكاملةمكرزل، قبالن.  -
 .2 – 1م. ج: 2006

. بيروت: المؤسسة العربية 1. ط: إشكاليات قصيدة النثرمناصرة(الـ)، عز الدين.  -
 م.2002للدراسات والنشر، 

. بيروت: دارالكتاب 4. ط: قواعد تحقيق المخطوطاتمنجد(الـ)، صالح الدين.  -
 م.1969الجديد، 

 م.2005سن القوَّال. بيروت: دار الجيل، . تحقيق وشرح: أنطوان محالديوانُمَهلِهل(الـ).  -

. 1. شرح وتحقيق: محمد علي أسعد. ط: 1. ط: شرح ديوان المهلهلمهلهل(الـ).  -
 م.2000بيروت: دار الفكر العربي، 

 م.2005. بيروت: دار صادر، 1. ط: عربة الياسمينموسى، منيف.  -

 م.2005. بيروت: دار صادر، 1. ط: عربة الياسمينموسى، منيف.  -

 -ن  -

. شرح: حنا نصر الحتي. بيروت: دار الكتاب العربي، الديواننابغة(الـ) الذبياني.  -
 م.2004

. شرح: حنا نصر الحتي. بيروت: دار الكتاب العربي، الديواننابغة(الـ) الذبياني.  -
 م.2004
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. بيروت: دار الطباعة والنشر رباعيات عمر الخيامنجفي(الـ)، أحمد الصافي.  -
 الشرقية، الت.

 م.1997. بيروت: دار المشرق، 1. ط: تحليل النصمه، هدى. نع -

. بيروت: مكتبة 1. ط: فن القصة عند محمد عبد الحليم عبداهللانوفل، يوسف.  -
 م.1996لبنان، 

. بيروت: مكتبة 1. ط: فن القصة عند محمد عبد الحليم عبداهللانوفل، يوسف.  -
 م.1996لبنان، 

 -هـ  -

د القرآن وترّتله ترتيالً كهالوي(الـ)، محمد عبد العزيز.  - . القاهرة: مكتبة القرآن، يف ُتجوِّ
 م.1984

 -و  -

. بيروت: 1. ط: تجليات الطبيعة والحيوان في الشعر األمويوجود(الـ)، ثناء أنس.  -
 م.1998مكتبة لبنان، 

 2 – 1م. مج: 2004. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: األعمال الكاملةونوس، سعداهللا.  -
– 3. 

 -ي  -

الون العرب وحضارة الغرب في النهضة العربية الحديثةنازك سابا.  يارد، - . ط: الرحَّ
 م.1992. بيروت: دار نوفل، 2
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 -أ  -

. تحقيق: حسين نّصار. القاهرة: الهيئة المصرية العامة 2. ط: الديوانإبن الرومي.  -
 .6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1م. ج: 1993للكتاب، 

بيروت: منشورات الرؤية الكونية في أدب ميخائيل نعيمه. أبو جهجه، خليل ذياب.  -
 م. نسختان.2004إتحاد الكتاب اللبنانين، 

، AUSTبيروت: منشورات ون وردة حب لحب مجنون. أربعأبي ضاهر، جوزف.  -
 م. نسختان.2009

 .2009بيروت: دار الساقي، مي زياده: صحافية. أصفهاني، أحمد.  -

 م.1969. تحقيق: أحمد. بيروت: منشورات، الديوانابراهيم، حافظ.  -

 م.2007لبنان،  مرايا الذاكرة. الحايك، مارون.الياس، جوزيف.  -

 م.2008بيروت: دار العلم للماليين،  .دراسة تحليليةت. كيشو  دونالياس، جوزيف.  -

 م.2006بيروت: دار العلم للماليين،  .دراسة تحليليةسلة الفاكهة. الياس، جوزيف.  -

 -ب  -

. بيروت: مركز الحضارة لتنمية 1. ط: تاريخ المسرح في إيرانبرجكاني، فاطمة.  -
 م.2008الفكر اإلسالمي، 

 م.2002بيروت: مكتبة لبنان، صوص األدبية. مبادئ تحليل النبركة، بسام.  -

 م.2007بيروت: منشورات الدائرة، أحاديث الشهور. (الـ)، فؤاد افرام. بستاني -

، AUSTبيروت: منشورات محطات مضيئة في تاريخ لبنان. بو لحدو، واكيم.  -
 م. نسختان2009
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وت: بير مشاهدات لبنانية: من ذكرى األمس إلى ذاكرة الغد. بو لحدو، واكيم.  -
 م. نسختانAUST ،2009منشورات 

: مقاربة تحليلية لنظرية رومان جاكسون. التواصل اللساني والشعريةبومزبر، الطاهر.  -
 م.2007مط: الدار العربية للعلوم، بيروت" 

 -ت  -

ت: أبو بكر يوسف. موسكو: دار التقدم، مؤلفات مختارة. تشيخوف، أنطون.  -
 .4-3-2-1م. مج: 1981

. رابطة قدامى اإلكليريكية البطريركية المارونية. والقوانين في لبنانتعطيل الدستور  -
 م. نسختان.2009لجنة الدراسات، 

 .2006ترجمة: اميل بيدس. بيروت: دار العلم للماليين،  آنَّا كارنينا.تولستوي، ليون.  -

. بيروت: دار 5دراسة تحليلية. إعداد جوزيف الياس. ط:  آنا كارنينا.تولستوي، ليون.  -
 .2006العلم للماليين، 

دراسة تحليلية. إعداد ربيعة أبي فاضل. بيروت: دار  آنا كارينين.تولستوي، ليون.  -
 م.1998المكتبة األهلية، 

 -ج  -

 م.1961بيروت: دار الثقافة،  األدب األميركي في مختلف عصوره.جبر، جميل.  -

بية للدراسات والنشر، . بيروت: المؤسسة العر 2. ط: البئر األولىجبرا، جبرا ابراهيم.  -
 م.2001

 م.2007. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: شارع األميراتجبرا، جبرا ابراهيم.  -
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. عمشيت: دكاش للطباعة واإلخراج، 1ط: األمير شكيب أرسالن. جميل(الـ)، ناصر. -
 م.2009

 -ح  -

 م.2005لبنان:  .عين علق .، مارون(الـ)حايك -

 .2009الريف الثقافية،  . منشورات حركةزلفى، منير. (الـ)حايك -

 م.2009بيروت: رياض الريس للكتب والنشر،  كتب وكتّاب.حجا، ميشال.  -

 م.1976. بيروت: معهد اإلنماء العربي، 1ط: التخلف اإلجتماعي. حجازي، مصطفى.  -

ت:  2ط:  األسس العلمية، لمناهج البحث اإلجتماعي.، إحسان محمد. (الـ)حسن -
 م.1986بيروت: دار الطليعة، 

, بيروت: المركز الثقافي العربي، 1ط: بنية النص السردي، ، حميد. (الـ)مدانيح -
 م.1991

 -خ  -

 م.2008. بيروت: منشورات بيسان، 1ط:  الكتابة وآلية التحليل.خوري، شكيب.  -

 -د  -

 م.2009بيروت: دار الساقي، مئة وثمانون غروبًا. داوود، حسن.  -

 م.2009. بيروت: مجلة قب الياس، 1 ط: لكم جبرانكم ولي جبراني.دايه، جان.  -

بيروت: رياض الريس للكتب ال أريد لهذي القصيدة أن تنتهي. درويش، محمود.  -
 م.2009والنشر، 
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. بيروت: دار 1ط: موسوعة أشهر النساء في التاريخ العربي. ديوان، عبد الحميد.  -
 م.2008كتابنا، 

 -ر  -

 م.2002يروت: المط، . ب1. ط:أبو الطيب التنبي، منصور. (الـ)رحباني -

 م.2007. بيروت: المط، 3. ط:آخر أيام سقراط، منصور. (الـ)رحباني -

 م.2007. بيروت: المط، 1. ط:أنا الغريب اآلخر، منصور. (الـ)رحباني -

 م.2007. بيروت: المط، 1. ط:اسافر وحدي ملكاً ، منصور. (الـ)رحباني -

 م.2007مط، . بيروت: ال1. ط:القصور المائية، منصور. (الـ)رحباني -

 م.2007. بيروت: المط، 1. ط:بّحار الّشتي، منصور. (الـ)رحباني -

 م.2004. بيروت: المط، 1. ط:حكم الرعيان، منصور. (الـ)رحباني -

 م.2008. بيروت: المط، 1. ط:زنوبيا، منصور. (الـ)رحباني -

 م.2008. بيروت: المط، 1. ط:عودة الفينيق، منصور. (الـ)رحباني -

المعتمد: معجم وسيط في مصطلحات العلم والفلسفة والعلوم رزق غالي، وجدي.  -
 م.1993مكتبة لبنان، اإلنسانية. 

بغداد: دار الجمل،  –كولونيا كتاب الشخصية المحمدية. ، معروف. (الـ)رصافي -
2008. 

 -ز  -

 .2-1م. مج: 1982. بيروت: مؤسسة نوفل، 1ط: األعمال الكاملة. زياده، مي.  -

 .]1996[المط،  الصبر في القرآن الكريم.. ، جومانة فاضل(الـ)زين -
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 -س  -

دراسة تحليلية مقوية. إعداد: جوزيف الياس. بيروت: دار  دون كيشوت.سرفنتس.  -
 م.2008العلم للماليين، 

 -ش  -

م. AUST ،2009بيروت: منشورات مشكالت المسنين. شحيمي، محمد أيوب.  -
 نسختان.

 .2008نية، الفنار، منشورات الجامعة اللبناالوفاء. شرف، جان.  -

 لبنان: دار العمل للنشر، الت. تاريخ حزب الكتائب اللبنانية. شرف، جان.  -

الكسليك: مركز فونيكس للدراسات  جبل لبنان في القرن السادس عشر.شرف، جان.  -
 م.2008اللبنانية، 

 م.1982دمشق: دار الوقية،  مستقبل الشعر.شرف، محمد ياسر.  -

ترجمة: جبرا إبراهيم جبرا. بيروت: المؤسسة العربية برى. المآسي الكشكسبير، وليم.  -
 م.2000للدراسات، 

 م.1990بيروت: دار العلوم العربية، من المصادر األدبية واللغوية. شوقي، أحمد.  -

 -ص  -

ترجمة: أحمد محمد حيدر. ثلوج كليمنجارو.  –الشيخ والبحر صمنفواي، إرنست.  -
 ت.بيروت: المكتبة العلمية الجديدة، ال
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ترجمة: سمير نّصار. عمان: دار النسر، الشمس تشرق أيضًا. صمنفواي، إيرنست.  -
 م.1992

م. 2008يروت: دار النهضة العربية، ـبتعليمية اللغة العربية. صّياح(الـ)، انطوان.  -
 .2-1ج: 

 -ط  -

 م.1985لبنان: بشاريا للنشر، النار والنور في الفكر العالمي. طوق، بولس.  -

 -ع  -

 م.1992جدة: دار زهران، المدخل إلى علم اإلجتماع. ، فاروق محمد. لـ)(اعادلي -

بيروت: مكتبة لبنان، األدب المقارن: بين النظرية والتطبيق. عبد الرحمن، إبراهيم.  -
 م.2000

 م.1997مط: رياض الريس، بيروت:  األرض الحرام.عماد.  (الـ)عبد اهللا -

 م.1996بيروت: مكتبة لبنان، يب. أصول الترجمة والتعر عقل جان وستيخاني عفيف.  -

 -غ  -

دراسة تحليلية نقدية. إعداد: جوزيف الياس. بيروت: دار العلم  رتر.ڤآآلم غوتهز  -
 م.1999للماليين، 

 -ف  -

 .2-1. ج: 1965بيروت: دار العلم للماليين، تاريخ األدب العربي. فروخ، عمر.  -
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 -ق  -

ن المسرحي لدى األخوين الرحباني. سوسيولوجيا الفقرعان، ميساء عبد اهللا درويش.  -
 م.2002ُعمان: بشاريا للنشر، 

 -ك  -

 م.Universal Company ،2007بيروت:  مشاهير.كنفاني، عبد اللطيف.  -

 -م  -

 . بيروت: مؤسسة اإلنتشار1ط: سالمة موسى: العلمانية والدين. ماضي، أحمد.  -
 م.2008العربي، 

. 1ط: ول ابقراط إلبن النفيس. كتاب شرح فصمحمد علي، ماهر عبد القادر.  -
 م.1988بيروت: دار العلوم العربية، 

 م.1983. بيروت: دار مارون عبود، مرشد(الـ) في الفلسفة العربية -

 -ن  -

 م.1996. بيروت: دار الشروق، 3ط: األعمال الكاملة. ناجي، إبراهيم.  -

 م.1999بيروت: دار العودة،  الديوان.ناجي، إبراهيم.  -

 م.2008بيروت: دار النهار،  .1ط:جمهورية فؤاد شهاب.  ناصيف، نقوال. -

 م.2008مط: أدونيس. بيروت: جبران خليل جبران. نجار، إسكندر.  -
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 -و  -

 م.2008. بيروت: الدار العربية للعلوم، 1ط: الالز. وطار، الطاهر.  -

  م.1991بيروت: مكتبة لبنان، األدب المقارن. وهبه، مجدي.  -

 -ي  -

. بيروت: دار العلم للماليين، 1ط: المنتخب في أدب المقالة.  ، كمال.(الـ)يازجي -
 م.1975

 م.2009بيروت: دار الفارابي، ظالل األرز في وادي النيل. يواكيم، فارس.  -
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 -ب  -

 م.1980. بيروت: مركز التأليف المقاصدي، 1. ط: الكتابة الصحيحةبابا(الـ)، مختار.  -

. دراسة: جمال شحيد. بيروت: معهد اإلنماء الملحمة والروايةباختين، ميخائيل.  -
 م.1982العربي، 

. ترجمة عزت النصيري. مصر: الهيئة تأليف التمثيلية التليفزيونيةبارتليت، بازيل.  -
 م.1970العامة للتأليف والنشر،  المصرية

. ترجمة: حمزة طاهر. القاهرة: دار 3. ط: تاريخ الحضارة اإلسالميةبارتولد، ف.  -
 م.1958المعارف بمصر، 

. ترجمة: حمزة طاهر. القاهرة: دار 3. ط: تاريخ الحضارة اإلسالميةبارتولد، ف.  -
 م.1958المعارف بمصر، 

 م.1980دار العلم للماليين،  . بيروت:13. ط: عدو الجراثيمباستور.  -

 م.1994. بيروت: دار المفيد، 2. ط: نوافذ على الشرق والغربباسيال، جوزف.  -

. جونيه: المطبعة البولسية، 3. ط: مرشد الطّالب الى اإلعرابباشا(الـ)، إدوار.  -
 م.1984

. ملحق. جونيه: المطبعة البولسية، مرشد الطّالب الى اإلعرابباشا(الـ)، إدوار.  -
 م.1984

. بيروت: دار النهار للنشر، التقّمص وأسرار الحياة والموتباشا(الـ)، محمد خليل.  -
 م.1982

. ترجمة: عادل العوا. بيروت: 2. ط: الفكر العلمي الجديدباشالر، غاستون.  -
 م.1983المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 

. القاهرة: دار المعارف غة العربيةأثر القرآن الكريم في اللباقوري(الـ)، أحمد حسن.  -
 م.1969بمصر، 



- 2 - 

 م.1964. القاهرة: دار المعرفة، 2. ط: فن المسرحيةباكتير، علي أحمد.  -

. ترجمة: أحمد رضا. القاهرة: دار الكاتب العربي المسرح في الشرقباورز، فوبيون.  -
 للطباعة والنشر، الت.

. ترجمة: صالح العربي. لغات البشر، أصولها وطبيعتها وتطورهاباي، ماريو.  -
 م.1970القاهرة: قسم النشر بالجامعة األميريكية، 

 م.1996. بيروت: دار صادر، الديوانبثينة، جميل.  -

 .2 – 1. بيروت: دار صادر، الت. مج: الديوانبحتري(الـ).  -

. دمشق: دراسات في تاريخ األندلس وحضارتها من الفتح حتى الخالفةبدر، أحمد.  -
 .1م. ج: 1969

. مصر: الهيئة المصرية العامة للتأليف الروائي واألرضر، عبد المحسن طه. بد -
 م.1971والنشر، 

. )1938–1870تطور الرواية العربية الحديثة في مصر (بدر، عبد المحسن طه.  -
 م.1977. القاهرة: دار المعارف، 3ط: 

 م.2002. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: نجوم أريحابدر، ليانة.  -

. بيروت: دار الحقيقة، 1. ط: دراسات في العقلية العربية: الخرافةيم. بدران، ابراه -
 م.1974

. بيروت: مركز التعليم والتحديث في المجتمع العربي الفلسطينيبدران، نبيل أيوب.  -
 .1م. ج: 1969األبحاث الفلسطينية، 

، . بيروت: ليبانيا لإلعالم والنشر1. ط: مقدمة في فكر جبران السياسيبدوي سليم.  -
 م.1983

 . القاهرة: دار غريب للطباعة، الت.الظرف المغلقبدوي(الـ)، محمود.  -

 م.1964. القاهرة: دار المعارف، القاضي الجرجانيبدوي، أحمد.  -

 . مصر: مكتبة الفجالة، الت.2. ط: سيبويه، حياته وكتابهبدوي، أحمد.  -
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الرحمن بدوي. ط: . تحقيق: عبد األفالطونية المحدثة عند العرببدوي، عبد الرحمن.  -
 م.1977. الكويت: وكالة المطبوعات، 2

. الكويت: وكالة 5. ط: خالصة الفكر األوروبي: نيتشهبدوي، عبد الرحمن.  -
 م.1975المطبوعات، 

. 1. ط: دراسات المستشرقين حول صّحة الشعر الجاهليبدوي، عبد الرحمن.  -
 .1979ترجمة: عبد الرحمن بدوي. بيروت: دار العلم للماليين، 

. بيروت: دار الثقافة، 3. ط: دراسات في الفلسفة الوجوديةبدوي، عبد الرحمن.  -
 م.1973

. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2. ط: شليخبدوي، عبد الرحمن.  -
 م.1981

 م.1979. بيروت: دار القلم، 3. ط: فلسفة العصور الوسطىبدوي، عبد الرحمن.  -

. بيروت: دار النسر المحّلق للطباعة والنشر، ل جبرانجبران خليبراكس، غازي فؤاد.  -
 م.1973

. ترجمة: مجاهد عبد المنعم مجاهد. بيروت: 1. ط: كيركجردبرانت، فريتيوف.  -
 م.1981المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

. ترجمة: دونا الرافعي. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 1. ط: بلزاكبرتو، فيليب.  -
 م.1979والنشر، 

. ترجمة: كمال يوسف الحاج. رسالة في معطيات الوجدان البديهيةبرغسون، هنري.  -
 م.1945بيروت: شركة النشر لآلداب الفرنسية، 

 م.1996. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: باص األوادمبركات نجوى.  -

 م.1995. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: إنانة والنهربركات، حليم.  -

. بيروت: مركز دراسات الوحدة 1. ط: لعربي المعاصرالمجتمع ابركات، حليم.  -
 م.1984العربية، 
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 م.1961. بيروت: دار مجلة شعر، ستة أيامبركات، حليم.  -

 . بيروت: دار األهالي، الت.طائر الحومبركات، حليم.  -

 م.1999. بيروت: دار النهار للنشر، 1. ط: أنقاض األزل الثانيبركات، سليم.  -

. بيروت: دار النهار 1. ط: في ثلثاء الموت: َكِبد ميالؤس الفلكيونبركات، سليم.  -
 م.1997للنشر، 

 م.1985. قبرص: مؤسسة بيسان برس، 1. ط: فقهاء الظالمبركات، سليم.  -

 م.1995. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: حياة وآالم حمد بن سيالنةبركات، نجوى.  -

 .م2004. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: لغة السربركات، نجوى.  -

 م.1999. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: يا سالمبركات، نجوى.  -

 م.1993. بيروت: دار النهار للنشر، أهل الهوىبركات، هدى.  -

 م.1998. بيروت: دار النهار للنشر، 1. ط: حارث المياهبركات، هدى.  -

 م.1990. بيروت: رياض الرّيس للكتب والنشر، 1. ط: حجر الضحكبركات، هدى.  -

 . ال مط. الت.كلما عاد الربيعبركة، إقبال.  -

. بيروت ترجمة: غالية شملي.: المؤسسة العربية للدراسات 1. ط: زوالبرنارد، مارك.  -
 م.1978والنشر، 

. ترجمة: جورج فتّاح. بيروت: دار 1. ط: المسيح ليس مسيحياً برناردشو، جورج.  -
 م.1973الطليعة، 

يم البستالوي. مصر: الهيئة . ترجمة: عبد الحلالمسرح الثوريبروستاين، روبرت.  -
 المصري العامة للتأليف والنشر، الت.

. ترجمة: السيد محمود عبد العزيز اإلسالم في المغرب واألندلسبروفنسال، ليفي.  -
 ].1956سالم وآخرون. مصر: وزارة التربية، [

. ترجمة: الطاهر أحمد مكي. 1. ط: الحضارة العربية في إسبانيابروفنسال، ليفي.  -
 م.1979ة: دار المعارف، القاهر 
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 م.1956. بيروت: دار المكشوف، 2. ط: تاريخ إسبانية اإلسالميةبروفنسال، ليفي.  -

. ترجمة: ذوقان قرقوط. بيروت: دار حضارة العرب في األندلسبروفنسال، ليفي.  -
 مكتبة الحياة، الت.

الهيئة . ترجمة: عمر صابر عبد الجليل. مصر: تاريخ األدب العربيبروكلمان، كارل.  -
 .10-9-8-7-6-5-4-3-2-1. ج: 1999المصرية العامة للكتاب، 

. 12. ترجمة: نبيه أمين فارس. ط: تاريخ الشعوب اإلسالميةبروكلمان، كارل.  -
 م.1993بيروت: دار العلم للماليين، 

. ترجمة: غالية شملي. بيروت: المؤسسة 1. ط: غوستاف فلوبيربرومبير، فيكتور.  -
 م.1978لنشر، العربية للدراسات وا

 م.1985. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: أغنيات حب على نهر الليطانيبزيع، شوقي.  -

. بيروت: بيت الحكمة، 2. ط: المتنبي الوجه والقناعبستاني(الـ)، إدوار أمين.  -
 م.1979

 م.1974. بيروت: بيت الحكمة، 3. ط: عنب تشرينبستاني(الـ)، إدوار أمين.  -

 م.1980. بيروت: دار المشرق، 3. ط: البالغة والتحليلود. بستاني(الـ)، أنطوان مسع -

 م.1992. ال مط. في سبيل الفداءبستاني(الـ)، أنطوان مسعود.  -

. بيروت: دار الحمراء، 1. ط: قصة أسعد الشدياقبستاني(الـ)، بطرس وآخرون.  -
 م.1992

ة . بيروت: مكتب5. ط: أدباء العرب في األعصر العباسيةبستاني(الـ)، بطرس.  -
 م.1958صادر، 

. بيروت: دار 8. ط: أدباء العرب في الجاهلية وصدر اإلسالمبستاني(الـ)، بطرس.  -
 م.1962صادر، 

 .4–3–2–1. بيروت: دار نظير عبود، ال ت. ج: أدباء العرببستاني(الـ)، بطرس.  -
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. بيروت: دار المكشوف، 1. ط: معارك العرب في األندلسبستاني(الـ)، بطرس.  -
 م.1950

التعليم الثانوي،  األدب العربي والقواعد والبالغة والعروض.(الـ)، سليم وغيره. بستاني -
. سن الفيل: المركز التربوي للبحوث 1السنة الثالثة. فرع: اآلداب واإلنسانيات. ط: 

 م.2000واإلنماء، 

. لبنان: منشورات دار لحد خاطر، 2. ط: أحاديث الشهوربستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -
 م.1979

 . خمس نسخ.1985. زوق مكايل، أيها المهجَّروناني(الـ)، فؤاد أفرام. بست -

. بيروت: منشورات األسبوع الحاسم في تاريخ اإلنسانيةبستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -
 م. نسختان.1990الدائرة، 

. بيروت: دار المشرق، 6. ط: : علي بن أبي طالب1الروائع بستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -
 م.1968

. بيروت: دار المشرق، 8. ط: : أبو العتاهية10الروائع الـ)، فؤاد أفرام. بستاني( -
 م.1983

. بيروت: دار 10. ط: : أبو فراس الحمداني16الروائع بستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -
 م.1986المشرق، 

. بيروت: 8. ط: : الجاحظ كتاب الحيوان20-19-18الروائع بستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -
 : نسختان).19م. (رقم 1979دار المشرق، 

. بيروت: المطبعة 5. ط: : الشعر الجاهلي2الروائع بستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -
 م.1963الكاثوليكية، 

. بيروت: دار 4. ط: : المعّلم بطرس البستاني22الروائع بستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -
 م.1975المشرق، 

. بيروت: المطبعة 5. ط: ن: ولي الدين يك23الروائع بستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -
 م.1966الكاثوليكية، 
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. بيروت: المطبعة الشرقية، 4. ط: : طرفة ولبيد24الروائع بستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -
 م.1961

. بيروت: المطبعة 4. ط: : زهير بن أبي سلمى25الروائع بستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -
 م.1963الكاثوليكية، 

. 3. ط: الحرث بن حّلزة –: عمرو بن كلثوم 26ئع الروابستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -
 م. نسختان.1962بيروت: المطبعة الكاثوليكية، 

. بيروت: منشورات 5. ط: : عنترة بن شداد27الروائع بستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -
 م. نسختان.1965المطبعة الكاثوليكية، 

منشورات المطبعة . بيروت: 4. ط: : الخنساء28الروائع بستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -
 م.1965الكاثوليكية، 

. بيروت: منشورات اآلداب 2. ط: : الخطيئة29الروائع بستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -
 م.1950الشرقية، 

م. 1968. بيروت: دار المشرق، 3. ط: : المهلهل3الروائع بستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -
 م).1939: 2(نسختان: ط: 

. بيروت: المطبعة 5. ط: : النابغة الذبياني30ئع الروابستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -
 م.1960الكاثوليكية، 

. بيروت: المطبعة 3. ط: : األعشى األكبر31الروائع بستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -
 ).1947 – 2/ ط:  1984 – 7نسخ: ط:  3م. (1963الكاثوليكية، 

: دار المشرق، . بيروت3. ط: : كعب بن زهير32الروائع بستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -
 م.1965

. بيروت: المطبعة 3. ط: : حسان بن ثابت33الروائع بستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -
 م.1964الكاثوليكية، 

 م.1968. بيروت: دار المشرق، 4. ط: : األخطل34الروائع بستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -
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 م.1968رق، . بيروت: دار المش4. ط: : األخطل35الروائع بستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -

. بيروت: المطبعة الكاثوليكية، 3. ط: : األخطل36الروائع بستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -
 م.1963

. بيروت: دار المشرق، 4. ط: : الفرزدق38-37الروائع بستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -
 م.1974 - 1973

داب . بيروت: منشورات اآل4. ط: : إبن بطوطة4الروائع بستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -
 م.1950الشرقية، 

 م.1972. بيروت: دار المشرق، 4. ط: : جرير40الروائع بستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -

. بيروت: دار 5. ط: : الشيخ ابراهيم اليازجي43-41الروائع بستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -
 م.1986المشرق، 

 .2. ط: ياذة: سليمان البستاني مقدمة االل45-44الروائع بستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -
 م.1965بيروت: المطبعة الكاثوليكية، 

. ط: : سليمان البستاني، الياذة هوميروس47-46الروائع بستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -
 م.1967 - 1966. بيروت: المطبعة الكاثوليكية، 2

. بيروت: دار 5. ط: : أحمد شوقي50-49-48الروائع بستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -
 م.1984المشرق، 

. بيروت: المطبعة الكاثوليكية، 4. ط: : إبن بطوطة5الروائع تاني(الـ)، فؤاد أفرام. بس -
 م.1956

. بيروت: دار المشرق، 3. ط: : إبن زيدون52-51الروائع بستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -
 م.1971

. بيروت: المطبعة 2. ط: : سليمان البستاني53الروائع بستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -
 م.1963 الكاثوليكية،
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. بيروت: دار المشرق، 2. ط: : إبن حزم54-53الروائع بستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -
 م.1970 - 1969

. بيروت: دار المشرق، 2. ط: : إبن خفاجة55الروائع بستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -
 م.1972

. بيروت: دار المشرق، 2. ط: : إبن شهيد56الروائع بستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -
 م.1973

. بيروت: دار المشرق، 2. ط: : إبن شهيد56الروائع ستاني(الـ)، فؤاد أفرام. ب -
 م.1973

. بيروت: دار المشرق، 2. ط: : إبن حمديس57الروائع بستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -
 م.1982

. بيروت: المطبعة الكاثوليكية، 4. ط: : إبن بطوطة6الروائع بستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -
 م.1957

. بيروت: دار المشرق، 6. ط: : امرؤ القيس7الروائع )، فؤاد أفرام. بستاني(الـ -
 م.1964

. بيروت: المطبعة الكاثوليكية، 4. ط: : إبن عبد رّبه8الروائع بستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -
 م.1961

. بيروت: المطبعة الكاثوليكية، 4. ط: : إبن عبد رّبه9الروائع بستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -
 م.1968

. بيروت: المطبعة 4. ط: الروائع: أبو العالء المعريني(الـ)، فؤاد أفرام. بستا -
 م.1938الكاثوليكية، 

 .1م. ج: 1986. بيروت: منشورات الدائرة، ُخطباتبستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -

. بيروت: منشورات الدائرة، 2. ط: خمسة أيام في ربوع الشامبستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -
 م.1986
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. جونيه: مطابع الكريم خواطر في ذكرى فخر الدين الثانيـ)، فؤاد أفرام. بستاني(ال -
 م.1977الحديثة، 

 م.1957. بيروت: منشورات الدائرة، خيبة الدكتوربستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -

م. 1993. بيروت: منشورات الدائرة، 8. ط: على عهد األميربستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -
 .1ج: 

. بيروت: منشورات الدائرة، 1. ط: في الشعاع المطمئنأفرام. بستاني(الـ)، فؤاد  -
 م.1985

 م.1987. بيروت: منشورات الدائرة، 3. ط: كاهن اهللابستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -

 م.1986. بيروت: منشورات الدائرة، كنز الرحمةبستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -

 م.1989روت: منشورات الدائرة، . بيلبنان في ما قبل التاريخبستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -

 م.1990. بيروت: منشورات الدائرة، لبنان في ما ُقبيل التاريخبستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -

 م.1986. بيروت: دار المشرق، 3ط:  لماذا؟بستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -

م]. 1985. بيروت: منشورات الدائـرة، [مؤسسـة مـار مـارونبستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -
 سختان.ن

. بيروت: منشورات المطبعة الكاثوليكية، 3. ط: مار مارونبستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -
 م.1981

 م.1981. بيروت: منشورات الدائرة، مع األب شربل مخلوفبستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -

م. 1983. بيروت: منشورات الدائرة، 1982-1919مع جبران بستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -
 نسختان.

 م.1983. بيروت: منشورات الدائرة، 4. ط: مواقف لبنانيةني(الـ)، فؤاد أفرام. بستا -

 م.1993. بيروت: منشورات الدائرة، 1. ط: وهي لَمن غلب!بستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -
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. جونيه: يوميات: خواطر لبنانية في األحداث والمحدثينبستاني(الـ)، فؤاد أفرام.  -
 .12 – 3 – 2 – 1مطابع الكريم الحديثة، ج: 

. بيروت: دار المشرق، 3. ط: الشيخ ناصيف اليازجيبستاني(الـ)، فؤاد افرام.  -
 م.1968

 جزًءا. 15. بيروت: المطبعة الكاثوليكية. دائرة المعارفبستاني(الـ)، فؤاد افرام.  -

 م.1944. بيروت: دار المكشوف، 1. ط: أساطير شرقيةبستاني(الـ)، كرم.  -

 م.1964. بيروت: دار صادر، العربيات النساءبستاني(الـ)، كرم.  -

. جونيه: مطابع المرسلين اللبنانيين، كوثر النفوس وسفر الخالدينبستاني(الـ)، ملحم.  -
 م.1954

 م.1995. ال مط. التنمية البشرية العربية والنظام العالمي الجديدبسترس، غسان.  -

. 1977ال مط.  .دور الصحافة في العالم العربي حاضرًا ومستقبالً بسترس، غسان.  -
 نسختان.

. القاهرة: دار المعارف بمصر، 2. ط: دراسات في علم اللغةبشر، كمال محمد.  -
 م.1971

. القاهرة: دار المعارف علم اللغة العام. القسم الثاني: األصواتبشر، كمال محمد.  -
 م.1970بمصر، 

الفلسطينية، . بيروت: مركز األبحاث لمنظمة التحرير التعليم في إسرائيلبشور، منير.  -
 م.1969

. بيروت: المركز التربوي للبحوث بنية النظام التربوي في لبنانبشور، منير.  -
 م.1978واإلنماء، 

. بيروت: مؤسسة فكر 1. ط: الميثولوجيا السورية، أساطير آرامبشور، وديع.  -
 م.1981لألبحاث والنشر، 
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 م.1991نشر، . بيروت: رياض الريس للكتب وال1. ط: أعالم الكردبصري، مير.  -

 . ال مط. الت.دليل الرياضيبطرس، لبيب.  -

. بيروت: دار األندلس للطباعة 2. ط: الصورة في الشعر العربيبطل(الـ)، علي.  -
 م.1981والنشر، 

 م.1978. ال مط. بيروت: مع الحب حتى الموتبطولي، باسمة.  -

 م.1996. ال مط. بيروت: 1. ط: مكلَّلة بالشوقبطولي، باسمة.  -

 م.1955. القاهرة: معهد الدراسات العربية العالية، الصحافة في العراقئيل. بطي، رفا -

. بيروت: دار 1. ط: الفكاهة والسخرية في أدب مارون عبودبطيش، سيمون.  -
 م.1983مارون عبود، 

. بيروت: 1. ط: أمين تقي الديـن، الشاعر والناشر ومـا قيل فيهبعيني(الـ)، نجيب.  -
 م.1990دار العلوم العربية، 

 م.1984. بيروت: عبر الشرق للمنشورات، 2. ط: السالم المفقودبقرادوني، كريم.  -

. جامعة بيروت العربية، دراسات مقارنة في المعجم العربيبكر، السيد يعقوب.  -
 م.1970

. تحقيق: عبد الرحمن علي 1. ط: جغرافية األندلس وأوروبابكري(الـ)، أبو عبيد.  -
 م.1968طباعة، الحجي. بيروت: داراإلرشاد لل

 .3–2. ج: 1957. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، كتاب فتوح البلدانبالذري(الـ).  -

. ترجمة: رضا سعادة. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1. ط: القرآنبالشير، ريجس.  -
 م.1974

. ترجمة: أحمد أحمد بدوي. مصر: مطبعة 1. ط: ديوان المتنبيبالشير، ريجيس.  -
 نهضة مصر، الت.

 م.1971. بيروت: دار النهار للنشر، بدر شاكر السياببالطه، عيسى.  -
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. ترجمة: محمد العمري. بيروت: أفريقيا الشرق، البالغة واألسلوبيةبليت، هزيش.  -
 م.1990

 .3–2–1. بيروت: دار الكتب الشعبية، ال ت. ج: عنترة بن شدادبن اسماعيل، يوسف.  -

م. 1966. مصر: دار المعارف، 2. ط: الكـريمالتفسير البـياني للقـرآن بنت الشاطئ.  -
 .1ج: 

 م.1970. القاهرة: دار المعارف بمصر، 3. ط: الخنساءبنت الشاطئ.  -

 م.1954. القاهرة: دار المعارف بمصر، الغفران ألبي العالء المعريبنت الشاطئ.  -

 م.1971. القاهرة: دار المعارف بمصر، لغتنا والحياةبنت الشاطئ.  -

 م.1974. بيروت: منشورات النور، 2. ط: اهللا والتطوربندلي، كوستي.  -

 م.1975. بيروت: منشورات النور، 2. ط: مدخل إلى القداس اإللهيبندلي، كوستي.  -

. بيروت: منشورات النور، 2. ط: مدخل إلى العقيدة المسيحيةبندلي، كوستي.  -
 م.1973

ترجمة: عبد . 2. ط: مصادر وتيارات الفلسفة المعاصرة في فرنسابنروبي، ج.  -
 .2–1. ج: 1980الرحمن بدوي. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

 م.1992، لندن، Aurora Press. ُطبع في بريطانيا: بهاء اهللا -

. بيروت: مؤسسة الفكر 1. ط: أصـول البحث العلميبهادلي(الـ)، علي أحمد.  -
 م.2001اإلسالمي، 

. ترجمة: فريد أنطونيوس. بيروت: 1. ط: بحوث في الرواية الجديدةبوتور، ميشال.  -
 م.1971منشورات عويدات، 

 . موسكو: دار التقّدم، الت.عرض موجز للمادية الديالكتيكيةبودوستنيك وياخوت.  -

 م.1991. بيروت: ال مط، األثر الباقيبولس، كامل ميخائيل.  -
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سنة الثانية. التعليم الثانوي، ال السراج في األدب العربي.بولس، متري سليم وآخرون.  -
 م. نسختان.1999دار المكتبة األهلية، . ذوق مكايل: 1فرع: العلوم. ط: 

التعليم الثانوي، السنة األولى.  السراج في األدب العربي.بولس، متري سليم وآخرون.  -
 م. نسختان.1999دار المكتبة األهلية، . ذوق مكايل: 1ط: 

التعليم الثانوي، السنة الثانية.  ي.السراج في األدب العرببولس، متري سليم وآخرون.  -
 م. نسختان.1999دار المكتبة األهلية، . بيروت: 1فرع: اآلداب واإلنسانيات. ط: 

السنة الثانوية الثالثة، فرع:  الوافي في األدب العربي.بولس، متري سليم وآخرون.  -
 م. نسختان.2000دار الفكر اللبناني، . بيروت: 1اإلنسانيات. ط: 

دار الفكر اللبناني، . بيروت: 1. ط: طاغور مبنى الثمارسليم وآخرون.  بولس، متري -
 م. عدة نسخ.2000

، AGATE. بيروت: 1. ط: أبحاث في األلسنية العربيةبولس، متري سليم.  -
 م. عدة نسخ.1988

 م. عدة نسخ.AGATE ،1991. بيروت: 1. ط: التكوين األدبيبولس، متري سليم.  -

. 1. ط: لجديد. السنة التمهيدية، الصف الثاني عشرالمنهل ابولس، متري سليم.  -
 م.1988منشورات الحكمة، بيروت: 

م. AGATE ،2001. بيروت: جبران ومي بين الخيال والواقعبولس، متري سليم.  -
 عدة نسخ.

 م. عدة نسخ.AGATE ،2000. بيروت: 1. ط: جنى الثماربولس، متري سليم.  -

م. AGATE ،1985. بيروت: 1. ط: ةفي أدب النهضة الثانيبولس، متري سليم.  -
 عدة نسخ.

م. AGATE ،1985. بيروت: 1. ط: في أدب النهضة الثانيةبولس، متري سليم.  -
 عدة نسخ.
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م. ج: AGATE ،2001. بيروت: 1. ط: في الـفـن القـصصيبولس، متري سليم.  -
 . عدة نسخ.3–2–1

م. عدة AGATE ،1999. بيروت: آغات 1. ط: كما في الكتببولس، متري سليم.  -
 نسخ.

. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، األعمال الشعريةبياتي(الـ)، عبد الوهاب.  -
 .2–1م. مج: 1995

. بيروت: المؤسسة العربية 1. ط: البحر بعيد... أسمعه يتنّهدبياتي(الـ)، عبد الوهاب.  -
 م.1998للدراسات والنشر، 

 .3–2–1م. مج: 1972ار العودة، . بيروت: دالديوانبياتي(الـ)، عبد الوهاب.  -

. بيروت: منشورات مكتبة 2. ط: المجد لألطفال والزيتونبياتي(الـ)، عبد الوهاب.  -
 م.1958المعارف، 

. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 3. ط: تجربتي الشعريةبياتي(الـ)، عبد الوهاب.  -
 م.1993والنشر، 

يار وتقديم: عواد علي وآخرون. ط: . اختخمسون قصيدة حببياتي(الـ)، عبد الوهاب.  -
 م.1996. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1

. بيروت: منشورات مكتب 1. ط: رسالة إلى ناظم حكمتبياتي(الـ)، عبد الوهاب.  -
 م.1956المعارف، 

. بيروت: دار العودة، 1. ط: صوت السنوات الضوئيةبياتي(الـ)، عبد الوهاب.  -
 م.1979

. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 1. ط: كتاب المراثي، عبد الوهاب. بياتي(الـ) -
 م.1995والنشر، 

 م.1960. بيروت: دار العلم للماليين، كلمات التموتبياتي(الـ)، عبد الوهاب.  -

 م.1979. بيروت: دار العودة، 1. ط: مملكة السنبلةبياتي(الـ)، عبد الوهاب.  -
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 م.1982ت: دار الكتب الشعبية، . بيرو مسيرةبيبرس، الملك الظاهر.  -

 .1985. السالم العالمي وعد وحقّ بيت العدل األعظم.  -

 .1983. ال مط. 1. ط: عشبة الملحبيرقدار، مها.  -

 م.1994. بيروت: دار النهار للنشر، مدار اللحظةبيروتي، سونيا.  -

نيويورك: مؤسسة  –. ترجمة: احسان عباس. بيروت أرنست همنغوايبيكر، كارلوس.  -
 م.1959نكلين المساهمة للطباعة والنشر، فر 

. ترجمة: صبحي عبد اللطيف األسس النفسية في التربية). Peelأي ( – بيل، أي -
 م.1982المعروف. منشورات: عالم المعرفة ومكتبة التحرير، 

. الكويت: عالم المعرفة، النظام االقتصادي الدولي المعاصربيالري(الـ)، حازم.  -
 م.2000

. ترجمة: فؤاد مرعي. بيروت: دار الحداثة، 1. ط: مارسة النقديةالمبيلنسيكي.  -
 م.1982

. بيروت: الدار الجامعية للطباعة والنشر، األنثربولوجيا الثقافيةبّيومي، محمد أحمد.  -
 م.1983
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 -ت  -

 م.1994. بيروت: رياض الرّيس للكتب والنشر، 3. ط: الرعدتامر، زكريا.  -

 م.1978. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: النمور في اليوم العاشرتامر، زكريا.  -

. بيروت: رياض الرّيس للكتب والنشر، 3. ط: النمور في اليوم العاشرتامر، زكريا.  -
 م.1994

 م.2002. بيروت: رياض الرّيس للكتب والنشر، 1. ط: َتْكِسير ُرَكبتامر، زكريا.  -

 م.1978. دمشق: منشورات مكتبة النوري، 2. ط: دمشق الحرائقتامر، زكريا.  -

 م.1994. بيروت: رياض الرّيس للكتب والنشر، 3. ط: دمشق الحرائقتامر، زكريا.  -

 م.1994. بيروت: رياض الرّيس للكتب والنشر، 3. ط: ربيع في الرمادتامر، زكريا.  -

 م.1998. بيروت: رياض الرّيس للكتب والنشر، 1. ط: سنضحكتامر، زكريا.  -

. بيروت: رياض الرّيس للكتب والنشر، 3. ط: صهيل الجواد األبيضتامر، زكريا.  -
 م.1994

 م.1994. بيروت: رياض الرّيس للكتب والنشر، 1. ط: نداء نوحتامر، زكريا.  -

 م.1961روت: دار الشرق الجديد، . بي2. ط: إبن هاني األندلسيتامر، عارف.  -

. ترجمة: لطفي نظيم. الكويت: المجلس الوطني للثقافة عقول المستقبلتايلور، جون.  -
 م.1985والفنون واآلداب، 

 م.1978. ترجمة: سامي خشبة. الكويت: عالم المعرفة، قصف العقولتايلور، فيليب.  -

باسوس. بيروت: دار  . ترجمة: عزيزكنوز الكتاب المقدس لألوالدتايلور، كنت.  -
 منشورات النفير، الت.
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. ط: الوسائل السمعية والبصرية المساعدة في تعليم اللغة العربيةترزي، فؤاد حنا.  -
 م.1962. بيروت: مكتبة رأس بيروت، 1

. ترجمة: حياة شرارة. العراق: وزارة الثقافة والفنون، األفكار واألسلوبتشيتشرين، أ.ف.  -
 م.1978

 ].1981. القاهرة: دار غريب للطباعة، [القصيدة العباسيةاهللا. تطاوي(الـ)، عبد -

 م.1996. تحقيق: سامي مكارم. بيروت: دار صادر، 1. ط: الديوانتقي الدين، أمين.  -

 م.1940. بيروت: منشورات دار المكشوف، اإلعدامتقي الدين، خليل.  -

 م.1973. بيروت: دار النهار للنشر، العائدتقي الدين، خليل.  -

 م.1969. بيروت: دار المكشوف، 1. ط: تماراالدين، خليل. تقي  -

 م.1973. بيروت: دار المكشوف، 4. ط: عشر قصصتقي الدين، خليل.  -

 م.1972. بيروت: دار المكشوف، 1. ط: كارن وحسنتقي الدين، خليل.  -

 م.1969. بيروت: دار النهار للنشر، الخطب والرسائلتقي الدين، سعيد.  -

 م.1969. بيروت: دار النهار للنشر، لقصصاتقي الدين، سعيد.  -

 م.1969. بيروت: دار النهار للنشر، المسرحياتتقي الدين، سعيد.  -

 م.1969. بيروت: دار النهار للنشر، المقاالت األدبيةتقي الدين، سعيد.  -

 م.1969. بيروت: دار النهار للنشر، المقاالت السياسيةتقي الدين، سعيد.  -

 . بيروت: دار النهار للنشر،أنا والتنين والدروب الموحشة)ملحق (تقي الدين، سعيد.  -
 م.1970

 .1م. ج: 2002. دمشق: دار المدى، 2. ط: األعمال الكاملةتكرلي(الـ)، فؤاد.  -

. دمشق: دار اليقظة عبد الوهاب البياتي رائد الشعر الحديثتكرلي(الـ)، نهاد وآخرون.  -
 م.1958العربية للتأليف والترجمة والنشر، 
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. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1. ط: أوسكار وايلديتي(الـ)، سلمان. تكر  -
 م.1977

 م.1967. بيروت: دار الثقافة، 2. ط: الشابي وجبرانتليسي(الـ)، خليفة محمد.  -

 م.1966. بيروت: دار مكتبة الحياة، 2. ط: سندويشاتتنير(الـ)، عبداهللا وغيره.  -

 م.1979. بيروت: المؤسسة العربية، 1. ط: لسيابشعر بدر شاكر اتوفيق، حسن.  -

. بيروت: المؤسسة العربية 1. ط: ماري روز تعبر مدينة الشمستوفيق، قاسم.  -
 م.1985للدراسات والنشر، 

. 1. إعداد: داود عيد وآخرون. ط: آّنا كارينينا. دراسة تحليليةتولستوي، ليون.  -
 م.1998بيروت: دار الفكر اللبناني، 

. بيروت: 1. ط: بدر شـاكر السياب والمذاهب الشعريـة المعـاصرة، محمد. تونجي(الـ) -
 م.1968منشورات دار األنوار، 

. ترجمة: بهيج شعبان. بيروت: دار بيروت للطباعة، الرومنطيقيةتيغيم، فان.  -
 م.1956

. بيروت: منشورات 1. ط: المذاهب األدبية الكبرى في فرنساتيغيم، فيليب فان.  -
 م.1967عويدات، 

 م.1973. الهيئة المصرية العامة للكتب، لهجات العربتيمور باشا، أحمد.  -

 م.1966. القاهرة: مكتبة اآلداب، 2. ط: أبو الشواربتيمور، محمود.  -

 م.1968. القاهرة: دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، أدب وأدباءتيمور، محمود.  -

 م.1965رف بمصر، . القاهرة: دار المعاأشطر من إبليستيمور، محمود.  -

 م.1969. القاهرة: مطبعة نهضة مصر، 2. ط: أنا القاتلتيمور، محمود.  -

. القاهرة: دار نهضة مصر للطبع 1. ط: األيام المئة ومشاهد أخرىتيمور، محمود.  -
 م.1968والنشر، 
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 . القاهرة: مكتبة اآلداب، ال ت.المنقذة وحفلة شايتيمور، محمود.  -

 . القاهرة: المطبعة النموذجية، ال ت.ان ومقاالت أخرىالنبي اإلنستيمور، محمود.  -

 . ال مط، ال ت.بين المطرقة والسندانتيمور، محمود.  -

 م.1963. القاهرة: مكتبة اآلداب، 1. ط: جزيرة الجيب ومشاهد أخرىتيمور، محمود.  -

 . القاهرة: مكتبة اآلداب، ال ت.دراسات في القصة والمسرحتيمور، محمود.  -

 ].1970. القاهرة: دار الكتب الجامعية، [زوج في المزاد تيمور، محمود. -

 م.1959. القاهرة: مكتبة اآلداب، 3. ط: شفاه غليظةتيمور، محمود.  -

 . القاهرة: مكتبة اآلداب، الت.شمس وليدتيمور، محمود.  -

 . القاهرة: مكتبة اآلداب، الت.طارق األندلستيمور، محمود.  -

 . القاهرة: المطبعة النموذجية، الت.طالئع المسرح العربيتيمور، محمود.  -

 . القاهرة: المطبعة النموذجية، الت.فداءتيمور، محمود.  -

 م.1963. القاهرة: دار القلم، 3. ط: فرعون الصغيرتيمور، محمود.  -

 م.1970. القاهرة: دار المعارف بمصر، قال الراويتيمور، محمود.  -

 م.1961، . دار الثقافة بمصر3. ط: قلب غانيةتيمور، محمود.  -

 م.1969. القاهرة: مكتبة اآلداب، معبود من طينتيمور، محمود.  -

 . القاهرة: المطبعة النموذجية، الت.مكتوب على الجبينتيمور، محمود.  -

 م.1958. القاهرة: المطبعة النموذجية، 1. ط: نبُّوت الخفيرتيمور، محمود.  -
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 -ث  -

. العراق: منشورات وزارة اإلعالم، معالم جديدة في أدبنا المعاصرثامر، فاضل.  -
 م.1975

فرع  –. دراسة تحليلة: السنة الثانية الثانوية (فرع اإلنسانيات دون كيخوتهثرفانتس.  -
 م. نسختان.1999. بيروت: دار الفكر اللبناني، 1العلوم). ط: 

 م.1975. بيروت: دار الفارابي، عقولمسرح الالمثروة، يوسف عبد المسيح.  -
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 -ج  -

 م.1999. بيروت: المركز الثقافي العربي، 1. ط: يوسف اإلنجليزيجابر، ربيع.  -

 م.2001. بيروت: رياض الرّيس للكتب والنشر، 2. ط: الزعرانجابر، يحيى.  -

. بيروت: رياض الرّيس للكتب والنشر، 1. ط: كلمات سيئة السمعةجابر، يحيى.  -
 م.2001

 م.1976. القاهرة: دار المعارف بمصر، 5 . ط:البخالءجاحظ(الـ)، عمرو بن بحر.  -

 . تحقيق وشرح: عبد السالم محمد هارون.البيان والتبيينجاحظ(الـ)، عمرو بن بحر.  -
 .4–3–2–1بيروت: دار الجيل، ال ت. ج: 

. تحقيق: عبد السالم هارون. 2. ط: البيان والتبيينجاحظ(الـ)، عمرو بن بحر.  -
 .4–3–2مة والنشر. ج: القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترج

 م.1977. بيروت: دار األهلية للنشر والتوزيع، الكتابة الصحيحةجار اهللا، زهدي.  -

. القاهرة: دار المعارف بمصر، 21. ط: البالغة الواضحةجارم(الـ)، علي وغيره.  -
 م.1969

النمو الواضح في قواعد اللغة العربية للمدارس جارم(الـ)، علي ومصطفى أمين.  -
 .3–2–1م. ج: 1975. القاهرة: دار المعارف بمصر، الثانوية

النمو الواضح في قواعد اللغة العربية للمدارس جارم(الـ)، علي ومصطفى أمين.  -
 .3–2–1. القاهرة: دار المعارف بمصر، الت. ج: االبتدائية

. ترجمة: محمد فتحي. القاهرة: دار الدراما في القرن العشرينجاسكوين، بامبر.  -
 بي للطباعة والنشر، الت.الكاتب العر 

. بيروت: دار ديالكتيك العالقة المعّقدة بين المثالية والماديةجاسم، عزيز السيد.  -
 م.1982النهار للنشر، 
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. ترجمة: سامي خشبه. القاهرة: الدار المسرح في مفترق الطرقجاسنر، جون.  -
 المصرية للتأليف والترجمة، الت.

. الكويت: قتصادي الماضي صورة الحاضرتاريخ الفكر االجالبريث، جون كينيث.  -
 م.2000عالم المعرفة، 

. الدراسات العربية واإلسالمية في بعض البالد األوروبيةجامعة بيروت العربية.  -
 م.1973بيروت: دار األحد، 

. بيروت: منشورات الجامعة اللبنانية، أمين الريحاني، اإلنسان والكاتبجبر، جميل.  -
 م.1987

 م.1958. بيروت: المطبعة الكاثوليكية، ظ ومجتمع عصرهالجاحجبر، جميل.  -

 م.1993. بيروت: دار الجيل، 1. ط: الياس أبو شبكة: شاعر الحبجبر، جميل.  -

. بيروت: مؤسسة نوفل، 1. ط: جبران خليل جبران في حياته العاصفةجبر، جميل.  -
 م.1981

ت: مؤسسة نوفل، . بيرو 1. ط: جبران في عصره وآثاره األدبية والفنيةجبر، جميل.  -
 م.1983

 . بيروت: دار الريحاني للطباعة والنشر، الت.جبرانجبر، جميل.  -

. بيروت: دار الريحاني فلسفته ورسمه –أدبه  –جبران: سيرته جبر، جميل.  -
 للطباعة والنشر، الت.

 م.1991. بيروت: دار المشرق، 1. ط: خليل حاويجبر، جميل.  -

 م.1958معارف، . القاهرة: دار الطاغورجبر، جميل.  -

 م.1960. بيروت: المطبعة الكاثوليكية، مي زيادة في حياتها وأدبهاجبر، جميل.  -

 . بيروت: دار الريحاني للطباعة والنشر، ال ت.مي زيادة في مذكراتهاجبر، جميل.  -

 م.2000. بيروت: دار الجديد، 2. ط: مي في حياتها المضطربةجبر، جميل.  -
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 . بيروت: مطبعة رعيدي، ال ت.لعنفوان الوطنييوسف السودا رمز اجبر، جميل.  -

 . بيروت: المؤسسة1. ط: عالم بال خرائطجبرا، جبرا ابراهيم وعبد الرحمن منيف.  -
 .1982العربية للدراسات والنشر، 

 م.1990. بيروت: دار اآلداب، 4. ط: البحث عن وليد مسعودجبرا، جبرا ابراهيم.  -

 م.1970دار النهار للنشر، . بيروت: السفينةجبرا، جبرا ابراهيم.  -

 م.1975. بيروت: دار القدس، 1. ط: النار والجوهرجبرا، جبرا ابراهيم.  -

 . بيروت: المؤسسة األهلية للطباعة والنشر،عرق وقصص أخرىجبرا، جبرا ابراهيم.  -
 م.1956

. ترجمة: األرشمندريت أنطونيوس بشير. آلهة األرض والسابقجبران، جبران خليل.  -
 م.1964األندلس للطباعة والنشر، بيروت: دار 

. بيروت: منشورات مكتبة 1. تحقيق: إميل كبا. ط: آلهة األرضجبران، جبران خليل.  -
 م.1988صادر، 

. بيروت: مؤسسة 1. دراسة وتحليل: نازك يارد. ط: آلهة األرضجبران، جبران خليل.  -
 م.1982نوفل، 

. بيروت: منشورات 1كبا. ط:  . تحقيق: إميلاألجنحة المتكّسرةجبران، جبران خليل.  -
 م.1987مكتبة صادر، 

. بيروت: 1. دراسة وتحليل: نازك يارد. ط: األرواح المتمردةجبران، جبران خليل.  -
 م.1981مؤسسة نوفل، 

 م.1987. بيروت: مكتبة دار صادر، 1. ط: األرواح المتمردةجبران، جبران خليل.  -

. بيروت: منشورات 1إميل كبا. ط:  . تحقيق:البدائع والطرائفجبران، جبران خليل.  -
 م.1988مكتبة صادر، 
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. بيروت: 1. دراسة وتحليل: نازك يارد. ط: البدائع والطرائفجبران، جبران خليل.  -
 م.1982مؤسسة نوفل، 

. بيروت: منشورات مكتبة صادر، 1. ط: البدائع والطرائفجبران، جبران خليل.  -
 م. نسختان.1988

. بيروت: منشورات مكتبة 1تحقيق: إميل كبا. ط:  .التائهجبران، جبران خليل.  -
 م.1988صادر، 

. بيروت: مؤسسة نوفل، 1. دراسة وتحليل: نازك سابا. ط: التائهجبران، جبران خليل.  -
 م.1982

. بيروت: منشورات مكتبة 1. تحقيق: إميل كبا. ط: السابقجبران، جبران خليل.  -
 م.1988صادر، 

. بيروت: مؤسسة 1سة وتحليل: نازك يارد. ط: . دراالسابقجبران، جبران خليل.  -
 م.1982نوفل، 

. بيروت: مؤسسة 2. تحقيق: سلمى الكزبري. ط: الشعلة الزرقاءجبران، جبران خليل.  -
 م.1984نوفل، 

. بيروت: منشورات مكتبة 1. تحقيق: إميل كبا. ط: العواصفجبران، جبران خليل.  -
 م.1988صادر، 

. بيروت: مؤسسة 1راسة وتحليل: نازك يارد. ط: . دالعواصفجبران، جبران خليل.  -
 م.1982نوفل، 

. بيروت: مؤسسة 2. دراسة وتحليل: نازك يارد. ط: العواصفجبران، جبران خليل.  -
 م.1991نوفل، 

–3–2–1. بيروت: دار الجيل، ال ت. مج: المجموعة الكاملةجبران، جبران خليل.  -
 . الرسائل والنصوص: نسختان.5–4
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. تقديم وٕاشراف: ميخائيل نعيمة. بيروت: دار المجموعة الكاملةليل. جبران، جبران خ -
 صادر، ال ت. نسختان.

. تقديم وٕاشراف: ميخائيل نعيمه. بيروت: دار المجموعة الكاملةجبران، جبران خليل.  -
 صادر، ال ت.

. بيروت: منشورات مكتبة 1. تحقيق: إميل كبا. ط: المجنونجبران، جبران خليل.  -
 م.1988صادر، 

. بيروت: مؤسسة 1. دراسة وتحليل: نازك يارد. ط: المجنونجبران، جبران خليل.  -
 م.1982نوفل، 

. بيروت: منشورات مكتبة 1. تحقيق: إميل كبا. ط: المواكبجبران، جبران خليل.  -
 م.1988صادر، 

. بيروت: 2. دراسة وتحليل: نازك سابا يارد. ط: المواكبجبران، جبران خليل.  -
 م.1985مؤسسة نوفل، 

م. 1988. بيروت: منشورات مكتبة صادر، 1. ط: المواكبجبران، جبران خليل.  -
 نسختان.

. بيروت: 2. جوزيف طوق وقيس غوش. ط: الموسوعة الكاملةجبران، جبران خليل.  -
 .46إلى  6–5–4–3–2–1م. مج: 2000دار نوبليس للنشر، 

ت: منشورات مكتبة . بيرو 1. تحقيق: إميل كبا. ط: الموسيقىجبران، جبران خليل.  -
 م.1988صادر، 

. بيروت: مؤسسة 1. دراسة وتحليل: نازك يارد. ط: الموسيقىجبران، جبران خليل.  -
 م.1981نوفل، 

 م.1998. بيروت: مكتبة سمير، النبيجبران، جبران خليل.  -

. القاهرة: دار المعارف 2. ترجمة: ثروت عكاشه. ط: النبيجبران، جبران خليل.  -
 بمصر، ال ت.
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. القاهرة: دار المعارف، 4. ترجمة: ثروت عكاشه. ط: النبين، جبران خليل. جبرا -
 م.1979

 م.1981. ترجمة: ميخائيل نعيمة. بيروت: مؤسسة نوفل، النبيجبران، جبران خليل.  -

. بيروت: 1. تعريب: األرشمندريت أنطونيوس بشير. ط: النبيجبران، جبران خليل.  -
 م.1988مكتبة صادر، 

. بيروت: دار النهار للنشر، 2. تعريب: يوسف الخال. ط: النبيليل. جبران، جبران خ -
 م.2000

. بيروت: مؤسسة 3. دراسة وتحليل: نازك سابا يارد. ط: النبيجبران، جبران خليل.  -
 م.1997نوفل، 

. بيروت: منشورات مكتبة 1. تحقيق: إميل كبا. ط: حديقة النبيجبران، جبران خليل.  -
 م.1988صادر، 

. بيروت: مؤسسة 1. دراسة وتحليل: نازك يارد. ط: حديقة النبيان خليل. جبران، جبر  -
 م.1982نوفل، 

. بيروت: منشورات 1. تحقيق: إميل كبا. ط: دمعة وابتسامةجبران، جبران خليل.  -
 م.1988مكتبة صادر، 

. بيروت: 1. دراسة وتحليل: نازك يارد. ط: دمعة وابتسامةجبران، جبران خليل.  -
 م.1981مؤسسة نوفل، 

 . بيروت: المكتبة األدبية، ال ت.رسائل جبرانجبران، جبران خليل.  -

 . تقديم: جميل جبر. ال مط، ال ت.رسائل جبرانجبران، جبران خليل.  -

 . ال مط، الت.رسائل جبرانجبران، جبران خليل.  -

 . بيروت: منشورات1. ترجمة: اميل خليل بيدس. ط: رسائل حبجبران، جبران خليل.  -
 .4–3–2–1م. ج: 1973بكي، زهير البعل
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. بيروت: منشورات مكتبة 1. تحقيق: إميل كبا. ط: َرمل وَزبدجبران، خليل جبران.  -
 م.1988صادر، 

. بيروت: مؤسسة 1. دراسة وتحليل: نازك يارد. ط: َرمل وَزبدجبران، خليل جبران.  -
 م.1982نوفل، 

بيروت: منشورات . 1. تحقيق: إميل كبا. ط: عرائس المروججبران، خليل جبران.  -
 م.1988مكتبة صادر، 

. بيروت: 1. دراسة وتحليل: نازك يارد. ط: عرائس المروججبران، خليل جبران.  -
 م.1981مؤسسة نوفل، 

. 2. ترجمة وتقديم: ثروت عكاشه. ط: عيسى ابن اإلنسانجبران، خليل جبران.  -
 م.1974القاهرة: دار المعارف بمصر، 

 يروت: مكتبة صادر، الت.. بمختاراتجبران، خليل جبران.  -

. بيروت: المركز الثقافي الحديث، موسوعة جبران خليل جبرانجبران، خليل جبران.  -
 .13–12–11–10–9–8–7–6–5–4–3–2–1. ج: 2000

. بيروت: منشورات 1. تحقيق: إميل كبا. ط: يسوع ابن اإلنسانجبران، خليل جبران.  -
 م.1988مكتبة صادر، 

. ترجمة: األرشمندريت أنطونيوس بشير. ط: بن اإلنسانيسوع اجبران، خليل جبران.  -
 م.1982. دراسة وتحليل: نازك يارد. بيروت: مؤسسة نوفل، 1

. ترجمة: األرشمندريت أنطونيوس بشير. ط: يسوع ابن اإلنسانجبران، خليل جبران.  -
 م.1988. بيروت: مكتبة صادر، 1

 الحديثة، ال ت.. القاهرة: المطبعة التجارية يوغوسالفياجبران، فرج.  -

. القاهرة: الهيئة المصرية العامة المختار من تاريخ الجبرتيجبرتي(الـ)، عبد الرحمن.  -
 م.1996للكتاب، 

 . ال مط، ال ت.دليل أبحاث األساتذةجبور، جان.  -
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. بيروت: منشورات دار اآلفاق الجديدة، 2. ط: ابن عبد رّبه وعقدهجبور، جبرائيل.  -
 م.1979

. بيروت: منشورات دار اآلفاق الجديدة، 1. ط: ملوك الشعراءالجبور، جبرائيل.  -
 م.1981

. بيروت: دار الجبيلي ميشال عون الضحية والتحديجبيلي(الـ)، أنطوان جرجي.  -
 .1. ج: 1991للتوثيق والصحافة، 

. بيروت: منشورات الجامعة 1. ط: بالدائرة الطبية 1882دارِون وأزمة جحا، شفيق.  -
 م.1991األميركية، 

 م.1981. ال مط، 1. ط: أبعد من زحلة وصورحا، مصطفى. ج -

 م.1980. ال مط، 1. ط: الخميني يغتال زرادشتجحا، مصطفى.  -

 م.1982. ال مط، جزيرة الكلماتجحا، مصطفى.  -

 م.1992. بيروت: رياض الرّيس للكتب والنشر، 1. ط: ابراهيم اليازجيجحا، ميشال.  -

. بيروت: معهد اإلنماء 1. ط: مية في أوروباالدراسات العربية واإلسالجحا، ميشال.  -
 م.1982العربي، 

 .1999. بيروت: دار العودة، 1. ط: الِشعر العربي الحديثجحا، ميشال.  -

 م.1967. بيروت: دار المكشوف، 2. ط: نبي أورفليسجر(الـ)، شكراهللا.  -

هيئة . ترجمة: عادل دمرداش. القاهرة: الفولفجانج أماديه موتسارتجرايتر، الويز.  -
 م.1997المصرية العامة للكتاب، 

. تصحيح: محمد رشيد رضا. أسرار البالغة في علم البيانجرجاني(الـ)، عبد القاهر.  -
 م.1981بيروت: دار المعرفة، 

. تصحيح: محمد رشيد دالئل اإلعجاز في علم المعانيجرجاني(الـ)، عبد القاهر.  -
 م.1981رضا. بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر، 
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 م.2001. بيروت: ال مط، 1. ط: علم األلسنّية الحديثجرجس، جرجس.  -

 م.1949. بيروت: دار المكشوف، 1. ط: فاغنر والمرأةجرداق، جورج.  -

 م.1995. بيروت: دار النهار للنشر، عين الرضاجرداق، حليم.  -

 م.1978. بيروت: دار بيروت للطباعة والنشر، الديوانجرير.  -

 . الكويت: عالم المعرفة،تربية الُيسر وتخّلف التنميةعبداهللا. جالل(الـ)، عبد العزيز  -
 م.1985

. بيروت: منشورات دار اآلفاق 2. ط: شوشو "آخ يا بلدنا"جمال(الـ)، فاروق.  -
 م.1981الجديدة، 

. بيروت: دار اآلفاق الجديدة، 2. ط: ُعمر الزعّني حكاية شعبجمال(الـ)، فاروق.  -
1983. 

 م.2005. بيروت: الدار العربية للعلوم، 1. ط: ة في الروايةصورة المرأجمعة، زينب.  -

. القاهرة: دار المعارف بمصر، 2. ط: حسان بن ثابتجمعة، محمد ابراهيم.  -
 م.1971

. السنة الثالثة الثانوية. ال المجمل في علم االجتماعجمل(الـ)، شوقي عطاهللا وغيره.  -
 مط، ال ت.

 . ال مط، ال ت.االجتماع المجمل في علمجمل(الـ)، شوقي عطاهللا.  -

 م.1957. بغداد: مطبعة الرابطة، 1. ط: نبض الوجدانجميل، حافظ.  -

 م.1987. لبنان: الدار التقدمية، 2. ط: السالم أنانداجنبالط، كمال.  -

 م.2002. ترجمة: فيصل األطرش. بيروت: دار النهار، سعادة الروحجنبالط، كمال.  -

 م.1987دار التقدمية، . لبنان: ال3. ط: فرحجنبالط، كمال.  -

. تعريب: مؤسسة الوطن العربي. بيروت: مؤسسة الوطن هذه وصّيتيجنبالط، كمال.  -
 العربي، ال ت.
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 م.2002. لبنان: الدار التقدمية، 1. ط: وجه الحبيبجنبالط، كمال.  -

. القاهرة: دار المعارف بمصر، حافظ ابراهيم شاعر النيلجندي(الـ)، عبد الحميد.  -
 م.1959

. ترجمة: عبد الحليم محمود. صيدا: المسيحية نشأتها وتطّورهار، شارل. جنيبي -
 المكتبة العصرية، الت.

 . بيروت: دار المشرق،1. ط: اإلشكالية اللغوية في الفلسفة العربيةجهامي، جيرار.  -
 م.1994

 م.1960. بيروت: دار العلم للماليين، 1. ط: من أغاني الحريةجواد، كاظم.  -

. القاهرة: مطبعة لجنة البيان العربي، مباحث اللغوية في العراقالجواد، مصطفى.  -
 م.1955

. بيروت: بيان للنشر والتوزيع واإلعالم، ديوان الجواهريجواهري(الـ)، محمد مهدي.  -
 .5–4–3–2–1م. مج: 2000

 .2–1م. ح: 1988. دمشق: دار الرافدين، ذكرياتيجواهري(الـ)، محمد مهدي.  -

. ترجمة: خلف محمد الجراد. الكويت: عالم الم والمسيحيةاإلسجورافسكي، أليكسي.  -
 م.1996المعرفة، 

. ترجمة: حليم عبداهللا. من الساعة الخامسة والعشرين إلى األبديةجورجيو، فيرجيل.  -
 م.1979جونيه: مطابع الكريم الحديثة، 

. بيروت: دار الطليعة، 1. ط: من األساطير العربية والخرافاتجوزو(الـ)، مصطفى.  -
 م.1977

. ترجمة: ليلى الجبالي. الكويت: عالم المعرفة، الذكاء العاطفيجولمان، دانييل.  -
 م.1995

. ترجمة: نظمي لوقا. القاهرة: دار مصر للطباعة، ثالثية نجيب محفوظجومييه، ج.  -
 م.1959
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. بيروت: المؤسسة 1. ترجمة: سعدي يوسف. ط: غراهام غرينجونس، دايفيد.  -
 م.1979نشر، العربية للدراسات وال

. ترجمة: عمر القّباني. القاهرة: دار الكرنك للنشر نساء... ونساءجونسون، آلفن.  -
 م.1965والطبع، 

. القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة، ال األطفال والمسرحجوهري(الـ)، محمد.  -
 ت.

. بيروت: منشورات عويدات، 1. ط: علم األديان وبنية الفكر اإلسالميجيب.  -
 م.1977

. بيروت: 1. ط: االتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصرجيدة، عبد الحميد.  -
 م.1980مؤسسة نوفل، 
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 -ح  -

. 2. تحقيق: فؤاد افرام البستاني. ط: الرسالة الحاتميةحاتم(الـ)، محمد بن الحسن.  -
 م. نسختان.1985بيروت: منشورات الدائرة، 

 م.1985. بيروت: دار المشرق، يحي بن عدي وتهذيب األخالقحاتم، جاد.  -

. بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، فرنسيس المراشحاج إسماعيل، حيدر.  -
 م.1989

 م. نسختان.1994. بيروت: دار الجديد، 3. ط: الرأس المقطوعحاج(الـ)، أنسي.  -

. بيروت: دار النهار للنشر، الرسولة بشعرها الطويل من الينابيعحاج(الـ)، أنسي.  -
 م.1960

 م.1991. بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، 1. ط: خواتمحاج(الـ)، أنسي.  -

م. ج: 1987. بيروت: دار النهار للنشر، كلمات -كلمات  –كلمات حاج(الـ)، أنسي.  -
1–2–3. 

 .1982. بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، 2. ط: لنحاج(الـ)، أنسي.  -

. بيروت: دار الجديد، 2. ط: ماذا صنعت بالذهب ماذا فعلت بالوردةحاج(الـ)، أنسي.  -
 م.1994

 م.1994دار الجديد،  . بيروت:3. ط: ماضي األيام اآلتيةحاج(الـ)، أنسي.  -

 م.2000. بيروت: دار النهار للنشر، 2. ط: نشيد األناشيدحاج(الـ)، أنسي.  -

. بيروت: المؤسسة الجامعية 1. ط: الفـرح في شعـر سعيد عقلحاج(الـ)، جورج زكي.  -
 م.1981للدراسات والنشر، 

 م.1979. بيروت: مطبعة نصراهللا، هبة عطرحاج(الـ)، جورج زكي.  -

 م.1981. ال مط، 1. ط: ورد وغارجورج زكي. حاج(الـ)،  -
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. اللويزة: منشورات جامعة سيدة 1. ط: أبعاٌد... وأبعد منهاحاج(الـ)، كمال يوسف.  -
 م.1998اللويزة، 

 م.1954. بيروت: دار مكتبة الحياة، رينه ديكارتحاج(الـ)، كمال يوسف.  -

 م.1967نشر، . بيروت: دار النهار للفي فلسفة اللغةحاج(الـ)، كمال يوسف.  -

–1م. ج: 1954. بيروت: دار مكتبة الحياة، هـنري بـرغسونحاج(الـ)، كمال يوسف.  -
2. 

. القاهرة: دار المعارف بمصر، 2. ط: الجاحظ حياته وآثارهحاجري(الـ)، طه.  -
 م.1969

. بيروت: المجلس الثقافي للبنان المقاومة في التعبير األدبيحاطوم، أحمد وغيره.  -
 م.1985الجنوبي، 

. بيروت: منشورات مكتبة المدرسة ودار الكتاب 2. ط: إبن الروميحاوي(الـ)، إيليا.  -
 م.1980اللبناني، 

 .1973. بيروت: دار الكتاب اللبناني، أمين نخلة، الشاعر الجماليحاوي(الـ)، إيليا.  -

 .6م. رقم: 1981. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1. ط: أوجين أونيلحاوي(الـ)، إيليا.  -

. بيروت: دار الكتاب إيليا أبو ماضي شاعر التساؤل والتفاؤلوي(الـ)، إيليا. حا -
 .1972اللبناني، 

 م.1972. بيروت: دار الكتاب اللبناني، ابو القاسم الشابيحاوي(الـ)، إيليا.  -

 م.1981.  بيروت: دار الكتاب اللبناني، 3. ط: األخطل الصغيرحاوي(الـ)، إيليا.  -

. بيروت: دار الكتاب 1. ط: اعر القروي، رشيد سليم الخوريالشحاوي(الـ)، إيليا.  -
 .3 – 2 – 1م. ج: 1978اللبناني، 

. بيروت: دار الكتاب الياس أبو شبكة، شاعر الجحيم والنعيمحاوي(الـ)، إيليا.  -
 اللبناني، ال ت.
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. بيروت: دار الكتاب 2. ط: الياس أبو شبكة، شاعر الجحيم والنعيمحاوي(الـ)، إيليا.  -
 .1. ج: 1980بناني، الل

. بيروت: دار الكتاب 1. ط:ايسخيلوس والتراجيديا اإلغريقيةحاوي(الـ)، إيليا.  -
 .1م. رقم: 1980اللبناني، 

 .2–1. بيروت: دار الكتاب اللبناني، ال ت. ج: بدر شاكر السيابحاوي(الـ)، إيليا.  -

تاب اللبناني، . بيروت: دار الكبيرندللـو في سيرته ومسرحياتهحاوي(الـ)، إيليا.  -
 .4. رقم: 2 – 1م. ج: 1980

. بيروت: دار 1. ط: خليل حاوي في سطور من سيرته وشعرهحاوي(الـ)، إيليا.  -
 م.1984الثقافة، 

. بيروت: دار 1. ط: خليل حاوي في مختارات من شعره ونثرهحاوي(الـ)، إيليا.  -
 م.1984الثقافة، 

 .2م. رقم: 1980لكتاب اللبناني، . بيروت: دار ا1. ط:سوفوكليسحاوي(الـ)، إيليا.  -

. بيروت: دار الكتاب اللبناني، ال صالح لبكي شاعر الروح والَبوححاوي(الـ)، إيليا.  -
 ت.

 م.1972. بيروت: دار الكتاب اللبناني، عمر أبو ريشةحاوي(الـ)، إيليا.  -

 ج: م.1959. بيروت: منشورات دار الشرق الجديد، 1. ط: فن الوصفحاوي(الـ)، إيليا.  -
1–2. 

. بيروت: دار الكتاب اللبناني، فوزي المعلوف شاعر البعد والوجدحاوي(الـ)، إيليا.  -
1973. 

 . بيروت: دار الثقافة، ال ت.خليل حاوي معحاوي(الـ)، إيليا.  -

 .2–1م. ج: 1973. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1. ط: نزار قبانيحاوي(الـ)، إيليا.  -

 . بيروت: دار الكتاب اللبناني، ال ت.2. ط: نقد األدبينماذج في الحاوي(الـ)، إيليا.  -
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. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1. ط:يوربيديس والتراجيديا اإلغريقيةحاوي(الـ)، إيليا.  -
 .3م. رقم: 1980

 .1972. بيروت: دار العودة، الديوانحاوي، خليل.  -

 م.1979. بيروت: دار العودة، 1. ط:الرعد والجريححاوي، خليل.  -

. ترجمة: سعيد فارس باز. بيروت: دار العلم 1. ط:جبران خليل جبرانوي، خليل. حا -
 م.1982للماليين، 

 م.1978. بيروت: دار النضال، 1. ط:رسائل الحب والحياةحاوي، خليل.  -

 م.1979. بيروت: دار العودة، 1. ط:من جحيم الكوميدياحاوي، خليل.  -

 م.1997وت: المركز الثقافي العربي، . بير 1. ط: البئر والسماءحايك(الـ)، رينيه.  -

 م.1994. بيروت: المركز الثقافي العربي، 1. ط: ورتريه للنسيانپحايك(الـ)، رينيه.  -

 م.1982. قصة وتاريخ، عبد الرحمن الداخلحايك(الـ)، سيمون.  -

. الرهبنة األنطونية المارونية، األب يوسف أبي نادر األنطونيحايك(الـ)، مارون.  -
 م.1996

. الهيئة األنطونية المارونية، 1. ط: النار كان... ويليه هذيانيالـ)، مارون. حايك( -
1999. 

 م.1993. ال مط، دير مار أنطونيوس الكبير بعبداحايك(الـ)، مارون.  -

 م.1992. ال مط، روزنامة األنطونيين الراقدين على رجاء القيامةحايك(الـ)، مارون.  -

 م.1991مط، . ال مزامير للجسدحايك(الـ)، مارون.  -

 .1999. ال مط، يوميات رعية المرادشة وبطشيهحايك(الـ)، مارون.  -

 م.1961. بيروت: المطبعة الكاثوليكية، المسيح في اإلسالمحايك(الـ)، ميشال.  -

 م.1969. بيروت: المطبعة الكاثوليكية، رسالة إلى بني جيلناحايك(الـ)، ميشال.  -
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 م.2004وت: دار المشرق، . بير 1. ط: ضاقت األرضحايك(الـ)، ميشال.  -

 م.2004. زحلة: ال مط، 1. ط: أشواقحبشي، الياس.  -

 م.2001. زحلة: زحلة الفتاة للطباعة والنشر، 1. ط: َبوححبشي، الياس.  -

 م.2003. زحلة: زحلة الفتاة للطباعة والنشر، 1. ط: قالئدحبشي، الياس.  -

 م.1989. بيروت: دار إبن خلدون، 2. ط: المتشائلحبيبي، اميل.  -

. القاهرة: الهيئة علم اللغة بين التراث والمناهج الحديثةحجازي، محمود فهمي.  -
 م.1970المصرية العامة للتأليف والنشر، 

 أصول الفكر العربي عند الطهطاوي مع النص الكامل لكتابهحجازي، محمود.  -
 م.1974. مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، "تخليص اإلبريز"

 م.1976. بيروت: دار القلم، 1. ط: التاريخ األندلسيالرحمن علي. حجي(الـ)، عبد  -

 م.1997. بيروت: دار الفكر العربي، 1. ط: األخطل الصغيرحر(الـ)، عبد المجيد.  -

 . دمشق: دار مجلة الثقافة، ال ت.مراياحرب، ابراهيم.  -

 . بيروت: رياض الريس1. ط: السيدة البيضاء في شهوتها الكحليةحرب، جوزف.  -
 م.2000لكتب والنشر، ل

 م.1970. بيروت: بيت الحكمة، 1. ط: جرجي زيدان، رجال في رجلحرب، جوزف.  -

. بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، شيخ الغيم وعكازه الريححرب، جوزف.  -
 .2 – 1. ج: 2002

 م.1974. الدار البيضاء: دار الثقافة، 2. ط: مناهج البحث في اللغةحسان، تمام.  -

. دمشق: األوائل للنشر 1. ط: المرأة في حياة وشعر الجواهريلي. حسن، ديب ع -
 م.2002والتوزيع، 

 م.1955. القاهرة: دار المعارف بمصر، التراجم والسيرحسن، محمد عبد الغني.  -
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. القاهرة: دار المعارف بمصر، 2. ط: الخطب والمواعظحسن، محمد عبد الغني.  -
 م.1968

. القاهرة: الدار المصرية للتأليف ب نفح الطيبالمقري صاححسن، محمد عبد الغني.  -
 والترجمة، ال ت.

 . القاهرة: عالم الكتب، ال ت.مي أديبة الشرق والعروبةحسن، محمد عبد الغني.  -

. صيدا: المركز 1. ط: صيدا ومسألة الزعامة السياسية: معروف سعدحسنى، نزيه.  -
 م.1978الثقافي، 

. بيروت: 1. ط: في المسرح العربي الحديث سعداهللا وّنوسحسين(الـ)، أحمد جاسم.  -
 م.1999دار الكنوز األدبية، 

 م.1962. القاهرة: دار المعارف بمصر، أديبحسين، طه.  -

 م.1997. بيروت: الشركة العالمية للكتاب، 2. ط: األيامحسين، طه.  -

 .1. القاهرة: دار المعارف بمصر، ال ت. ج: 38. ط: األيامحسين، طه.  -

 . بيروت: الشركة العالمية للكتاب ودار الكتاب اللبناني،موعة الكاملةالمجحسين، طه.  -
 .18–17–16–15–14–13–12–11–10–9–8–7–6–5–4–3–2–1م. مج: 1980

 م.1951. القاهرة: دار المعارف بمصر، 4. ط: تجديد ذكرى أبي العالءحسين، طه.  -

 م.1955. القاهرة: مطبعة االعتماد، 3. ط: حافظ وشوقيحسين، طه.  -

 .3–2–1م. ج: 1925. القاهرة: دار المعارف بمصر، 8. ط: حديث األربعاءحسين، طه.  -

. القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية، 1. ط: في الشعر الجاهليحسين، طه.  -
 م. نسختان.1926

 م.1981. القاهرة: دار المعارف بمصر، 3. ط: ما وراء النهرحسين، طه.  -

 م.1959دار المعارف بمصر، . القاهرة: مرآة اإلسالمحسين، طه.  -
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. القاهرة: دار المعارف بمصر، 13. ط: مع أبي العالء في سجنهحسين، طه.  -
 م.1981

 م.1958. القاهرة: دار المعارف بمصر، مع المتنيحسين، طه.  -

 م.1997، 164. مصر: سلسلة كتب الهالل، العدد: األسد الثائرحسين، نجيبة.  -

. بيروت: دار النهار للنشر، ذا هو الحجرهذا هو الماء، هحسيني(الـ)، طالل.  -
 م.1978

 م.1967. جونيه: المطبعة البولسية، نهاية صورحشيمة، عبداهللا.  -

 م.1992. بيروت: دار العلم للماليين، 1. ط: زمن األمل والخيبةحص(الـ)، سليم.  -

 م.1991. بيروت: دار العلم للماليين، 1. ط: عهد القرار والهوىحص(الـ)، سليم.  -

. التجربة الوجودية في اليوم األخير لميخائيل نعيمهري(الـ)، محمد ابراهيم. حصاي -
 تونس: دار المعارف للطباعة والنشر، ال ت.

. دار العلم للماليين، 2. ط: البالد العربية والدولة العثمانيةحصري(الـ)، ساطع.  -
 م.1961

رة: كلية . القاه2. ط: محاضرات في نشوء الفكرة القوميةحصري(الـ)، ساطع.  -
 م.1954اآلداب، 

 م.2001. بيروت: دار الفكر اللبناني، 1. ط: أدب األطفال في لبنانحطيط، فادية.  -

 . القاهرة: دار القلم، ال ت.فجر القصة المصريةحقي، يحيى.  -

. القاهرة: الهيئة المصرية العامة قنديل أم هاشم مع سيرة ذاتية للمؤلفحقي، يحيى.  -
 م.1975للكتاب، 

 . القاهرة: مكتبة اآلداب ومطبعتها، ال ت.أرنى اهللا)، توفيق. حكيم(الـ -

 . القاهرة: مكتبة اآلداب للطباعة والنشر، ال ت.أشواك السالمحكيم(الـ)، توفيق.  -

. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1. ط: أقاصيص ونوادر أشعبحكيم(الـ)، توفيق.  -
 م.1973
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 هرة: مؤسسة أخبار اليوم، ال ت.. القاأنا والقانون والفنحكيم(الـ)، توفيق.  -

 . القاهرة: مكتبة اآلداب ومطبعتها، ال ت.أهل الكفحكيم(الـ)، توفيق.  -

 م.1991. بيروت: الشركة العالمية للكتاب، 2. ط: أهل الكهفحكيم(الـ)، توفيق.  -

 . القاهرة: مكتبة اآلداب ومطبعتها، ال ت.إيزيسحكيم(الـ)، توفيق.  -

 . القاهرة: مكتبة اآلداب ومطبعتها، ال ت.الناعمة األيديحكيم(الـ)، توفيق.  -

 . القاهرة: مكتبة اآلداب ومطبعتها، ال ت.التعادليةحكيم(الـ)، توفيق.  -

 م.1973. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1. ط: الحبحكيم(الـ)، توفيق.  -

 م.1974. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1. ط: الدنيا رواية هزليةحكيم(الـ)، توفيق.  -

 . القاهرة: مكتبة اآلداب ومطبعتها، ال ت.الرباط المقدسحكيم(الـ)، توفيق.  -

 م.1973. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1. ط: الرباط المقدسحكيم(الـ)، توفيق.  -

 م.1974. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1. ط: السلطان الحائرحكيم(الـ)، توفيق.  -

 : مكتبة اآلداب ومطبعتها، ال ت.. القاهرةالصفقةحكيم(الـ)، توفيق.  -

 م.1973. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1. ط: العالم المجهولحكيم(الـ)، توفيق.  -

 م.1975. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1. ط: القلقحكيم(الـ)، توفيق.  -

–1م. مج: 1998. بيروت: مكتبة لبنان، 1. ط: المـؤلفـات الكاملـةحكيم(الـ)، توفيق.  -
2–3–4. 

 . القاهرة: مكتبة اآلداب، ال ت.المسرح المنّوعحكيم(الـ)، توفيق.  -

 . القاهرة: مكتبة اآلداب ومطبعتها، ال ت.الملك أوديبحكيم(الـ)، توفيق.  -

 م.1973. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1. ط: الملك أوديبحكيم(الـ)، توفيق.  -

 بعتها، ال ت.. القاهرة: مكتبة اآلداب ومطالورطةحكيم(الـ)، توفيق.  -

 . بيروت: دار الكتاب اللبناني، ال ت.تحت شمس الفكرحكيم(الـ)، توفيق.  -
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 م.1988. القاهرة: دار مصر للطباعة، 2000تحديات سنة حكيم(الـ)، توفيق.  -

 . بيروت: دار الوطن العربي، ال ت.ثورة الشبابحكيم(الـ)، توفيق.  -

 م. نسختان.1984اللبناني، . بيروت: دار الكتاب جماليونپحكيم(الـ)، توفيق.  -

 م.1974. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1. ط: حديث مع الكوكبحكيم(الـ)، توفيق.  -

 . القاهرة: مكتبة اآلداب، ال ت.حمار الحكيمحكيم(الـ)، توفيق.  -

 . بيروت: دار الكتاب اللبناني، ال ت.حمار الحكيمحكيم(الـ)، توفيق.  -

. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1. ط: نساءحماري وحزب الحكيم(الـ)، توفيق.  -
 م.1973

. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1. ط: حماري ومؤتمر الصلححكيم(الـ)، توفيق.  -
 م.1973

 م.1974. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1. ط: حياتيحكيم(الـ)، توفيق.  -

 ال ت.. القاهرة: مكتبة اآلداب ومطبعتها، راقصة المعبدحكيم(الـ)، توفيق.  -

 م.1974. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1. ط: راقصة المعبدحكيم(الـ)، توفيق.  -

. ملحق ألفرد فرج: توفيق الحكيم قال لي. القاهرة: دار رجل بال روححكيم(الـ)، توفيق.  -
 م.1998الهالل، 

 . القاهرة: مكتبة اآلداب ومطبعتها، ال ت.زهرة العمرحكيم(الـ)، توفيق.  -

 . القاهرة: مكتبة اآلداب، ال ت.زهرة العمرفيق. حكيم(الـ)، تو  -

 م.1975. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1. ط: زهرة العمرحكيم(الـ)، توفيق.  -

 . القاهرة: مكتبة اآلداب ومطبعتها، ال ت.سجن العمرحكيم(الـ)، توفيق.  -

 ختان.. القاهرة: مكتبة اآلداب ومطبعتها، ال ت. نسسلطان الظالمحكيم(الـ)، توفيق.  -

 . القاهرة: مكتبة اآلداب ومطبعتها، ال ت.شجرة الحكمحكيم(الـ)، توفيق.  -

 م.1973. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1. ط: شمس وقمرحكيم(الـ)، توفيق.  -
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 م. نسختان.1973. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1. ط: شهرزادحكيم(الـ)، توفيق.  -

 نسخ. 3م. 1997الشركة العالمية للكتاب،  . بيروت:4. ط: شهرزادحكيم(الـ)، توفيق.  -

. القاهرة: دار المعارف بمصر، صفحات من التاريخ األدبيحكيم(الـ)، توفيق.  -
 م.1975

 . القاهرة: دار المعارف بمصر، ال ت.طعام الفم والروح والعقلحكيم(الـ)، توفيق.  -

 ت.. القاهرة: مكتبة اآلداب ومطبعتها، ال عدالة وفنحكيم(الـ)، توفيق.  -

 م.1974. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1. ط: عصا الحكيمحكيم(الـ)، توفيق.  -

. بيروت: الشركة العالمية للكتاب، 4. ط: عصفور من الشرقحكيم(الـ)، توفيق.  -
 م.1991

 م.1973. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1. ط: عهد الشيطانحكيم(الـ)، توفيق.  -

 .2–1قاهرة: مكتبة اآلداب ومطبعتها، ال ت. ج: . العودة الروححكيم(الـ)، توفيق.  -

 .2–1م. ج: 1974. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1. ط: عودة الروححكيم(الـ)، توفيق.  -

 م.1988. القاهرة: دار مصر للطباعة، عودة الوعيحكيم(الـ)، توفيق.  -

 م.1974. بيروت: دار الشروق، 2. ط: عودة الوعيحكيم(الـ)، توفيق.  -

 . القاهرة: مكتبة اآلداب ومطبعتها، ال ت.فن األدب)، توفيق. حكيم(الـ -

 م.1987. القاهرة: مركز األهرام للترجمة والنشر، في الوقت الضائعحكيم(الـ)، توفيق.  -

 . القاهرة: مكتبة اآلداب ومطبعتها، ال ت.قالبنا المسرحيحكيم(الـ)، توفيق.  -

 كتبة اآلداب ومطبعتها، ال ت.. القاهرة: م2. ط: لعبة الموتحكيم(الـ)، توفيق.  -

 . القاهرة: مكتبة اآلداب ومطبعتها، ال ت.ليلة الزفافحكيم(الـ)، توفيق.  -

 م.1973. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1. ط: ليلة الزفافحكيم(الـ)، توفيق.  -

 . القاهرة: مكتبة اآلداب ومطبعتها، ال ت.مجلس العدلحكيم(الـ)، توفيق.  -

 م.1973. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1. ط: حمد رسول اهللامحكيم(الـ)، توفيق.  -
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 . القاهرة: مكتبة اآلداب، ال ت.مسرح المجتمعحكيم(الـ)، توفيق.  -

 . القاهرة: مكتبة اآلداب ومطبعتها، ال ت.مصير صرصارحكيم(الـ)، توفيق.  -

 م.1973. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1. ط: مع الزمنحكيم(الـ)، توفيق.  -

 . القاهرة: دار مصر للطباعة، ال ت.مالمح داخليةيم(الـ)، توفيق. حك -

م. 1975. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1. ط: هي والراهبحكيم(الـ)، توفيق.  -
 نسختان.

. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1. ط: يوميات نائب في األريافحكيم(الـ)، توفيق.  -
 م.1974

 م.1988روت: جامعة بيروت العربية، . بيالعالمة عمر فروخحالق، حسان.  -

. بيروت: دار 1. ط: الوافي في الفلسفة (فرع اإلنسانيات)حلو(الـ)، عبده وآخرون.  -
 م.2000الفكر اللبناني، 

. بيروت: دار 1. ط: الوافي في الفلسفة (فرع العلوم العامة)حلو(الـ)، عبده وآخرون.  -
 م.2000الفكر اللبناني، 

. بيروت: دار 1. ط: الوافي في تاريخ العلوم عند العرب حلو(الـ)، عبده وآخرون. -
 م.1996الفكر اللبناني، 

 م.1979. بيروت: بيت الحكمة، 3. ط: إبن خلدونحلو(الـ)، عبده.  -

 م.1978. بيروت: بيت الحكمة، 3. ط: إبن سيناحلو(الـ)، عبده.  -

 م.1979. بيروت: بيت الحكمة، 3. ط: الغزاليحلو(الـ)، عبده.  -

 م.1977. بيروت: بيت الحكمة، 2. ط: الفارابي)، عبده. حلو(الـ -

. بيروت: دار الفكر اللبناني، 1. ط: الوافي في تاريخ الفلسفة العربيةحلو(الـ)، عبده.  -
 م.1995

 م.1972. بيروت: مؤسسة الرسالة، المصادر العربية والمعربةحماده، محمد ماهر.  -
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. بيروت: النادي الثقافي 1ط: . المسرح اللبناني مشاكل وآفاقحماده، وطفاء.  -
 م.1993العربي، 

. 1. ط: أثر التراث الشعبي في الرواية العراقية الحديثةحمادي، صبري مسّلم.  -
 م.1980بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

 م.1997. بيروت: دار الساقي، 1. ط: الشميسيحمد(الـ)، تركي.  -

 م.1997: دار الساقي، . بيروت1. ط: العّدامةحمد(الـ)، تركي.  -

 م.1991. بيروت: دار الساقي، 1. ط: الكراديبحمد(الـ)، تركي.  -

. القاهرة: دار المعارف بمصر، الهند... عقائدها وأساطيرهاحمدي، عبد الرحمن.  -
 م.1978

 . القاهرة: دار القلم، ال ت.الصحافة المصرية في مائة عامحمزه، عبد اللطيف أحمد.  -

 م.1994. بيروت: دار الفكر اللبناني، 1. ط: س الحمدانيأبو فراحمود، محمد.  -

 م.1994. بيروت: دار الفكر اللبناني، 1. ط: أبو نّواسحمود، محمد.  -

 م.1981. بيروت: دار النهار للنشر، الوجه اآلخر لجبرانحنين، رياض.  -

 م.1983. بيروت: مؤسسة نوفل، 1. ط: رسائل جبران التائهةحنين، رياض.  -

. بيروت: دار 2. ط: في طريق الميثولوجيا عند العربمود سليم. حوت(الـ)، مح -
 م.1979النهار للنشر، 

 م.1994. بيروت: مؤسسة بحسون، 1. ط: مآثر العلماءحوحو، أسامة.  -

. بيروت: األهلية للنشر والتوزيع، اإلسالم في الفكر األوروبيحوراني، ألبرت.  -
 م.1994

 م.1996الشركة العالمية للكتاب،  . بيروت:1. ط: حي اللجىحوماني، بلقيس.  -

ال  يك شيبوب. بيروت: دار األحد،ڤ. تحرير: أدذكرياتي مع جبرانحويك(الـ)، يوسف.  -
 ت.

 . بيروت: دار الفارابي، ال ت.بيت العربيحيدر، توفيق.  -
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 م.1980. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1. ط: التمّوجاتحيدر، حيدر.  -

 م.2000. دمشق: دار ورد للطباعة والنشر، 5. ط: المتوحش الزمنحيدر، حيدر.  -

 م.2003. دمشق: دار ورد للطباعة والنشر، 3. ط: الفهدحيدر، حيدر.  -

 م.1980. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2. ط: الفيضانحيدر، حيدر.  -

 م.2003. دمشق: دار ورد للطباعة والنشر، 3. ط: الوعولحيدر، حيدر.  -

 م.1998. دمشق: دار ورد للطباعة والنشر، 3. ط: الومض، حيدر. حيدر -

 م.2000. دمشق: دار ورد للطباعة والنشر، 3. ط: حقل األرجوانحيدر، حيدر.  -

. دمشق: دار ورد للطباعة والنشر، 3. ط: حكايا النورس المهاجرحيدر، حيدر.  -
 م.1998

 م.2000والنشر، . دمشق: دار ورد للطباعة 2. ط: شموس الغجرحيدر، حيدر.  -

 م.2000. دمشق: دار ورد للطباعة والنشر، 3. ط: غسق اآللهةحيدر، حيدر.  -

 م.2001. دمشق: دار ورد للطباعة والنشر، 1. ط: مراثي األيامحيدر، حيدر.  -

 م.2000. دمشق: دار ورد للطباعة والنشر، 3. ط: مرايا النارحيدر، حيدر.  -

دمشق: دار ورد للطباعة والنشر،  .7. ط: وليمة ألعشاب البحرحيدر، حيدر.  -
 م.2000

 م.1964. بيروت: مطابع لبنان، 1. ط: حّبات عنقودحيدر، رامز.  -

 م.1965. بيروت: مطابع لبنان، 1. ط: رباعيات أبي ُنّواسحيدر، رامز.  -

 بيروت: دار الكتاب اللبناني، ال ت. يا نافخ الثورة البيضاء...حيدر، سليم.  -
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 -أ  -

 م.2002. الكويت: مطابع السياسة، الحكمة الضائعةإبراهيم، عبد الساتر.  -

. القاهرة: الشركة العربية للطباعة والنشر، 1. ط: كتاب الُحلَّة السَِّيراءْ إبن األبَّار.  -
 .3–2–1م. ج: 1963

. تحقيق: إحسان عباس. بيروت: دار الكتيبة الكامنةإبن الخطيب، لسان الدين.  -
 م.1983 الثقافة،

. تحقيق: إحسان كتاب التشبيهات من أشعار أهل األندلسإبن الكتاني الطبيب.  -
 عباس. بيروت: دار الثقافة، ال ت.

. تحقيق: إحسان عباس. الذخيرة في محاسن أهل الجزيرةإبن بسام، أبو الحسن علي.  -
 .8–7–6–5–4–3–2–1م. مج: 1997بيروت: دار الثقافة، 

. تحقيق: إحسان عباس. 1. ط: إبن حزم األندلسيرسائل إبن حزم األندلسي.  -
 .3م. ج: 1981بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

 م.1959. مصر: مطبعة السعادة، طوق الحمامةإبن حزم، علي بن أحمد.  -

. تحقيق: عبد الرحمن علي الحجي. المقتبس في أخبار بلد األندلسإبن حّيان.  -
 م.1983بيروت: دار الثقافة، 

. تحقيق: سعيد عقّيل. 1. ط: مقدمة إبن خلدونبن خلدون، عبد الرحمن بن محمد. إ -
 م.2005بيروت: دار الجيل، 

. تحقيق: سعيد محمود 1. ط: مقدمة إبن خلدونإبن خلدون، عبد الرحمن بن محمد.  -
 م.2005عقّيل. بيروت: دار الجيل، 

ني. بيروت: دار الثقافة، . تحقيق: محمد زكريا عنا1. ط: دار الطرازإبن سناء الملك.  -
 م.2001
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. بيروت: ألفية إبن مالك في النحو والصرفإبن مالك، محمد بن عبداهللا األندلسي.  -
 دار الكتب العلمية، ال ت.

. بيروت: دار الكتب ألفية إبن مالك في النحو والصرفإبن مالك، محمد بن عبداهللا.  -
 العلمية، ال ت.

. تحقيق: محمد زكريا عناني. 1. ط: ندلسيشعر إبن مجبر األ إبن مجبر األندلسي.  -
 م.2000بيروت: دار الثقافة، 

 م.1947. القاهرة: دار الفكر العربي، كتاب الرد على النحاةإبن مضاء القرطبي.  -

 م.1966. بيروت: مكتبة صادر، 1. ط: مختارات من إبن هانيإبن هاني.  -

. 22الثانوية األولى. ط: . السنة المفيد في األدب العربيأبو حاقة، أحمد وآخرون.  -
 م.1998بيروت: دار العلم للماليين، 

. تحقيق: نهاد فليح حسن. التدريب في تمثيل التقريبأبو حّيان النحوي األندلسي.  -
 م.1987بغداد: مطبعة اإلرشاد، 

. تقديم: حجر عاصي. بيروت: 1. ط: شرح ديوان إيليا أبو ماضيأبو ماضي، إيليا.  -
 م.1999دار الفكر اللبناني، 

. بيروت: شركة الطبع 1. ط: المسرح اللبناني في القرن العشرينأبو مراد، نبيل.  -
 م.2002والنشر اللبنانية، 

. ممَّا ُكِتب َعمَّا ُكِتب: آراء نقدية في شعر األب كميل مباركأبي شقرا، كلود وآخرون.  -
 م.1999. بيروت: منشورات مكتبة سماحه، 1ط: 

 م.2002. لبنان: الجامعة األنطونية، 1. ط: قاء وعهدلأبي نادر، كلوديا وآخرون.  -

 م.1986. بيروت: دار العودة، الشعر المعاصر في اليمنإسماعيل، عز الدين.  -

 م.1996. دمشق: دار المدى، الضفاف األخرىإسماعيل، فهد إسماعيل.  -

 م.2001. دمشق: دار المدى للثقافة، 1. ط: الكائن الظلإسماعيل، فهد إسماعيل.  -
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 م.1996. دمشق: دار المدى للثقافة، المستنقعات الضوئيةعيل، فهد إسماعيل. إسما -

 .2001. دمشق: دار المدى للثقافة، 1. ط: بعيًدا إلى هناإسماعيل، فهد إسماعيل.  -

. دمشق: دار المدى للثقافة 3. ط: كانت السماء زرقاءإسماعيل، فهد إسماعيل.  -
 م.1996والنشر، 

 م.2003. القاهرة: مكتبة مدبولي، 4. ط: يعقوبيانعمارة أسواني(الـ)، عالء.  -

 م.2002. دمشق: دار المدى للثقافة، 1. ط: الجواهريأعرجي(الـ)، محمد حسين.  -

. ثقافة الحرية في لبنان: من المعرفة إلى السلوك الحرأعمال المؤتمر الوطني.  -
 م.2005أنطلياس: الحركة الثقافية، 

 .2–1م. مج: 1999صادر،  . بيروت: دار1. ط: ألف ليلٍة وليلة -

 م. نسختان.2002. بيروت: دار الجديد، 1. ط: يوم الّدينأمير(الـ)، رشا.  -

. بيروت: جمعية الكتاب 1. ط: الكتاب المقدس: العهد الجديدإنجيل(الـ) المقدس.  -
 م.2004المقدس، 

. بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، 2. ط: قوارب جبليةأهدل(الـ)، وجدي.  -
 م.2002

. ترجمة: مؤنس الرزاز. 1. ط: من روائع األدب العالمييكن، كونراد وآخرون. أ -
 م.1980بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
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 -ب  -

. ترجمة: عبير منذر. بيروت: شركة دار تسع طرق للنجاحبارون، رينيه وآخرون.  -
 م.2005الفراشة للطباعة، 

. المرحلة الثانوية. جونيه: المطبعة 1. ط: مرشد الطالب إلى اإلعرابباشا(الـ)، ادوار.  -
 م.1995البولسية، 

اإلبتدائية. جونيه:  . المرحلة2. ط: مرشد الطالب إلى اإلعرابباشا(الـ)، ادوار.  -
 م.1948المطبعة البولسية، 

. المرحلة المتوسطة. جونيه: 3. ط: مرشد الطالب إلى اإلعرابباشا(الـ)، ادوار.  -
 م.1984المطبعة البولسية، 

. ترجمة: هبة شريف. الكويت: مطابع عصور األدب األلمانيباومان، باربارا.  -
 م.2002السياسة، 

 م.1990. بيروت: المركز الثقافي العربي، 1. ط: وائيبنية الشكل الر بحراوي، حسن.  -

 م.1993. بيروت: دار اآلداب، 2. ط: بوصلة من أجل عّباد الشمسبدر، ليانة.  -

 م.1991. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: جحيم ذهبيبدر، ليانة.  -

. الكويت: وكالة المطبوعات، 3. ط: مناهج البحث العلميبدوي، عبد الرحمن.  -
 م.1977

. عّمان: مكتبة الرسالة 1. ط: في النقد األدبي الحديثالـ)، مجد محمد. برازي( -
 م.1986الحديثة، 

. بيروت: الشركة العالمية للكتاب، 1. ط: أسرار فضائح البيئةبرباري، سوزان.  -
 م.2004
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. ترجمة: رضوان ظاظا. الكويت: عالم مدخل إلى مناهج النقد األدبيبرجي، دانيال.  -
 م.1997المعرفة، 

. ترجمة: رضوان ظاظا. مدخل إلى مناهج النقد األدبييز، دانيال وآخرون. برج -
 م.1997الكويت: عالم المعرفة، 

 م.2000. بيروت: دار التجار، مرتفعات وذرينغبرونتي، إميلي.  -

. لبنان: 1. السنة األولى للتعليم الثانوي. ط: األدب العربيبستاني(الـ)، سليم وآخرون.  -
 م.1998ث واإلنماء، المركز التربوي للبحو 

. لبنان: 1. السنة األولى للتعليم الثانوي. ط: األدب العربيبستاني(الـ)، سليم وآخرون.  -
 م.1998المركز التربوي للبحوث واإلنماء، 

. السنة الثانية للتعليم الثانوي: فرع األدب العربيبستاني(الـ)، سليم وآخرون.  -
 م.1999للبحوث واإلنماء، . لبنان: المركز التربوي 1اإلنسانيات. ط: 

. السنة الثالثة للتعليم الثانوي: فرع اآلداب األدب العربيبستاني(الـ)، سليم.  -
 م.2000. لبنان: المركز التربوي للبحوث واإلنماء، 1واإلنسانيات. ط: 

 م.1966. بيروت: دار صادر، 4. ط: البيانبستاني(الـ)، كرم.  -

 م.2003، . ال مطالرَّحيُل الماردبطيش، سيمون.  -

 م.1999. لبنان: الجامعة األنطونية، 1. ط: حّب واستمراربعقليني، نجيب وآخرون.  -

 م.1997. بيروت: دار الفكر اللبناني، 2. ط: الطريق إلى الزواجبعقليني، نجيب.  -

 م.1990. بيروت: دار العلم للماليين، 1. ط: أدب عصر النهضةبقاعي(الـ)، شفيق.  -

. السنة األولى للتعليم الثانوي. 2. ط: ج في األدب العربيالسرابولس، متري وآخرون.  -
 م.2000بيروت: المكتبة األهلية، 

. السنة الثانية للتعليم الثانوي: 2. ط: السراج في األدب العربيبولس، متري وآخرون.  -
 م. نسختان.1999فرع العلوم. بيروت: دار المكتبة األهلية، 
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. السنة الثالثة للتعليم الثانوي: فرع العربيالوافي في األدب بولس، متري وآخرون.  -
 م.2000. بيروت: دار الفكر اللبناني، 1اإلنسانيات. ط: 

. السنة الثانوية الثالثة: فرع اآلداب الوافي في األدب العربيبولس، متري وآخرون.  -
 م.2000. بيروت: دار الفكر اللبناني، 1اإلنسانيات. ط: 

. تعريب: إميل كبا. بيروت: دار نشر مكتبة سمير، فكنُت" َأْحَبْبُتَك...بوّني، كاتلين. " -
 م.1996

. ترجمة: غسان غصن. بيروت: دار 1. ط: ملعون صانع السالمُبويكن، جون.  -
 .2002النهار للنشر، 

 م.2000. بيروت: دار البحار، 1. ط: كوخ العم تومبيتشر، هاربيت.  -
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 -ت  -

. بيروت: دار النهار للنشر، 1. ط: بالحبر والدم، إستقاللياتتويني، جبران.  -
 م.2006

 م.1999. بيروت: دار البحار، 1. ط: مغامرات هاكليري فينتوين، مارك.  -

 .7-1م. مج: 1990. اليونسكو: منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم، تاريخ أفريقيا العام -

 م.1982يروت: دار الكتب الشعبية، . ب2. ط: تغريبة بني هالل -

. ترجمة: إميل بيدس. بيروت: دار الفكر اللبناني، 6. ط: أّنا كارينناتولستوي، ليون.  -
 م.2004
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 -ج  -

. الدار البيضاء: 1. ط: عبد الرحمن منيف والعراق: سيرة وذكرياتجّرار، ماهر.  -
 م.2005المركز الثقافي العربي، 

. بيروت: دار 1. ط: قصة ُحّب أغرب من الخيال بين مي وجبرانجبر، جميل.  -
 م.2001صادر، 

 م.1998. بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، 1. ط: فرح أنطونجحا، ميشال.  -

 . بيروت: مركز2. ط: الحضارة العربية في األندلسجيوسي(الـ)، سلمى الخضراء.  -
 .2-1. ج: 1999دراسات الوحدة العربية، 
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 -ح  -

. لبنان: منشورات جامعة 1. ط: أبعاٌد منه... وأبعد منهاحاج(الـ)، كمال يوسف.  -
 م.1998سيدة اللويزة، 

 م.1988. بيروت: دار النهار للنشر، أنامل الروححاج(الـ)، ندى.  -

 م.1999. بيروت: دار النهار للنشر، 1. ط: رحلة الظلحاج(الـ)، ندى.  -

 م.1988. بيروت: دار النهار للنشر، 1: . طصالة في الريححاج(الـ)، ندى.  -

 م.2002. بيروت: دار النهار للنشر، 1. ط: غابة الضوءحاج(الـ)، ندى.  -

 م.2001. بيروت: دار النهار للنشر، 1. ط: كلُّ هذا الحبحاج(الـ)، ندى.  -

. عاليه: دار حاطوم للطباعة والنشر، 1. ط: إيليا أبو ماضيحاطوم، عفيف نايف.  -
 م.1994

. بيروت: 1. ط: الحرب والمقاومة والحزب. حوارات مع غسان شربلجورج. حاوي،  -
 م.2005دار النهار للنشر، 

 م.1972. بيروت: دار المشرف، دراسة في أصول الترجمةحّجار، جوزف.  -

. بيروت: مختارات، 1. ط: سنة 18و 7أغاني األوالد واألحداث بين حداد، غريغوار.  -
 م.2002

. إعداد: اللجنة اإلعالمية في اإلدارة المدنية في الشوف، 1. ط: حرب الجبل في لبنان -
 م.1984

. البحرين: أسرة األدباء والكتّاب، 1. ط: نص في غاية التأويلحسن، جعفر وآخرون.  -
 م.2001

. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 1. ط: إيقاعات الذاتحسن، فهد حسين.  -
 م.2002والنشر، 
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 م.1984. بيروت: دار العلم للماليين، 3. ط: تقليد وتجديدحسين، طه.  -

 م.1985. بيروت: دار العلم للماليين، 9. ط: جنة الحيوانحسين، طه.  -

 م.1985. بيروت: دار العلم للماليين، 12. ط: خصام ونقدحسين، طه.  -

 م.1984. بيروت: دار العلم للماليين، 5. ط: خواطرحسين، طه.  -

 م.1985لم للماليين، . بيروت: دار الع5. ط: كلماتحسين، طه.  -

 م.1985. بيروت: دار العلم للماليين، 8. ط: من أدب التمثيل الغربيحسين، طه.  -

 م.1983. بيروت: دار اآلداب، 4. ط: من أدبنا المعاصرحسين، طه.  -

 م.1988. بيروت: دار العلم للماليين، 11. ط: من بعيدحسين، طه.  -

. بيروت: دار العلم للماليين، 6. ط: من لغو الصيف إلى جدِّ الشتاءحسين، طه.  -
 م.1984

 م.1985. بيروت: دار العلم للماليين، 8. ط: من لغو الصيفحسين، طه.  -

. القاهرة: دار غريب البالغة القيمة آليات القرآن الكريم "جزء عّم"حسين، عبد القادر.  -
 م.1998للطباعة والنشر، 

كمال خولي. بيروت: مؤسسة . ترجمة: 1. ط: تاريخ الشعوب العربيةحوراني، ألبرت.  -
 م.1997نوفل، 

. تحرير: إدفيك شيبوب. بيروت: 2. ط: ذكرياتي مع جبرانحويك(الـ)، يوسف.  -
 م.1979مؤسسة نوفل، 

 م.2003. إلمانيا: منشورات الحجل، 1. ط: عالم صّدام حسينحيدر، مهدي.  -
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 -خ  -

. ترجمة: 1. ط: )1976 – 1967تفكك أوصال الدولة في لبنان (خازن(الـ)، فريد.  -
 .2002شكري رحيم. بيروت: دار النهار للنشر، 

 م.1987. بيروت: دار المشرق، 1. ط: إنسان وحصان وترابخازن(الـ)، وليم.  -

 م.1984 . بيروت: منشورات الجامعة اللبنانية،الحضارة العباسيةخازن(الـ)، وليم.  -

 م.1985. بيروت: دار مارون عبود، 1. ط: الزجاج المكسورخازن(الـ)، وليم.  -

 الشعر والوطنية في لبنان والبالد العربية من مطلع النهضة إلى عامخازن(الـ)، وليم.  -
 م.1979. بيروت: دار المشرق، م1939

 م.1992. بيروت: دار العلم للماليين، 1. ط: الشنشارخازن(الـ)، وليم.  -

 م.1979. بيروت: دار جوكار للنشر، 1. ط: الوالدة الجديدةخازن(الـ)، وليم.  -

 م.1964. بيروت: دار الريحاني للنشر، 1. ط: شبكة المصيرخازن(الـ)، وليم.  -

 م.1986. بيروت: دار المشرق، 1. ط: صيحة الغابخازن(الـ)، وليم.  -

 م.1987. بيروت: ال مط، 1. ط: ضيعة اهللاخازن(الـ)، وليم.  -

 م.2003. بيروت: دار اإلبداع، 1. ط: من كلِّ وادٍ خازن(الـ)، وليم.  -

، كلية التربية، 10. دراسات، العدد: نظرة في مقاييس األدب الجديدخازن(الـ)، وليم.  -
 م.1982

 م.1995. بيروت: دار المكتبة األهلية، 1. ط: هي الحياة... ولكنخازن(الـ)، وليم.  -

 م.1999. بيروت: دار المكتبة األهلية، 1ط:  ألحالم؟وهل تصّدق اخازن(الـ)، وليم.  -

م. 1997. بيروت: دار منير خاطر، 2. ط: العادات والتقاليد اللبنانيةخاطر، لحد.  -
 .2–1ج: 
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. بيروت: دار مجلة شعر، الشعر في معركة الوجودخال(الـ)، يوسف وآخرون.  -
 م.1960

ت: دار مجلة شعر، . بيرو الشعر في معركة الوجودخال(الـ)، يوسف وآخرون.  -
 م.1960

 م.1979. بيروت: دار العودة، 2. ط: األعمال الشعرية الكاملةخال(الـ)، يوسف.  -

 م.1981. بيروت: دار مجلة شعر، الوالدة الثانيةخال(الـ)، يوسف.  -

 م.1979. بيروت: دار النهار للنشر، رسائل إلى دونكيشوتخال(الـ)، يوسف.  -

 م.1976شركة التونسية للتوزيع، . تونس: الابن هانيخالد، أحمد.  -

 م.1988. بيروت: منشورات الدائرة، 2. ط: محاوالت في درس جبرانخالد، أمين.  -

 م. نسختان.2001. بيروت: مطابع الفهد، غناني العمر المارقخالد، جان.  -

 م.1974. بيروت: مؤسسة نوفل، 1. ط: جبران الفيلسوفخالد، غسان.  -

 م.1983. بيروت: مؤسسة نوفل، 1. ط: أدبهجبران في شخصيته و خالد، غسان.  -

 م.1997. جونية: المطبعة البولسية، فلسفة الحق والدولة اآلتيةخالد، غسان.  -

 م.1965. بيروت: دار الثقافة، اشبيلية في القرن الخامس الهجريخالص، صالح.  -

 م.1997. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: أبنية متطايرةخرَّاط(الـ)، إدوار.  -

 م.1991. بيروت: دار اآلداب، 2. ط: ترابها زعفرانـ)، إدوار. خرَّاط(ال -

 م.1992. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: الحاسية الجديدةخراط(الـ)، ادوار.  -

 م.1992. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: حجارة بو بيللوخراط(الـ)، ادوار.  -

اسات والنشر، . بيروت: المؤسسة العربية للدر 1. ط: رامة والتنينخراط(الـ)، ادوار.  -
 م.1980

 م.1999. بيروت: المسار للنشر واألبحاث والتوثيق، حمام النسوانخرتش، فيصل.  -
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 م.1982. عمان: مطابع الدستور التجارية، أدب الفكاهة األندلسيخريوش، حسين.  -

 م.1985. ال مط، اغناطيوس داغر التنوريخشان، يوسف.  -

 2. ج: 2–1. ج: 1984بيبان،  . جونيه: مطبعة فؤادديوان الخشانخشان، يوسف.  -
 نسختان.

. بيروت: رياض الريس للكتب 1. ط: الفتح العربي اإلسالميخشن(الـ)، نجيب.  -
 م.1994والنشر، 

 م.1979. بيروت: دار النهار للنشر، لو حكيت مسرى الطفولةخضر، جورج.  -

 .م1994. بيروت: دار الفكر اللبناني، 1. ط: الدولة العباسيةخضري(الـ)، محمد.  -

. بيروت: بيت 1. ط: أمين الريحاني رحالة العربخطيب(الـ)، حكمت صباغ.  -
 م.1970الحكمة، 

. بيروت: بيت 1. ط: قاسم أمين إصالح قوامه المرأةخطيب(الـ)، حكمت صباغ.  -
 م.1970الحكمة، 

. بيروت:  دار اآلداب، 1. ط: عالم حنا مينه الروائيخطيب(الـ)، محمد كامل وغيره.  -
 م.1979

 بيروت: دار الكتاب اللبناني، ال ت.. البحوث األدبية، محمد عبد المنعم. خفاجي -

بيروت: دار الكتاب . 2. ط: قصة األدب المهجريخفاجي، محمد عبد المنعم.  -
 م.1973اللبناني، 

بيروت: منشورات مكتبة . قصة األدب في األندلسخفاجي، محمد عبد المنعم.  -
 .2 – 1. ج: 1962المعارف في بيروت، 

 م.1986. مصر: دار الهالل، المستقبلية... والمجتمع المصريف، هاني. خال -

. القاهرة: دار 3. ط: الشعراء الصعاليك في العصر الجاهليخليف، يوسف.  -
 م.1978المعارف، 
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 م.1999. بيروت: دار اآلداب، 2. ط: الصبَّارخليفة، سحر.  -

 م.1997. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: الميراثخليفة، سحر.  -

 م.1999. بيروت: دار اآلداب، 2. ط: باب الساحةيفة، سحر. خل -

 م.2002. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: صورة وأيقونة وعهد قديمخليفة، سحر.  -

 م.1987. بيروت: دار اآلداب، 3. ط: عّباد الشمسخليفة، سحر.  -

 م.1999. بيروت: دار اآلداب، 2. ط: لم نعد جواري لكمخليفة، سحر.  -

 م.1992. بيروت: دار اآلداب، 2. ط: رات إمرأة غير واقعيةمذكخليفة، سحر.  -

. جدة: مكتبة العلم، 1. ط: الفهرسة الوصفية للمكتباتخليفة، شعبان وغيره.  -
 م.1981

. ط: المواقع اآلثارية، التراث المعماري، المتاحف في قطرخليفي(الـ)، محمد جاسم.  -
 .2003. قطر: المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث، 3

 م.1978. ال مط، ضد اإلنعزالية ضد الطائفيةخليل، أحمد خليل.  -

 م.1977.  ال مط، 1. ط: نوٌر على جدار الموتخليل، أحمد خليل.  -

 م.1997. جونيه: دار المفيد، 1. ط: الياس أبو شبكة والمرأةخليل، إيلي.  -

كر اللبناني، . تحقيق: نهى نجار. بيروت: دار الف1خوارزمي(الـ). مفاتيح العلوم. ط:  -
 م.1993

 م.1985. القاهرة: دار الهالل، أوراق مصريةخورشيد، عبداهللا.  -

 م.1983. بيروت: دار ابن خلدون، 1. ط: اإلبن المعّبرينوس. ڤغاتا،  -خوري -

 م.1995. بيروت: دار المشرق، 2. ط: تدوين رؤوس األقالمكفوري، ندى.  -خوري -

. بيروت: دار الكتاب العربي، 5. ط: صغيرشعر األخطل الخوري(الـ)، بشارة عبداهللا.  -
 م.1997
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 م.1973. بيروت: مؤسسة بدران، تائهخوري(الـ)، سامي.  -

. صيدا: المطبعة المخلصية، رّد على ميخائيل نعيمة في مردادخوري(الـ)، يوحنا.  -
 م.1956

 م.1959. صيدا: دير المخلص، مع جبران في عالم األرواحخوري(الـ)، يوحنا.  -

. بيروت: بيت 1. ط: إيليا أبو ماضي شاعر الجمال والتفاؤل والتساؤل. خوري، ألفرد -
 م. نسختان.1968الحكمة، 

. بيروت: دار الريحاني للطباعة والنشر، ال الكلمة العربية في المهجرخوري، ألفرد.  -
 ت.

. بيروت: دار التنوير للطباعة 1. ط: مدخل إلى الفلسفة الظاهراتيةخوري، أنطوان.  -
 م.1984والنشر، 

. بيروت: 1. ط: وعي الوعي أو الحكم المسبق والمسألة التربويةخوري، أنطوان.  -
 م.1983معهد اإلنماء العربي، 

. بيروت: 1. ط: أضواء فلسفية على ساحة الحرب اللبنانيةخوري، أنطون جورج.  -
 م.1978دار الطليعة، 

 . بيروت: مطبعة قلفاط، ال ت.مرداد في غربال الحقيقةخوري، ابراهيم.  -

 م. نسختان.1990. بيروت:  دار اآلداب، 2. ط: أبواب المدينة. خوري، الياس -

 م.1984. بيروت:  مؤسسة األبحاث العربية، 2. ط: الجبل الصغيرخوري، الياس.  -

 م.1986. بيروت:  مؤسسة األبحاث العربية، الوجوه البيضاءخوري، الياس.  -

 م.1998. بيروت:  دار اآلداب، 1. ط: باب الشمسخوري، الياس.  -

 م.2000. بيروت:  دار اآلداب، 1. ط: رائحة الصابوني، الياس. خور  -

 م.1989. بيروت:  دار اآلداب، 1. ط: رحلة غاندي الصغيرخوري، الياس.  -
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. بيروت: مؤسسة األبحاث العربية، 2. ط: عن عالقات الدائرةخوري، الياس.  -
 م.1985

 .م1994. بيروت:  دار اآلداب، 1. ط: مجمع األسرارخوري، الياس.  -

 م.1993. بيروت:  دار اآلداب، 1. ط: مملكة الغرباءخوري، الياس.  -

 م.2002. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: يالوخوري، الياس.  -

 م.2002. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: يالوخوري، الياس.  -

 م.1969. بيروت: دار المكشوف، 4. ط: الدراسة األدبيةخوري، رئيف.  -

 م.1943. بيروت: دار المكشوف، 1. ط: يثالفكر العربي الحدخوري، رئيف.  -

 م.1948. بيروت: دار المكشوف، 1. ط: ديك الجنخوري، رئيف.  -

 م.1947. بيروت: منشورات دار المكشوف، 1. ط: صحون ملونةخوري، رئيف.  -

. بيروت: دار المكشوف، 2. ط: مع العرب في التاريخ واألسطورةخوري، رئيف.  -
 م.1963

 م.1967. بيروت: دار المكشوف، 2ط:  قمر؟وهل يخفى الخوري، رئيف.  -

 م.1974. بيروت: ال مط، رائحة الشوكخوري، فؤاد.  -

 م.1970. بيروت: بيت الحكمة، 1. ط: العلوم عند العربخوري، ميخائيل.  -

 م.1970. بيروت: بيت الحكمة، 1. ط: علماء العربخوري، ميخائيل.  -

 م.1995المشرق،  . بيروت: دار2. ط: تدوين رؤوس األقالمخوري، ندى.  -

. صيدا: المطبعة المخلصية، رّد على ميخائيل نعيمة في مردادخوري، يوحنا.  -
 م.1956

 م.1983. دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب، كتاب ومواقفخوست، ناديا.  -

 م.1983. دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب، كتاب ومواقفخوست، ناديا.  -
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 . القاهرة: دار المعرفة.2. ط: اللغوية مشكالت حياتناخولي(الـ)، أمين.  -

. ال ب. دار مناهج تجديد في النحو والبالغة والتفسير واألدبخولي(الـ)، أمين.  -
 م.1961المعرفة، 

. الكويت: مطابع الوطن، فلسفة العلم في القرن العشرينخولي(الـ)، يمنى طريف.  -
 م.2000

. بيروت: ية وغير اإلسالميةالمسلمون في الحضارات غير العربخوند(الـ)، مسعود.  -
universal company ،2005.م 

. بيروت: مركز اإلعالم والتوثيق، جبران خليل جبران النابغة اللبنانيخويري، أنطوان.  -
 م.1981

. بيروت: منشورات دار األبجدية للصحافة 1975حوادث لبنان خويري، أنطوان.  -
 م.1976والطباعة والنشر، 

ج:  م.1976. جونية: المطبعة البولسية، 4. ط: 1975ان حوادث لبنخويري، أنطوان.  -
1. 

 م.1991. انطلياس: منشورات ميريم، 1. ط: حوريات الليلخير اهللا، الياس عبود.  -

 م.1991. انطلياس: منشورات ميريم، 1. ط: حوريات الليلخير اهللا، الياس عبود.  -
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 -د  -

 م.1970. بيروت: بيت الحكمة، 1. ط: كانت هناك امرأةدارغوت، رشاد.  -

 م.1982. جونيه: دار نعمان، حلم ليلة مطرداغر، اسكندر.  -

. بيروت: 1974 - 1858قاموس الصحافة اللبنانية داغر، يوسف أسعد.  -
 م.1978منشورات الجامعة اللبنانية، 

بيروت: منشورات الجامعة  .مصادر الدراسة األدبيةداغر، يوسف أسعد.  -
 م.1972اللبنانية، 

م. 1991. بيروت: دار المشرق، 2. ط: الفارس الصغيررني، أندره. ڤدالـ -
 نسختان.

 م.1986. بيروت: دار المشرق، أصول الترجمةدالفرني، أندريه.  -

. ترجمة: صبحي حموي 2. ط: مفهوم التربية عند اليسوعييندالمه، جان.  -
 م.2004لمشرق، اليسوعي. بيروت: دار ا

 م.1970. بيروت: مطبعة البيان، مختارات من كتب الدكتور داهشداهش.  -

 م.1946. ال مط، 1. ط: مذكرات دينارداهش، بك.  -

. القاهرة: دار الكاتب العربي للطباعة التجديد في شعر المهجرداوود، أنيس.  -
 والنشر، ال ت.

 .1983للنشر، . بيروت: دار النهار 1. ط: بناية ماتيلدداوود، حسن.  -

 م.1996. بيروت: دار النهار للنشر، سنة األوتوماتيكداوود، حسن.  -

 م.1998. بيروت: دار النهار للنشر، 1. ط: غناء البطريقداوود، حسن.  -

 . بيروت: رياض الرّيس للكتب،1. ط: ماكياج خفيف لهذه الليلةداوود، حسن.  -
 م.2003
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 م.2000دار الفكر،  . دمشق:في األدب األندلسيداية(الـ)، رضوان.  -

. دمشق: المكتب اإلسالمي، 1. ط: إبن خفاجةداية(الـ)، محمد رضوان.  -
 م.1972

. بيروت: دار 1. ط: تاريخ النقد األدب في األندلسداية(الـ)، محمد رضوان.  -
 م.1968األنوار، 

. دمشق: 2. ط: تاريخ النقد األدبي في األندلسداية(الـ)، محمد رضوان.  -
 م.1981مؤسسة الرسالة، 

. ترجمة: عبد القادر قنيني بيروت: دار أفريقيا النص والسياقدايك، فان.  -
 م.2000الشرق، 

 م.1988. لندن: دار سورافيا للنشر، 1. ط: عقيدة جبراندايه، جان.  -

. بيروت: دار المشاريع للطباعة 1. ط: شرح اآلجروميةدحالن، أحمد بن زيني.  -
 م.1993والنشر، 

 م.1973. بيروت: دار النهار للنشر، دليل اللغةد. در(الـ)، ابراهيم فري -

 م.1971. القاهرة: دار المعارف بمصر، علم النفس واألدبدروبي(الـ)، سامي.  -

. ط: العدوان اإلسرائيلي القديم والعدوان الصهيوني الحديثدروزة، محمد عزة.  -
 .2م. ج: 1980. بيروت: دار الكلمة للنشر، 1

 م.1979. بيروت: دار اآلداب، 1ط:  .تحرير المعندرويش، أسيمة.  -

. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: شجرة الحب غابة األحزاندرويش، أسيمة.  -
 م.2000

. القاهرة: دار المعارف في النقد األدبي عند العربدرويش، محمد طاهر.  -
 م.1979بمصر، 

 . بيروت: دار العودة، ال ت.آخر الليلدرويش، محمود.  -

 . بيروت: دار العودة، ال ت.1. ط: أعراسدرويش، محمود.  -
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 . بيروت: دار العودة، ال ت.أوراق الزيتوندرويش، محمود.  -

 .2 – 1م. مج: 1977. بيروت: دار العودة، 1. ط: الديواندرويش، محمود.  -

 . بيروت: دار العودة، ال ت.حبيبتي تنهض من نومهادرويش، محمود.  -

 م.1969اآلداب، . بيروت: دار 2. ط: عاشق من فلسطيندرويش، محمود.  -

 . بيروت: دار العودة، ال ت.عصافير بال أجنحةدرويش، محمود.  -

. بيروت: دار النورس، ال ت. مختارات من محمود درويشدرويش، محمود.  -
 نسختان.

 .1969. بيروت: دار العودة، يوميات جرح فلسطينيدرويش، محمود.  -

 .2004. بيروت: جريدة صدى البلد، دستور(الـ) اللبناني -

. القاهرة: دار الثقافة شعر المغرب حتى خالفة المعزقي(الـ)، إبراهيم. دسو  -
 م.1973للطباعة والنشر، 

. بيروت: دار المشرق، 1. ط: التطّور واإلصالحدسوقي(الـ)، منى حسين.  -
 م.2004

. الشيخ مصطفى الغالييني في مفاهيمه اإلصالحيةدسوقي(الـ)، منى حسين.  -
 م.1999، . بيروت: المطبعة العصرية1ط: 

. بيروت: األصول التاريخية لنشأة الدراما في األدب العربيدغمان، سعد الدين.  -
 م.1973دار األحد، 

. نيقوسيا: مؤسسة عيبال 1. ط: خمسة رواد يحاورون العصردكروب، محمد.  -
 م.1992للداراسات والنشر، 

 . بيروت: دار الفارابي، ال ت.اإلنفعالية واإلبالغيةدمشقية، عفيف.  -

. دمشق: طالس للداراسات والترجمة محمد بن موسىيري(الـ)، كمال الدين. دم -
 م.1989والنشر، 



- 4 - 

. ترجمة: جميل جبر. ماذا أعرف: كّتاب فرنسة اليوميير. پده بوادفر،  -
 المنشورات العربية، ال ت.

. ترجمة: الياس أبو شبكه. بيروت: دار الكوخ الهندييير، برناردين. پده سن  -
 صادر، ال ت.

. ترجمة: الياس أبو شبكه. بيروت: دار الكوخ الهندييير، برناردين. پن ده س -
 صادر، ال ت.

. القاهرة: دار الغزل منذ نشأته حتى صدر الدولة العباسيةدهان(الـ)، سامي.  -
 .2 – 1م. ج: 1954المعارف بمصر، 

. القاهرة: دار المعارف بمصر، عبد الرحمن الكواكبيدهان(الـ)، سامي.  -
 م.1964

. مصر: الدار المصرية للتأليف والترجمة، في النقد المسرحية، فؤاد. دوار  -
 م.1965

. بيروت: دار المشرق، 3. ط: مقدمة في تاريخ اإلسالمدوري(الـ)، عبد العزيز.  -
 م.1984

. ترجمة: حسن حبشي. القاهرة: دار المعارف، تاريخ مسلمي إسبانيادوزي، ر.  -
 م.1963

. ترجمة: نديم مرعشلي. بيروت: شركة تىذكريات من بيت المو دوستويفسكي.  -
 الكتاب اللبناني ، ال ت.

. ترجمة: جورج يونس. بيروت: 1. ط: تاريخ الفلسفات الكبرىيير. پدوكاسيه،  -
 م.1960منشورات عويدات، 

. ترجمة: يولند عمانوئيل. جونيه: المطبعة 1. ط: دون بوسكو أمير التربية -
 م.1988البولسية، 

. بيروت: المؤسسة العربية للداراسات والنشر، 1. ط: يمدوركـينيو، جان. ڤدو -
 م.1978
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 م.1995. بيروت: دار النهار للنشر، إعتدال الخريفدويهي(الـ)، جبور.  -

 م.1998. بيروت: دار النهار للنشر، 1. ط: ريَّا النهردويهي(الـ)، جبور.  -

 .م2002. بيروت: دار النهار للنشر، 1. ط: عين وردهدويهي(الـ)، جبور.  -

. ترجمة: محمود خيرت ول وفرجينيپالفضيلة أو يار، برناردين. پدي سان  -
 المحامي. بيروت: دار الثقافة، ال ت.

. القاهرة: دار النهضة النزعة اإلنسانية في شعر العقاددياب، عبد الحي.  -
 م.1969العربية، 

 . القاهرة: دار الشعب، ال ت.عباس العقاد ناقًدادياب، عبد الحي.  -

. بيروت: 1. ط: الريف اللبناني من خالل أمين الريحاني، نعمة خليل. ديب(الـ) -
 م.1984مؤسسة خليفة للطباعة، 

. بيروت: دار ريحاني الشعر العربي في المهجر األمركيديب(الـ)، وديع أمين.  -
 م.1955للطباعة والنشر، 

 م.1979. بيروت: دار النهار للنشر، الفارس القتيل يترجلديري(الـ)، الياس.  -

. شرح: عبد األمير مهنا. بيروت: دار الفكر اللبناني، 1. ط: الديوانديك الجن.  -
 م.1990

مقالة الطريقة لحسن قيادة العقل وللبحث عن الحقيقة في ديكارت، رينه.  -
. ترجمة: جميل صليبا. بيروت: اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع، 2. ط: العلوم
 م.1970

 . ال مط، ال ت.لبنان الديمقراطي العربي العلمانيديمقراطيون(الـ) العلمانيون.  -

. ترجمة: فتح 6. ط: قصة الفلسفة من أفالطون إلى جون ديويديورانت، ِول.  -
 اهللا محمد المشعشع. بيروت: منشورات مكتبة المعارف، ال ت.
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 -ذ  -

 م.2003. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: فخ األسماءذهبي(الـ)، خيري.  -

. بغداد: طبع شركة 2. ط: الدكتور ابراهيم، حياته ومآثرهذو النون، أيوب.  -
 م.1960التجارة والطباعة، 
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 -ر  -

. دمشق: دار اليقظة العربية، الفكر الفلسفي الهنديراداكر شنا، سرفبالي.  -
 م.1967

 م.1998. بيروت: مؤسسة نوفل، 2. ط: الِقيل... والَقالراسي(الـ)، سالم.  -

 م.1980. بيروت: مؤسسة نوفل، 12ط:  الناس بالناس...راسي(الـ)، سالم.  -

 م.1998سسة نوفل، . بيروت: مؤ 2. ط: ثمانونراسي(الـ)، سالم.  -

 م.1979. بيروت: مؤسسة نوفل، 2ط:  في الزوايا خبايا!راسي(الـ)، سالم.  -

 م.1977. بيروت: مؤسسة نوفل، 2ط:  لئالَّ تضيع!راسي(الـ)، سالم.  -

. الكويت: عالم  المعرفة، 2. ط: المسرح في الوطن العربيراعي(الـ)، علي.  -
 م.1999

 م.1995روت: دار الجديد، . بي1. ط: المحطةراعي(الـ)، لوريس.  -

 م.2005. بيروت: دار الكتاب العربي، أوراق الوردرافعي(الـ)، مصطفى صادق.  -

. بيروت: المكتبة العصرية، السحاب األحمررافعي(الـ)، مصطفى صادق.  -
 م.2003

. حارة حريك: شركة دار األرقم بن أبي حديث القمررافعي(الـ)، مصطفى صادق.  -
 األرقم، ال ت.

. حارة حريك: شركة دار األرقم بن رسائل األحزانـ)، مصطفى صادق. رافعي(ال -
 أبي األرقم، ال ت.

. بيروت: دار الجيل، فنون صناعة الكتابةرافعي(الـ)، مصطفى صادق.  -
 م.1986
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. دمشق: تصوير البطن باألمواج الفوق الصوتيةراهب(الـ)، خلود إبراهيم.  -
 م.1990جامعة دمشق، 

 م.1988. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: يلة وليلتانألف لراهب(الـ)، هاني.  -

 م.1988. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: التاللراهب(الـ)، هاني.  -

 م.1988. بيروت: دار اآلداب، 2. ط: الَمهُزُمونراهب(الـ)، هاني.  -

 م.1988. بيروت: دار اآلداب، 2. ط: الوباءراهب(الـ)، هاني.  -

 م.1993. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: خضراء كالحقولراهب(الـ)، هاني.  -

 م.1992. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: خضراء كالمستنقعاتراهب(الـ)، هاني.  -

. بيروت: دار الكنوز األدبية، 1. ط: رسمت خًطا في الرمالراهب(الـ)، هاني.  -
 م.1999

. بيروت: دار ريحاني للطباعة والنشر، ال أمين الريحانيراوي(الـ)، حارث طه.  -
 ت.

. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1. ط: بدر زمانهمبارك. ربيع،  -
 م.1983

 م.1980. بيروت: دار الطليعة، 2. ط: الوشمربيعي(الـ)، عبد الرحمن.  -

. دمشق: منشورات إتحاد الكتاب عيون في الحلمربيعي(الـ)، عبد الرحمن.  -
 م.1974العرب، 

. القاهرة: معهد الدراسات العربية ديثالشعر العراقي الحرجيلي(الـ)، عبد الكريم.  -
 م.1959العالمية، 

 م.1992. بيروت: دار الفكر اللبناني، 1. ط: وجهي اآلخررحباني(الـ)، سلوى.  -

 م.2005. بيروت: دار الطليعة، 1. ط: الدين واإليديولوجيارحموني(الـ)، محمد.  -

 م.1970. بيروت: مطابع دار الكتب، 1. ط: دليل اإلعرابرحيم، الياس.  -
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. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1. ط: النمرودرزاز(الـ)، مؤنس.  -
 م.1980

. بيروت: المؤسسة العربية 1. ط: عصابة الوردة الداميةرزاز(الـ)، مؤنس.  -
 م.1997للدراسات والنشر، 

. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1. ط: ليلة عسلرزاز(الـ)، مؤنس.  -
 م.2000

 م.1991. ال مط، معطف جديدرزق اهللا، الياس إدمون.  -

 . منشورات تعاونية الطالب، ال ت.من كلمات الحب والحربرزق، الياس.  -

 م.2002. لبنان: ال مط، الهوية اللبنانية المتعددة الثقافةرزق، بهجت.  -

. بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية: مركز التلمود والصهيونيةرزوق، أسعد.  -
 م.1970، األبحاث

. بيروت: دار الكتاب 2. ط: الياس أبو شبكة وشعرهرزوق، رزوق فرج.  -
 م.1970اللبناني، 

 م.1973. بيروت: دار النهار للنشر، لبنان في عهد المتصرفيةرستم، أسد.  -

. بيروت: منشورات المكتبة البولسية، 4. ط: مصطلح التاريخرستم، أسد.  -
 م.1984

 م.1975. بيروت: دار العودة، 2ط:  .فن القصة القصيرةرشدي، رشاد.  -

. مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، فن كتابة المسرحيةرشدي، رشاد.  -
 م.1998

. القاهرة: مسرح رشاد رشدي: مسرحية الفراشة ولعبة الحبرشدي، رشاد.  -
 م.1975الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
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. بيروت: دار العودة، 2. ط: نظرية الدراما من أرسطو إلى اآلنرشدي، رشاد.  -
 م.1975

. تحقيق: إحسان عباس. 1. ط: الديوانرصافيي(الـ) البلنسي، محمد بن غالب.  -
 م.1960بيروت: دار الثقافة، 

. القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى، 6. ط: الديوانرصافيي(الـ)، معروف.  -
 .2 – 1م. ج: 1959

. بيروت: دار 1. ط: نمدخل إلى الدرس األدبي المقاررضوان، أحمد شوقي.  -
 م.1990العلوم العربية، 

. مصر: الهيئة 3. ط: قضية الشكل الفني عند نجيب محفوظرغب، نبيل.  -
 م.1988المصرية العامة للكتاب، 

. بيروت: دار الخيال للطباعة والنشر، 1. ط: أسرار النرجسرفاعية، ياسين.  -
 م.1999

 م.1996بيروت: دار الخيال،  .1. ط: أنت الحبيبة وأنا العاشقرفاعية، ياسين.  -

 م.1980. بيروت: دار النهار للنشر، 2. ط: العالم يغرقرفاعية، ياسين.  -

 م.1992. بيروت: دار المتنبي، 1. ط: رأس بيروترفاعية، ياسين.  -

. مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2. ط: مصر ح الماسرفاعية، ياسين.  -
 م.1994

. بيروت: دار الخيال للطباعة والنشر، 1: . طوميض البرقرفاعية، ياسين.  -
 م.2002

 . بيروت: منشورات المكتبة الوطنية، ال ت.الطريق إلى اإلعرابرفول، إميل.  -

. القاهرة: دار خليل مطران، شاعر األقطار العربيةرمادي(الـ)، جمال الدين.  -
 المعارف بمصر.
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. تحقيق: 2. ط: قرآنثالث رسائل في إعجاز الرمَّاني(الـ) والخطابي والجرجاني.  -
 م.1968محمد خلف اهللا. القاهرة: دار المعارف بمصر، 

. بيروت: الشركة 1. ط: أم كلثوم: صوت في تاريخ أمةرمضان، سعد رمضان.  -
 م.1997العالمية للكتاب، 

. بيروت: الشركة 1. ط: أم كلثوم صوت في تاريخ أمةرمضان، سعد سامي.  -
 م.1997العالمية للكتاب، 

. بيروت: من أجل فهم الليتورجيا وعيشهامار جرجس الحرف. رهبنة دير  -
 م.1981مطبعة النور، 

. ترجمة: أحمد عوض. الكويت: عالم  موجز تاريخ علم اللغة روبنز، ر.ه.  -
 م.1997المعرفة، 

. ترجمة: جورج يونس. جونيه: المطبعة الفلسفة الفرنسيةروبينه، أندره.  -
 ت العربية.البولسية، ال ت. ماذا أعرف: المنشورا

. ترجمة: عصام الدين 1. ط: صلة القرآن باليهودية والمسيحيةلهلم. ڤرودلف،  -
 م.1974ناصف. بيروت: دار الطليعة، 

. ترجمة: جميل الحسني. بيروت: شعراء المدرسة الحديثةروزنتال، م.ل.  -
 م.1963منشورات المكتبة األهلية، 

نشورات المكتبة األهلية، . بيروت: مالقصة األمريكية القصيرةروس، إنفورث.  -
 م.1962

. ترجمة: كميل قيصر داغر. بيروت: 1. ط: وپادغار آالن روسلو، جان.  -
 م.1978المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

. ترجمة: عصام مياس. بيروت: دار الكتاب 2. ط: الذرة والكونروسو، بيار.  -
 م.1962اللبناني، 

 . ال مط، ال ت.التمردروند، دانيال.  -
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 م.1978. ال مط، سليم نكد في سفر العودةاشي(الـ)، جان. ري -

. بيروت: دار األندلس للطباعة والنشر، 5. ط: النبوغرياشي(الـ)، لبيب.  -
 م.1970

. بيروت: دار ريحاني للطباعة 4. ط: نفسية الرسول العربيرياشي(الـ)، لبيب.  -
 والنشر، ال ت.

. بيروت: دار الجيل، 1 . ط:سالمه موسى والمنهج اإلشتراكيرياض، هنري.  -
 م.1991

. بيروت: المؤسسة 1. ط: أين نجد أمين الريحانيريحاني(الـ)، أمين البرت.  -
 م.1976العربية للدراسات والنشر، 

. بيروت: رياض الريس للكتب 1. ط: الينابيع المنسيةريحاني(الـ)، أمين البرت.  -
 م.2000والنشر، 

 م.1999. بيروت: دار صادر، 1: . ططقوس الماءريحاني(الـ)، أمين البرت.  -

. بيروت: دار النهار للنشر، 1. ط: عشية المدائنريحاني(الـ)، أمين البرت.  -
 م.2002

. بيروت: دار الجيل، 1. ط: فيلسوف الفريكةريحاني(الـ)، أمين البرت.  -
 م.1978

. بيروت: دار 1. ط: قلم يفك الرصد أو عمر فاخوريريحاني(الـ)، أمين البرت.  -
 م.1971الجيل، 

. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1. ط: مدار الكلمةريحاني(الـ)، أمين البرت.  -
 م.1980

. بيروت: دار الريحاني للطباعة والنشر، 1. ط: أدب وفنريحاني(الـ)، أمين.  -
 م.1957
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. بيروت: المؤسسة العربية 1. ط: األعمال العربية الكاملةريحاني(الـ)، أمين.  -
 .9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1م. مج: 1986للدراسات والنشر، 

. بيروت: 4. ط: الرحالت: المغرب األقصى ونور األندلسريحاني(الـ)، أمين.  -
 م.1987دار الجيل، 

. بيروت: دار أمواج للطباعة 1. ط: الرسائل المتبادلةريحاني(الـ)، أمين.  -
 م.2001والنشر، 

ق: البرت الريحاني. بيروت: دار . تحقيالريحاني ومعاصروهريحاني(الـ)، أمين.  -
 م.1966الريحاني للطباعة والنشر، 

 – 1م. ج: 1987. بيروت: دار الجيل، 10. ط: الريحانياتريحاني(الـ)، أمين.  -
2. 

. بيروت: دار الريحاني للطباعة والنشر، 7. ط: الريحانياتريحاني(الـ)، أمين.  -
 .2 – 1م. ج: 1968

. بيروت: دار الريحاني للطباعة والنشر، 1 . ط:القومياتريحاني(الـ)، أمين.  -
 .2 – 1م. ج: 1956

. بيروت: مؤسسة دار الريحاني، 2. ط: المحالفة الثالثيةريحاني(الـ)، أمين.  -
 م.1972

. بيروت: دار الريحاني للطباعة 3. ط: المكاري والكاهنريحاني(الـ)، أمين.  -
 م.1969والنشر، 

روت: دار الريحاني للطباعة والنشر، . بي2. ط: النكباتريحاني(الـ)، أمين.  -
 م.1948

. بيروت: دار الريحاني للطباعة 3. ط: تاريخ نجد وملحقاتهريحاني(الـ)، أمين.  -
 م.1964والنشر، 
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. ترجمة: هنري ملكي. بيروت: دار 1. ط: جادة الرؤياريحاني(الـ)، أمين.  -
 م.2000الساقي، 

الكتاب اللبنانيين. بيروت: دار  . إتحادرائد نهضوي في لبنانريحاني(الـ)، أمين.  -
 م.1988العلم للماليين، 

. تحقيق: 1. ط: 1940 - 1896رسائل أمين الريحاني ريحاني(الـ)، أمين.  -
 م.1959البرت ريحاني. بيروت: دار الريحاني للطباعة والنشر، 

 م.1951. القاهرة: دار المعارف بمصر، سجل التوبةريحاني(الـ)، أمين.  -

. بيروت: المؤسسة العربية 1. ط: شذرات من عهد الصباين. ريحاني(الـ)، أم -
 م.1980للدراسات والنشر، 

. لبنان: منشورات 1997 - 1947في خمسينية قلب لبنان ريحاني(الـ)، أمين.  -
 م.1998جامعة سيدة اللويزة، 

. بيروت: دار الريحاني للطباعة والنشر، 2. ط: فيصل األولريحاني(الـ)، أمين.  -
 م.1958

. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 1. ط: قصتي مع ميني(الـ)، أمين. ريحا -
 م.1980والنشر، 

. بيروت: دار الجيل، ال ت. نسختان. ط: 9. ط: قلب لبنانريحاني(الـ)، أمين.  -
 م.1970. 4

. ترجمة: أسعد رزوق. بيروت: المؤسسة 1. ط: كتاب خالدريحاني(الـ)، أمين.  -
 م.1986العربية للدراسات والنشر، 

. ترجمة: طنسي زكا. بيروت: دار 1. ط: مصير فلسطينريحاني(الـ)، أمين.  -
 م.1998الجيل، 

. بيروت: دار الريحاني للطباعة والنشر، 5. ط: ملوك العربريحاني(الـ)، أمين.  -
 .2 – 1م. ج: 1967
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 . بيروت: مكتبة صادر، ال ت.مناهل األدب العربيريحاني(الـ)، أمين.  -

. بيروت: مؤسسة دار 2. ط: نبذة عن الثورة الفرنسيةن. ريحاني(الـ)، أمي -
 م.1972الريحاني، 

. بيروت: دار الريحاني للطباعة والنشر، 2. ط: نور األندلسريحاني(الـ)، أمين.  -
 ال ت.

. بيروت: دار الريحاني للطباعة 1. ط: هتاف األوديةريحاني(الـ)، أمين.  -
 م.1955والنشر، 

. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1ط: . وصيتيريحاني(الـ)، أمين.  -
 م.1982

. ترجمة: غنيم عبدون. القاهرة: الدار المصرية الحضارة العربيةريسلر، جاك.  -
 للتأليف والترجمة، ال ت.
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 -ز  -

 م.1993. طرابلس: جروس برس، 1. ط: قصة األقباطزّخور، فرج توفيق.  -

. بيروت: دار الباحث 1. ط: الشعر األموي بين الفن والسلطانزراقط، عبد المجيد.  -
 م.1983للطباعة والنشر، 

. بيروت: حركة الريف الثقافية، 1. ط: الهجرة في ليل الرحيلزراقط، عبد المجيد.  -
 م.1996

. بيروت: منشورات )1992 - 1972في بناء الرواية اللبنانية (بد المجيد. زراقط، ع -
 .2-1. ج: 1999الجامعة اللبنانية، 

 . ال مط، ال ت.3. ط: اإلعالمزركلي(الـ)، خير الدين.  -

. جونيه: دار نعمان للثقافة، 1. ط: لألنني المعبد واآللهُة أنتِ زغيب، هنري.  -
 م.1981

 م.1971. بيروت: مكتبة المعارف، 1. ط: انبين نعيمة وجبر زكا، طنسي.  -

 . ال مط، ال ت.مرايا من لبنانزكا، طنسي.  -

 م.1980. بيروت: شركة المطابع الحديثة، 1. ط: أقالم مهاجرةزكا، نجيب منصور.  -

. بيروت: 1. ط: األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربيةزكريا، ميشال.  -
 م.1982والنشر،  المؤسسة الجامعية للدراسات

 .1980. ال مط، األلسنية مبادؤها وأعالمهازكريا، ميشال.  -

 م.1979. بيروت: دار العودة، 2. ط: األساطيرزكي، أحمد كمال.  -

 . ال مط، ال ت. نسختان.قريتي في الضبابزلزل، سمير جورج.  -

شر، . بيروت: دار ألف باء للطباعة والن1. ط: أطواق الذهبزمخشري(الـ)، جار اهللا.  -
 م.1985
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. القاهرة: دار أسلوب طه حسين في ضوء الدرس اللغوي الحديثزهران، البدراوي.  -
 م.1982المعارف، 

. القاهرة: دار المعارف، عالم اللغة عند عبد القاهر الجرجانيزهران، البدراوي.  -
 م.1981

. ترجمة: 2. ط: المشاعة، الرق، اإلقطاع ما قبل الرأسماليةزوبريتسكي وآخرون.  -
 م.1981رج طرابيستي. بيروت: دار الطليعة، جو 

 م.1958. بيروت:  دار صادر، شرح المعلقات السبعزوزني(الـ)، حسين أحمد.  -

 م.1985. بيروت: دار الثقافة، 29. ط: تاريخ األدب العربيزيات(الـ)، أحمد حسن.  -

ية . القاهرة: دار المرأة العرب1. ط: كل هذا الصوت الجميلزيات(الـ)، أحمد حسن.  -
 م.1994للنشر، 

 . جونية: المطبعة البولسية، ال ت محدد.ذات مترامية الدهشة والظاللزيادة، سامي.  -

 م.1982. ال مط، كالم في زمن الصمتزيادة، سامي.  -

 م.1973. بيروت: مؤسسة بدران للطباعة والنشر، إبتسامات ودموعزيادة، مي.  -

قيق: جوزيف زيدان. أبو ظبي: . تح1. ط: األعمال المجهولة لمي زيادةزيادة، مي.  -
 م.1996منشورات المجمع الثقافي، 

 م.1980. بيروت: مؤسسة نوفل، 2. ط: الصحائفزيادة، مي.  -

 . 2–1م. مج: 1975. بيروت: مؤسسة نوفل، 1. ط: المؤلفات الكاملةزيادة، مي.  -

 م.1999. بيروت: دار العلم للماليين، 1. ط: المساواةزيادة، مي.  -

 م.1975. بيروت: مؤسسة نوفل، 1. ط: ساواةالمزيادة، مي.  -

 م.1975. بيروت: مؤسسة نوفل، 1. ط: باحثة الباديةزيادة، مي.  -

 م. نسختان.1979. بيروت: مؤسسة نوفل، 2. ط: ظلمات وأشعةزيادة، مي.  -

 م.1975. بيروت: مؤسسة نوفل، 1. ط: عائشة تيمورزيادة، مي.  -

 م.1975فل، . بيروت: مؤسسة نو غاية الحياةزيادة، مي.  -
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 .2 – 1م. ج: 1981. بيروت: مؤسسة نوفل، 2. ط: كلمات وٕارشاداتزيادة، مي.  -

 م.1975. بيروت: مؤسسة نوفل، وردة اليازجيزيادة، مي.  -

 .2 – 1م. ج: 1992. لندن: هزار بابلشنغ لمتد، أياميزيادة، نقوال.  -

 م.1998مط،  . ال1. ط: اإلستشراق: أهدافه ووسائلهزيادي(الـ)، محمد فتح اهللا.  -

. بيروت: اتحاد الكتّاب 1. ط: النص الشعري المقاوم في لبنانزيتون، علي.  -
 م.2001اللبنانيين، 

 م.1966. بيروت: دار بيروت، رمضان 17زيدان، جرجي.  -

 . بيروت: دار مكتبة الحياة، ال ت.أبو مسلم الخرسانيزيدان، جرجي.  -

 دبية، ال ت.. بيروت: المكتبة األأحمد بن طولونزيدان، جرجي.  -

 . بيروت: المكتبة األدبية، ال ت.إستبداد المماليكزيدان، جرجي.  -

 . بيروت: المكتبة األدبية، ال ت.أسير المتمهديزيدان، جرجي.  -

 . بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة، ال ت.األمين والمأمونزيدان، جرجي.  -

 ال ت. . بيروت: المكتبة األدبية،اإلنقالب العثمانيزيدان، جرجي.  -

 م.1966. بيروت: دار بيروت، الحجاج بن يوسفزيدان، جرجي.  -

 . بيروت: دار الجيل، ال ت.2. ط: العباسية أخت الرشيدزيدان، جرجي.  -

 م.1979. بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة، العرب قبل اإلسالمزيدان، جرجي.  -

 ة: دار الهالل.. القاهر 2. ط: اللغوية واأللفاظ العربية الفلسفةزيدان، جرجي.  -

 . القاهرة: دار الهالل، ال ت.اللغة العربية كائن حيزيدان، جرجي.  -

 . بيروت: المكتبة األدبية، ال ت.المملوك الشاردزيدان، جرجي.  -

. بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة، تاريخ آداب اللغة العربيةزيدان، جرجي.  -
 .3 – 2 – 1م. ج: 1967
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. بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة، 2. ط: اإلسالميتاريخ التمدن زيدان، جرجي.  -
 .3 – 2 – 1م. ج: 1967

. بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة، 3. ط: تراجم مشاهير الشرقزيدان، جرجي.  -
 . نسختان.2 – 1م. ج: 1967

 . بيروت: المكتبة األدبية، ال ت.شارل وعبد الرحمنزيدان، جرجي.  -

 . بيروت: المكتبة األدبية، ال ت.وبيصالح الدين األيزيدان، جرجي.  -

 . بيروت: المكتبة األدبية، ال ت.عبد الرحمن الناصرزيدان، جرجي.  -

 م.1966. بيروت: دار بيروت، عذراء قريشزيدان، جرجي.  -

 . بيروت: دار الهدى الوطنية، ال ت.فتاة غسانزيدان، جرجي.  -

 ت.. بيروت: المكتبة األدبية، ال فتح األندلسزيدان، جرجي.  -

. بيروت: 2. ط: مؤلفات جرجي زيدان الكاملة. روايات تاريخ اإلسالمزيدان، جرجي.  -
 .8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1م. مج: 1991دار الجيل، 

 م.1968. بيروت: دار الكتاب الجديد، 1. ط: مذكرات جرجي زيدانزيدان، جرجي.  -

 م.1974. بيروت: دار األحد، مناهج البحث الفلسفيزيدان، محمد.  -

 . بيروت: المكتبة الثقافية، ال ت.قصة الزير سالم، أبو ليلى المهلهلزير(الـ) سالم.  -

. أوغسطينوس مع مقدمات في العقيدة المسيحية والفلسفة الوسيطيةزيعور، علي.  -
 م.1983. بيروت: دار إقرأ، 1ط: 

 م.1977. بيروت: دار األندلس، 2. ط: مذاهب علم النفسزيعور، علي.  -

 م.1998. بيروت: دار الفارابي، 1. ط: مصير الندم، أحمد علي. زين(الـ) -

. بيروت: دار الكتاب 1. ط: قضايا لغوية في ضوء األلسنيةزين(الـ)، عبد الفتاح.  -
 م.1987اللبناني، 

. بيروت: دار النهار للنشر، 1. ط: مختارات من راماكريشنازين(الـ)، مصطفى.  -
 م.1978
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 الزوائد التي أرسلتها لي بعد التصحيح

 -أ  -

 م.2002. الكويت: مطابع السياسة، الحكمة الضائعةإبراهيم، عبد الساتر.  -

. القاهرة: الشركة العربية للطباعة والنشر، 1. ط: كتاب الُحلَّة السَِّيراءْ إبن األبَّار.  -
 .3–2–1م. ج: 1963

قيق: إحسان عباس. بيروت: دار . تحالكتيبة الكامنةإبن الخطيب، لسان الدين.  -
 م.1983الثقافة، 

. تحقيق: إحسان كتاب التشبيهات من أشعار أهل األندلسإبن الكتاني الطبيب.  -
 عباس. بيروت: دار الثقافة، ال ت.

. تحقيق: إحسان عباس. الذخيرة في محاسن أهل الجزيرةإبن بسام، أبو الحسن علي.  -
 .8–7–6–5–4–3–2–1م. مج: 1997بيروت: دار الثقافة، 

. تحقيق: إحسان عباس. 1. ط: رسائل إبن حزم األندلسيإبن حزم األندلسي.  -
 .3م. ج: 1981بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

 م.1959. مصر: مطبعة السعادة، طوق الحمامةإبن حزم، علي بن أحمد.  -

الحجي.  . تحقيق: عبد الرحمن عليالمقتبس في أخبار بلد األندلسإبن حّيان.  -
 م.1983بيروت: دار الثقافة، 

. تحقيق: سعيد عقّيل. 1. ط: مقدمة إبن خلدونإبن خلدون، عبد الرحمن بن محمد.  -
 م.2005بيروت: دار الجيل، 

. تحقيق: سعيد محمود 1. ط: مقدمة إبن خلدونإبن خلدون، عبد الرحمن بن محمد.  -
 م.2005عقّيل. بيروت: دار الجيل، 
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. تحقيق: محمد زكريا عناني. بيروت: دار الثقافة، 1. ط: الطراز دارإبن سناء الملك.  -
 م.2001

. بيروت: ألفية إبن مالك في النحو والصرفإبن مالك، محمد بن عبداهللا األندلسي.  -
 دار الكتب العلمية، ال ت.

. بيروت: دار الكتب ألفية إبن مالك في النحو والصرفإبن مالك، محمد بن عبداهللا.  -
 .العلمية، ال ت

. تحقيق: محمد زكريا عناني. 1. ط: شعر إبن مجبر األندلسيإبن مجبر األندلسي.  -
 م.2000بيروت: دار الثقافة، 

 م.1947. القاهرة: دار الفكر العربي، كتاب الرد على النحاةإبن مضاء القرطبي.  -

 م.1966. بيروت: مكتبة صادر، 1. ط: مختارات من إبن هانيإبن هاني.  -

. 22. السنة الثانوية األولى. ط: المفيد في األدب العربيخرون. أبو حاقة، أحمد وآ -
 م.1998بيروت: دار العلم للماليين، 

. تحقيق: نهاد فليح حسن. التدريب في تمثيل التقريبأبو حّيان النحوي األندلسي.  -
 م.1987بغداد: مطبعة اإلرشاد، 

ر عاصي. بيروت: . تقديم: حج1. ط: شرح ديوان إيليا أبو ماضيأبو ماضي، إيليا.  -
 م.1999دار الفكر اللبناني، 

. بيروت: شركة الطبع 1. ط: المسرح اللبناني في القرن العشرينأبو مراد، نبيل.  -
 م.2002والنشر اللبنانية، 

. ممَّا ُكِتب َعمَّا ُكِتب: آراء نقدية في شعر األب كميل مباركأبي شقرا، كلود وآخرون.  -
 م.1999ه، . بيروت: منشورات مكتبة سماح1ط: 

 م.2002. لبنان: الجامعة األنطونية، 1. ط: لقاء وعهدأبي نادر، كلوديا وآخرون.  -

 م.1986. بيروت: دار العودة، الشعر المعاصر في اليمنإسماعيل، عز الدين.  -
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 م.1996. دمشق: دار المدى، الضفاف األخرىإسماعيل، فهد إسماعيل.  -

 م.2001دمشق: دار المدى للثقافة، . 1. ط: الكائن الظلإسماعيل، فهد إسماعيل.  -

 م.1996. دمشق: دار المدى للثقافة، المستنقعات الضوئيةإسماعيل، فهد إسماعيل.  -

 .2001. دمشق: دار المدى للثقافة، 1. ط: بعيًدا إلى هناإسماعيل، فهد إسماعيل.  -

. دمشق: دار المدى للثقافة 3. ط: كانت السماء زرقاءإسماعيل، فهد إسماعيل.  -
 م.1996شر، والن

 م.2003. القاهرة: مكتبة مدبولي، 4. ط: عمارة يعقوبيانأسواني(الـ)، عالء.  -

 م.2002. دمشق: دار المدى للثقافة، 1. ط: الجواهريأعرجي(الـ)، محمد حسين.  -

. ثقافة الحرية في لبنان: من المعرفة إلى السلوك الحرأعمال المؤتمر الوطني.  -
 م.2005أنطلياس: الحركة الثقافية، 

 .2–1م. مج: 1999. بيروت: دار صادر، 1. ط: ألف ليلٍة وليلة -

 م. نسختان.2002. بيروت: دار الجديد، 1. ط: يوم الّدينأمير(الـ)، رشا.  -

. بيروت: جمعية الكتاب 1. ط: الكتاب المقدس: العهد الجديدإنجيل(الـ) المقدس.  -
 م.2004المقدس، 

ت: رياض الريس للكتب والنشر، . بيرو 2. ط: قوارب جبليةأهدل(الـ)، وجدي.  -
 م.2002

. ترجمة: مؤنس الرزاز. 1. ط: من روائع األدب العالميأيكن، كونراد وآخرون.  -
 م.1980بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
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 -ب  -

. ترجمة: عبير منذر. بيروت: شركة دار تسع طرق للنجاحبارون، رينيه وآخرون.  -
 .م2005الفراشة للطباعة، 

. المرحلة الثانوية. جونيه: المطبعة 1. ط: مرشد الطالب إلى اإلعرابباشا(الـ)، ادوار.  -
 م.1995البولسية، 

. المرحلة اإلبتدائية. جونيه: 2. ط: مرشد الطالب إلى اإلعرابباشا(الـ)، ادوار.  -
 م.1948المطبعة البولسية، 

لة المتوسطة. جونيه: . المرح3. ط: مرشد الطالب إلى اإلعرابباشا(الـ)، ادوار.  -
 م.1984المطبعة البولسية، 

. ترجمة: هبة شريف. الكويت: مطابع عصور األدب األلمانيباومان، باربارا.  -
 م.2002السياسة، 

 م.1990. بيروت: المركز الثقافي العربي، 1. ط: بنية الشكل الروائيبحراوي، حسن.  -

 م.1993دار اآلداب،  . بيروت:2. ط: بوصلة من أجل عّباد الشمسبدر، ليانة.  -

 م.1991. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: جحيم ذهبيبدر، ليانة.  -

. الكويت: وكالة المطبوعات، 3. ط: مناهج البحث العلميبدوي، عبد الرحمن.  -
 م.1977

. عّمان: مكتبة الرسالة 1. ط: في النقد األدبي الحديثبرازي(الـ)، مجد محمد.  -
 م.1986الحديثة، 

. بيروت: الشركة العالمية للكتاب، 1. ط: سرار فضائح البيئةأبرباري، سوزان.  -
 م.2004
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. ترجمة: رضوان ظاظا. الكويت: عالم مدخل إلى مناهج النقد األدبيبرجي، دانيال.  -
 م.1997المعرفة، 

. ترجمة: رضوان ظاظا. مدخل إلى مناهج النقد األدبيبرجيز، دانيال وآخرون.  -
 م.1997الكويت: عالم المعرفة، 

 م.2000. بيروت: دار التجار، مرتفعات وذرينغنتي، إميلي. برو  -

. لبنان: 1. السنة األولى للتعليم الثانوي. ط: األدب العربيبستاني(الـ)، سليم وآخرون.  -
 م.1998المركز التربوي للبحوث واإلنماء، 

ن: . لبنا1. السنة األولى للتعليم الثانوي. ط: األدب العربيبستاني(الـ)، سليم وآخرون.  -
 م.1998المركز التربوي للبحوث واإلنماء، 

. السنة الثانية للتعليم الثانوي: فرع األدب العربيبستاني(الـ)، سليم وآخرون.  -
 م.1999. لبنان: المركز التربوي للبحوث واإلنماء، 1اإلنسانيات. ط: 

. السنة الثالثة للتعليم الثانوي: فرع اآلداب األدب العربيبستاني(الـ)، سليم.  -
 م.2000. لبنان: المركز التربوي للبحوث واإلنماء، 1واإلنسانيات. ط: 

 م.1966. بيروت: دار صادر، 4. ط: البيانبستاني(الـ)، كرم.  -

 م.2003. ال مط، الرَّحيُل الماردبطيش، سيمون.  -

 م.1999. لبنان: الجامعة األنطونية، 1. ط: حّب واستمراربعقليني، نجيب وآخرون.  -

 م.1997. بيروت: دار الفكر اللبناني، 2. ط: الطريق إلى الزواجبعقليني، نجيب.  -

 م.1990. بيروت: دار العلم للماليين، 1. ط: أدب عصر النهضةبقاعي(الـ)، شفيق.  -

. السنة األولى للتعليم الثانوي. 2. ط: السراج في األدب العربيبولس، متري وآخرون.  -
 م.2000بيروت: المكتبة األهلية، 

. السنة الثانية للتعليم الثانوي: 2. ط: السراج في األدب العربيخرون. بولس، متري وآ -
 م. نسختان.1999فرع العلوم. بيروت: دار المكتبة األهلية، 
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. السنة الثالثة للتعليم الثانوي: فرع الوافي في األدب العربيبولس، متري وآخرون.  -
 م.2000. بيروت: دار الفكر اللبناني، 1اإلنسانيات. ط: 

. السنة الثانوية الثالثة: فرع اآلداب الوافي في األدب العربي، متري وآخرون. بولس -
 م.2000. بيروت: دار الفكر اللبناني، 1اإلنسانيات. ط: 

. تعريب: إميل كبا. بيروت: دار نشر مكتبة سمير، َأْحَبْبُتَك... فكنُت"بوّني، كاتلين. " -
 م.1996

رجمة: غسان غصن. بيروت: دار . ت1. ط: ملعون صانع السالمُبويكن، جون.  -
 .2002النهار للنشر، 

 م.2000. بيروت: دار البحار، 1. ط: كوخ العم تومبيتشر، هاربيت.  -
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 -ت  -

 .7-1م. مج: 1990. اليونسكو: منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم، تاريخ أفريقيا العام -

 م.1982، . بيروت: دار الكتب الشعبية2. ط: تغريبة بني هالل -

. ترجمة: إميل بيدس. بيروت: دار الفكر اللبناني، 6. ط: أّنا كارينناتولستوي، ليون.  -
 م.2004

 م.1999. بيروت: دار البحار، 1. ط: مغامرات هاكليري فينتوين، مارك.  -

. بيروت: دار النهار للنشر، 1. ط: بالحبر والدم، إستقاللياتتويني، جبران.  -
 م.2006
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 -ث  -

. العراق: منشورات وزارة اإلعالم، معالم جديدة في أدبنا المعاصرثامر، فاضل.  -
 م.1975

فرع  –. دراسة تحليلة: السنة الثانية الثانوية (فرع اإلنسانيات دون كيخوتهثرفانتس.  -
 م. نسختان.1999. بيروت: دار الفكر اللبناني، 1العلوم). ط: 

 م.1975بيروت: دار الفارابي،  .مسرح الالمعقولثروة، يوسف عبد المسيح.  -
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 -ج  -

. بيروت: دار 1. ط: قصة ُحّب أغرب من الخيال بين مي وجبرانجبر، جميل.  -
 م.2001صادر، 

 م.1998. بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، 1. ط: فرح أنطونجحا، ميشال.  -

لدار البيضاء: . ا1. ط: عبد الرحمن منيف والعراق: سيرة وذكرياتجّرار، ماهر.  -
 م.2005المركز الثقافي العربي، 

 . بيروت: مركز2. ط: الحضارة العربية في األندلسجيوسي(الـ)، سلمى الخضراء.  -
 .2-1. ج: 1999دراسات الوحدة العربية، 
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 -ح  -

. لبنان: منشورات جامعة 1. ط: أبعاٌد منه... وأبعد منهاحاج(الـ)، كمال يوسف.  -
 م.1998ة، سيدة اللويز 

 م.1988. بيروت: دار النهار للنشر، أنامل الروححاج(الـ)، ندى.  -

 م.1999. بيروت: دار النهار للنشر، 1. ط: رحلة الظلحاج(الـ)، ندى.  -

 م.1988. بيروت: دار النهار للنشر، 1. ط: صالة في الريححاج(الـ)، ندى.  -

 م.2002شر، . بيروت: دار النهار للن1. ط: غابة الضوءحاج(الـ)، ندى.  -

 م.2001. بيروت: دار النهار للنشر، 1. ط: كلُّ هذا الحبحاج(الـ)، ندى.  -

. عاليه: دار حاطوم للطباعة والنشر، 1. ط: إيليا أبو ماضيحاطوم، عفيف نايف.  -
 م.1994

. بيروت: 1. ط: الحرب والمقاومة والحزب. حوارات مع غسان شربلحاوي، جورج.  -
 م.2005دار النهار للنشر، 

 م.1972. بيروت: دار المشرف، دراسة في أصول الترجمةار، جوزف. حجّ  -

. بيروت: مختارات، 1. ط: سنة 18و 7أغاني األوالد واألحداث بين حداد، غريغوار.  -
 م.2002

. إعداد: اللجنة اإلعالمية في اإلدارة المدنية في الشوف، 1. ط: حرب الجبل في لبنان -
 م.1984

. البحرين: أسرة األدباء والكتّاب، 1. ط: التأويل نص في غايةحسن، جعفر وآخرون.  -
 م.2001

. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 1. ط: إيقاعات الذاتحسن، فهد حسين.  -
 م.2002والنشر، 
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 م.1984. بيروت: دار العلم للماليين، 3. ط: تقليد وتجديدحسين، طه.  -

 م.1985، . بيروت: دار العلم للماليين9. ط: جنة الحيوانحسين، طه.  -

 م.1985. بيروت: دار العلم للماليين، 12. ط: خصام ونقدحسين، طه.  -

 م.1984. بيروت: دار العلم للماليين، 5. ط: خواطرحسين، طه.  -

 م.1985. بيروت: دار العلم للماليين، 5. ط: كلماتحسين، طه.  -

 .م1985. بيروت: دار العلم للماليين، 8. ط: من أدب التمثيل الغربيحسين، طه.  -

 م.1983. بيروت: دار اآلداب، 4. ط: من أدبنا المعاصرحسين، طه.  -

 م.1988. بيروت: دار العلم للماليين، 11. ط: من بعيدحسين، طه.  -

. بيروت: دار العلم للماليين، 6. ط: من لغو الصيف إلى جدِّ الشتاءحسين، طه.  -
 م.1984

 م.1985ن، . بيروت: دار العلم للماليي8. ط: من لغو الصيفحسين، طه.  -

. القاهرة: دار غريب البالغة القيمة آليات القرآن الكريم "جزء عّم"حسين، عبد القادر.  -
 م.1998للطباعة والنشر، 

. ترجمة: كمال خولي. بيروت: مؤسسة 1. ط: تاريخ الشعوب العربيةحوراني، ألبرت.  -
 م.1997نوفل، 

شيبوب. بيروت: . تحرير: إدفيك 2. ط: ذكرياتي مع جبرانحويك(الـ)، يوسف.  -
 م.1979مؤسسة نوفل، 

 م.2003. إلمانيا: منشورات الحجل، 1. ط: عالم صّدام حسينحيدر، مهدي.  -
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 -س  -

 م.1968. القاهرة: دار المعارف بمصر، أمين الريحانيسابا، عيسى ميخائيل.  -

. القاهرة: دار المعارف 2. ط: الشيخ إبراهيم اليازجيسابا، عيسى ميخائيل.  -
 بمصر، ال ت.

 م.1993. ترجمة: نافع أيوب لبس. الكويت: عالم المعرفة، الكونساغان، كارل.  -

 م.1987. ال مط. األردن، 2. ط: المخاضساكت(الـ)، خالد.  -

. بيروت: دار النهار 1. ط: يوسف الخال ومجلته "شعر"سالسي(الـ)، جاك.  -
 م.2004للنشر، 

. لبنان: دار تاريخ المسلمين وآثارهم في األندلسسالم، السيد عبد العزيز.  -
 م.1962المعارف، 

 . دار الهالل، ال ت.كوميديا أوديبسالم، علي.  -

 م.1998. بيروت: منشورات جان سالمه، 1. ط: طريقصبي في السالمه، جان.  -

 م.2002. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: عشَّاق بيةسالمي(الـ)، الحبيب.  -

 م.1970. بيروت: جورج أعرج للنشر، 1. ط: مع كينيديسالنجر، بيير.  -

 م.1981. بيروت: دار األندلس، التطور اللغوي التاريخيسامرائي(الـ)، ابراهيم.  -

. القاهرة: معهد البحوث التوزيع اللغوي الجغرافي)، ابراهيم. سامرائي(الـ -
 م.1968والدراسات العربية، 

. بيروت: المؤسسة العربية للداراسات اللغة والحضارةسامرائي(الـ)، ابراهيم.  -
 م.1977والنشر، 

. القاهرة: معهد تنمية اللغة العربية في العصر الحديثسامرائي(الـ)، ابراهيم.  -
 م.1973راسات العربية، البحوث والد
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 م.1968. بيروت: دار العلم للماليين، فقه اللغة المقارنسامرائي(الـ)، ابراهيم.  -

 . بيروت: دار الثقافة، ال ت.لغة الشعر بين جيلينسامرائي(الـ)، ابراهيم.  -

 . بيروت: دار الثقافة، ال ت.لغة الشعر بين جيلينسامرائي(الـ)، ابراهيم.  -

 م. 1971. بغداد: منشورات مكتبة األندلس، مباحث لغويةهيم. سامرائي(الـ)، ابرا -

. ط: تاريخ العرب وحضارتهم في األندلسسامرائي(الـ)، خليل ابراهيم وآخرون.  -
 م.2000. بيروت: دار الكتاب الجديد المتحدة، 1

. جونيه: المطبعة البولسية، 1. ط: أصداء ملونةسبعالني(الـ)، انطوان.  -
 م.1981

. جونيه: المطبعة البولسية، 1. ط: النورس آٍت غًدا، انطوان. سبعالني(الـ) -
 م.1983

 م.1971. ال مط. بيروت، خبز ومطرسبعالني(الـ)، انطوان.  -

. جدَّه: النادي األدبي األدب العربي الحديثسبيل(الـ)، عبد العزيز وآخرون.  -
 هـ.1422الثقافي، 

. الكويت: عالم . ترجمة: محمد عصفورالبنيوية وما بعدهاستروك، جون.  -
 م.1996المعرفة، 

. بيروت: المؤسسة العربية 1ستندال بقلمه. ترجمة: محمود سيد رصاص. ط:  -
 م.1982للداراسات والنشر، 

. ترجمة: جاك األسود. بيروت: 1. ط: األعمال الشعرية الكاملةستيتيه، صالح.  -
 م.1990دار الفارابي، 

. تحقيق: عبد الرحمن بدوي. حكمةِصوان السجستاني(الـ)، أبو سليمان المنطقي.  -
 م.1974طهران، 

 . القاهرة: دار مصر للطباعة، ال ت.الحفيدسَّحار(الـ)، عبد الحميد جوده.  -
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. القاهرة: دار مصر للطباعة، ال في قافلة الزمانسَّحار(الـ)، عبد الحميد جوده.  -
 ت.

رف بمصر، . القاهرة: دار المعاثالثة رواد في المهجرسراج(الـ)، نادرة جميل.  -
 م.1973

. القاهرة: دار نسيب عريضة: الشاعر الكاتب الصحفيسراج(الـ)، نادرة جميل.  -
 م.1970المعارف بمصر، 

. مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، المسرح المعاصرسرحان، سمير.  -
 م.1973

. الكويت: شركة كاظمة 2. ط: أغانينا الشعبية في الضفة الغربيةسرحان، نمر.  -
 م.1979للنشر، 

. بيروت: مركز النشر اللبناني: وزارة مجموعة خطب وكلماتسركيس، الياس. 
 اإلعالم، ال ت.

 م.1997. بيروت: دار الجديد، 1. ط: أسير الفراغسركيس، خليل رامز.  -

 م.1997. بيروت: دار الجديد، 1. ط: التراب اآلخرسركيس، خليل رامز.  -

 م.1997ر الجديد، . بيروت: دا2. ط: جعيتاسركيس، خليل رامز.  -

 م.1997. بيروت: دار الجديد، 1. ط: زمن البراكينسركيس، خليل رامز.  -

. بيروت: دار الجديد، 1. ط: زواج مدني: بعل وبكسركيس، خليل رامز.  -
 م.1999

 م.2003. بيروت: دار الجديد، 1. ط: شهادات ورسائلسركيس، خليل رامز.  -

يروت: منشورات مكتبة الطالب، . ب1. ط: دليل المترجمسرور، الياس وغيره.  -
 .3 – 2 – 1م. ج: 1968
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. بيروت: دار الفكر 1. ط: رحلة في ثالثية نجيب محفوظسرور، نجيب.  -
 م.1989الجديد، 

. بيروت: الموضوعات األساسية في شعر الرابطة القلميةسعاده، جورج شكيب.  -
 م.2002دار الحداثة للطباعة والنشر، 

 م.1984. لبنان: دار مارون عبود، 1ط: . قضايا أدبيةسعاده، نقوال.  -

 م.1987. بيروت: دار المناهل، 1. ط: أصول المقاماتسعافين(الـ)، إبراهيم.  -

. عمَّان: منشورات لجنة تاريخ األردن، الرواية في األردنسعافين(الـ)، إبراهيم.  -
 م.1995

. بيروت: دار اآلفاق 3. ط: في المراسلة عند مي زيادةسعد، أمل داعوق.  -
 م.1982لجديدة، ا

 م.2001. الكويت: مطابع السياسة، اآلخر -األنا سعد، صالح.  -

. بيروت: منشورات زهير بعلبكي، 1. ط: باقات من حدائق ميسعد، فاروق.  -
 م.1973

. بيروت: دار اآلفاق الجديدة، 3. ط: باقات من حدائق ميسعد، فاروق.  -
 م.1983

. بيروت: دار اآلداب، 5: . طإمرأة عند نقطة الصفرسعداوي(الـ)، نوال.  -
 م.1989

 م.2000. بيروت: دار الساقي، 1. ط: الحب في زمن النفطسعداوي(الـ)، نوال.  -

 م.1992. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: رواية جنات وٕابليسسعداوي(الـ)، نوال.  -

 م.2000. بيروت: دار الساقي، 2. ط: سقوط اإلمامسعداوي(الـ)، نوال.  -

. النجف األشرف: مطبعة 1. ط: ر في ظل بني عبادالشعسعيد(الـ)، محمد.  -
 م.1972النعمان، 



- 5 - 

. لبنان: لجنة المسرح 1975 – 1960الحركة المسرحية في لبنان سعيد، خالدة.  -
 م.1998العربي، 

 م.1979. بيروت: دار العودة، 1. ط: حركية اإلبداعسعيد، خالدة.  -

 . ال مط، ال ت.وجوه وقضاياسعيد، سناء.  -

. بيروت: المؤسسة 1. ط: الرمزية في أدب نجيب محفوظلزهراء. سعيد، فاطمة ا -
 م.1981العربية للداراسات والنشر، 

. ذوق مكايل: المكتبة األهلية، ال ت. من لبنانسقالوي(الـ)، جميل نعمة.  -
 نسختان.

. منشورات نظير 1. ط: المقالة فن وتاريخ ومختاراتسكاف، أسعد نصراهللا.  -
 م.1995عبود، 

. منشورات نظير عبود، 2. ط: تاريخ العلوم عند العربنصراهللا. سكاف، أسعد  -
 م.1988

 م.1966. بيروت: دار الثقافة، مارون عبود الناقدسكاف، أسعد نصراهللا.  -

. مشكالت تدريس قواعد العربية في المرحلة اإلبتدائيةسكاف، أسعد نصراهللا.  -
 منشورات نظير عبود، ال ت.

. بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة، 1. ط: حقائق لبنانيةسكاف، جورج.  -
 م.1960

. القاهرة: دار المعارف بمصر، ال مي زيادة في حياتها وآثارهاسكاكيني، وداد.  -
 ت.

. القاهرة: الهيئة المصرية النزعة اإلنسانية عند جبرانسكيك، عدنان يوسف.  -
 م.1970العامة للتأليف والنشر، 

 م.1997. بيروت: دار نلسن، 1. ط: شرفنا لنخطف أنفاسكسالمة، يوسف.  -



- 6 - 

 . بيروت: المطبعة الكاثوليكية، ال ت.األمير بشيرسالمه، بولس.  -

. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 2. ط: الصراع في الوجودسالمه، بولس.  -
 م.1973

 م.1968. بيروت: مطبعة المتني، تحت السنديانةسالمه، بولس.  -

 م.1963الكتاب اللبناني،  . بيروت: دار2. ط: حديث العشيةسالمه، بولس.  -

 م.1962. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1. ط: حكاية عمرسالمه، بولس.  -

 م.1973. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 2. ط: حكاية عمرسالمه، بولس.  -

. بيروت: دار مكتبة الحياة، خبز وملح في صميم المجتمعسالمه، بولس.  -
 م.1966

 م.1964بيروت: دار الحضارة،  .1. ط: عيد الستينسالمه، بولس.  -

 م.1973. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 3. ط: عيد الغديرسالمه، بولس.  -

 م.1971. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1. ط: في ذلك الزمانسالمه، بولس.  -

 م.1968. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1. ط: ليالي الفندقسالمه، بولس.  -

. بيروت: دار الكتاب 1. ط: عر بولس سالمهمختارات من شسالمه، بولس.  -
 م.1968اللبناني، 

م. 1973. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 3. ط: مذكرات جريحسالمه، بولس.  -
 نسختان.

 م.1968. بيروت: منشورات الرسل، 1. ط: مع المسيحسالمه، بولس.  -

 م.1963. بيروت: دار الشمالي للطباعة، ملحمة عيد الرياضسالمه، بولس.  -

. بيروت: الدار العربية 1. ط: األدب العربي في األندلسسالمه، علي محمد.  -
 م.1989للموسوعات، 

 م.1977. القاهرة: دار المعارف بمصر، إيليا أبو ماضيسليم، جورج ديمتري.  -
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. 1. ط: التقاطع المعرفي بين ميخائيل نعيمه وكمال جنبالطسليم، رياض.  -
 م.1998شر، لبنان: الدار الوطنية للدراسات والن

. دمشق: مطبعة محمد الكلمة المنقذة في مواقف إنسانية مختارةسليمان، أحمد.  -
 م.1978هاشم الكتبي، 

. بيروت: 1. ط: تطور الثقافة العلمية في لبنان ومصرسليمان، سهيل زكي.  -
 م.1987المؤسسة العربية للداراسات والنشر، 

. 1لسنة الثانوية األولى. ط: . االوافي في األدب العربيسليمان، سهيل وآخرون.  -
 م.1998بيروت: دار الفكر اللبناني، 

. السنة الثانوية الثانية للتعليم الوافي في األدب العربيسليمان، سهيل وآخرون.  -
 م.1999. بيروت: دار الفكر اللبناني، 1الثانوي. فرع اآلداب واإلنسانيات. ط: 

الصف: الثانوي الثاني. ط: . الوافي في األدب العربيسليمان، سهيل وآخرون.  -
 .2م. ج: 1994. بيروت: دار الفكر اللبناني، 1

 . مؤسسة رينه معّوض، ال ت.اإلنتخابات البلديةسليمان، عصام.  -

 م.2001. بيروت: الشركة العالمية للكتاب، أغاني تموزسليمان، فؤاد.  -

 م.1953. بيروت: دار األحد، اغاني تموزسليمان، فؤاد.  -

 م.2001. بيروت: الشركة العالمية للكتاب، لقناديل الحمراءاسليمان، فؤاد.  -

 م.2001. بيروت: الشركة العالمية للكتاب، بأقالمهمسليمان، فؤاد.  -

 م.2001. بيروت: الشركة العالمية للكتاب، تموزياتسليمان، فؤاد.  -

 م.2001. بيروت: الشركة العالمية للكتاب، درب القمرسليمان، فؤاد.  -

 م.1971. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 4. ط: رب القمردسليمان، فؤاد.  -

 م.2001. بيروت: الشركة العالمية للكتاب، في رحاب النقدسليمان، فؤاد.  -

 م.2001. بيروت: الشركة العالمية للكتاب، كلمات الذعةسليمان، فؤاد.  -
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 م.2001بيروت: الشركة العالمية للكتاب،  يا أمتي إلى أين؟سليمان، فؤاد.  -

 م.2001. بيروت: الشركة العالمية للكتاب، يوميات ورسائلان، فؤاد. سليم -

. بيروت: دار الكتاب 4. ط: األدب القصصي عند العربسليمان، موسى.  -
 م.1969اللبناني، 

. بيروت: دار الكتاب 4. ط: األدب القصصي عند العربسليمان، موسى.  -
 م.1969اللبناني، 

: منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، . دمشقالرواية السوريةسليمان، نبيل.  -
 م.1982

 .1994. الالذقية: دار الحوار للنشر، 5. ط: ثلج الصيفسليمان، نبيل.  -

. 2. ط: جرماني أو ملف البالد التي سوف تعيش بعد الحربسليمان، نبيل.  -
 م.1995الالذقية: دار الحوار للنشر، 

 م.1995ية: دار الحوار للنشر، . الالذق1. ط: حوارات وشهاداتسليمان، نبيل.  -

. الالذقية: دار الحوار للنشر، 1. ط: درج الليل... درج النهارسليمان، نبيل.  -
 م.2005

 م.2000. الالذقية: دار الحوار للنشر، 1. ط: سمر اللياليسليمان، نبيل.  -

 م.1994. الالذقية: دار الحوار للنشر، 1. ط: فتنة السرد والنقدسليمان، نبيل.  -

 .2001. الالذقية: دار الحوار للنشر، 2. ط: مجاز العشقن، نبيل. سليما -

. بيروت: 1. ط: رسم الشخصيات في روايات حنا منيمنةسماحة، فلایر.  -
 م.1999المؤسسة العربية للداراسات والنشر، 

. بيروت: منشورات غادة السّمان، 1. ط: الرواية المستحيلةسّمان(الـ)، غادة.  -
 م.1997
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. بيروت: منشورات غادة السّمان، 1. ط: تسكع داخل ُجرحٍ ادة. سّمان(الـ)، غ -
 م.1988

. بيروت: منشورات غادة السّمان، 5. ط: رحيل المرافئ القديمةسّمان(الـ)، غادة.  -
 م.1983

. بيروت: منشورات غادة السّمان، 8. ط: كوابيس بيروتسّمان(الـ)، غادة.  -
 م.2000

 م.1981بيروت: منشورات غادة السّمان،  .6. ط: ليل الغرباءسّمان(الـ)، غادة.  -

 م.1986. بيروت: منشورات غادة السّمان، 1. ط: ليلة المليارسّمان(الـ)، غادة.  -

 م.1993. بيروت: منشورات إبراهيم سمعان، أرزك ال يؤكلسمعان، إبراهيم.  -

 م.1963. بيروت: مطابع بيروت، المومس العذراءسمعان، إبراهيم.  -

 م.1985. بيروت: منشورات إبراهيم سمعان، ءقيالسمعان، إبراهيم.  -

 م.1989. بيروت: منشورات إبراهيم سمعان، لبالكسمعان، إبراهيم.  -

 م.1982. بيروت: منشورات إبراهيم كنعان، نيمسمعان، إبراهيم.  -

 م.1987. بيروت: منشورات إبراهيم سمعان، ِهجانسمعان، إبراهيم.  -

ترجمة: الكسندروس مطران  ية.تاريخ الكنيسة المسيحسميرنوف، أفغران.  -
 ].1964. ال مط. حمص، [9حمص وتوابعها. ط: 

ترجمة: الكسندروس مطران  تاريخ الكنيسة المسيحية.سميرنوف، أفغران.  -
 م.1964حمص وتوابعها. حمص: مطابع الفجر، 

. السنة الثالثة الثانوية الدليل الوافي في األدب العربيسّنو، هبة شبارو وآخرون.  -
 م.2004. بيروت: دار الفكر اللبناني، 1فروع. ط: لجميع ال

. ترجمة: الثورة الفرنسية. ماذا أعرف؟ المنشورات الثورة الفرنسيةسو بول، ألبير.  -
 العربية.
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. القاهرة: دار المعارف األدب العربي المعاصر في فلسطينسوافيري(الـ)، كامل.  -
 م.1979بمصر، 

. بيروت: دار ريحاني لجديدة في العربيةاألحرفية أو القواعد اسودا(الـ)، يوسف.  -
 م.1959للطباعة والنشر، 

 م.1962. ال مط، بيروت موجز األحرفيةسودا(الـ)، يوسف.  -

. ترجمة: طه حسين. بيروت: 4. ط: عن األدب التمثيلي اليونانيسوفوكليس.  -
 م.1989دار العلم للماليين، 

جمة: أحمد دمشقية. . تر 1. ط: الرومنطقية في األدب الفرنسيسولنيه، ف.ل.  -
 م.1960بيروت: منشورات عويدات، 

. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: أبحاث في النص الروائي العربيسويدان، سامي.  -
 م.2000

 م.2002. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: بدر شاكر السيَّابسويدان، سامي.  -

 م.1997. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: جسور الحداثة المعلقةسويدان، سامي.  -

. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: في النص الشعري العربيسويدان، سامي.  -
 م.1989

. بيروت: دار 1. ط: في داللية القصص وشعرية السردسويدان، سامي.  -
 م.1991اآلداب، 

 .2-1. مج: 1971. بيروت: دار العودة، الديوانسياب(الـ)، بدر شاكر.  -

. القاهرة: واتجاهه في األدبميخائيل نعيمه: منهجه في النقد سيد(الـ)، شفيع.  -
 م.1972عالم الكتب، 

. القاهرة: مطابع سجل 1. ط: مدرسة البصرة النحويةسيد(الـ)، عبد الرحمن.  -
 م.1968العرب، 
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. بيروت: دار الفكر  2. ط: علم النفس اإلجتماعيسيد(الـ)، فؤاد البهى.  -
 م.1955العربي، 

تونس: دار المعارف للطباعة،  .اللسانيات وتعليم اللغةسيد(الـ)، محمود أحمد.  -
 ال ت.

. اإلختصاص والمهنة تحوالت سريعة وخيارات صعبة، دور األسرةسيدة اللويزة:  -
 م.1998وقائع المؤتمر الثامن عشر، 

. البلدية سلطة محلية ومشاركة مدنية في القانون والممارسةسيدة اللويزة:  -
 م. نسختان.1998وقائع المؤتمر السابع عشر، 

 م.1998. وقائع المؤتمر الحادي عشر، الجامعة والعلم والعمليزة: سيدة اللو  -

 م.1998. وقائع المؤتمر الرابع عشر، الجامعة والمدينةسيدة اللويزة:  -

 م.1997. وقائع المؤتمر السابع، العائلة في لبنانسيدة اللويزة:  -

 م.1997. وقائع المؤتمر العاشر، العمل والمهن في لبنانسيدة اللويزة:  -

 . بيروت: دار الكتب الشعبية، ال ت.ة الملك سيف بن ذي يزنسير  -

 . بيروت: دار الكتب الشعبية، ال ت.سيرة بني هالل -

 م.1985. بيروت: دار الجيل، 1. ط: الكنديسيف، أنطوان.  -

 م.1996. بيروت: دار المشرق، أفعال اإلنسان وعمل اهللاسيفنار، كريستيان.  -

 م.1983بيروت: دار الرائد العربي، . عوائد العربسيور البولسي، بولس.  -

. بيروت: المزهر في علوم اللغة وأنواعهاسيوطي(الـ)، عبد الرحمن جالل الدين.  -
 .2–1دار الجيل، ال ت. مج: 
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 -ش  -

. بيروت: دار الجديد، 3. ط: أبعاد بال وطن. وطن بال جاذبيةشامي، جورج.  -
 م.1998

. بيروت: دار 3. ط: النَّمل األسود. ألواح صفراء. أعصاب من نارشامي، جورج.  -
 م.1998الجديد، 

 م.2000. بيروت: دار الجديد، 1. ط: عاشقة بألوان قوس قزحشامي، جورج.  -

 م.1998. بيروت: دار الجديد، 1. ط: هوقديشات آلو شامي، جورج.  -

. بيروت: 1. ترجمة: خليل شرف الدين. ط: تاريخ المسرحشانصوريل، ليون.  -
 م.1960منشورات دار عويدات، 

 .2003. بيروت: رياض الرّيس للكتب والنشر، أدونيس يستبيح بيروتشاوول، بول.  -

م. ج: 1972المصرية،  . القاهرة: مكتبة النهضة3. ط: مقارنة األديانشبلي، أحمد.  -
2–4. 

 م.1975. بيروت: المكتبة العصرية، 1. ط: أضواء على المسيحيةشبلي، رؤوف.  -

. القاهرة: دار نهضة مصر دراسات أدبية في الشعر األندلسيشبلي، سعد اسماعيل.  -
 للطبع والنشر، ال ت.

. بيروت: دار الجيل، 1. ط: حياة طارق بن زياد فاتح األندلسشبلي، محمود.  -
 م.1992

 م.1992. بيروت: دار الجيل، 1. ط: حياة طارق بن زيادشبلي، محمود.  -

. ترجمة: جورج طرابيشي. بيروت: دار مكتبة الحياة، ال خميس عذبشتاينبك، جون.  -
 ت.

 م.1985. بيروت: دائرة معارف الشرق، مشوار عمرشحرور لبنان.  -
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 .ياقالساق على الساق من ما هو الفار شدياق(الـ)، أحمد فارس.  -

الواسطة إلى معرفة أحوال مالطة وكشف المخبأ عن فنون شدياق(الـ)، أحمد فارس.  -
 م.2002. لبنان: مطبعة ألف، أوروبا

. مناهل األدب العربي: مختارات من أحمد فارس الشدياقشدياق(الـ)، أحمد فارس.  -
 بيروت: مكتبة صادر، ال ت.

داغر. الكويت: المجلس  . ترجمة: شربل1. ط: شمل تشابه ضائعشديد، أندريه.  -
 م.2001الوطني للثقافة والفنون، 

 . نسختان.1. ال مط، ال ت. ج: أزمنة الوفاءشديد، اسكندر.  -

. بيروت: دار الخّيال، 1. ط: حكايات الراوي الخيال جاغاناتشديد، اسكندر.  -
 م.1996

. جونيه: دار البستاني 1. ط: حكايات وأقاصيص لألرض الوردةشديد، اسكندر.  -
 م.1994نشر، لل

 م.1979. ال مط، مضى زمن العشقشديد، اسكندر.  -

 م.1978. بيروت: دار الطليعة، 2. ط: الجمر والرمادشرابي، هشام.  -

 م.1971. بيروت: دار النهار للنشر، المثقفون العرب والغربشرابي، هشام.  -

الًة وأديبًا ومؤرِّخاً شرارة، إحسان.  - لمنهل، . بيروت: دار ا1. ط: حسن األمين: رحَّ
 م.2006

. بيروت: المؤسسة 1. ط: مدخل إلى األدب الروسيشرارة، حياة ومحمد يونس.  -
 م.1978العربية للدراسات والنشر، 

 . بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر،2. ط: إذا األيام أغسقتشرارة، حياة.  -
 م.2002

 م.1979ات والنشر، . بيروت: المؤسسة العربية للدراس1. ط: بيلينسكيشرارة، حياة.  -
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 م.1979. بيروت: دار الطليعة، 2. ط: تولستوي فناًناشرارة، حياة.  -

. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 1. ط: من ديوان الشعر الروسيشرارة، حياة.  -
 م.1983والنشر، 

 م.1964. بيروت: دار صادر، ابراهيم طوقانشرارة، عبد اللطيف.  -

 . بيروت: دار بيروت، ال ت.غيراألخطل الصشرارة، عبد اللطيف.  -

 م.1964. بيروت: دار صادر، الرصافيشرارة، عبد اللطيف.  -

 م.1965. بيروت: دار صادر، الشابيشرارة، عبد اللطيف.  -

 م.1982. بيروت: دار بيروت، الياس أبو شبكةشرارة، عبد اللطيف.  -

 م.1965. بيروت: دار صادر، الياس أبو شبكةشرارة، عبد اللطيف.  -

 م.1990. بيروت: دار صادر، حكمة التاريخ، عبد اللطيف. شرارة -

 م.1965. بيروت: دار صادر، مي زيادةشرارة، عبد اللطيف.  -

شراياك، هارلو. هل لك في سيكارة! ترجمة: ابراهيم ناصر سويدان. بيروت: دار  -
 الشرق األوسط للطبع والنشر، ال ت.

. بيروت: . كتاب المعلم)4(ومبادئ العربية في الصرف والنحشرتوني(الـ)، رشيد.  -
 م.1957المطبعة الكاثوليكية، 

. بيروت: المطبعة الكاثوليكية، مبـادئ العربيـة في الصرف والنحـوشرتوني(الـ)، رشيد.  -
 م.1957

. بيروت: دار 17. ط: مبادئ العربية في الصرف والنحوشرتوني(الـ)، رشيد.  -
 م.1989المشرق، 

. ط: )1990 – 1960ديولوجيا في العالم العربي (الثقافة واإليشرف الدين، فهمية.  -
 م.1993. بيروت: دار اآلداب، 1
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. مصر: الشركة المصرية العالمية 1. ط: أدب السيرة الذاتيةشرف، عبد العزيز.  -
 م.1992للنشر، 

. بيروت: دار العودة، 2. ط: أغنيات على الطريق الطويلّشرفي(الـ)، محمد.  -
 م.1981

 م.1981. بيروت: دار العودة، 1. ط: ّب دموع والحب ثورةالحّشرفي(الـ)، محمد.  -

 م.1981. بيروت: دار العودة، 1. ط: الحب مهنتيّشرفي(الـ)، محمد.  -

 م.1981. بيروت: دار العودة، 1. ط: دموع الشرانقّشرفي(الـ)، محمد.  -

 م.1981. بيروت: دار العودة، 1. ط: من أجلهاّشرفي(الـ)، محمد.  -

 م.1980. بيروت: دار العودة، 2. ط: منها وٕاليهاّشرفي(الـ)، محمد.  -

 م.1981. بيروت: دار العودة، 1. ط: ولها أغّنيّشرفي(الـ)، محمد.  -

 م.1953. بغداد: مطبعة المعارف، عواطف وعواصفشرقي(الـ)، علي.  -

. القاهرة: من جماعة الديوان في القاهرة إلى مجلة شعر في بيروتشريح، محمود.  -
 م.1996ة، دار السالم للطباع

 . نسختان.2 – 1. بيروت: دار صادر، ال ت. مج: الديوانشريف(الـ)، الرضي.  -

. بيروت: المؤسسة الجامعية 1. ط: منهجية الترجمة التطبيقيةشريم، ميشال.  -
 م. نسختان.1982للدراسات والنشر، 

. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: عام من الرواية النسائية العربية 100شعبان، بثينة.  -
 م.1999

 . بيروت: دار الفارابي. ال ت.الفلسطينياتشعبان، عوض.  -

 . ال مط، ال ت.في المسرحشفقي(الـ)، محمد عبداهللا.  -

 م.1979. بيروت: مطبعة فغالي، عذاب وانتظارشكراهللا، جورج.  -

 م.1981. بيروت: مطبعة فغالي، قمر الزمان والليلشكراهللا، جورج.  -
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. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1: . طالماركسية واألدبشكري، غالي.  -
 م.1979

 م.1982. بيروت: دار اآلفاق، 3. ط: المنتميشكري، غالي.  -

. بيروت: دار إبن 2. ط: ثورة المعتزل: دراسة في أدب توفيق الحكيمشكري، غالي.  -
 م.1973خلدون، 

ت . بيروت: منشورا2. ط: سالمة موسى وأزمة الضمير العربيشكري، غالي.  -
 م.1965المكتبة العصرية، 

 م.1986القاهرة: دار المعارف بمصر،  شعرنا الحديث إلى أين؟شكري، غالي.  -

. بيروت: دار المتوسط للنشر، 1ط:  ماذا تبقى من طه حسين؟شكري، غالي.  -
 م.1974

. بيروت: دار الشروق، 1. ط: نجيب محفوظ: إبداع نصف قرنشكري، غالي.  -
 م.1989

 م.1996. بيروت: دار الساقي، 2. ط: الحافيالخبز شكري، محمد.  -

 م.1994. بيروت: دار الساقي، 2. ط: الشّطارشكري، محمد.  -

 م.2000. بيروت: دار الساقي، 1. ط: وجوهشكري، محمد.  -

 م.1986. بيروت: دار العلم للماليين، 6. ط: األدب األندلسيشكعة(الـ)، مصطفى.  -

. بيروت: دار 2. ط: اإلسالمية األدب في موكب الحضارةشكعة(الـ)، مصطفى.  -
 م.1974الكتاب اللبناني، 

. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1. ط: المغرب واألندلسشكعة(الـ)، مصطفى.  -
 م.1987

 م.1992. بيروت: دار األخطل، زهرة الجمالياشكور، جورج.  -

 م.1978. بيروت: مطابع نصراهللا، كلمات للحلوينشكور، جورج.  -
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. سلسلة القصص التربوية اإلجتماعية. دار مكتبة الصغار، ممنوع الفشلشالال، بيار.  -
 ال ت.

 . دار مكتبة الصغار، ال ت.حول البيئةشالال، بيار.  -

. سلسلة القصص التربوية اإلجتماعية. دار طارق في المخيم الكشفيشالال، بيار.  -
 مكتبة الصغار، ال ت.

قصص التربوية اإلجتماعية. دار . سلسلة الطارق والبيئة التحدي الكبيرشالال، بيار.  -
 مكتبة الصغار، ال ت.

 . دار مكتبة الصغار، ال ت.طارق والسالمة العامةشالال، بيار.  -

. سلسلة القصص التربوية اإلجتماعية. دار مكتبة طارق والمروءةشالال، بيار.  -
 الصغار، ال ت.

 ، ال ت.. جونيه: مركز أدونيس لإلعالم والتوثيقحنين الذكرياتشالال، نزيه.  -

. جونيه: مركز أدونيس لإلعالم والتوثيق، 1. ط: األمور المستعجلةشالال، نعيم.  -
 .1م. ج: 1982

. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 8. ط: كيف تكتب بحثًا أو رسالةشلبي، أحمد.  -
 م.1974

 م.1993. الكويت: عالم المعرفة. األدب األفريقيشلش، علي.  -

 م.1987. بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، غانيجمال الدين األفشلش، علي.  -

 م.1990. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: نجيب محفوظ الطريق والصدىشلش، علي.  -

 م.1986. بيروت: دار الحكمة، 1. ط: جميل بثينةشلق، علي.  -

. بيروت: دار المسيرة، 1. ط: نجيب محفوظ في مجهولة المعلومشلق، علي.  -
 م.1979

 م.1979. بيروت: مطبعة الحرية، المطلق معشليطا، الياس.  -
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 م.1980. جونيه: مكتبة الشمالي، تراتيل دينيةشمالي(الـ)، لبيب جورج.  -

. النبطية: مركز هاي تاك 1. ط: إنتخابات الرئاسة في لبنانشمس الدين، طريف.  -
 م.1995الجديد، 

ب، . بيروت: دار اآلدا2. ط: أناديك يا ملكي وحبيبيشمس الدين، محمد علي.  -
 م.1984

. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: طيور إلى الشمس المّرةشمس الدين، محمد علي.  -
 م.1984

. بيروت: المؤسسة العربية 2. ط: قصائد إلى حبيبتي آسياشمس الدين، محمد علي.  -
 م.1983للدراسات والنشر، 

. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: البطل في ثالثية سهيل إدريسشملي(الـ)، سهيل.  -
 م.1998

. ترجمة: خالد الجبيلي. 1. ط: السيد ابراهيم وأزهار القرآنشميدت، إريك إيمانويل.  -
 م.2004دمشق: دار ورد للطباعة، 

 . ال مط، ال ت.القاهرة قصص وحكاياتشميس، عبد المنعم.  -

. بيروت: دار مارون عبود، 2. ط: فلسفة النشوء واإلرتقاءشميل(الـ)، شبلي.  -
 م.1983

. تحقيق: أسعد رزق. بيروت: دار الحمراء، 1. ط: دث وخواطرحواشميل، شبلي.  -
 م.1991

. تحقيق: أسعد رزق. بيروت: دار 1. ط: كتابات سياسية وٕاصالحيةشميل، شبلي.  -
 م.1991الحمراء للطباعة والنشر، 

 م.1991. لبنان: دار نظير عبود، مباحث علمية واجتماعيةشميل، شبلي.  -

. ترجمة: سامر عبود. بيروت: منشورات الملكوت اإلفخارستيا سرشميمن، الكسندر.  -
 م.1993النور، 
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 م.1962. القاهرة: مكتبة القاهرة الحديثة، 3. ط: المعرفةشنيطي(الـ)، محمد فتحي.  -

. بيروت: مطبعة مينت 1. ط: المنطق ومناهج البحثشنيطي(الـ)، محمد فتحي.  -
 م.1969برس، 

. القاهرة: مكتبة 1. ط: والمعاصرةفي الفلسفة الحديثة شنيطي(الـ)، محمد فتحي.  -
 م.1986القاهرة الحديثة، 

. ال مط، 1. ط: المنحى الوجودي في القصة اللبنانية المعاصرةشهوان، جوزيف.  -
 م.1982

. ترجمة: كامل يوسف حسين. بيروت: 2. ط: الموت في الفكر الغربيشورون، جاك.  -
 م.2000المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

 . ترجمة: صالح أبو الوليد. منشورات: ماذا أعرف العربية؟اللغة والفكر ول.پشوشار،  -

–1م. ج: 1995. تحقيق إميل كبا. بيروت: دار الجيل، 1. ط: الديوانشوقي، أحمد.  -
2–3–4. 

 .4–3–2–1. بيروت: دار الكتاب العربي، ال ت. ج: الشوقياتشوقي، أحمد.  -

م. ج: 1946دار الكتب المصرية،  . القاهرة: مطبعةالمسـرح الشعـريشوقي، أحمد.  -
1–2–3–4–5. 

 م.1947. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، أبي شوقيشوقي، حسين.  -

 م.2001. بيروت: رياض الرّيس للكتب والنشر، 1. ط: أيام مضتشومان، أحمد.  -

 م.1994. بيروت: مطبعة الحرية، حب وحنينشويري، جوزف فضل اهللا.  -

. بيروت: مطبعة منية الحديثة، 1. ط: األشياءالحب أجمل شيا، سامي يوسف.  -
 م.1994

. بيروت: منشورات بحسون الثقافية، 1. ط: فلسفة ميخائيل نعيمهشيَّا، محمد شفيق.  -
 م.1979
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. التعليم الثانوي: السنة الثالثة: فرع اآلداب الفلسفة العامةشيَّا، محمد وآخرون.  -
 م.2000وث واإلنماء، . بيروت: المركز التربوي للبح1واإلنسانيات. ط: 

 م.1979. بيروت: مؤسسة نوفل، 1. ط: 12العنبر رقم شيبوب، إدفيك.  -

. بيروت: دار العلم 1. ط: البالغة العربية في ثوبها الجديدشيخ أمين، بكري.  -
 م.1979للماليين، 

. بيروت: دار العلم 1. ط: البالغة العربية في ثوبها الجديدشيخ أمين، بكري.  -
 .1م. ج: 1979للماليين، 

. بيروت: دار مكتبة الحركة األدبية في المملكة العربية السعوديةشيخ أمين، بكري.  -
 الحياة، ال ت.

. بيروت: 11. ط: الحركة األدبية في المملكة العربية السعوديةشيخ أمين، بكري.  -
 م.2002دار العلم للماليين ، 

 م.1994اآلداب،  . بيروت: دار1. ط: أكنس الشمس عن السطوحشيخ(الـ)، حنان.  -

 م.2001. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: إنها لندن، يا عزيزتيشيخ(الـ)، حنان.  -

 م.2003. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: امرأتان على شاطئ البحرشيخ(الـ)، حنان.  -

 م.1996. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: بريد بيروتشيخ(الـ)، حنان.  -

 م.1989ت: دار اآلداب، . بيرو 2. ط: حكاية زهرةشيخ(الـ)، حنان.  -

 م.2005. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: حكايتي شرح يطولشيخ(الـ)، حنان.  -

 م.1996. بيروت: دار اآلداب، 2. ط: مسك الغزالشيخ(الـ)، حنان.  -

. بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، 1. ط: وردة الصحراءشيخ(الـ)، حنان.  -
 م.1982

. بيروت: المؤسسة العربية 1. ط: في األدب العربياإلنتحار شيخ(الـ)، خليل.  -
 م.1997للدراسات والنشر، 
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. تجديد: فؤاد افرام البستاني. بيروت: المطبعة 3. ط: المجاني الحديثةشيخو، لويس.  -
 م.1966الكاثوليكية، 

م. ج: 1992. بيروت: دار المشرق، مجـاني األدب في حدائـق العربشيخو، لويس.  -
1–2–3–4–5–6. 
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 -ص  -

. بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات 1. ط: إصبع، وال، ووجه آخر، جوزف. صادق -
 م.1982والنشر، 

. بيروت: المجلس الثقافي للبنان الجنوبي، 1. ط: حجارة الضوء، حبيب. صادق -
 م.1988

 م.1988. ال مط، الغضب اإللهي، محمد توفيق. صادق -

وت: دار نسرين للطباعة والنشر، . بير 2. ط: اللمى والسيف، محمد توفيق. صادق -
 م.1998

. بيروت: دار العلم للماليين، 6. ط: دراسات في فقه اللغةصالح(الـ)، صبحي.  -
 م.1976

. بيروت: دار العلم للماليين، 17. ط: مباحث في علوم القرآنصالح(الـ)، صبحي.  -
 م.1988

 م.1969. بيروت: دار العودة، 2. ط: اآلثار الكاملةصالح، الطيب.  -

 م.1971. بيروت: دار العودة، 1. ط: بندر شاه ضو البيتصالح، الطيب.  -

 م.1988. بيروت: دار العودة، عرس الزينصالح، الطيب.  -

 م.1969. بيروت: دار العودة، 2. ط: موسم الهجرة إلى الشمالصالح، الطيب.  -

 م.1961. القاهرة: دار القلم، الفنون الشعبيةصالح، رشدي.  -

. 1. ط: عبد الوهاب البياتي من باب الشيخ إلى قرطبةخرون. ، وليد غائب وآصالح -
 م.1992بيروت: دار الحداثة للطباعة والنشر، 

 م.2006. بيروت: دار الساقي، 4. ط: بنات الرياض، رجاء عبداهللا. صانع(الـ) -

 م.1955. بيروت: دار الصراع الفكري، 1. ط: لبنان الطائفي، أنيس. صايغ -



- 2 - 

. بيروت: الدار الشرقية للطباعة والنشر، ة على جبرانأضواء جديد، توفيق. صايغ -
 م.1966

 م.1959. بيروت: دار الفرح، 1. ط: سعيد عقل وأشياء الجمال، جوزف. صايغ -

 . بيروت: دار الكتاب اللبناني، ال ت.النسمات، سلمى. صايغ -

 م.1992، صباح. الكويت: دار سعاد ال1. ط: آخر السيوف(الـ)، سعاد. صباح -

للنشر والتوزيع،  صباح. الكويت: دار سعاد الإليك يا ولديسعاد.  (الـ)،صباح -
 م.1994

للنشر والتوزيع،  صباح. الكويت: دار سعاد ال9. ط: ُأمنية(الـ)، سعاد. صباح -
 م.1994

للنشر  صباح. الكويت: دار سعاد ال1. ط: امرأة بال سواحل(الـ)، سعاد. صباح -
 م.1994والتوزيع، 

للنشر  صباح. الكويت: دار سعاد العاجلة إلى وطني برقيات(الـ)، سعاد. صباح -
 م.1994والتوزيع، 

، صباح. الكويت: دار سعاد ال1. ط: في البدء كانت األنثى(الـ)، سعاد. صباح -
 م.1992

 م.1992، صباح. الكويت: دار سعاد ال1. ط: قصائد حب(الـ)، سعاد. صباح -

لكويت: دار سعاد . ا3. ط: هل تسمحون لي أن أحب وطني(الـ)، سعاد. صباح -
 م.1994، صباحال

. بيروت: 1. ط: القصص الشعبي في مؤلفات سالم الراسي(الـ)، محمد علي. صباح -
 م.1990دار الفكر اللبناني، 

 م.2002. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: مريم الحكايا، علوية. صبح -

 م.1975. مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، الّسحار، عبد المنعم. صبحي -
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. بيروت: دار الطليعة، 1. ط: الكون الشعري عند نزار قباني، محي الدين. بحيص -
 م.1977

. بيروت: 1. ط: دراسات ضد الواقعية في األدب العربي، محي الدين. صبحي -
 م.1980المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

. بيروت: دار الخيال، 1. ط: نزار قباني، شاعرًا وٕانساًنا، محي الدين. صبحي -
 م.2000

 م.1974. بيروت، حلقة دراسية حول عاشوراء(الـ)، موسى وآخرون. صدر -

 م.1985. ال ب، دار الكتب والوثائق القومية، صابرين، جاذبية. صدقي -

 م.1957. القاهرة: دار المعارف بمصر، ألحان ألحان، عبد الرحمن. صدقي -

 لقلم، ال ت.. القاهرة: دار االشرق واإلسالم في أدب جوته، عبد الرحمن. صدقي -

. مصر: الهيئة المصرية العامة المسرح في العصور الوسطى، عبد الرحمن. صدقي -
 للتأليف والنشر، ال ت.

 م.1947. القاهرة: دار المعارف بمصر، تشيخوف، نجاتي. صدقي -

 م.1956. القاهرة: دار المعارف بمصر، مكسيم غوركى، نجاتي. صدقي -

. بيروت: المؤسسة الجامعية 1. ط: ه وبنيتهالزمان: أبعاد(الـ)، عبد اللطيف. صديقي -
 م.1995للدراسات والنشر، 

. بيروت: دار العلم للماليين، 1. ط: يعقوب صروف العالم واإلنسانصروف، فؤاد.  -
 م.1960

 م.1983. بيروت: دار النهار للنشر، الدين والمجتمع رؤية مستقبلية، أديب. صعب -

. بيروت: دار النهار للنشر، 2: . طمملكتي ليست من هذا العالم، أديب. صعب -
 م.1981
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. بيروت: دار ماهر، أمين الريحاني بين األدب والسياسة، سهام عبدو. صعب -
 م.2001

 م.1966. بيروت: دار الثقافة، 1. ط: توشيح التوشيح(الـ)، صالح الدين. صفدي -

 م.1961. بيروت: دار الطليعة، 1. ط: ثائر محترف، مطاع. صفدي -

 . بيروت: دار مكتبة الحياة، ال ت.آسيا رياح، خديجة. صفوت -

. بيروت: منشورات 2. ط: مفاهيم حديثة للمناهج الدراسية، محمد جمال. صقر -
 م.1971جامعة بيروت العربية، 

. بيروت: شركة 2. ط: أحمد فارس الشدياق، آثاره وعصره(الـ)، عماد. صلح -
 م.1987المطبوعات للتوزيع والنشر، 

. بيروت: 5. ط: ت الشدياق في كتاب الساق على الساقإعترافا(الـ)، عماد. صلح -
 م.1982دار الرائد العربي، 

 . دير سيدة البلمند.صلوات(الـ) اليومية األرثوذكسية -

 م.1989. بيروت: الشركة العالمية للكتاب، تاريخ الفلسفة العربية، جميل. صليبا -

منشورات عويدات،  . بيروت:2. ط: مستقبل التربية في العالم العربي، جميل. صليبا -
 م.1967

 م.2005. بيروت: دار نلسن، 1. ط: صدى الكالم الغائب، رلى. صليبا -

 .2003. بيروت: دار نلسن، 1. ط: ظالل المتاهات، رلى. صليبا -

 م.2001. بيروت: مؤسسة نوفل، كأنه السؤال، رلى. صليبا -

 ت. . بيروت: دار الكتاب اللبناني، الصور من الحياة(الـ)، شاهين. صليبي -

. عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع، 1. ط: البحث عن يسوع(الـ)، كمال. صليبي -
 م.1999

 م.1969. بيروت: دار النهار للنشر، 2. ط: تاريخ لبنان الحديث(الـ)، كمال. صليبي -
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 م.1991. بيروت: دار النهار للنشر، 7. ط: تاريخ لبنان الحديث(الـ)، كمال. صليبي -

 . عين الرمانة: مطابع تكنو برس، ال ت.ةموقف لحظ، ايلي. صليبي -

. بيروت: المؤسسة العربية 1. ط: المنزل ذو المدخل الواطئ، ابراهيم. صموئيل -
 م.2002للدراسات والنشر، 

 م.1963. بيروت: دار الثقافة، المسرح اإلنماء، يعقوب. صنوع -

ات دار . بيروت: منشور 1. ط: أحمد فارس الشدياق، حياته وآثاره، ميخائيل. صوايا -
 م.1962الشرق الجديد، 

. المنهج الحديث في األدب العربي السنة: الثانوية األولى، ديب وآخرون. صوفان -
 بيروت: منشورات لجنة التأليف األدبي، ال ت.

. بيروت: معهد اإلنماء العربي، 2. ط: اإلنماء التربوي، أحمد وآخرون. صيداوي -
 م.1982

. 1. ط: 1995 - 1975الحرب اللبنانية النظرة الروائية إلى ، رفيق. صيداوي -
 م.2003بيروت: دار الفارابي، 
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 -ض  -

 م.1999. الكويت: عالم المعرفة، النهضة العربية والنهضة اليابانية، مسعود. ضاهر -

. بيروت: دار النسر المحلق الداهشية وأثر األخالق في حياة األمم، نقوال. ضاهر -
 م.1973للطباعة، 

. بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، 1. ط: إنسي السيارة(الـ)، رشيد. ضعيف -
 م.2002

. بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات 1. ط: أنسي يلهو مع ريتا)، رشيد. (الـضعيف -
 م.1983والنشر، 

 م.2001. بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، 2. ط: أهل الظل(الـ)، رشيد. ضعيف -

 م.2001. بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، 2. ط: المستبد(الـ)، رشيد. ضعيف -

. بيروت: رياض الريس للكتب 1. ط: ريبتصطفل ميريل ست(الـ)، رشيد. ضعيف -
 م. نسختان.2001والنشر، 

. بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، 2. ط: تقنّيات البؤسضعيف(الـ)، رشيد.  -
 م.2001

. بيروت: رياض الريس للكتب 2. ط: عزيزي السيد كواباتا(الـ)، رشيد. ضعيف -
 م.2001والنشر، 

. بيروت: رياض الريس للكتب 1. ط: هعودة األلماني إلى رشد(الـ)، رشيد. ضعيف -
 .2005والنشر، 

 م.1991. بيروت: مختارات، 1. ط: غفلة التراب(الـ)، رشيد. ضعيف -

. بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، 2. ط: غفلة التراب(الـ)، رشيد. ضعيف -
 م.2001
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. بيروت: رياض 2. ط: فسحة مستهدفة بين النعاس والنوم(الـ)، رشيد. ضعيف -
 م.2001كتب والنشر، الريس لل

م. 1999. بيروت: دار النهار للنشر، 1. ط: ليرننغ إنغِلش(الـ)، رشيد. ضعيف -
 نسختان.

 م.1998. بيروت: دار النهار للنشر، 1. ط: ليرننغ إنغِلش(الـ)، رشيد. ضعيف -

. بيروت: رياض الريس للكتب 1. ط: معبد ينجح في بغداد(الـ)، رشيد. ضعيف -
 م.2005والنشر، 

 م.1997. بيروت: المسار للنشر، 1. ط: ناحية البراءةـ)، رشيد. (الضعيف -

. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1. ط: أسرار وخفايا األرض(الـ)، عبد القادر. ضللي -
 م.1983

. جونيه: مطبعة 1. ط: تاريخ الموارنة الديني والسياسي والحضاري، بطرس. ضو -
 م.1987فؤاد بيبان، 

 م.1980. بيروت: دار الحداثة، 1. ط: ة المملوكيةالدول، أنطوان خليل. ضومط -

 . بيروت: دار صادر، ال ت.العقل والقلب، اميل حبر. ضومط -

 م.1956. بيروت: المطبعة الكاثوليكية، توما األكويني، ميخائيل. ضومط -

 م.1959. القاهرة: دار المعارف بمصر، 2. ط: إبن زيدونضيف، شوقي.  -

. القاهرة: دار المعارف 5. ط: ر في مصراألدب العربي المعاصضيف، شوقي.  -
 م.1974بمصر، 

 م.1972. القاهرة: دار المعارف بمصر، البحث األدبيضيف، شوقي.  -

. القاهرة: دار المعارف بمصر، 4. ط: البالغة تطور وتاريخضيف، شوقي.  -
 م.1977

. القاهرة: دار المعارف 5. ط: التطور والتجديد في الشعر األمويضيف، شوقي.  -
 م.1973، بمصر
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 م.1956. القاهرة: دار المعارف، الرحالتضيف، شوقي.  -

 م.1996. القاهرة: دار المعارف بمصر، 17. ط: العصر اإلسالميضيف، شوقي.  -

م]. 1963. القاهرة: دار المعارف بمصر، [2. ط: العصر اإلسالميضيف، شوقي.  -
 نسختان.

 م.1961. القاهرة: دار المعارف بمصر، العصر الجاهليضيف، شوقي.  -

 . القاهرة: دار المعارف بمصر، ال ت.العصر العباسي األولضيف، شوقي.  -

. القاهرة: دار المعارف بمصر، 8. ط: العصر العباسي األولضيف، شوقي.  -
 م.1982

. القاهرة: دار المعارف بمصر، 2. ط: العصر العباسي الثانيضيف، شوقي.  -
 م.1975

. القاهرة: دار المعارف 7. ط: الفن ومذاهبه في الشعر العربيضيف، شوقي.  -
 م.1969بمصر، 

 م.1971. القاهرة: دار المعارف بمصر، 6. ط: الفن ومذاهبهضيف، شوقي.  -

 م.1968. القاهرة: دار المعارف بمصر، المدارس النحويةضيف، شوقي.  -

. القاهرة: دار المعارف 2. ط: دراسات في الشعر العربي المعاصرضيف، شوقي.  -
 م.1959بمصر، 

 م.1953. القاهرة: دار المعارف بمصر، شوقي شاعر العصر الحديثشوقي.  ضيف، -

 م.1980. القاهرة: دار المعارف بمصر، عصر الدول واإلماراتضيف، شوقي.  -

 م.1971. القاهرة: دار المعارف بمصر، فصول في الشعر ونقدهضيف، شوقي.  -

 م.1966، . القاهرة: دار المعارف بمصر2. ط: في النقد األدبيضيف، شوقي.  -

 م.1964. القاهرة: دار المعارف بمصر، مع العقادضيف، شوقي.  -
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 -ط  -

 م.1963. بيروت: دار صادر، الديوانطائي(الـ)، حاتم.  -

 م.1990. بيروت: دار العلم للماليين، 20. ط: طارق بن زياد -

. ترجمة: متري بولس. بيروت: دار الفكر اللبناني، 1. ط: جنى الثمار. طاغور -
 م.2000

 .م2000. ترجمة: يوحنا قمير. بيروت: دار المشرق، 1. ط: جنى الثمار. طاغور -

. ترجمة: بديع حّقي. بيروت: دار العلم للماليين، 3. ط: سّلة الفاكهة. طاغور -
 م.2005

. ترجمة: بديع حقي. 5. ط: روائع طاغور في الشعر والمسرح، رابندرانات. طاغور -
 م.1984بيروت: دار العلم للماليين، 

ليف والنشر، . بيروت: التعاونية اللبنانية للتأ1. ط: سلة الفاكهة، رابندرانات. طاغور -
 م.2000

. بيروت: المؤسسة العربية 3. ط: منهج البحث األدبيطاهر(الـ)، علي جواد.  -
 م.1979للدراسات والنشر، 

 م.1985. مصر: دار الهالل، مسرحيات مصرية 10طاهر، بهاء.  -

 م. نسختان.1999. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: خالتي صفّية والديرطاهر، بهاء.  -

 م.1999. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: حىقالت ضطاهر، بهاء.  -

 م.1992. مصر: دار الهالل، 3. ط: مجموعة أعمالطاهر، بهاء.  -

 م.1972. بيروت: دار العودة، 5. ط: البيان العربيطبانه، بدوي.  -

. بيروت: دار 1. ط: أسس البحوث الجامعية اللغوية واألدبيةطحان، ريمون وغيره.  -
 م.1985الكتاب اللبناني، 



- 2 - 

. بيروت: دار الكتاب 1. ط: األدب المقارن واألدب العامريمون وغيره. طحان،  -
 م.1972اللبناني، 

. بيروت: دار الكتاب 1. ط: فنون التقعيد وعلوم األلسنيةطحان، ريمون وغيره.  -
 .]م1982اللبناني، [

. بيروت: دار 2. ط: مصطلح األدب اإلنتقادي المعاصرطحان، ريمون وغيره.  -
 م.1984 الكتاب اللبناني،

 م.1970. بيروت: المطبعة الكاثوليكية، اللغة العربية والبنيانيةطحان، ريمون.  -

 م.2003. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: نقرات الظباء، ميرال. طحاوي(الـ) -

. بيروت: رياض الريس للكتب 1. ط: أحمد فارس الشدياق، فواز وغيره. طرابلسي -
 م.1995والنشر، 

. بيروت: دار الطليعة، 2. ط: رحلة نجيب محفوظ الرمزيةاهللا في ، جورج. طرابيستي -
 م.1978

. بيروت: دار الطليعة، 2. ط: شرق وغرب، رجولة وأنوثة، جورج. طرابيستي -
 م.1979

. بيروت: 1. دراسة في أدب توفيق الحكيم. ط: لعبة الحلم والواقع، جورج. طرابيستي -
 م.1972دار الطليعة، 

. بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، األوراق الشاعر القروي آخر، جورج. طراد -
 م.2000

 . أنطلياس: دار الفكر الطليق، ال ت.مفكرة مسافر، جورج. طراد -

 م.2001. ال مط، 1. ط: دموع المرايه، طوني. طراد -

 .صورة المرأة في شعر ميشال طراد، طوني. طراد -

 م.1986. بيروت: دار لحد خاطر، الغراب األعورطراد، ميشال.  -
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 م.1997. بيروت: دار لحد خاطر، المركب التّايه، ميشال. طراد -

 م.1978. بيروت: دار النهار للنشر، 2. ط: جلنارطراد، ميشال.  -

 م.1993. بيروت: دار لحد خاطر، 2. ط: دوالبطراد، ميشال.  -

 م.1986. بيروت: دار لحد خاطر، عربيي مخلعاطراد، ميشال.  -

 م.1992لحد خاطر،  . بيروت: دارعيد الشحادينطراد، ميشال.  -

 م.1993. بيروت: دار لحد خاطر، وردي بإيد الريحطراد، ميشال.  -

التعصب العنصري والديني في األندلس وانعكاساته على األدب طربيه، جرجي.  -
 م.1986. جونيه: مطبعة فؤاد بيبان، 1. ط: واألساطير

ب اللبناني، . بيروت: دار الكتا1. ط: الوجودية وأثرها في األندلسطربيه، جرجي.  -
 م.1983

. لبنان: مطابع سلسلة ندوات الملتقى الثقافي في تنورين وجبيلطربيه، جرجي.  -
 .3 – 2 – 1م. مج: 1994شركة الطبع والنشر اللبنانية، 

. عمشيت: مركز كرم للطباعة، 1. ط: شهادات أمام محكمة القرنطربيه، جرجي.  -
 م. نسختان.1986

. عمشيت: مركز كرم للطباعة، 1. ط: ور السبععاشًقا حوريات البحطربيه، جرجي.  -
 م. نسختان.1986

وجوه الشبه بين لبنان واألندلس والعبرمن األمس إلضاءة المستقبل طربيه، جرجي.  -
 م.1987. جونيه: مطبعة فؤاد بيبان، 1. ط: اللبناني

 م.2001. بيروت: مطبعة المتني، 1. ط: إبتهاالت إلى أميرة القرى، جورج. طربيه -

. جبيل: الملتقى 1. ط: سلسلة ندوات الملتقى الثقافي الموسوعية، جورج. طربيه -
 .12-11-10-9-8م. ج: 2002الثقافي، 

 م.2001. بيروت: ال مط، 1. ط: شاعرًا وجوديًا بأقالم عارفيه، جورج. طربيه -
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 م.2001. بيروت: مطبعة المتني، 1. ط: مكاشفات العرَّاف، جورج. طربيه -

 . ال مط، ال ت.تجميلجراحة الطربيه، فايز.  -

 م.1989. بيروت: منشورات النور، الوعظ، بولس. طرزي -

 . ال مط، ال ت.في سبيل تيسير العربية وتحديثهاطرزي، فؤاد.  -

 م.1982. بيروت: دار بيروت للطباعة والنشر، الديوانطرفة بن العبد.  -

شر، . بيروت: دار الحداثة للطباعة والن1. ط: أساطير الجسدطنوس، جان نعوم.  -
 م.1999

. بيروت: دار الكتب 1. ط: قراءة نفسية في أدب إملي نصراهللا، جان نعوم. طنوس -
 م.2002الحديثة، 

 م.1994. بيروت: دار الكتب العلمية، 1. ط: توفيق يوسف عوادطنوس، جان.  -

 م.1947. مصر: دار احياء الكتب العربية، 1. ط: شرق وغربطه، علي محمود.  -

 م.1984. جونيه: مطابع الكريم الحديثة، ذه الكلماتإشرح هطوبيَّا، جوزيف.  -

 م.1971. جونيه: مطابع الكريم الحديثة، اإلسم اآلخر هللاطوبيَّا، جوزيف.  -

 م.1973. جونيه: مطابع الكريم الحديثة، الكاريكاتورطوبيَّا، جوزيف.  -

 م.1972. جونيه: مطابع الكريم الحديثة، جبال المرجانطوبيَّا، جوزيف.  -

 م.1982. جونيه: مطابع الكريم الحديثة، قناطر السوسنجوزيف.  طوبيَّا، -

 م.1983. جونيه: مطابع الكريم الحديثة، ُلْبَناَلمُ طوبيَّا، جوزيف.  -

 م.1985. ال مط، أبناء الصمتطوبيَّا، مجيد.  -

 م.1979. ال مط، 1. ط: أغاني الجريح، بولس العاصي. طوق -

 . نسختان.1970، . ال مطالهارب من نفسه، بولس العاصي. طوق -

 م. نسختان.1974. ال مط، بيادر كانون، بولس العاصي. طوق -
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 م.1973. ال مط، رسائل من الموتى، بولس العاصي. طوق -

 .2005. بيروت: ال مط، 1. ط: آخر األزمنة، بولس. طوق -

 م.2000. بيروت: دار نوبيليس، 2. ط: أغاني الجريح، بولس. طوق -

 م.2000. بيروت: دار نوبيليس، 2. ط: كر العالميالنار والنور في الف، بولس. طوق -

 م.2000. بيروت: دار نوبيليس، 2. ط: الهارب من نفسه، بولس. طوق -

 م.2000. بيروت: دار نوبيليس، 2. ط: بيادر كانون، بولس. طوق -

. بيروت: ال مط، 1. ط: رؤيا القديس بولس أو الرسالة الضائعة، بولس. طوق -
 م.2005

 م.2000. بيروت: دار نوبيليس، 2. ط: الموتى رسائل من، بولس. طوق -

. بيروت: دار 1. ط: شخصية جبران في أبعادها التكونية والحياتية، بولس. طوق -
 .4 – 3 – 2 – 1م. ج: 2000نوبيليس، 

. بيروت: دار 1. ط: شخصية جبران في أبعادها التكوينية والحياتية، بولس. طوق -
 م.2000نوبيليس، 

 م.1992. بيروت: ال مط، 1. ط: أورفيوسصلوات إلى ، بولس. طوق -

 م.2000. بيروت: دار نوبيليس، 2. ط: صلوات إلى أورفيوس، بولس. طوق -

 م.2005. بيروت: ال مط، 1. ط: عاشينا، بولس. طوق -

 م.2000. بيروت: دار نوبيليس، 1. ط: على هامش السياسة، بولس. طوق -

بيروت: دار نوبيليس،  .2. ط: الياس أبو شبكة الرومنسي، جوزيف الخوري. طوق -
 .6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1م. ج: 2005 – 2004

 م.2000. بشري: ال مط، كتاب الوداع، مالك. طوق -

 م.1974. بيروت: دار العودة، 4. ط: أعطنا ُحًباطوقان، فدوى.  -
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 م.1978. بيروت: دار العودة، 1. ط: الديوانطوقان، فدوى.  -

 م.1973. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: على قمة الدنيا وحيًداطوقان، فدوى.  -

 م.1957. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: وجدتهاطوقان، فدوى.  -

 م.1955. القاهرة: دار مصر للطباعة، وحدي مع األيامطوقان، فدوى.  -

أسرار تأسيس الرابطة القلمية وعالقة أعضائها بالفكر طوقان، فواز أحمد.  -
 م.2005والنشر، . بيروت: دار الطليعة للطباعة 1. ط: اإلشتراكي

. بيروت: دار الفكر اللبناني، 1. ط: مدخل إلى األدب األندلسي. طويل، يوسف -
 م.1991
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 -ع  -

 م.1988. بيروت: ال مط، 1. ط: أجنحة إلى الشمسعازار، ريمون.  -

 م.1988. جونيه: مطبعة بيبان، 1. ط: أجنحة إلى الشمسعازار، ريمون.  -

 م.1984. بيروت: ال مط، 1. ط: وطني الحب والجراحعازار، ريمون.  -

 م.1984. جونيه: مطبعة بيبان، 1. ط: وطني الحب والجراحعازار، ريمون.  -

 م.1984. جونيه: مطبعة بيبان، 1. ط: وطني الحب والجراحزار، ريمون. عا -

 .1م. ج: 1991. بيروت: دار النهار للنشر، الكونعازار، سمير.  -

-1م. ج: 1991. بيروت: دار النهار للنشر، مجموعـة علـوم الفضـاءعازار، سمير.  -
2-3. 

ت والنشر، . بيروت: المؤسسة العربية للدراسا1. ط: أطيافعاشور، رضوى.  -
 م.1999

 م.1977. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: الطريق إلى الخيمةعاشور، رضوى.  -

. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2. ط: ثالثية غرناطةعاشور، رضوى.  -
 م.1998

 م.1964. القاهرة: دار الكرنك، الورقة األخيرة وقصص أخرىعاشور، محمد سامي.  -

. بيروت: المكتب التجاري 1. ط: بيئة في األندلسالشعر والعاصي، ميشال.  -
 م.1970للطباعة والنشر، 

 م.1980. بيروت: مؤسسة نوفل، 3. ط: الفن واألدبعاصي، ميشال.  -

. بيروت: مؤسسة 2. ط: مفاهيم الجمالية والنقد في أدب الجاحظعاصي، ميشال.  -
 م. نسختان.1981نوفل، 
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 م.1967وت: دار العلم للماليين، . بير 1. ط: التعليم ونظرياتهعاقل، فاخر.  -

 م.1979. بيروت: دار العلم للماليين، 6. ط: علم النفسعاقل، فاخر.  -

 م.1979. بيروت: دار العلم للماليين، 4. ط: علم النفس مدارسعاقل، فاخر.  -

. القاهرة: مطابع دار الصباح، ألوان من القصة المصريةعالم(الـ)، محمود أمين.  -
 م].1965[

. بيروت: دار القدس، 1. ط: توفيق الحكيم... المفكر والفنانمحمود أمين.  عالم(الـ)، -
 م.1975

 م.1964. بيروت: المطبعة الكاثوليكية، النقد المسرحي عند اليونانعامر، عطية.  -

 م.1964. بيروت: المطبعة اللبنانية، 1. ط: ألوان في الفكر العربي عانوتي، أسامة. -

بيروت:  .في بالد الشام خالل القرن الثامن عشر الحركة األدبية عانوتي، أسامة. -
 م.1971منشورات الجامعة اللبنانية، 

 م.1978. بيروت: األهلية للنشر والتوزيع، روائع من التراث العربي عانوتي، أسامة. -

. االسكندرية: دار 1. ط: دراسات في تاريخ المغرب واألندلسعبادي(الـ)، أحمد.  -
 م.1968محمد أحمد بسيوني، 

 م.1982. بيروت: دار المتوسط، 1. ط: السيدة والمساءادي(الـ)، غازي. عب -

 م.1992. لندن: هزاز للنشر، أوراق في التاريخ واألدبعباس، إحسان وآخرون.  -

. بيروت: منشورات غسان كنفاني: إنساًنا وأديًبا ومناضالً عباس، إحسان وآخرون.  -
 م.1974اإلتحاد، 

. بيروت: دار صادر، 2. ط: في المهجر الشعر العربيعباس، إحسان وغيره.  -
 م.1967

. عمان: دار الشرق للنشر 3. ط: إتجاهات الشعر العربي المعاصرعباس، إحسان.  -
 م.2001والتوزيع، 
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 م.1985. بيروت: دار الثقافة، أخبار وتراجم أندلسيةعباس، إحسان.  -

 م.1969. بيروت: دار الثقافة، بدر شاكر السّيابعباس، إحسان.  -

 م.1969. بيروت: دار الثقافة، 2. ط: تاريخ األدب األندلسيإحسان. عباس،  -

. بيروت: 2. ط: تاريخ األدب األندلسي: عصر الطوائف والمرابطينعباس، إحسان.  -
 م.1971دار الثقافة، 

. بيروت: دار 7. ط: تاريخ األدب األندلسي: عصر سيادة قرطبةعباس، إحسان.  -
 م.1985الثقافة، 

 م.1978. بيروت: دار الثقافة، 2. ط: خ النقد األدبي عند العربتاريعباس، إحسان.  -

 م.1955. بيروت: دار بيروت، عبد الوهاب البياتي والشعر العراقيعباس، إحسان.  -

 م.1975. بيروت: دار الثقافة، 5. ط: فن الشعرعباس، إحسان.  -

إلتصال . الجزائر: منشورات المؤسسة الوطنية لالرواية المغاربيةعباس، ابراهيم.  -
 م.2002والنشر، 

. الجزائر: المؤسسة تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربيةعباس، ابراهيم.  -
 م.2002الوطنية لإلتصال والنشر، 

. القاهرة: دار المعارف، 2. ط: أسس علم االجتماععبد الباري، اسماعيل حسن.  -
 م.1980

. القاهرة: مطابع البالغ، 1. ط: لحن العامة والتطور اللغويعبد التواب، رمضان.  -
 م.1967

. القاهرة: دار الشامل في جميع فروع اللغة العربيةعبد الجواد، محمد حسن وآخرون.  -
 م.1961المعارف بمصر، 

. بيروت: دار إبن خلدون، 1. ط: الزير سالم أبو ليلة المهلهلعبد الحكيم، شوقي.  -
 م.1982
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. بيروت: دار إبن خلدون، 1. ط: يةالفولكلور واألساطير العربعبد الحكيم، شوقي.  -
 م.1978

. بيروت: دار التنوير للطباعة والنشر، 1. ط: سيرة بني هاللعبد الحكيم، شوقي.  -
 م.1983

 . القاهرة: دار القلم، ال ت.قصة التطورعبد الحليم، أنور.  -

 م.2003. الكويت: مطابع السياسة، الفكاهة والضحكعبد الحميد، شاكر.  -

 م.1998. بيروت: دار الطليعة، 1. ط: 1948نكبة فلسطين عام هللا. عبد الدائم، عبدا -

. بيروت: دار الترجمة الذاتية في األدب العربي الحديثعبد الدايم، يحي ابراهيم.  -
 م].1974إحياء التراث العربي، [

 م.1970. بيروت: دار العلم للماليين، 1. ط: صقر قريشعبد الرحمن، الدافل.  -

تيارات النقد األدبي في األندلس في القرن الخامس يان. عبد الرحيم، مصطفى عل -
 م.1984. بيروت: مؤسسة الرسالة، 1. ط: الهجري

م. ج: 1996. بيروت: منشورات الحكمة، أنا والحكمة والمسرحعبد الساتر، حسيب.  -
5. 

–3–2–1م. ج: 1992. بيروت: منشورات الحكمة، أنا والحكمةعبد الساتر، حسيب.  -
4–6. 

 م. نسختان.1969. بيروت: ال مط، أوراق ريفيةحسيب.  عبد الساتر، -

 .4–3–2–1م. ج: 1982. منشورات جوكار، األصول العربيةعبد الساتر، حسيب.  -

 م.1993. بيروت: دار المشرق، 13. ط: الحضاراتعبد الساتر، حسيب.  -

 م. نسختان.1976! بيروت: المطبعة الكاثوليكية، تذكر يا سعيدعبد الساتر، حسيب.  -

م. 1983. سد البوشرية: مطبعة جوزف الحاج، سفر وعبرالساتر، حسيب.  عبد -
 نسختان.
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 م.1995. بيروت: منشورات الحكمة، قيٌم ضائعةعبد الساتر، حسيب.  -

. بيروت: منشورات الحكمة، 2! ط: من الرماد يا بيروتعبد الساتر، حسيب.  -
 م. نسختان.1994

 م.1971: دار الكتاب اللبناني، . بيروت1. ط: منهل البالغةعبد الساتر، حسيب.  -

. 1. ط: مهرجان الوفاء بين الحكمة وحسيب عبد الساترعبد الساتر، حسيب.  -
 بيروت: منشورات الحكمة، ال ت.

 نسخ. 3م. 1982. جونيه: دار المفيد، نعمة الحياةعبد الساتر، حسيب.  -

 . بيروت: منشورات الحكمة،تصريف وهمزة وٕاعرابعبد الساتر، يوسف وغيره.  -
 م.1994

. بيروت: مؤسسة 1. ط: فوزي المعلوف سيرته، أدبه فنهعبد الشهيد، صموئيل.  -
 م.1971نوفل للنشر، 

 م.1981. بيروت: دار الشروق، 4. ط: أحالم الفارس القديمعبد الصبور، صالح.  -

 م.1985. بيروت: دار الشروق، 2. ط: أصوات العصرعبد الصبور، صالح.  -

 م.1981. بيروت: دار الشروق، 4. ط: أقول لكمعبد الصبور، صالح.  -

 م.1981. بيروت: دار الشروق، 2. ط: اإلبحار في الذاكرةعبد الصبور، صالح.  -

 م.1981. بيروت: دار الشروق، 3. ط: األميرة تنتظرعبد الصبور، صالح.  -

 .3-2-1. مج: 1972. بيروت: دار العودة، 1. ط: الديوانعبد الصبور، صالح.  -

 3م. 1957. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: النـاس في بـالديعبد الصبور، صالح.  -
 نسخ.

 م.1983. بيروت: دار الشروق، 2. ط: بعد أن يموت الملكعبد الصبور، صالح.  -

 م.1981. بيروت: دار إقرأ، حياتي في الشعرعبد الصبور، صالح.  -

 م.1986. بيروت: دار الشروق، 4. ط: شجر الليلعبد الصبور، صالح.  -
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. بيروت: دار الشروق، 1. ط: على مشارف الخمسينصالح.  عبد الصبور، -
 م.1983

. بيروت: دار الشروق، 3. ط: في تأمالت زمن جريجعبد الصبور، صالح.  -
 م.1981

 . بيروت: منشورات إقرأ، ال ت.قراءة جديدة لشعرنا القديمعبد الصبور، صالح.  -

 م.1980الكتب، . بيروت: دار 1. ط: كتابة على وجه الريحعبد الصبور، صالح.  -

 م.1981. بيروت: دار الشروق، 2. ط: ليلى والمجنونعبد الصبور، صالح.  -

 .1981. بيروت: منشورات إقرأ، مدينة العشق والحكموعبد الصبور، صالح.  -

 م.1981. بيروت: دار الشروق، 3. ط: مسافر ليلعبد الصبور، صالح.  -

الجزء الثاني للسنة الثانية . الوافي في القراءة واألدبعبد الصمد، خالد وآخرون.  -
 م.1995. بيروت: دار الفكر اللبناني، 2المتوسطة. ط: 

 م.1994. الكويت: عالم المعرفة، االتجاه القومي في الروايةعبد الغني، مصطفى.  -

 م.2003. القاهرة: دار الهالل، في الرواية العربية المعاصرةعبد القادر، فاروق.  -

. بيروت: دار الفارابي، 1. ط: وٕاشكالية النهضةسالمة موسى عبد اللطيف، كمال.  -
 م.1982

 م.1977. بيروت: دار الشروق، شفايف الوردعبد المنعم، حسن.  -

. بيروت: دار العلوم العربية للطباعة 1. ط: اجتماعيات التربيةعبد الهادي، محمد.  -
 م.2003والنشر، 

 م.2004لوم العربية، . بيروت: دار الع1. ط: الخدمة االجتماعيةعبد الهادي، محمد.  -

 م. 1980. بيروت: دار الحداثة، 1. ط: األعمال الكاملةعبد، عبداهللا.  -

 م.1981. بيروت: دار الفارابي، 1. ط: الدردارةعبداهللا، حسن.  -
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. مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، حواء وأربعة عمالقةعبداهللا، صوفي.  -
 م.1976

. مصر: دار مصر للطباعة، ال ت. رىأشياء للذكعبداهللا، محمد عبد الحليم.  -
 نسختان.

 . مصر: دار مصر للطباعة، ال ت.ألوان من السعادةعبداهللا، محمد عبد الحليم.  -

 . مصر: دار مصر للطباعة، ال ت.الباحث عن الحقيقةعبداهللا، محمد عبد الحليم.  -

 . مصر: دار مصر للطباعة، ال ت.الضفيرة السوداءعبداهللا، محمد عبد الحليم.  -

 . مصر: دار مصر للطباعة، ال ت.النافذة الغربيةعبداهللا، محمد عبد الحليم.  -

 . مصر: دار مصر للطباعة، ال ت.حافة الجريمةعبداهللا، محمد عبد الحليم.  -

 . مصر: دار مصر للطباعة، ال ت.خيوط النورعبداهللا، محمد عبد الحليم.  -

 للطباعة، ال ت.. مصر: دار مصر للزمن بقيةعبداهللا، محمد عبد الحليم.  -

. بيروت: دار الجيل، 1. ط: معجم المعاجم العربيةعبداهللا، يسرى عبد الغني.  -
 م.1991

 م.1996. بيروت: جامعة القديس يوسف، مفارقات الجامعةعبو، سليم.  -

. بيروت: دار مارون عبود، 3. ط: أبو العالء المعري: زوبعة الدهورعّبود، مارون.  -
 م.1970

 . بيروت: دار الثقافة، ال ت.ث القريةأحاديعّبود، مارون.  -

. بيروت: دار مارون عبود، 2. ط: أحمد فارس الشدياق: صقر لبنانعّبود، مارون.  -
 م.1975

 م.1980. بيروت: دار مارون عبود، آخر حجرعّبود، مارون.  -

 م.1968. بيروت: دار مارون عبود، أدب العربعّبود، مارون.  -

 م.1973بيروت: دار الثقافة،  .4. ط: أشباح ورموزعّبود، مارون.  -
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 م. نسختان.1974. بيروت: دار مارون عبود، 5. ط: أقزام جبابرةعّبود، مارون.  -

 م.1974. بيروت: دار الثقافة، 2. ط: األمير األحمرعّبود، مارون.  -

 م.1972. بيروت: دار مارون عبود، 5. ط: الرؤوسعّبود، مارون.  -

 م.1968روت: دار الثقافة، . بي1. ط: الشعر العاميعّبود، مارون.  -

 م.1950. بيروت: دار المكشوف، 1. ط: الشيخ بشارة الخوريعّبود، مارون.  -

 .11. مج: 1980. بيروت: دار الثقافة، 1. ط: المجموعة الكاملةعّبود، مارون.  -

 م.1963. القاهرة: دار المعارف، بديع الزمان الهمذانيعّبود، مارون.  -

 م.1972. بيروت: دار الثقافة، 4: . طجدد وقدماءعّبود، مارون.  -

 م.1969. بيروت: دار مارون عّبود، 3. ط: حبر على ورقعّبود، مارون.  -

 م.1966. بيروت: دار الثقافة، 3. ط: دمقس وأرجوانعّبود، مارون.  -

 م.1977. بيروت: دار مارون عبود، 1. ط: رسائل مارون عّبودعّبود، مارون.  -

 م.1966. بيروت: دار الثقافة، يثةرواد النهضة الحدعّبود، مارون.  -

 م.1946. بيروت: دار المكشوف، 1. ط: زوابععّبود، مارون.  -

 م.1945. بيروت: دار المكشوف، 1. ط: زوبعة الدهورعّبود، مارون.  -

 . بيروت: دار مارون عبود، ال ت.ُسُبل ومناهجعّبود، مارون.  -

 م.1950. بيروت: دار المكشوف، 1. ط: صقر لبنانعّبود، مارون.  -

 م.1967. بيروت: دار الثقافة، 2. ط: على الطائرعّبود، مارون.  -

 م.1970. بيروت: دار الثقافة، 4. ط: على المحكعّبود، مارون.  -

 م.1973. بيروت: دار مارون عبود، 3. ط: فارس آغاعّبود، مارون.  -

 م.1973. بيروت: دار مارون عبود، 3. ط: قبل انفجار البركانعّبود، مارون.  -
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. بيروت: دار مارون عبود، 1. ط: مارون عّبود بأقالم عارفيهود، مارون. عبّ  -
 م.1983

. بيروت: دار مارون عبود، 1. ط: مارون عّبود من خالل ذكرياتهعّبود، مارون.  -
 م.1980

 م.1978. بيروت: دار مارون عبود، مارون عّبود والصحافةعّبود، مارون.  -

 م.1968بيروت: دار الثقافة،  .4. ط: مجّددون ومجتّرونعّبود، مارون.  -

 م.1966. بيروت: دار الثقافة، من الجرابعّبود، مارون.  -

 م.1975. بيروت: دار مارون عبود، 1. ط: مناوشاتعّبود، مارون.  -

 م.1967. بيروت: دار مارون عبود، نقدات عابرعّبود، مارون.  -

 ت.. بيروت: دار مارون عبود، ال 20. ط: وجوه وحكاياتعّبود، مارون.  -

 . بيروت: دار مارون، ال ت.في المختبرعّبود، مارون. -

 م.1975. بيروت: ال مط، 1. ط: براعمعبود، محمد.  -

. بيروت: دار مارون المدخل إلى مؤلفات مارون عّبود الكاملةعّبود، نظير مارون.  -
 م.1980عّبود، 

 م.1983. بيروت: دار مارون عبود، 1. ط: جرجي زيدانعبود، نظير.  -

 م.2003. أبو ظبي: ال مط، 1. ط: رباعيات الصمت)، مانع سعيد. عتيبة(الـ -

 م.2001. أبو ظبي: ال مط، 2. ط: سعادعتيبة(الـ)، مانع سعيد.  -

 م.1983. بيروت: دار اآلداب، 2. ط: الحب له صورعثمان(الـ)، ليلى.  -

، . بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر2. ط: المرأة والقطةعثمان(الـ)، ليلى.  -
 م.1998

. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1. ط: يحدث كل ليلةعثمان(الـ)، ليلى.  -
 م.1998
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. مصر: الهيئة المصرية المصادر الكالسيكية لمسرح توفيق الحكيمعثمان، أحمد.  -
 م.1978للكتّاب، 

. مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2. ط: إضاءة النصعثمان، إعتدال.  -
 م.1998

. بيروت: 1. ط: بناء الشخصية الرئيسية في روايات نجيب محفوظعثمان، بدري.  -
 م.1986دار الحداثة، 

. بيروت: دار الفكر 1. ط: رسالة في العلوم الشرعية والعربيةعجم(الـ)، رفيق.  -
 م.1994اللبناني، 

. دمشق: دار طالس للدراسات 1. ط: فصول أبي البهاءعجيلي(الـ)، عبد السالم.  -
 م.1986رجمة والنشر، والت

. بيروت: دار األهلية للنشر والتوزيع، قلوب على األسالكعجيلي(الـ)، عبد السالم.  -
 م.1974

. مصر: دار الكاتب العربي للنشر، موسى بن نصيرعدوي(الـ)، ابراهمي أحمد.  -
 م.1967

. بيروت: دار الحقيقة 1. ط: األيديولوجية العربية المعاصرةعروي(الـ)، عبداهللا.  -
 م.1970للطباعة والنشر، 

. بيروت: دار الحقيقة للطباعة 2. ط: العرب والفكر التاريخيعروي(الـ)، عبداهللا.  -
 م.1973والنشر، 

 م.1998. بيروت: المركز الثقافي العربي، 1. ط: غيلةعروي(الـ)، عبداهللا.  -

 . البحرين: منشوراتالشعر وقضيته في األدب العربي الحديثعريض(الـ)، ابراهيم.  -
 م.1955صوت البحرين، 

. بيروت: دار العلم 1. ط: جولة في الشعر العربي المعاصرعريض(الـ)، ابراهيم.  -
 م.1962للماليين، 
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. القاهرة: الشعر العراقي الحديث والتيارات السياسية واالجتماعيةعز الدين، يوسف.  -
 م.1977دار المعارف بمصر، 

. ئصه في القرن التاسع عشرالشعر العراقي وأهدافه وخصاعز الدين، يوسف.  -
 م].1957بغداد: مطبعة الزهراء، [

. القاهرة: دار الشعر: أهدافه وخصائصه في القرن التاسع عشرعز الدين، يوسف.  -
 م.1977المعارف بمصر، 

 . بيروت: المؤسسة األهلية للطباعة والنشر، ال ت.الساعة واإلنسانعزام، سميرة.  -

 م.1959. القاهرة: دار المعارف بمصر، دالمعتمد بن عباعزام، عبد الوهاب.  -

. القاهرة: دار المعارف 2. ط: ذكرى أبي الطيب بعد ألف عامعزام، عبد الوهاب.  -
 م.1956بمصر، 

 م.1989. دمشق: منشورات وزارة الثقافة، األسلوبية منهجًا نقدياً عزام، محمد.  -

كتّاب العرب، . دمشق: منشورات اتحاد الأعضاء اتحاد الكتّاب العربعزت، أديب.  -
 م.1980

. بيروت: دار 1. ط: دراسات تطبيقية في الفكر النقدي األدبيعّساف، ساسين.  -
 م. نسختان.1991الفكر اللبناني، 

. بيروت: دار اآلفاق الجديدة، 2. ط: الفروق في اللغةعسكري(الـ)، أبو هالل.  -
 م.1977

وزيع والنشر، . بيروت: شركة المطبوعات للت1. ط: اإلستراحةعسيران، ليلى.  -
 م.1988

. القاهرة: مركز األهرام للترجمة 1. ط: حوار بال كلمات في الغيبوبةعسيران، ليلى.  -
 م.1988والنشر، 

. بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، 1. ط: شرائط ملونة من حياتيعسيران، ليلى.  -
 م.1994
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 م.1996. بيروت: دار النهارللنشر، 2. ط: طائر من القمرعسيران، ليلى.  -

 م.1991. بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، لن نموت غًداعسيران، ليلى.  -

 م.1980. تونس: الشركة التونسية للتوزيع، إبن زيدونعشاش(الـ)، الطيب وغيره.  -

 م.1980. تونس: الشركة التونسية للتوزيع، إبن زيدونعشاش(الـ)، الطيب وغيره.  -

. بيروت: المطبعة األنطونية، 3. ط: ديثأضواء على الشعر الحعشقوتي، راجي.  -
 م.1979

 م.1983. بيروت: ال مط، الشعر بين جبران وقازانعشقوتي، راجي.  -

 م.1981. بيروت: المطبعة األنطونية، 1. ط: قل كلمتك يا حبعشقوتي، راجي.  -

 م.1988. بيروت: ال مط، ألرضنا السجودعشقوتي، راجي.  -

 م.1999دار النهار للنشر،  . بيروت:1. ط: ُيْمنىعطاهللا، سمير.  -

 م.1970. بيروت: دار النهار للنشر، أدبنا الضاحكعطري(الـ)، عبد الغني.  -

. بيروت: دار الجيل، ال الزندقة والشعوبية في العصر العباسي األولعطوان، حسين.  -
 ت.

 م.1981. القاهرة: دار المعارف، أدب البحرعطية، أحمد محمد.  -

 م.1983. بيروت: دار الجيل، 2. ط: حفوظمع نجيب معطية، أحمد محمد.  -

ار البيضاء: مكتبة . الد1. ط: القصة المغربية الحديثةعفيفي، محمد الصادق.  -
 م.1961الوحدة العربية، 

 م.1985. مصر: دار الهالل، سكة سفرعفيفي، محمد.  -

 م.1982. بيروت: دار الجيل، 2. ط: أحمد أمين: حياته وأدبهعقاد(الـ)، عامر.  -

 م.1982. بيروت: دار الجيل، 2. ط: الكلمات األخيرة للعقادـ)، عامر. عقاد(ال -

 م].1966. القاهرة: مؤسسة دار الشعب، [لمحات من حياة العقادعقاد(الـ)، عامر.  -
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 م.1973. بيروت: دار الجيل، معارك العقاد السياسيةعقاد(الـ)، عامر.  -

. مصر: مطبعة 3. ط: إبن الرومي حياته من شعرهعقاد(الـ)، عباس محمود.  -
 م.1950حجازي، 

 م.1982. بيروت: دار العودة، أشباح األصيلعقاد(الـ)، عباس محمود.  -

. القاهرة: دار 2. ط: أشتات مجتمعات في اللغة واألدبعقاد(الـ)، عباس محمود.  -
 المعارف بمصر، ال ت.

 م.1982. بيروت: دار العودة، أشجان الليلعقاد(الـ)، عباس محمود.  -

 م.1982. بيروت: دار العودة، أعاصير مغربعباس محمود.  عقاد(الـ)، -

. القاهرة: مكتبة االنجلو 2. ط: ألوان من القصة القصيرةعقاد(الـ)، عباس محمود.  -
 م.1963المصرية، 

 . القاهرة: دار الهالل، ال ت.أناعقاد(الـ)، عباس محمود.  -

 ، ال ت.. القاهرة: مكتبة غريباللغة الشاعرةعقاد(الـ)، عباس محمود.  -

. القاهرة: دار 4. ط: اهللا: كتاب في نشأة العقيدة اإللهيةعقاد(الـ)، عباس محمود.  -
 م.1964المعارف بمصر، 

. بيروت: 1. ط: المجموعة الكاملة: العبقريات اإلسالميةعقاد(الـ)، عباس محمود.  -
 .2 – 1م. مج: 1974دار الكتاب اللبناني، 

. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 2. ط: قرآنالمرأة في العقاد(الـ)، عباس محمود.  -
 م.1967

 م.1982. بيروت: دار العودة، بعد األعاصيرعقاد(الـ)، عباس محمود.  -

 . القاهرة: دار المعارف بمصر، ال ت.3. ط: جميل بثينةعقاد(الـ)، عباس محمود.  -

 . بيروت: دار الكتاب2. ط: حياة المسيح عيسى بن مريمعقاد(الـ)، عباس محمود.  -
 م.1969اللبناني، 
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 م.1969. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 2. ط: سارةعقاد(الـ)، عباس محمود.  -

. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 3. ط: شعراء مصرعقاد(الـ)، عباس محمود.  -
 م.1965

 م.1982. بيروت: دار العودة، عابر سبيلعقاد(الـ)، عباس محمود.  -

. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1. ط: العقاد غرامياتعقاد(الـ)، عباس محمود.  -
 م.1973

 م.1982. بيروت: دار العودة، قصائد ومقطوعاتعقاد(الـ)، عباس محمود.  -

 م.1982. بيروت: دار العودة، ما بعد البعدعقاد(الـ)، عباس محمود.  -

 م.1982. بيروت: دار العودة، هدية الكروانعقاد(الـ)، عباس محمود.  -

 م.1982. بيروت: دار العودة، وهج الظهيرةمحمود.  عقاد(الـ)، عباس -

 م.1982. بيروت: دار العودة، يقظة الصباحعقاد(الـ)، عباس محمود.  -

 م.1971. بيروت: منشورات نوفل، 1. ط: اجراس الياسمينعقل، سعيد.  -

 م.1960. بيروت: المكتب التجاري، 2. ط: المجدليةعقل، سعيد.  -

م. مج: 1991. بيروت: نوبليس، 2شعره والنثر. ط: عقل، سعيد. المجموعة الكاملة:  -
1–2–3–4–5–6–7. 

 . ال مط، ال ت.بنت يفتاحعقل، سعيد.  -

 م.1973. بيروت: مؤسسة نوفل، 1. ط: دلزىعقل، سعيد.  -

 م.1960. بيروت: المكتب التجاري، 3. ط: رندلىعقل، سعيد.  -

 م.1947. بيروت: منشورات دار الفكر، 2. ط: قدموسعقل، سعيد.  -

. بيروت: المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر، 1. ط: كأس الخمرقل، سعيد. ع -
 م.1961
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 م.1974. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1. ط: كما األعمدةعقل، سعيد.  -

 م.1974. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1. ط: كما األعمدةعقل، سعيد.  -

 م.1977وفل، . بيروت: مؤسسة ن3. ط: لبنان إن حكىعقل، سعيد.  -

 م.1961. بيروت: مكتبة أنطوان، ياراعقل، سعيد.  -

 م.1995. بيروت: دار العقل، 1. ط: الضحية المنتصرةعقل، فاضل سعيد.  -

 . ال مط، ال ت.عام السالم 2000عقيقي، جاكلين.  -

. بيروت: دار 1. ط: توفيق الحكيم، األسطورة الشعبية في مسرحهعكاري، سوزان.  -
 م.2003الفكر العربي، 

 م.1981. بيروت: األهلية للنشر والتوزيع، المعّري ذلك المجهولعاليلي(الـ)، عبداهللا.  -

 م.1968. بيروت: بيت الحكمة، 1. ط: ابن المقفعُعلبي، أحمد.  -

 م.1990. بيروت: دار الفارابي، 1. ط: طه حسين سيرة مكافح عنيدُعلبي، أحمد.  -

البوشرية: مؤسسة خليفة للطباعة، . نبي جبران وزرادشت نيتشهعلم الدين، مصطفى.  -
 م].1981[

 م.1982. القدس: منشورات البيادر، 1. ط: القرية الموعودةعلم(الـ)، ابراهيم.  -

 .2000. عّمان: أزمنة للنشر والتوزيع، 1. ط: التعجب صيغه وأبنيتهعلوش، جميل.  -

 م.1998. عّمان: دار الينابيع للنشر، حديث الذكرياتعلوش، جميل.  -

 م.1999. عّمان: دار الينابيع للنشر، نفحات شعريةيل. علوش، جم -

. بيروت: دار الكلمة 1. ط: الرواية واإليديولوجيا في المغرب العربيعلوش، سعيد.  -
 م.1981للنشر، 

. بيروت: دار الحمراء للطباعة والنشر، 1. ط: األسماء النسائيةعلوش، مّي.  -
 م.1995
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 م.1980. دمشق: دار السؤال، 1ط: . أساسيات النحو العربيعلي، أسعد أحمد.  -

 م.1979. دمشق: دار السؤال، 1. ط: الثقة بالتراث والمستقبلعلي، أسعد أحمد.  -

. دمشق: دار 2. ط: الشعر الحيث جًدا في الوطن العربي والمهجرعلي، أسعد أحمد.  -
 م.1981السؤال، 

 م.1981 . دمشق: دار السؤال،1. ط: الصحافة واإلعالم النافععلي، أسعد أحمد.  -

. بيروت: دار الرائد العربي، 1. ط: الطالب وٕانسان المستقبلعلي، أسعد أحمد.  -
 م.1971

. بيروت: مؤسسة المرأة في القواعد من كتاب الحقيقة والمرأةعلي، أسعد أحمد.  -
 م.1975مكاوي، 

. دمشق: دار 1. ط: تفسير القرآن المرتب منهٌج لليسر التربويعلي، أسعد أحمد.  -
 م. نسختان.1979باعة والنشر، السؤال للط

. بيروت: دار النعمان، 1. ط: تهذيب المقدمة اللغوية للعاليليعلي، أسعد أحمد.  -
 م.1968

 م.1979. دمشق: دار السؤال، 2. ط: ضحك األعصاب للصعابعلي، أسعد أحمد.  -

. دمشق: اإلتحاد الوطني لطلبة سوريا 1. ط: فن الحياة فن الكتابةعلي، أسعد أحمد.  -
 م.1977لية اآلداب، ك –

. بيروت: دار النعمان، 1. ط: فن المنتجب العاني وعرفانهعلي، أسعد أحمد.  -
 .1م. مج: 1968

 م.1979. بيروت: األصالة، 1. ط: كتاب األمهاتعلي، أسعد أحمد.  -

 . بيروت: دار األصالة للطباعة والنشر، ال ت.1. ط: كتاب المعلمينعلي، أسعد أحمد.  -

 م.1974. بيروت: التعاونية اللبنانية للتأليف والنشر، نك حبيبتيأل علي، أسعد أحمد.  -
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. بيروت: دار 1. ط: مجتمع العرب وشخصيتهم في البالغةعلي، أسعد أحمد.  -
 م]. نسختان.1974اإلنسان الجديد، [

. دمشق: منشورات إتحاد الكتاب العرب، 1. ط: مختارات أب ألبناءعلي، أسعد أحمد.  -
 م.1979

. بيروت: 1. ط: مسرح الجمال والحب والفن في صميم اإلنساند. علي، أسعد أحم -
 م.1977دار األصالة، 

. دمشق: دار السؤال 3. ط: مصابيح القراءة للتأليف العلميعلي، أسعد أحمد.  -
 م. نسختان.1980للطباعة والنشر، 

 . بيروت: دار الرائد العربي،1. ط: معرفة اهللا والمكزون الّسنجاريعلي، أسعد أحمد.  -
 .2 – 1م. مج: 1972

. القاهرة: معهد الدراسات العربية محاضرات عن معروف الرصافيعلي، مصطفى.  -
 م.1954العالية، 

 م.2001. الكويت: مطابع الوطن، الثقافة العربية وعصر المعلوماتعلي، نبيل.  -

. بيروت: 1. ط: األحزاب السياسية في العراق السرية والعلنيةعليوي، هادي حسن.  -
 م.2001ريس للكتب والنشر، رياض ال

. الكويت: دار 1. ط: سعد اهللا وّنوس في المسرح العربي الحديثعمار، فاتن.  -
 م.1999الصباح للنشر، 

 م.1985. بيروت: دار الوحدة، اإلمام محمد عبدهعمارة، محمد.  -

. بيروت: دار الشروق، 1. ط: جمال الدين األفغاني: المفترى عليهعمارة، محمد.  -
 م.1984

 م.1984. بيروت: دار الوحدة، 1. ط: رفاعة الطهطاويرة، محمد. عما -

 م.1985. بيروت: دار الوحدة، قاسم أمينعمارة، محمد.  -
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. القاهرة: دار المعارف بمصر، البحث اللغوي عند العربعمر، أحمد مختار.  -
 م.1971

 م.1972. بيروت: دار الثقافة، البحث اللغوي عند الهنودعمر، أحمد مختار.  -

. القاهرة: الهيئة المصرية العامة تاريخ اللغة العربية في مصرأحمد مختار.  عمر، -
 م.1970للتأليف والنشر، 

 م.1974. القاهرة: عالم الكتب، من قضايا اللغة والنحوعمر، أحمد مختار.  -

. مصر: دار الكتب الجامعية، الواقعية في المسرح المصريعمر، مصطفى علي.  -
 م.1968

 م.1960. القاهرة: دار القلم، راع البترول في العالم العربيصعمري(الـ)، أحمد.  -

 . ال مط، ال ت.نظام الحكم في اإلسالم هل هو للخالفةعمري(الـ)، سليمان.  -

. بيروت: دار الطليعة، 1. ط: نجيب محفوظ قراءة ما بين السطورعناني(الـ)، رشيد.  -
 م.1995

بيروت: دار  .1. ط: والموّشحاتالعذارى المائسات في األزجال عناني، محمد زكريا.  -
 م.2000الثقافة، 

 م.2004بيروت: مكتبة لبنان،  .3. ط: الترجمة األدبيةعناني، محمد.  -

 م.2004بيروت: مكتبة لبنان،  .3. ط: الترجمة األدبيةعناني، محمد.  -

 م.1992. بيروت: دار الجيل، 1. ط: اعداد البحث العلميعناية، غازي.  -

 : دار صادر، ال ت.. بيروتالديوانعنترة.  -

. بيروت: مطبعة األدب العربي وما ينقصه لمجاراة اآلداب الراقيةعّواد، توفيق يوسف.  -
 م.1929اإلقتصاد، 

 نسخ. 3م. 1996. بيروت: مكتبة لبنان، 23. ط: الرغيفعّواد، توفيق يوسف.  -

 م.1981. بيروت: مكتبة لبنان، 2. ط: السائح والترجمانعّواد، توفيق يوسف.  -



- 19 - 

بي األعرجد، توفيق يوسف. عّوا -  م.2004. بيروت: مكتبة لبنان، 16. ط: الصَّ

 م.1978. بيروت: مكتبة لبنان، 6. ط: العذارىعّواد، توفيق يوسف.  -

 م.1987. بيروت: مكتبة لبنان، 1. ط: المؤلفات الكاملةعّواد، توفيق يوسف.  -

 م.1984. بيروت: مكتبة لبنان، حصاد العمرعّواد، توفيق يوسف.  -

 م.1981. بيروت: مكتبة لبنان، 3. ط: طواحين بيروتاد، توفيق يوسف. عوّ  -

 م. نسختان.1985. بيروت: مكتبة لبنان، غبار األيامعّواد، توفيق يوسف.  -

 م.1980. بيروت: مكتبة لبنان، 2. ط: فرسان الكالمعّواد، توفيق يوسف.  -

 م.1981. بيروت: مكتبة لبنان، 9. ط: قميص الصوفعّواد، توفيق يوسف.  -

 م.1973. بيروت: مؤسسة بدران للطباعة والنشر، قوافل الزمانعّواد، توفيق يوسف.  -

 م.1981. بيروت: مكتبة لبنان، 1. ط: مطار الصقيععّواد، توفيق يوسف.  -

. بيروت: دار الطليعة، 1. ط: قضايا عربية في أدب غادة السَّمانعّواد، حنان.  -
 م.1989

 يروت: مؤسسة بدران للطباعة والنشر، ال ت.. بمصير اهللاعّواد، سيمون يوسف.  -

 م.1974. بيروت: دار الثقافة، 2. ط: فن التوشيحعوض الكريم، مصطفى.  -

. بيروت: المؤسسة العربية 1. ط: أدبنا الحديث يسن الرؤيا والتعبيرعوض، ريتا.  -
 م.1979للدراسات والنشر، 

. بيروت: 1. ط: يثأسطورة الموت واإلنبعاث في الشعر العربي الحدعوض، ريتا.  -
 م.1978المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1. ط: بدر شاكر السَّيَّابعوض، ريتا.  -
 م.1983

. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1. ط: خليل حاويعوض، ريتا.  -
 م.1983
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. بيروت: دار النهار 1. ط: ارةخليل حاوي: فلسفة الشعر والحضعوض، ريتا.  -
 م.2002للنشر، 

 . القاهرة: دار الهالل، ال ت.2. ط: اإلشتراكية واألدبعوض، لويس.  -

 م.1993. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، المسرح العالميعوض، لويس.  -

 م.1965. القاهرة: دار المعارف بمصر، دراسات عربية وغربيةعوض، لويس.  -

. الكويت: دول مجلس التعاون الخليجي ومستويات العمل الدوليةبدرية. عوضي(الـ)،  -
 م.1958عالم المعرفة، 

. القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، تطور الدرس النحويعون، حسن.  -
 م.1970

 م.1978. بيروت: دار الفارابي، 1. ط: أمين الريحاني في قلب لبنانعون، مخايل.  -

. 1. ط: س الالهوتية في بناء حوار المسيحية واإلسالماألسعون، مشير باسيل.  -
 م.2003بيروت: دار المشرق، 

. بيروت: دار الفارس للنشر والتوزيع، 1. ط: وصفة تمرد لزمن جديدعويدات، جميل.  -
 م.1996

 م.1996. بيروت: دار النهار للنشر، مقام السَّروةعويط(الـ)، عقل.  -

. الكويت: عالم لنقدية عند العرب والغربيينالمذاهب األدبية واعياد، شكري محمد.  -
 م.1993المعرفة، 

 م.1985. القاهرة: دار الهالل، حكايات األقدمينعياد، شكري محمد.  -

 م.2004. بيروت: أبحاث للترجمة والنشر، 1. ط: شارع اإلمام عليعيتاني، زياد.  -

. بيروت: دار 2. ط: تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيويعيد(الـ)، يمنى.  -
 م. نسختان.1999الفارابي، 

 م.1983. بيروت: دار اآلفاق الجديدة، 1. ط: في معرفة النصعيد(الـ)، يمنى.  -
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. مصر: الدار المصرية للتأليف تطور النقد المسرحي في مصرعيد، السيد حسن.  -
 م].1962والترجمة، [

ألهالي للطباعة . دمشق: ا1. ط: في سوسيولوجيا النص الروائيعيد، عبد الرازق.  -
 م.1988والنشر، 

 م.1992. بيروت: دار المشرق، 1. ط: بولس سالمةعيد، منصور.  -

 نسخ. 3م. 1998. ال مط، 1. ط: طائر الفنيقعيد، منصور.  -

. بيروت: دار الفكر 1. ط: أصوات الهزيمة في الشعر األندلسيعيد، يوسف.  -
 م.1993اللبناني، 

 م.1992. بيروت: دار الجيل، 1. ط: لسالنشاط المعجمي في األندعيد، يوسف.  -

. بيروت: دار الفكر اللبناني، 1. ط: رحلة الطرب في أقطار العربعيد، يوسف.  -
 م.1993

بيروت: دار العلم للماليين،  .2. ط: أعاصير في السالسلعيسى(الـ)، سليمان.  -
 م.1959

 م.1959بيروت: دار الجديد،  .1. ط: الدم والنجوم الخضرعيسى(الـ)، سليمان.  -

 بيروت: دار العلم للماليين، ال ت.. رمال عطشىعيسى(الـ)، سليمان.  -

بيروت: دار العلم للماليين،  .2. ط: شاعر بين الجدرانعيسى(الـ)، سليمان.  -
 م.1959

 م].1961بيروت: دار العلم للماليين، [ .صالة... ألرض الثورةعيسى(الـ)، سليمان.  -

 م.1959بيروت: دار اآلداب،  .1 . ط:قصائد عربيةعيسى(الـ)، سليمان.  -

 م.1979. الكويت: عالم المعرفة، االبداع في الفن والعلمعيسى، حسن أحمد.  -
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 -غ  -

. دمشق: منشورات العالم العربي الجامعية، 1. ط: مدخل إلى األلسنيةغازي، يوسف.  -
 م.1985

 م.1986. بيروت: دار الطليعة، 1. ط: غادة الّسمان: الحب والحربغالي، إلهام.  -

. ترجمة: منير البعلبكي. بيروت: دار العلم 1. ط: قصة تجاربي مع الحقيقةغاندي.  -
 م.1958للماليين، 

 م.1973. جونيه: مطبعة بيبان، 1. ط: آٍت بال رياحم، جورج. غان -

 م.1963. بيروت: منشورات دار الفرح، 1. ط: أصوات وراء الحدودغانم، جورج.  -

 م.1968. بيروت: مطبعة بيبان، 1. ط: حجر الحبغانم، جورج.  -

 م.1966. بيروت: مطبعة بيبان، 1. ط: سفر الكلماتغانم، جورج.  -

 .1م. ج: 1971. بيروت: ال مط، وآراء شعراءغانم، جورج.  -

 .2 – 1. ج: 1991. بيروت: دار صادر، 2. ط: شعراء وآراءغانم، جورج.  -

 م.1980. بيروت: مطبعة بيبان، 1. ط: على حدود النسيانغانم، جورج.  -

 م.1984. بيروت: مطبعة بيبان، 1. ط: قصائد الحبغانم، جورج.  -

 م.1982دار الكرمة، . بيروت: 1. ط: مرايا عنارغانم، جورج.  -

 . ال مط، ال ت.قائد ومؤسسةغانم، رفيق.  -

 م.1968. بيروت: دار الصياد، 1. ط: سنوات الحزنغانم، روبير.  -

 م.1965. بيروت: منشورات مكتبة ريمون الجديدة، فوق الضبابغانم، عبد اهللا.  -

 م].1938. بكفيا: مطبعة العرائس، [كتاب األجيالغانم، عبد اهللا.  -

 م.1998. بيروت: دار النضال، 1. ط: أبعد من المنبرب. غانم، غال -
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. بيروت: منشورات )1968 – 1903شعر اللبنانيين باللغة الفرنسية (غانم، غالب.  -
 م.1981الجامعة اللبنانية، 

 م.1995. بيروت: منشورات الجامعة اللبنانية، شعر عبد اهللا غانمغانم، غالب.  -

. القاهرة: 4. ط: فكير من البنيوية إلى التشريحيةالخطيئة والتغذامى(الـ)، عبد اهللا.  -
 م.1998الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

 م.1983. بيروت: دار الثقافة، 1. ط: أمير الشعراء األخطل الصغيرغريب، جورج.  -

 م.1983. بيروت: دار الثقافة، 1. ط: أمير الشعراء األخطل الصغيرغريب، جورج.  -

. بيروت: دار الثقافة، 2. ط: : دراسات وذكرياتالياس أبو شبكةغريب، جورج.  -
 م.1972

. بيروت: بيت 1. ط: البيان الحديث ي علوم البالغة والعروضغرّيب، روز.  -
 م.1969الحكمة، 

 م.1973. بيروت: بيت الحكمة، 2. ط: المعني الكبيرغرّيب، روز.  -

م عصفورغرّيب، روز.  -  م.1975. بيروت: بيت الحكمة، 1. ط: المنجِّ

 م.1973. بيروت: بيت الحكمة، 2. ط: النجمتانب، روز. غريّ  -

. بيروت: دار العلم 1. ط: النقد الجمالي وأثره في النقد العربيغرّيب، روز.  -
 م.1952للماليين، 

 م.1971. بيروت: دار المكشوف، 1. ط: تمهيد في النقد الحديثغرّيب، روز.  -

 م.1969دار غندور،  . بيروت:1. ط: جبران في آثاره الكتابيةغرّيب، روز.  -

 . بيروت: منشورات مكتبة سمير، ال ت.حكايات من الصحراءغرّيب، روز.  -

 م.1978. بيروت: مؤسسة نوفل، 1. ط: مي زيادة: التوهج واُألُفولغرّيب، روز.  -

. ترجمة: هنرييت عبودي. بيروت: دار الطليعة 1. ط: المرأة المذّجنةغرير، جرمين.  -
 م.1981للطباعة والنشر، 
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 م.2000. بيروت: دار الطليعة، 2. ط: الجنس في أدب غادة السمانيزي، وفيق. غر  -

. بيروت: دار 1. ط: معاناة الموّحدين الدروز في األراضي المحتلةغريزي، وفيق.  -
 م.1984الكاتب، 

 م.1959. بيروت: اللجنة الدولية لترجمة الروائع، المنقذ من الضاللغزالي(الـ).  -

. بيروت: اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع، 2. ط: الضاللالمنقذ من غزالي(الـ).  -
 م.1969

 . جونيه: دار نعمان للثقافة، ال ت.ريفغصوب، قيصر.  -

 م.1987. بيروت: دار النهار للنشر، المجموعة الشعرية الكاملةغصوب، يوسف.  -

. تنقيح: عبد المنعم خفاجة. 16. ط: جامع الدروس العربيةغالييني(الـ)، مصطفى.  -
 م.1983دا: المكتبة العصرية، صي

. القاهرة: 2. ط: اآلثار األندلسي الباقية في اسبانيا والبرتغالغنان، محمد عبد اهللا.  -
 م.1961لجنة التأليف والترجمة والنشر، 

. بيروت: دار الجيل، 2. ط: تيار الوعي في الرواية العربية الحديثةغنايم، محمود.  -
 م.1993

 م.1999جمة: أحمد الزيات. بيروت: دار الفكر اللبناني، . تر 1. ط: آالم فرترغوته.  -

. ترجمة: فؤاد أيوب. موسكو: دار التقدم، 1. ط: مؤلفات مختارةغوركي مكسيم.  -
 م.1983

 . اعداد: حبيب باشا. جونية: المطبعة البولسية، ال ت.تلمُّسات الحبغوست، فرنسوا.  -

س: منشورات جروس . طرابل1ط:  التقمص: أهو حقيقة أم خيال؟غوش، قيس.  -
 م.1991برس، 

. ترجمة: محمد 1. ط: البنيوية التكوينية والنقد األدبيغولدمان، لوسيان وآخرون.  -
 م.1984سبيال. بيروت: مؤسسة األبحاث العربية، 
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. ترجمة: نادر 1. ط: المادية الديالكتيكية وتاريخ األدب والفلسفةغولدمان، لوسيان.  -
 م.1981ذكرى. بيروت: دار الحداثة، 

. بيروت: دار الحداثة، 1. ط: المنهجية في علم اإلجتماع األدبيغولدمان، لوسيان.  -
 م.1981

. ترجمة: حسين مؤنس. القاهرة: مكتبة 2. ط: الشعر األندلسيغومس، إميليو.  -
 م.1956النهضة المصرية، 

 م.1982. بيروت: منشورات الجامعة اللبنانية، أفالطونغيث، جيروم.  -

. بيروت: 1. ط: نسان والعالم الماورائي عند ميخائيل نعيمةاإل غيث، عفيفة.  -
 م.1986منشورات المكتبة البولسية، 

. ترجمة: أنطوان أبي زيد. بيروت: منشورات عويدات، 1. ط: السيمياءغيرو، بيار.  -
 م.1984

 م.1968. ال مط، أحراش المدينةغيطاني(الـ)، جمال.  -

 م.1992الكويت: دار سعاد الصباح،  .1. ط: أسفار األسفارغيطاني(الـ)، جمال.  -

 م.1994. بيروت: دار الشروق، 2. ط: الزيني بركاتغيطاني(الـ)، جمال.  -

 م.1979. مصر: دار الهالل، سفر البنيانغيطاني(الـ)، جمال.  -

. ترجمة: حسيب نمر. بيروت: المؤسسة العربية 1. ط: سرفانتيسغينون، بيار.  -
 م.1979للدراسات والنشر، 
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 -ف  -

 م.1975. ترجمة: عنبرة الخالدي. بيروت: دار العلم للماليين، االنيادةرجيل. ڤ -

 م.1984. مصر: دار الهالل، التراث والحضارةفؤاد، نعمات أحمد.  -

. السنة األولى الثانوية. األدب الحي وفًقا للمنهج الجديدفاخوري(الـ)، حنا وآخرون.  -
 م.1998. بيروت: المكتبة الشرقية، 1ط: 

 م.1966. بيروت: مؤسسة بدران، تاريخ الفلسفة العربيةاخوري(الـ)، حنا وآخرون. ف -

 . القاهرة: دار المعارف بمصر، ال ت.الِحَكُم واألمثالفاخوري(الـ)، حنا.  -

 . القاهرة: دار المعارف بمصر، ال ت.الِحَكُم واألمثالفاخوري(الـ)، حنا.  -

. حريصا: المطبعة البولسية، 3ط:  .الخالصة في األدب العربيفاخوري(الـ)، حنا.  -
 م.1961

. بيروت: دار المعارف، الموجز في األدب العربي وتاريخهفاخوري(الـ)، حنا.  -
 م.1962

 م.1980. بيروت: المكتبة البولسية، 10. ط: تاريخ األدب العربيفاخوري(الـ)، حنا.  -

 م.1955 . بيروت: المطبعة البولسية،منتجات األدب العربيفاخوري(الـ)، حنا.  -

 م.1955. حريصا: المكتبة البولسية، منتخبات األدب العربيفاخوري(الـ)، حنا.  -

. بيت شباب: ال 1. ط: البالد الزعيم، اإلمبراطور والولد الضائعفاخوري، تاميراس.  -
 م.1984مط، 

 م.1967. بيروت: مطابع الخال، 1. ط: أصداف الصمتفاخوري، رياض.  -

 م.1994ت: دار كنعان، . بيرو المستوحدفاخوري، رياض.  -

 م.1981. بيروت: دار مصباح الفكر، 1. ط: النفس الطاهرةفاخوري، رياض.  -
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 نسخ. 3م. 1981. الحازمية: مطابع معلوف، 1. ط: تاميراسفاخوري، رياض.  -

. بيروت: مؤسسة الموارد الثقافية، 1. ط: تسعون ميخائيل نعيمةفاخوري، رياض.  -
 م.1981

 . بيروت: ال مط، ال ت.1. ط: هلوان وشيخ القصبةجبران والبفاخوري، رياض.  -

 م.1997. بيروت: دار األرض، 1. ط: فتى الجليلفاخوري، رياض.  -

 م].1997. بيروت: دار األرض، [قبل رحيل القرن وتاريخفاخوري، رياض.  -

 م.1980. بيروت: دار غسان، 1. ط: كاشف رأسه يتكلمفاخوري، رياض.  -

 م.1986. بيروت: بشاريا للنشر، 1 . ط:كتاب الحركةفاخوري، رياض.  -

 م.1978. بيروت: دار الطليعة، 1. ط: ليستيقظ األساتذةفاخوري، رياض.  -

. جونيه: بشاريا للنشر، 1. ط: هاملت اللبناني في مملكة النساءفاخوري، رياض.  -
 م.1993

. بيروت: منشورات لبنان 1. ط: اللسانية التوليدية والتحويليةفاخوري، عادل.  -
 م.1980 الجديد،

 م.1990. بيروت: دار الطليعة، 1. ط: تيارات في السيمياءفاخوري، عادل.  -

 . بيروت: دار الثقافة، ال ت.الباب المرصودفاخوري، عمر.  -

 . بيروت: دار الثقافة، ال ت.الفصول األربعةفاخوري، عمر.  -

. 1. فرع اآلداب للسنة الثانية الثانوية. ط: األدب الحيفاخوري، يوحنا وآخرون.  -
 م.1999بيروت: المكتبة الشرقية، 

. 1. فرع العلوم للسنة الثانية الثانوية. ط: األدب الحيفاخوري، يوحنا وآخرون.  -
 م.1999بيروت: المكتبة الشرقية، 

. فرع العلوم للسنة الثانية األدب الحي: قواعد اللغة العربيةفاخوري، يوحنا وآخرون.  -
 م.1999ية، . بيروت: المكتبة الشرق1الثانوية. ط: 
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. السنة األولى األدب الحي: قواعد اللغة، البالغة والعروضفاخوري، يوحنا وآخرون.  -
 م.1999. بيروت: المكتبة الشرقية، 1للتعليم الثانوي. ط: 

. فرع اآلداب األدب الحي: قواعد اللغة، البالغة والعروضفاخوري، يوحنا وآخرون.  -
 م.1999. بيروت: المكتبة الشرقية، 1واإلنسانيات للسنة الثانية الثانوية. ط: 

. بيروت: المكتبة 1. السنة األولى للتعليم الثانوي. ط: األدب الحيفاخوري، يوحنا.  -
 م.1999الشرقية، 

. تحقيق: البير نادر. 2. ط: كتاب اراء أهل المدينة الفاضلةفارابي(الـ)، أبو نصر.  -
 م. نسختان.1959بيروت: دار المشرق، 

. ترجمة: رئيف خوري. بيروت: 1. ط: باغانيني ساحر النساء فارتانوف، بوريس. -
 م.1947دار المكشوف، 

. بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، 1. ط: األدب الحديث في لبنانفاضل، جهاد.  -
 م.1996

. بيروت: دار الفكر اللبناني، 1. ط: دراسات في حركة الفكر األدبيفانوس، وجيه.  -
 م.1991

. ترجمة: خالدة سعيد. بيروت: مؤسسة فرنكلين سريالّيةعصر الفاولي، واالس.  -
 م.1967للطباعة والنشر، 

. الكويت: مؤسسة الرياضي للطباعة العامة، المجموعة الشعريةفايز(الـ)، محمد.  -
 م.1986

. مصر: الهيئة سمات الحداثة في الشعر العربي المعاصرفتح الباب، حسن.  -
 م.1997المصرية العامة للكتاب، 

 م.1980. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: أوهام ريفيةين، جودت. فخر الد -

 م.1984. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: شكل القصيدة العربيةفخر الدين، جودت.  -

 م.1977. بيروت: األهلية للنشر والتوزيع، 2. ط: أرسطو المعلم األولفخري، ماجد.  -
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 – 1800النهضة (الحركات الفكرية ورّوادها اللبنانيون في عصر فخري، ماجد.  -
 م.1992. بيروت: دار النهار للنشر، )1922

. ترجمة: كمال اليازجي. بيروت: الدار تاريخ الفلسفة اإلسالميةفخري، ماجد.  -
 م.1974المتحدة للنشر، 

. ترجمة: هيثم اللمع. 2. ط: كيف تنجح في كتابة بحتكبيار.   -فرانيير، جان  -
 م.1982ر، بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنش

. ترجمة: جبرا ابراهيم جبرا. بيروت: 2. ط: السطورة والرمزفراي، نورثروب وآخرون.  -
 م.1980المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

 م.1981. بيروت: دار الطليعة، 6. ط: تطور الفكر الماركسيفرح، الياس.  -

 م.1962. بيروت: دار العلم للماليين، 2. ط: أحالم الراعيفرحات، الياس.  -

 م.1994. الزلقا: منشورات مختارات، 1. ط: من الكهف إلى العراءفرحات، سمير.  -

 م.1996. الزلقا: منشورات مختارات، 1. ط: والدات صغيرةفرحات، سمير.  -

. فرع العلوم للسنة الثانية األدب العربي وقواعد اللغة العربيةفرحات، يوسف وآخرون.  -
 م.1999لتربوي للبحوث واإلنماء، . سن الفيل: المركز ا1الثانوية. ط: 

م. 1993. بيروت: دار الجيل، 1. ط: غرناطة في ظل بني األحمرفرحات، يوسف.  -
 نسختان.

. بيروت: مطابع التجارة والصناعة، 2. ط: شخصية جبران خليل جبرانفرزلي، ناهدة.  -
 م.1983

 . بيروت: المؤسسة العربية1. ط: طيور عّمان تحلق منخفضةفركوح، الياس.  -
 م.1981للدراسات والنشر، 

 م.1989. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: المركبفرمان، غائب طعمة.  -

 م.1979. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: ظالل على النافذةفرمان، غائب طعمه.  -
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. 1. ط: عبد الوهاب البياتي: بروميثيوس الشعر العربيفرنجية، بسام وآخرون.  -
 م.1996لنشر، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات وا

 م].1987. منشورات دار الصياد، [جبران العاشقفرنسيس، انطوان.  -

 م.1951. بيروت: المكتبة العلمية، 1. ط: األسرة في الشرع اإلسالميفروخ، عمر.  -

 م.1958. بيروت: مطبعة دار الكتب، 1. ط: العرب واإلسالمفروخ، عمر.  -

. بيروت: 1. ط: القاسم الشابيشاعران معاصران: ابراهيم طوقان وأبو فروخ، عمر.  -
 م.1954المكتبة العلمية، 

 م.1982. لبنان: دار المفيد، رحلة إلى بالد المجد المفقودفروخ، مصطفى.  -

 م.1986. بيروت: مؤسسة نوفل، 1. ط: طريقي إلى الفنفروخ، مصطفى.  -

ار . ترجمة: صالح حاتم. القاهرة: د1. ط: الحكايات واألساطير واألحالمفروم، إريش.  -
 م.1990الحوار للنشر، 

. ترجمة: سامي محمود 2. ط: ثالث مقاالت في نظرية الجنسفرويد، سيجموند.  -
 م.1969علي. القاهرة: دار المعارف بمصر، 

. ترجمة: سمير كرم. بيروت: دار 1. ط: التحليل النفسي والفنفرويد، سيغموند.  -
 م.1975الطليعة، 

ترجمة: جورج طرابيشي. بيروت: دار . 1. ط: الحلم وتأويلهفرويد، سيغموند.  -
 م.1976الطليعة، 

. ترجمة: جورج طرابيشي. بيروت: دار 1. ط: قلق في الحضارةفرويد، سيغموند.  -
 م.1977الطليعة، 

. ترجمة: جورج طرابيشي. بيروت: دار الطليعة، 1. ط: مستقبل وهمفرويد، سيغموند.  -
 م.1974
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مة: جورج طرابيشي. بيروت: دار . ترج2. ط: موسى والتوحيدفرويد، سيغموند.  -
 م.1977الطليعة، 

. ترجمة: جورج طرابيشي. بيروت: دار 2. ط: نظرية األحالمفرويد، سيغموند.  -
 م.1982الطليعة، 

. بيروت: جامعة بيروت أحيقار، حكيم من الشرق األدنى القديمفريحة، أنيس.  -
 م.1962األميركية، 

 م.1988. طرابلس: جروس برس، 1. ط: أسماء األهر والعدد واأليامفريحة، أنيس.  -

 3م. 1973. بيروت: دار المطبوعات المصورة، 3ط:  إسمع يا رضا!فريحة، أنيس.  -
 نسخ.

 م.1961. جونيه: مطبعة بيبان، مشكلته -الخط العربي: نشأته فريحة، أنيس.  -

. بيروت: دار النهار 2. ط: القرية اللبنانية حضارة في تاريخ الزوالفريحة، أنيس.  -
 م.1980لنشر، ل

 م.1989. بيروت: دار الجيل، 1. ط: اللهجات وأسلوب دراستهافريحة، أنيس.  -

 م.1980. بيروت: دار النهار للنشر، دراسات في التاريخفريحة، أنيس.  -

 م.1988. جروس برس، 1. ط: سوانح من تحت الخروبةفريحة، أنيس.  -

 م.1992سة نوفل، . بيروت: مؤس1. ط: في القصص العبري القديمفريحة، أنيس.  -

. بيروت: دار النهار للنشر، 2. ط: في اللغة العربية وبعض مشكالتهافريحة، أنيس.  -
 م.1980

 نسخ. 3م. 1979. بيروت: دار النهار للنشر، قبل أن أنسىفريحة، أنيس.  -

 م.1972. بيروت: مكتبة لبنان، معجم أسماء المدن والقرى اللبنانيةفريحة، أنيس.  -

 م.1973. بيروت: مكتبة لبنان، األلفاظ العامية معجمفريحة، أنيس.  -



- 7 - 

. جونيه: مطبعة 1. (رأس الشمرا). ط: مالحم وأساطير من أوغاريتفريحة، أنيس.  -
 م. نسختان.1966بيبان، 

 م.1966. جونيه: مطبعة بيبان، مالحم وأساطير من أوغاريتفريحة، أنيس.  -

 م.1979للنشر،  . بيروت: دار النهار2. ط: مالحم وأساطيرفريحة، أنيس.  -

 م].1955. بيروت: دار الثقافة، [نحو عربية ميسرةفريحة، أنيس.  -

 م.1973. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1. ط: نظريات في اللغةفريحة، أنيس.  -

 م.1993. بيروت: المطبعة العربية، شعب وهيئةفريحة، جورج.  -

 م.1952. القاهرة: دار المعارف بمصر، جعبة الصيادفريحة، سعيد.  -

 م.2003. بيروت: ال مط، التربية الشمولية والتجربة اللبنانيةفريحة، نمر.  -

 م.2003. بيروت: يوًما 1017المركز التربوي فيفريحة، نمر.  -

. بيروت: شركة المطبوعات 1. ط: فعالية المدرسة في التربية المواطنيةفريحة، نمر.  -
 م.2002للتوزيع والنشر، 

. ترجمة: جبرا ابراهيم جبرا. بيروت: 3. ط: أدونيس أو تموزفريزر، جيمس.  -
 م.1982المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 2. ط: القديس أوغسطينفريس، جان كلود.  -
 م.1982والنشر، 

. دمشق: دار المدى للثقافة، 1. ط: أساليب السرد في الرواية العربيةفضل، صالح.  -
 م.2003

 م.1995. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: أساليب الشعرية المعاصرةح. فضل، صال -

 . الكويت: عالم المعرفة.بالغة الخطاب وعلم النصفضل، صالح.  -

 م.1999. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: شفرات النصفضل، صالح.  -
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. بيروت: دار اآلفاق 3. ط: منهج الواقعية في اإلبداع األدبيفضل، صالح.  -
 م.1986الجديدة، 

. ترجمة: أسامة إسبر. ال ب: النظريـة الشعريـة عند إليوت وأدونيسفضول، عاطف.  -
 م.1999المجلس األعلى للثقافة، 

 .1. ط: مشكالت الطبقة الوسطى المصرية في قصص نجيب محفوظفضول، عاطف.  -
 م.1993بيروت: دار الحمراء للطباعة، 

ؤسسة جوزيف رعيدي، . لبنان: مديوان شحرور الواديفغالي(الـ)، نبيل أسعد.  -
 م.2000

. القاهرة: مركز 1. ط: مختارات من القصص القصيرةفقيه(الـ)، أحمد وآخرون.  -
 م.1993األهرام للترجمة والنشر، 

. ترجمة: عبد الحليم العربية: دراسات في اللغة واللهجات واألساليبِفك، يوهان.  -
 م.1951النجار. القاهرة: مطبعة الكتاب العربي، 

 م.1966. بيروت: المطبعة الكاثوليكية، 1. ط: العربية الفصحى. فليش، هنري -

. ترجمة: عبد الحميد الدواخلي. القاهرة: مكتبة االنجلو المصرية، ال اللغةفندريس، ج.  -
 ت.

. القاهرة: دار المقارنة بين الشعر األموي والعباسي في العصر األولفهمي، عزيز.  -
 م.1980المعارف بمصر، 

 م.1951. القاهرة: دار المعارف بمصر، سيقى السمفونيةالمو فهمي، عزيز.  -

 م.1959. القاهرة: دار المعارف بمصر، شوقي، شعره اإلسالميفهمي، ماهر.  -

. بيروت: المجلس الثقافي للبنان الهوى والوفاء –ُحسن العواقب فواز، زينب.  -
 م.1984الجنوبي، 

 م.1994 . طرابلس: جّروس برس،1. ط: أركان الروايةفورستر، إ.م.  -
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 م.2000. بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، 1. ط: فّخ الجسدفياض، منى.  -

 م.1950. بيروت: المطبعة الكاثوليكية، 1. ط: ارفيف االقحوانفياض، نقوال.  -

 .2 – 1م. مج: 1979. بيروت: دار العودة، 3. ط: الديوانفيتوري(الـ)، محمد.  -

 م.1992. بيروت: دار الفكر اللبناني، 1. ط: الحضارة األميركيةبيار.  -فيشو، جان  -

. طرابلس: 2. ط: السجن السياسي في الرواية العربيةفيصل(الـ)، سمر روحي.  -
 م.1994جّروس برس، 

. طرابلس: جّروس برس، 1. ط: معجم الروائيين العربفيصل(الـ)، سمر روحي.  -
 م.1995

طرابلس: جّروس  .1. ط: معجم القاصات والروائيات العربفيصل(الـ)، سمر روحي.  -
 م.1996برس، 

. بيروت: دار العلم 3. ط: مناهج الدراسة األدبية في األدب العربيفيصل، شكري.  -
 م.1973للماليين، 

. بيروت: دار 1. ط: أفالطون: سيرته، آثاره ومذهبه الفلسفيفينيكان، جيمس.  -
 م.1991المشرق، 
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 -ق  -

 م].1975. صيدا: المكتبة العصرية، [المدارس المسرحيةقاحة، جمعة أحمد.  -

 .6-5-4-3-2-1م. ج: 1998. بيروت: دار المراد، المجموعة الكاملةقازان، أنطوان.  -

 م.1984. بيروت: دار الكتب، 1. ط: عبد الرحمن مجيد الربيعيقاسم (الـ)، أفنان.  -

 م.1973دار العودة،  . بيروت:الديوانقاسم (الـ)، سميح.  -

قواعد اللغة والبالغة والَعروض. فرع: اآلداب واإلنسانيات السنة قاسم، رياض.  -
 م.2000. بيروت: المركز التربوي للبحوث واإلنماء، 1. ط: الثالثة الثانوية

 . بيروت: دار اإلنشاء والصحافة1. ط: لغة جبران بين التهافت واإلبداعقاسم، محمد.  -
 م.1984، والطباعة والنشر

 م.1970. الكويت: دار القلم، 1. ط: مختبر اللغةقاسمي(الـ)، علي.  -

 م.1985. جونيه: مطبعة بيبان، 1. ط: سكرتيرة اليومقاضي (الـ)، ايالن.  -

 م.1974. َعّمان: مكتب المحتسب، 2. ط: فن كتابة القصةقباني(الـ)، حسين.  -

. بيروت: الهيئة ره باإلسكندريةإيليا أبو ماضي: حياته وشعقباني(الـ)، عبد العليم.  -
 م.1974المصرية العامة للكتاب، 

 م.1999. بيروت: منشورات نزار قباني، 17. ط: رسالة حب 100قباني، نزار.  -

. القاهرة: مطابع روز اليوسف الجديدة، 1. ط: أجمل قصائدنا العربيةقباني، نزار.  -
 م.1998

. بيروت: منشورات نزار قباني، 1 ط: أحّبِك أحّبِك والبقية تأتي...قباني، نزار.  -
 م.1978

 م.1999. بيروت: منشورات نزار قباني، 18. ط: أحلى قصائديقباني، نزار.  -
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. بيروت: منشورات نزار قباني، 14. ط: أشعار خارجة على القانونقباني، نزار.  -
 م.1998

، . بيروت: منشورات نزار قباني1. ط: أشهد أن ال امرأة إّال أنتِ قباني، نزار.  -
 م.1979

 . بيروت: منشورات نزار قباني، ال ت.إلى بيروت األنثى مع حبيقباني، نزار.  -

. بيروت: منشورات نزار 4. ط: أنا رجل واحٌد... وأنِت قبيلة من النساءقباني، نزار.  -
 م.2000قباني، 

 م.1998. بيروت: منشورات نزار قباني، 25. ط: أنِت ليقباني، نزار.  -

 . بيروت: منشورات نزار قباني، ال ت.السياسية األعمالقباني، نزار.  -

. بيروت: 1. ط: السياسية -النثرية  –األعمال الكاملة: الشعرية قباني، نزار.  -
 نسختان. 2. ج: 9–8–7–6–5–4–3–2–1م. ج: 2002منشورات نزار قباني، 

. بيروت: منشورات نزار قباني، 4. ط: األوراق السِّرية لعاشق قرمطيقباني، نزار.  -
 م.1998

. بيروت: منشورات نزار 5. ط: الحب ال يقف على الضوء األحمرقباني، نزار.  -
 م.2000قباني، 

 م.1999. بيروت: منشورات نزار قباني، 21. ط: الرسم بالكلماتقباني، نزار.  -

م. 1973. بيروت: منشورات نزار قباني، 5. ط: الشعر قنديل أخضرقباني، نزار.  -
 نسختان.

. بيروت: منشورات نزار قباني، 4. ط: فير ال تطلب تأشيرة دخولالعصاقباني، نزار.  -
 م.2000

. بيروت: منشورات نزار 4ط:  الكبريت في يدي وُدَويالتكم من ورق...قباني، نزار.  -
 م.1998قباني، 

. بيروت: منشورات نزار قباني، 5. ط: المرأة في شعري وفي حياتيقباني، نزار.  -
 م.2000
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 م.1998. بيروت: منشورات نزار قباني، 4. ط: تها الحريةتزوجتك أيقباني، نزار.  -

. بيروت: منشورات نزار قباني، 3. ط: تنويعات نزارية على مقام العشققباني، نزار.  -
 م.2000

 م.1998. بيروت: منشورات نزار قباني، 26. ط: حبيبتيقباني، نزار.  -

رات نزار قباني، . بيروت: منشو 3. ط: خمسون عاًما في مديح النساءقباني، نزار.  -
 م.2001

 م.1999. بيروت: منشورات نزار قباني، 1. ط: دمشق نزار قبانيقباني، نزار.  -

 م.1998. بيروت: منشورات نزار قباني، 4ط:  سيبقى الحب سيِّدي...قباني، نزار.  -

 م.1999. بيروت: منشورات نزار قباني، 25. ط: طفولة نهدقباني، نزار.  -

م. 2002. بيروت: منشورات نزار قباني، 36. ط: مراءقالت لي السقباني، نزار.  -
 نسختان.

 م.1981. بيروت: منشورات نزار قباني، 1. ط: قاموس العاشقينقباني، نزار.  -

 م.2001. بيروت: منشورات نزار قباني، 18. ط: قصائد متوحشةقباني، نزار.  -

 م.1998ي، . بيروت: منشورات نزار قبان4ط:  قصائد مغضوب عليها...قباني، نزار.  -

 م.1999. بيروت: منشورات نزار قباني، 29. ط: قصائدقباني، نزار.  -

 م.1973. بيروت: منشورات نزار قباني، 1. ط: قصتي مع الشعرقباني، نزار.  -

 م.1998. بيروت: منشورات نزار قباني، 6. ط: قصيدة بلقيسقباني، نزار.  -

 م.1999قباني، . بيروت: منشورات نزار 16. ط: كتاب الحبقباني، نزار.  -

 م.1977. بيروت: منشورات نزار قباني، 1. ط: كل عام وأنِت حبيبتيقباني، نزار.  -

 م.1999. بيروت: منشورات نزار قباني، 4. ط: ال غالب إّال الحبقباني، نزار.  -

 . بيروت: منشورات نزار قباني، ال ت.القباني، نزار.  -

مة: سعدون سويح. بيروت: دار . ترج1. ط: من قصائد العشق والمنفىقباني، نزار.  -
 م.1998صادر، 
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. بيروت: منشورات نزار قباني، 1. ط: مواويل دمشقية إلى قمر بغدادقباني، نزار.  -
 م.1979

. بيروت: منشورات نزار قباني، 7. ط: هكذا أكتب تاريخ النساءقباني، نزار.  -
 م.1998

نزار قباني، . بيروت: منشورات 5ط:  هل تسمعين صهيل أحزاني؟قباني، نزار.  -
 م.2002

 م.1999. بيروت: منشورات نزار قباني، 17. ط: يوميات امرأة ال مباليةقباني، نزار.  -

 . بيروت: منشورات نزار قباني، ال ت.يوميات مدينة كان اسمها بيروتقباني، نزار.  -

. حلب: دار األصمعي للنشر، 1. ط: إعراب الجمل وأشباه الجملقباوة، فخر الدين.  -
 م.1972

ال  . بيروت: دار الفكر اللبناني،النزعة الروحية في أدب جبران ونعيمةعين، ريموند. قب -
 ت.

 م.1978. بيروت: دار اآلفاق الجديدة، 1. ط: لبنان أزمة وحلولقبالن، هشام.  -

 نسخ. 4م. 2001. دمشق: دار كنعان، 1. ط: ضباب البخورقّدور، عّمار.  -

 م.1977يروت: دار العلم للماليين، . ب3. ط: المنهجية والسياسةقربان، ملحم.  -

 م.1991. بيروت: ال مط، اهللا مع لبنانقرداحي، خليل.  -

 م.1983. بيروت: ال مط، حلوتيقرداحي، خليل.  -

 م.1995. بيروت: ال مط، صرخة شعبقرداحي، خليل.  -

 م.2000. بيروت: مطبعة الحرية، عيون الخضرقرداحي، خليل.  -

 نسخ. 3. 2003ت: مطبعة الحرية، بيرو  كلمات موجوعة!قرداحي، خليل.  -

 م.1979بيروت: ال مط،  لوين..؟قرداحي، خليل.  -

 م.1999. بيروت: ال مط، مجد وعنفوانقرداحي، خليل.  -
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 م.1996. بيروت: ال مط، مغزال ستيقرداحي، خليل.  -

 م.1983. بيروت: ال مط، ملحمة البشيرقرداحي، خليل.  -

 م.1983مط، . بيروت: ال من جمر الموقدةقرداحي، خليل.  -

 م.1992. بيروت: ال مط، من قلب مجروحقرداحي، خليل.  -

 . ليبيا: وزارة الدولة،3. ط: ديوان الشاعر القرويقروي(الـ)، رشيد سليم الخوري.  -
 .2-1م]. ج: 1971[

. بيروت: 1. ط: مختارات من آثار أحمد فارس الشدياققزما خوري، يوسف.  -
 م.2001المؤسسة الشرقية للنشر، 

. تحقيق: فاروق 3. ط: عجائب المخلوقات وغرائب الموجوداتالـ)، زكريا. قزويني( -
 م.1978سعد. بيروت: دار اآلفاق، 

 م.2004. جونيه: المطبعة البولسية، وجوه رهبانيةقزي، إيلي.  -

. الجامعة كلماتهم حول غالب غانم في كتابه عن عبداهللا غانمقزي، فرنسوا وآخرون.  -
 نسخ. 3م. 1996اللبنانية، 

 م.1960. بيروت: دار العلم للماليين، عبقرية شكسبيرسوس(الـ)، جرجس. ق -

. بيروت: دار الكنوز األدبية، 1. ط: ترحـال الطائـر النبيلقشعمي(الـ)، محمد.  -
 م.2003

. القاهرة: المجلس األعلى )1960 – 1956قصص فـائزة في مسابقات نـادي القصة ( -
 م.1967لرعاية الفنون واآلداب، 

 م.2005. بيروت: دار النهار للنشر، إنتفاضة اإلستقالل كما رواهاير. قصير، سم -

 . بيروت: دار النهار للنشر،2. ط: ديمقراطية سوريا واستقالل لبنانقصير، سمير.  -
 م.2004

 م.2004. بيروت: دار النهار للنشر، 1ط:  عسكر على مين؟قصير، سمير.  -
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. القاهرة: دار المعارف رالياس فرحات: شاعر العرب في المهجقطامي، سمير.  -
 م.1971بمصر، 

 م.1963. بيروت: دار مكتبة الحياة، الفردوس السليبقطب(الـ)، سمير عبد الرازق.  -

 . بيروت: دار الكتب العربية، ال ت.4. ط: النقد األدبيقطب، سيد.  -

 م.1967. ال مط، 4. ط: طفل من القريةقطب، سيد.  -

 م.1983مصر: دار الهالل،  .قصص من بالد الفقراءقعيد(الـ)، يوسف.  -

. 1. ط: محمد حسنين هيكل يتذّكر عبد الناصر والمثقفون والثقافةقعيد(الـ)، يوسف.  -
 م.2003القاهرة: دار الشروق، 

. بيروت: دار مع توفيق الحكيم من عودة الّروح إلى عودة الوعيقلعجي(الـ)، قدري.  -
 الكاتب العربي، ال ت.

 م.1966. القاهرة: دار المعارف بمصر، ليلةألف ليلة و قلماوي(الـ)، سهير.  -

 م.1976. القاهرة: دار المعارف بمصر، ألف ليلة وليلةقلماوي(الـ)، سهير.  -

 م.1974. القاهرة: دار المعارف بمصر، ذكرى طه حسينقلماوي(الـ)، سهير.  -

 م.1999. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: مجازاتقمري(الـ)، بشير.  -

. بيروت: 1. ط: ل الصغير، بشارة الخوري، حياته وِشعرهاألخطقميحة، مفيد محمد.  -
 م.1982دار اآلفاق الجديدة، 

 م.1970. بيروت: دار المشرق، 4. ط: إبن خلدونقمير، يوحنا.  -

 م.1986. بيروت: دار المشرق، 2. ط: إبن رشد والغزالي: التهافتانقمير، يوحنا.  -

 2. ج: 2–1م. ج: 1986. بيروت: دار المشرق، 4. ط: إبـن رشدقمير، يوحنا.  -
 نسختان.

 .2–1م. ج: 1986. بيروت: دار المشرق، 2. ط: إبن سيناقمير، يوحنا.  -

 م.1973. بيروت: دار المشرق، 5. ط: أبو العالء المعريقمير، يوحنا.  -

 م. نسختان.1986. بيروت: دار المشرق، 2. ط: إخوان الصفاءقمير، يوحنا.  -
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 م.1973بيروت: دار المشرق،  .أصول الفلسفة العربيةقمير، يوحنا.  -

 .2–1م. ج: 1979. بيروت: دار المشرق، 5. ط: الغزاليقمير، يوحنا.  -

 م.1986. بيروت: دار المشرق، 3. ط: الفارابيقمير، يوحنا.  -

 م.1978. بيروت: المكتبة الشرقية، الفلسفة العربية في كبرى قضاياهاقمير، يوحنا.  -

 م.1982دار المشرق، . بيروت: 2. ط: الِكنديقمير، يوحنا.  -

 م.1995. بيروت: مؤسسة نوفل، 1. ط: الهند إن َشَدْت وَهَدتقمير، يوحنا.  -

 م.1992. بيروت: دار المشرق، 1. ط: جبران في الميزانقمير، يوحنا.  -

 م. نسختان.1986. بيروت: دار المشرق، نيتشه نبي المتفوققمير، يوحنا.  -

المؤسسة العربية للدراسات والنشر، . بيروت: 1. ط: غادة البحرقنديل، تغريد.  -
 م.1997

 م.1985. بيروت: الحقيقة برس، 1. ط: شباط: الثورة التي لم تنتهِ  6قنديل، ناصر.  -

. السنة األولى للتعليم الثانوي. بيروت: مناهل األدب العربيقهوجي، سليم وآخرون.  -
 م.2000دار نشر مكتبة سمير، 

. لروائية في رواية األخدود لعبد الرحمن منيفالبنية اقواسمة(الـ)، محمد عبد اهللا.  -
 م.1998َعّمان: دار الينابيع للنشر، 

 م.1992. َعّمان: المكتبة الوطنية، التوقيعقواسمة(الـ)، محمد عبد اهللا.  -

. َعّمان: دار النسر 1. ط: مقّدمة في الكتابة العربيةقواسمة(الـ)، محمد عبد اهللا.  -
 م.2002للنشر والتوزيع، 

 م.1993. بيروت: بيسان للنشر، 1. ط: ظرفاء لبنانلـ)، أنطوان. قّوال(ا -

. 2. ط: جدول الّسنين الهجرية وما يوافقها من الّسنين الميالديةقيقانو، أنطوان.  -
 م.1992بيروت: دار المشرق، 
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 -ك  -

 م.1984. بيروت: الدار التقدمية، مجازر صبرا وشاتيالكابليوك، أمنيون.  -

 م.1981. بيروت: دار إقرأ، 1. ط: موسى بن نصير كاتب(الـ)، سيف الدين.  -

. ترجمة: خليل الجر. بيروت: المنشورات العربية، ماذا أصول الحياةكارل، جول.  -
 ، ال ت.3أعرف؟ رقم: 

. 2. ط: ن في الثلث األول من القرن التاسع عشررحلة في لبنا. جونكارن،  -
 م.1948تعريب: رئيف خوري. بيروت: دار المكشوف، 

. ترجمة: سعد الدين خرفان، الكويت: مطابع الوطن، رؤى مستقبليةكاكو، ميتشيو.  -
 م.2001

. القاهرة: معهد الداراسات العربية داللة األلفاظ العربية وتطورها. مرادكامل،  -
 م.1963العالمية، 

. ترجمة: فوزي عطوي ونديم مرعشلي. بيروت: الشركة اللبنانية الغريبكامو، البير.  -
 م].1967للكتاب، [

. بيروت: المركز العربي 1. ط: تقرير كاهان حول مجازر صبرا وشاتيالكاهان.  -
 م.1983للمعلومات، 

وت: . ترجمة: بدر الدين القاسم. بير 2. ط: تاريخ الشعوب اإلسالمية. كلود، هنكا -
 م.1977دار الحقيقة للطباعة، 

. 1. ترجمة: نورا السمان وينكل. ط: التمرد واإللتزام غادة السَّمَّان. اواليپوا، پكا -
 م.1992بيروت: دار الطليعة، 

. بيروت: منشورات مكتبة سمير، إبن الومي أو القصيدة المجنونة. إميلكبا،  -
 م.1993
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 م.1993بيروت: منشورات مكتبة سمير، . أبو العالء أو الكفر المعّذب. إميلكبا،  -

 م.1991. بيروت: منشورات مكتبة صادر، 1. ط: ُأِحبُّك... لفظة تكفي. إميلكبا،  -

. بيروت: منشورات مكتبة صادر، 1. ط: أصوات... تسّلقت أعلى البرج. إميلكبا،  -
 م.1991

 م.1993. بيروت: منشورات مكتبة سمير، أفالطون أو نهب الخصال. إميلكبا،  -

 م.1991. بيروت: منشورات مكتبة صادر، 1. ط: أنا المدينة الحزينة. إميلبا، ك -

. بيروت: دار الفكر اللبناني، 1. ط: اآلباء واألبناء في األدب الجبراني. إميلكبا،  -
 م.1995

. بيروت: دار الجيل، 1. ط: النُّزوُع الطَّبقي في مسرحيات توفيق الحكيم. إميلكبا،  -
 م.1997

 م.1995. بيروت: دار الفكر اللبناني، 1. ط: نساء في األدب الجبرانيال. إميلكبا،  -

. بيروت: منشورات مكتبة 1ط:  ثالثية في الحب... والحرام الحزين!. إميلكبا،  -
 م.1991صادر، 

 م.1993. بيروت: منشورات مكتبة سمير، جبران أو تعب الفرادة. إميلكبا،  -

. بيروت: منشورات مكتبة صادر، 1. ط: خواطر في الريح والسكينة. إميلكبا،  -
 م.1988

. بيروت: دار الجيل، 1. ط: َفنُّ اإلضحاك في مسرحيات توفيق الحكيم. إميلكبا،  -
 م.1997

. بيروت: منشورات مكتبة صادر، 1. ط: في كلمات... أنا وأنت والكائن. إميلكبا،  -
 م.1991

شورات مكتبة . بيروت: من1ط:  وطني... هل يكون دائًما على حق!؟. إميلكبا،  -
 م.1988صادر، 

 . لبنان: دار العمل للنشر، ال ت.الكتائب اللبنانية  تاريخ حزبكتائب(الـ) اللبنانية.  -
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. البوشرية: مؤسسة خليفة للنشر، جبران خليل جبران في مداره الواسع. سليمانكتاني،  -
 ال ت.

للماليين،  . بيروت: دار العلم1. ط: ميخائيل نعيمة: َبيدر مفطوم. سليمانكتاني،  -
 م.1990

 م.1971. دمشق: مكتبة النسر، اللغة العربية وعلومهاكّحالة، عمر رضا.  -

. بيروت: دار الكشاف، الرمزيـة واألدب العربي الحديـثكرم، أنطوان غطاس.  -
 م.1949

 م.2004. بيروت: دار النهار للنشر، 1. ط: المجموعة الكاملةكرم، أنطوان غطاس.  -
 عات.مجمو  3. 6–5–4–3–2–1ج: 

 م.2002. لبنان: منشورات أهل الفكر، حلقة دراسيةكرم، أنطوان غطاس.  -

. أنطلياس: الحركة الثقافية، خمس وعشرون سنة على غيابهكرم، أنطوان غطاس.  -
 م.2005

 م.1974. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 2. ط: كتاب عبد اهللاكرم، أنطوان غطاس.  -

. القاهرة: دار الرائد للطباعة، ليل جبرانمحاضرات في جبران خكرم، أنطوان غطاس.  -
 م.1960

 م.1980. بيروت: دار النهار للنشر، مالمح األدب العربيكرم، أنطوان غطاس.  -

 م.1986. بيروت: دار الجيل، 1. ط: مدخل إلى لغة االعالمكرم، جان جبران.  -

. بيروت: 1980 - 1975خفايا وأسرار: حرب السنوات الخمس كرم، حكمت.  -
 وبلي كرم للطباعة، ال ت.پمؤسسة 

 م.1979. بيروت: دار الّضاد، 3. ط: أشباح القريةكرم، كرم ملحم.  -

. بيروت: دار ألف ليلة وليلة، 2003 - 1903المئويـة األولى: كرم، كرم ملحم.  -
 م].2003[

 م].1980. بيروت: دار الّضاد،[3. ط: صرخة األلمكرم، كرم ملحم.  -



- 4 - 

 م.2003بيروت: دار النهار للنشر،  .1. ط: صقر قريشكرم، كرم ملحم.  -

 م.1960. بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة، 2. ط: صقر قريشكرم، كرم ملحم.  -

 . بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة، ال ت.لبنى ذات الطيوبكرم، كرم ملحم.  -

 م.1957. القاهرة: دار المعارف بمصر، تاريخ الفلسفة الحديثة. يوسفكرم،  -

. القاهرة: الدار العربية للكتاب، 2. ط: إبن هانئ األندلسي. سم محمدأبو القاكرو،  -
 م.1977

. تونس: دار المغرب العربي، 1. ط: دراسات عن الشابي. أبو القاسم محمدكرو،  -
 م.1966

 م.1989. دمشق: دار طالس، 1. ط: الُحب بعد الخمسينكزبري(الـ)، سلمى الحفار.  -

. 1. ط: سبانية وأندلسية مع نزار قباني ورسائلهذكريات إكزبري(الـ)، سلمى الحفار.  -
 م.2001بيروت: دار النهار للنشر، 

باء األديب،  –. دمشق: مطابع ألف في ظالل األندلسكزبري(الـ)، سلمى الحفار.  -
 م.1971

. بيروت: مؤسسة نوفل، 1. ط: َمْي زياده أو مأساة النبوغكزبري(الـ)، سلمى الحفار.  -
 .2–1م. مج: 1987

. بيروت: مؤسسة نوفل، 1. ط: َمْي زياده وأعالم عصرهاالـ)، سلمى الحفار. كزبري( -
 م.1982

 .1م]. ج: 1977. بيروت: منشورات دار صيدون، [الحق والباطل. جورجكساب،  -

 م.1980. بيروت: منشورات دار صيدون، 1. ط: المارونية. جورجكساب،  -

 م.1967عة القو، . طرابلس: مطبعمر فاخوري: األديب والثائر. حياةكساب،  -

 . بيروت: دار النهضة العربية،في أدب الفرس وحضارتهم. محمد عبد السالمكفافي،  -
 م.1970

 م.2000. بيروت: المكتبة األهلية، جبران ونعيمة الماسونياتكفوري، خليل.  -
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 م.1980. زحلة: مطبعة طحطوح، فرح القداسةكفوري، خليل.  -

 م.1981. بيروت: مطبعة نمنم، ياأللسنية ولغة الطفل العرب. جورجكّالس،  -

. تحقيق: محمد الراية. بيروت: دار أحكام صنعة الكالم. أبو القاسم محمدكالعي(الـ)،  -
 الثقافة، ال ت.

. ترجمة: محمد توفيق البجيرمي ووليد شحاده. بيروت: 1. ط: حياتيكلنتون، بل.  -
 م.2004شركة الحوار الثقافي، 

. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 1 . ط:مكسيم غوركي. جليلكمال الدين،  -
 م.1975والنشر، 

. بيروت: منشورات جامعة بيروت التضاد في ضوء اللغات السامية. ربحيكمال،  -
 م.1972العربية، 

. بيروت: مطبعة حايك وكمال، 1. ط: دعد يا حبيبة... إسمها. ميشالكمال،  -
 م.1970

 م.1962ة شعر، . بيروت: دار مجل1. ط: رحلة العودة. ميشالكمال،  -

 م.1972. بغداد: مؤسسة رمزي للطباعة، رحيل األمطاركمالي(الـ)، شفيق.  -

 م.1994. جونيه: المطبعة البولسية، 1. ط: َعابر األلفين. أنيسكنعان،  -

 م.1999. بيروت: دار النضال، 1. ط: مديرية كان وأخواتها. فؤادكنعان،  -

 م.1996. بيروت: بيسان، 1ط: . حيفا -شارع البرج  - 15. عبد اللطيفكنفاني،  -

. بيروت: مؤسسة األبحاث 3. ط: أدب المقاومة في فلسطين المحتلة. غسانكنفاني،  -
 م.1966العربية، 

. بيروت: دار الفتى اللبناني ومؤسسة غسان أطفال غسان كنفاني. غسانكنفاني،  -
 كنفاني الثقافية، ال ت.
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 الطليعة للطباعة والنشر ومؤسسة . بيروت: دار2. ط: اآلثار الكاملة. غسانكنفاني،  -
 .2–1. مج: 1999غسان كنفاني الثقافية، 

. بيروت: مؤسسة األبحاث العربية ومؤسسة 5. ط: اآلثار الكاملة. غسانكنفاني،  -
 .3–2–1. مج: 1999غسان كنفاني الثقافية، 

. 3. ط: 1986 – 1948األدب الفلسطيني المقاوم تحت اإلحتالل . غسانكنفاني،  -
 م.1987مؤسسة األبحاث العربية، بيروت: 

. بيروت: مؤسسة األبحاث العربية، 5. ط: رجال في الشمس. غسانكنفاني،  -
 م.2002

. بيروت: دار 4. ط: رسائل غسان كنفاني إلى غادة السَّمَّان. غسانكنفاني،  -
 م.1999الطليعة، 

 . بيروت: مؤسسة األبحاث العربية،3. ط: األدب الصهيوني في. غسانكنفاني،  -
 م.1987

 م.2001. بيروت: مؤسسة األبحاث العربية، 5. ط: ما تبقى لكم. غسانكنفاني،  -

. بيروت: 1. ط: عبد الرحمن الكواكبي: السيرة الذاتيةكواكبي(الـ)، سعد زغلول.  -
 م.1998بيسان للطباعة والنشر، 

 . بيروت: دار3. ط: طبائع اإلستبداد ومصارع اإلستعبادكواكبي(الـ)، عبد الرحمن.  -
 م.1993النفائس، 

 . القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب،طبائع اإلستبدادكواكبي(الـ)، عبد الرحمن.  -
 م.1993

. بيروت: مطرانية بيروت للروم 1. ط: مدرسة زهرة اإلحسان. جميلة كوستاكوستي،  -
 م.1996األرثوذكس، 

الجليل جواد.  . ترجمة: رعد عبد1. ط: تقنيات الكتابةكوك، مارشال. جي وآخرون.  -
 م.1995الالذقية: دار الحوار، 
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. ترجمة: محمد عبد اهللا الشفقي، القاهرة: الرواد األول لإلشتراكيةكول، ج. د. ه.  -
 م].1953الدار القومية للطباعة، [

. ترجمة: أحمد عوض. الكويت: مطابع الوطن، اللغة واإلقتصاد. فلوريانكولماس،  -
 م.2000

. ترجمة: متري شماس. سلسلة: قديمة في الشرق األدنىالمدنيات ال. جورجكونتنو،  -
 ماذا أعرف؟ المنشورات العربية، ال ت.

. ترجمة: بدر الدين عردوكي، بيروت: أفريقيا الشرق، فن الروايةكونديرا، ميالن.  -
 م.2001

 . ترجمة: جواد صيداوي. بيروت: شركة المطبوعات2. ط: الخيميائي. باولوكويلو،  -
 م.2001للتوزيع والنشر، 

م. 1960. القاهرة: معهد الدراسات العربية العالية، أميـن الريحـانيكّيالي(الـ)، سامي.  -
 نسختان.

. القاهرة: دار المعارف 2. ط: األدب العـربي المعـاصر في سوريـةكّيالي(الـ)، سامي.  -
 م.1968بمصر، 

ة . ترجمة: خيري عزيز. بيروت: المؤسس1. ط: بوشكين. وآخرون. ڤكيربوتين،  -
 م.1974العربية للدراسات والنشر، 

. بيروت: شركة بشاريا للطباعة والنشر، 1. ط: جبران المجنونكيروز، وهيب.  -
 م.1999

 م.1982. بيروت: مطابع األرز، عالم جبران الرسامكيروز، وهيب.  -

 . بيروت: شركة بشاريا للطباعة والنشر،1. ط: عالم جبران الفكريكيروز، وهيب.  -
 .2–1م. مج: 1983

. ترجمة: ميشال نجم. بيروت: منشورات النور، المسيح في األناجيل. فكيزيتش.  -
 م.1981

 م.1983. دمشق: منشورات وزارة الثقافة واإلزدهار، الدّوامة. قمركيالني،  -
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 -ل  -

. بيروت: المركز الثقافي العربي، 1. ط: النقد الروائي واأليديولوجيالحمداني، حميد.  -
 م.1990

. ترجمة: النقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في األدب واللغةالنسون وماييه.  -
 محمد مندور. القاهرة: دار نهضة مصر للطبع والنشر، ال ت.

ترجمة: عادل زعيتر. القاهرة: دار إحياء . 3. ط: حضارة العربلوبون، غوستاف.  -
 م.1956الكتب العربية، 

. بيروت: األهلية للنشر قصص الحيوان في أدب األطفاللبس، جوزف طانيوس.  -
 م.1996والتوزيع، 

. ترجمة: شعبان بركات. النزعات الصوفية عند جبران خليل جبرانلوسيرف، جان.  -
 ت.صيدا: المكتبة العصرية للطباعة والنشر، ال 

. ترجمة: محمد مندور. بيروت: دار منهج البحث في األدب واللغةالنسون وماييه.  -
 . نسختان.1946العلم للماليين، 

. ترجمة: غسان شديد. سلسلة: ماذا أعرف؟ النظم اإلقتصاديةالجوجي، جوزيف.  -
 المنشورات العربية، ال ت.

: دار الخيال، . ترجمة: سلمان حرفوش. بيروت1. ط: حرب آل بوشلوران، أريك.  -
 م.2003

. ترجمة: ماهر كيالي. بيروت: المؤسسة العربية 1. ط: لوكاشلختهايم، جورج.  -
 م.1975للدراسات والنشر، 

 م.1973. بيروت: مؤسسة دار الريحاني، 3. ط: أرجوحة القمرلبكي، صالح.  -

 م.1959. بيروت: دار ريحاني للطباعة والنشر، 2. ط: مواعيدلبكي، صالح.  -
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 م.1956. بيروت: دار ريحاني للطباعة والنشر، 1. ط: غرباءح. لبكي، صال -

 م.1959. بيروت: دار ريحاني للطباعة والنشر، 2. ط: سأملبكي، صالح.  -

 م.1961. بيروت: دار الريحاني للطباعة والنشر، 1. ط: حنينلبكي، صالح.  -

. م1962. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 2. ط: من أعماق الجبللبكي، صالح.  -
 نسختان.

 م.1964. بيروت: دار الحضارة، 2. ط: لبنان الشاعرلبكي، صالح.  -

 .1993. تحقيق: إميل كبا. بيروت: مكتبة صادر، من أعماق الجبللبكي، صالح.  -

. تحقيق: إميل كبا. بيروت: منشورات مكتبة صادر، لبنان الشاعرلبكي، صالح.  -
 م.1993

ا. بيروت: منشورات مكتبة صادر، . تحقيق: إميل كبلبنان الشاعرلبكي، صالح.  -
 م.1993

 م.1993. تحقيق: إميل كبا. بيروت: منشورات مكتبة صادر، غرباءلبكي، صالح.  -

 م.1993. تحقيق: إميل كبا. بيروت: منشورات مكتبة صادر، حنينلبكي، صالح.  -

. تحقيق: إميل كبا. بيروت: منشورات مكتبة صادر، أرجوحة القمرلبكي، صالح.  -
 م.1993

 م.1993. تحقيق: إميل كبا. بيروت: منشورات مكتبة صادر، مواعيدي، صالح. لبك -

 م.1993. تحقيق: إميل كبا. بيروت: منشورات مكتبة صادر، َسَأملبكي، صالح.  -

. ترجمة: األب نقوال أبو هنا. بيروت: دار المواسم، 1. ط: أمثال ال فونتينال فونتين.  -
 م.1995

. ترجمة مجموعة من المترجمين. الكويت: عالم يلجنة إدارة شؤون المجتمع العالم -
 م.1995المعرفة، 
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. ترجمة: تمام حسان. القاهرة: دار إحياء الكتب اللغة في المجتمعلويس، م. م.  -
 م.1959العربية، 

. ترجمة: عفيفة البستاني. موسكو: دار التقّدم، تاريخ األقطار العربية الحديثلوتسكي.  -
 ال ت.

. بيروت: معهد اإلنماء 1. ط: عربية في إطارها اإلجتماعياللغة اللطفي، مصطفى.  -
 م.1976العربي، 

 م.1971. بيروت: الجامعة اللبنانية، نظرات جديدة في تاريخ األدبلواساني، أحمد.  -

 م.1981. بيروت: الجامعة اللبنانية، 3. ط: مدخل إلى اللغة الفارسيةلواساني، أحمد.  -

. دمشق: دار ألف باء، 1918 - 1800مشق: الحركة األدبية في دلوقا، اسكندر.  -
 م.1976

. ترجمة: علي الجارم. القاهرة: دار المعارف العرب في إسبانياالن بول، ستانلي.  -
 بمصر، ال ت.

. بيروت: الجامعة اللبنانية، قسم اللغة نظرات جديدة في تاريخ األدبلواساني، أحمد.  -
 م. نسختان.1971الفارسية، 

. 2. ط: تسريح األبصار فيما يحتوي لبنان من اآلثارالمنس اليسوعي، هنري.  -
 .2-1م. ج: 1982بيروت: دار الرائد اللبناني، 
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 -م  -

العبور إلى الدولة من المعاناة إلى مؤسسة(الـ) اللبنانية للسلم األهلي الدائم.  -
 م.1992. بيروت: منشورات المؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائم، المواطنية

 م.1978. الكويت: عالم المعرفة، الحضارةمؤنس، حسين.  -

. القاهرة: الشركة 1. ط: رحلة األندلس، حديث الفردوس الموعودمؤنس، حسين.  -
 م.1963العربية للطباعة والنشر، 

. القاهرة: دار المستقبل، 1. ط: معالم تاريخ المغرب واألندلسمؤنس، حسين.  -
 م.1980

 م.1999. القاهرة: دار الرشاد، 3. ط: معالم تاريخ المغرب واألندلسمؤنس، حسين.  -

اس. صيدا: . ترجمة: إحسان عبت. س. اليوت الشاعر الناقدماثيسن، ف.أ.  -
 م.1965المكتبة العصرية، 

. القاهرة: مكتبة تاريخ الحضارة اإلسالمية في العصور الوسطىماجد، عبد المنعم.  -
 م.1963األنجلو المصرية، 

 م.1975. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، دوستويفسكيمادول، جاك.  -

رجمة: جورج عازار. . ت1. ط: الكنيسة القبطيةمارتان اليسوعي، موريس بيار.  -
 م.1992بيروت: دار المشرق، 

. ترجمة: جورج طرابيشي. بيروت: 1. ط: الثورة والثورة المعتادةماركوز، هربرت.  -
 م.1973منشورات دار اآلداب، 

. ترجمة: ادوار الخراط. بيروت: منشورات دار 1. ط: نحو التحّررماركوز، هربرت.  -
 م.1972اآلداب، 



- 2 - 

. ترجمة: عبد اللطيف شرارة. بيروت: دار العودة، رة جديدةنحو ثو ماركيوز، هربرت.  -
 م.1971

 م.1975. بيروت: دار الشروق، قصة حبمازني(الـ)، ابراهيم عبد القادر.  -

. مصر: لجنة التأليف والترجمة مختارات من القصص اإلنجليزيمازني(الـ)، ابراهيم.  -
 م.1961والنشر، 

. في فلسطين واألردن في القرن العشرينالرواية العربية ماضي(الـ)، شكري عزيز.  -
 م.2003. عّمان: دار الشروق للنشر والتوزيع، 1ط: 

 م.1980. بيروت: دار الكتب، 1. ط: كالم في الحبماضي، رندة.  -

. بيروت: 1. ط: انعكاس هزيمة حزيران على الرواية العربيةماضي، شكري عزيز.  -
 م.1978المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

 م.1973. بيروت: دار العودة، اآلثار الكاملة(الـ)، محمد. ماغوط -

. ترجمة: سمير الشوملي. منشورات المحبة في الشرق نجار وأعظمماكدويل، جوش.  -
 األوسط، ال ت.

. ترجمة: شاكر خليل نصار. بيروت: دار 5. ط: قصص المساءماكسوال، أ.س.  -
 .2-1م. ج: 1978الشرق األوسط للطبع والنشر، 

. ترجمة: صادق عبد الصاحب التميمي. قصة في مهّب الريحكافن.  ماكسويل، -
 بيروت: دار مكتبة الحياة، ال ت.

. بيروت: دار النهار للنشر، 2. ط: المقدِّمة: سيرة ذاتية فلسفيةمالك، شارل.  -
 م.2001

. ترجمة: عفيفي محمود عفيفي. الكويت: عالم هذا هو علم البيولوجياماير، إرنست.  -
 م.2002المعرفة، 

 م.1974. بيروت: دار الكتاب اللبناني، الُرماني النحويمبارك(الـ)، مازن.  -
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. لبنان: دار الفكر الحديث، 2. ط: فقد اللغة، وخصائص العربيةمبارك(الـ)، محمد.  -
 م.1964

. بيروت: دار الجيل، ال ت. ج: التصّوف اإلسالمي في األدب واألخالقمبارك، زكي.  -
1. 

. بيروت: منشورات الحكمة، ولوجيا واألخالق االجتماعيةاألنتروبمبارك، كميل.  -
 م.2001

 م.1994. ال مط، اهللا على ألسنة الشعراءمبارك، كميل.  -

 م.1992. بيروت: مطبعة جوزف الحاج، 1. ط: حين تزهر الجراحمبارك، كميل.  -

 م.2000. بيروت: منشورات الحكمة، خيبة أملمبارك، كميل.  -

 م.1996. بيروت: منشورات الحكمة، 1. ط: تسفر بال مسافامبارك، كميل.  -

. بيروت: منشورات دار المكتبة األهلية، 1. ط: قبل أن تمتلئ السنابلمبارك، كميل.  -
 م.1999

 م.1987. البوشرية: مؤسسة خليفة للطباعة، 1. ط: قناديل ال تنطفئمبارك، كميل.  -

 م.1992العالمي، . بيروت: دار الكتاب 3. ط: قواعد اللغة العربيةمبارك، مبارك.  -

. تحقيق: حنا 1. ط: الكامل في اللغة واألدبمبرَّد(الـ)، أبو العباس محمد بن يزيد.  -
 .2-1. ج: 1997الفاخوري. بيروت: دار الجيل، 

. بيروت: دار 1؟ عن الدين والسياسة في أميركا. ط: مدينة على جبلمتري، طارق.  -
 م.2004النهار، 

القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في الحضارة اإلسالمية في متز، آدم.  -
 .2-1م. مج: 1967. بيروت: دار الكتاب العربي، 4. ط: اإلسالم

 م.1966. القاهرة: دار المعارف بمصر، إليوتمتى، فائق.  -

 م.1964. بيروت: دار صادر، 1921مجموعة الرابطة القلمية لسنة  -
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. بيروت: اطني في اإلنسانإرشادات إلى العالم البمجموعة من المعلِّمين الحكماء.  -
 منشورات أصدقاء المعرفة البيضاء، ال ت.

. بيروت: منشورات أصدقاء المعرفة الرسائل العشرمجموعة من المعّلمين الحكماء.  -
 البيضاء، ال ت.

 . ال ب: دار جوكار للنشر، ال ت.كتاب اإلنسانمجموعة من المعلِّمين الحكماء.  -

. بيروت: منشورات المكتب العالمي للطباعة اينأينشتمحامي(الـ)، محمد كامل حسن.  -
 م.1988والنشر، 

. بيروت: منشورات المكتب العالمي للطباعة بتهوفنمحامي(الـ)، محمد كامل حسن.  -
 م.1988والنشر، 

. بيروت: منشورات المكتب العالمي للطباعة جاليليومحامي(الـ)، محمد كامل حسن.  -
 والنشر، ال ت.

. بيروت: منشورات المكتب العالمي للطباعة طاغورحسن. محامي(الـ)، محمد كامل  -
 م.1996والنشر، 

. بيروت: منشورات المكتب العالمي للطباعة موزارتمحامي(الـ)، محمد كامل حسن.  -
 م.1988والنشر، 

. عمَّان: دار إحياء 1. ط: طه حسين مفكِّراً محتسب(الـ)، عبد المجيد عبد السالم.  -
 م.1978التراث العربي، 

 م.1988. بيروت: دار الفكر الجديد، 2. ط: الديكتاتورظ، عصام. محفو  -

 م.1982. بيروت: دار إبن خلدون، 1. ط: الرواية العربية الطليعيةمحفوظ، عصام.  -

 م.1988. بيروت: دار الفكر الجديد، 2. ط: الزنزلختمحفوظ، عصام.  -

 م.1988د، . بيروت: دار الفكر الجدي2. ط: القتل ومسرحيات أخرىمحفوظ، عصام.  -

 م.1988. بيروت: دار الفكر الجديد، 2. ط: الكارت بالنشمحفوظ، عصام.  -
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 م.1973. بيروت: مؤسسة بدران للطباعة والنشر، الموت األولمحفوظ، عصام.  -

. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1. ط: دفتر الثقافة العربية الحديثةمحفوظ، عصام.  -
 م.1973

. بيروت: دار الباحث، 1. ط: لعربي في مئة عامسيناريو المسرح امحفوظ، عصام.  -
 م.1981

. بيروت: 1. ط: عشرون روائيًا عالميًا يتحدثون عن تجاربهممحفوظ، عصام.  -
 م.1998شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، 

 م.1988. بيروت: دار الفكر الجديد، 2ط:  لماذا؟محفوظ، عصام.  -

م. ج: 2002وت: دار الفارابي، . بير 1. ط: مسرح القرن العشرينمحفوظ، عصام.  -
1-2. 

 م.1977. بيروت: دار العودة، 1. ط: أتحّدث إليكممحفوظ، نجيب.  -

 . القاهرة: دار مصر للطباعة، ال ت.أصداء السيرة الذاتيةمحفوظ، نجيب.  -

 . القاهرة: دار مصر للطباعة، ال ت.أفراح القبةمحفوظ، نجيب.  -

 هرة: دار مصر للطباعة، ال ت.. القاالباقي من الزمن ساعةمحفوظ، نجيب.  -

 . القاهرة: دار مصر للطباعة، ال ت.التنظيم السّريمحفوظ، نجيب.  -

 . القاهرة: دار مصر للطباعة، ال ت.الجريمةمحفوظ، نجيب.  -

 . القاهرة: دار مصر للطباعة، ال ت.الحب فوق هضبة الهرممحفوظ، نجيب.  -

 ال ت.. القاهرة: دار مصر للطباعة، السرابمحفوظ، نجيب.  -

 . القاهرة: دار مصر للطباعة، ال ت.الّسّكريةمحفوظ، نجيب.  -

 . القاهرة: دار مصر للطباعة، ال ت.السّمان والخريفمحفوظ، نجيب.  -

 . بيروت: دار القلم، ال ت.2. ط: الشحاذمحفوظ، نجيب.  -
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 . بيروت: دار القلم، ال ت. نسختان.2. ط: الشحاذمحفوظ، نجيب.  -

 . القاهرة: دار مصر للطباعة، ال ت.غطالشيطان يمحفوظ، نجيب.  -

 . القاهرة: دار مصر للطباعة، ال ت.الطريقمحفوظ، نجيب.  -

 . القاهرة: دار مصر للطباعة، ال ت.الفجر الكاذبمحفوظ، نجيب.  -

 . القاهرة: دار مصر للطباعة، ال ت.القاهرة الجديدةمحفوظ، نجيب.  -

 لطباعة، ال ت.. القاهرة: دار مصر لالقرار األخيرمحفوظ، نجيب.  -

 . القاهرة: دار مصر للطباعة، ال ت.الكرنكمحفوظ، نجيب.  -

 م.1973. بيروت: دار القلم، 1. ط: اللص والكالبمحفوظ، نجيب.  -

 م. نسختان.1977. مصر: مكتبة مصر، اللص والكالبمحفوظ، نجيب.  -

-1م. مج: 1991. بيروت: مكتبة لبنان، 1. ط: المؤلفات الكاملةمحفوظ، نجيب.  -
2-3-4-5. 

 . القاهرة: دار مصر للطباعة، ال ت.المرايامحفوظ، نجيب.  -

 . القاهرة: دار مصر للطباعة، ال ت.أمام العرشمحفوظ، نجيب.  -

 م.1972. بيروت: دار اآلداب، 2. ط: أوالد حارتنامحفوظ، نجيب.  -

 . القاهرة: دار مصر للطباعة، ال ت.بداية ونهايةمحفوظ، نجيب.  -

 . القاهرة: دار مصر للطباعة، ال ت.السمعةبيت سيء محفوظ، نجيب.  -

 . القاهرة: دار مصر للطباعة، ال ت.بين القصرينمحفوظ، نجيب.  -

 . القاهرة: دار مصر للطباعة، ال ت.تحت المظلةمحفوظ، نجيب.  -

 . القاهرة: دار مصر للطباعة، ال ت.ثرثرة فوق النيلمحفوظ، نجيب.  -

 مصر للطباعة، ال ت. . القاهرة: دارحب تحت المطرمحفوظ، نجيب.  -

 . القاهرة: دار مصر للطباعة، ال ت.حديث الصباح والمساءمحفوظ، نجيب.  -
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 م].1977. مصر: دار مصر للطباعة، [حضرة المحترممحفوظ، نجيب.  -

 . القاهرة: دار مصر للطباعة، ال ت.حكايات حارتنامحفوظ، نجيب.  -

 مصر للطباعة، ال ت. . القاهرة: دارحكاية بال بداية وال نهايةمحفوظ، نجيب.  -

 م.1996. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 1. ط: حول العلم والعملمحفوظ، نجيب.  -

 . القاهرة: دار مصر للطباعة، ال ت.خان الخليليمحفوظ، نجيب.  -

 . القاهرة: دار مصر للطباعة، ال ت.خّمارة القط األسودمحفوظ، نجيب.  -

 م.1972: دار القلم، . بيروت1. ط: دنيا اهللامحفوظ، نجيب.  -

 . القاهرة: دار مصر للطباعة، ال ت. نسختان.رادوبيسمحفوظ، نجيب.  -

 . القاهرة: دار مصر للطباعة، ال ت.رأيت فيما يرى النائممحفوظ، نجيب.  -

 . القاهرة: دار مصر للطباعة، ال ت.رحلة إبن فطومةمحفوظ، نجيب.  -

 اعة، ال ت.. القاهرة: دار مصر للطبزقاق المدقمحفوظ، نجيب.  -

 . القاهرة: دار مصر للطباعة، ال ت.شهر العسلمحفوظ، نجيب.  -

 . القاهرة: دار مصر للطباعة، ال ت.صباح الوردمحفوظ، نجيب.  -

 . القاهرة: دار مصر للطباعة، ال ت.عبث األقرارمحفوظ، نجيب.  -

 . القاهرة: دار مصر للطباعة، ال ت.عصر الحبمحفوظ، نجيب.  -

 القاهرة: دار مصر للطباعة، ال ت. .قشتمرمحفوظ، نجيب.  -

 . القاهرة: دار مصر للطباعة، ال ت.قصر الشوقمحفوظ، نجيب.  -

 . القاهرة: دار مصر للطباعة، ال ت.قلب الليلمحفوظ، نجيب.  -

 . القاهرة: دار مصر للطباعة، ال ت.كفاح طيبةمحفوظ، نجيب.  -

 ال ت.. القاهرة: دار مصر للطباعة، ليالي ألف ليلةمحفوظ، نجيب.  -

 . القاهرة: دار مصر للطباعة، ال ت.مصر القديمةمحفوظ، نجيب.  -



- 8 - 

 م.1977. القاهرة: دار مصر للطباعة، ملحمة الحرافيشمحفوظ، نجيب.  -

 . القاهرة: دار مصر للطباعة، ال ت.ميرامارمحفوظ، نجيب.  -

 . القاهرة: دار مصر للطباعة، ال ت.همس الجنونمحفوظ، نجيب.  -

 . القاهرة: دار مصر للطباعة، ال ت.ِتل الزعيميوم قُ محفوظ، نجيب.  -

. بيروت: دار النظرية والتطبيق في األدب المقارنمحمد، ابراهيم عبد الرحمن.  -
 م.1982العودة، 

 م.1953. القاهرة: دار المعارف بمصر، شلليمحمد، أحمد الصاوي.  -

والنشر، ال  . القاهرة: الدار القومية للطباعةنظرات حول فلسفة الثورةمحمد، حافظ.  -
 ت.

. القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، فن الترجمةمحمد، محمد عوض.  -
 م.1969

. بيروت: دار 4. ط: الطيب صالح: عبقري الرواية العربيةمحمدّية، أحمد سعيد.  -
 م.1976العودة، 

. بيروت: رياض الرّيس للكتب والنشر، 1. ط: المتعة المحظورةمحمود، ابراهيم.  -
 م.2000

 م.1981. بيروت: دار الشروق، 3. ط: المعقول والالمعقولمحمود، زكي نجيب.  -

. بيروت: منشورات الندوة، شكسبير في عصره وفي كل عصرمحمود، زكي نجيب.  -
 .8م. النشرة: 1964

. تونس: منشورات 1. ط: جبران خليل جبران بين المصلوب والمجنونمخ(الـ)، جالل.  -
 م.1991دار المعارف للطباعة والنشر، 

. صيدا: المكتبة 1. ط: دراسات في الشعر العربي الحديثمخائيل، نمطانيوس.  -
 م.1968العصرية، 
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. عّمان: منشورات وزارة الثقافة، 1. ط: مختارات من القصة القصيرة في األردن -
 م.1992

. جمع: محمد أبو المجد. لبنان: من أشعار الشاعر خليل مطران بك (الـ)مختارات -
 .2 - 1م. مج: 1952سية، المبطعة البول

. بيروت: منشورات المكتبة العصرية، 1. ط: في النمو العربيمخزومي(الـ)، مهدي.  -
 م.1964

 م.1986. بيروت: دار الرائد العربي، 3. ط: مدرسة الكوفةمخزومي(الـ)، مهدي.  -

 م.2000. بيروت: ال مط، 1. ط: عبارتيمخول، أسعد.  -

. بيروت: ال مط، 1. ط: لمطربة نور الهدىمن األرز إلى الهرم: امخول، أسعد.  -
 م.1996

 م.1973. بيروت: مطابع بدران، أحالم بأحالممخول، نجيب.  -

 م.1971. القاهرة: دار المعارف بمصر، في اللغة واألدبمدكور، ابراهيم بيومي.  -

 . بيروت: منشورات قدموس، ال ت.مركبة الزمنمر، مّي وميشال كعدي.  -

. 1. ط: الِسفر السادس من كتاب الذيل والتكملةملك. مراكشي(الـ)، ابن عبد ال -
 م.1973بيروت: دار الثقافة، 

. 1. ط: السفر السادس من كتاب الذيل والتكملةمراكشي(الـ)، إبن عبد الملك.  -
 م.1973تحقيق: إحسان عّباس. بيروت: دار الثقافة، 

. تحقيق: التكملةالسفر الخامس من كتاب الذيل و مراكشي(الـ)، أبي عبداهللا بن محمد.  -
 م].1965إحسان عّباس. بيروت: دار الثقافة، [

. تحقيق: محمد السِّفر األول من كتاب الذيل والتكملةمراكشي(الـ)، أبي عبداهللا محمد.  -
 .2-1بن شريفه. بيروت: دار الثقافة، ال ت. ج: 
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يق: . تحقالسِّفر الخامس من كتاب الذيل والتكملةمراكشي(الـ)، أبي عبداهللا محمد.  -
 إحسان عباس. بيروت: دار الثقافة، ال ت.

. القاهرة: مطابع المعجب في تلخيص أخبار المغربمراكشي(الـ)، عبد الواحد.  -
 م.1963اإلعالنات الشرقية، 

 م.1998. الكويت: عالم المعرفة، في نظرية الروايةمرتاض، عبد الملك.  -

الشرتوني. جونيه: دار  . ترجمة: رشيد الخوري2. ط: تاريخ لبنانمرتين، اليسوعي.  -
 م.1986مارون عبود، 

 م.1968. بيروت: منشورات قدموس، 1. ط: أليسامّر، مي.  -

. ترجمة: محمد عبد الواحد محمد. الكويت: عالم العبقرية، تاريخ الفكرةمّري، بنيلوبي.  -
 م.1996المعرفة، 

 . بيروت: دار الثقافة، ال ت.عن المؤرخين العربمرغوليوث.  -

االستنساخ بين اإلسالم المسيحية.  -ت واألبحاث اإلسالمية مركز الدراسا -
 م.1999. بيروت: دار الفكر اللبناني، 1. ط: والمسيحية

. دمشق: دار الفكر، 2. ط: الشعر القومي في المهجر الجنوبيمريدن، عزيزة.  -
 م.1973

 م.1993. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: ذاكرة الجسدمستغانمي، أحالم.  -

 م.1999. بيروت: دار اآلداب، 13. ط: ذاكرة الجسدالم. مستغانمي، أح -

 م.2004. بيروت: دار اآلداب، 3. ط: عابر سريرمستغانمي، أحالم.  -

 م.1998. بيروت: دار اآلداب، 3. ط: فوضى الحواسمستغانمي، أحالم.  -

. 1. ط: 1998-1990األبعاد الشعرية عند نزار قّباني في التسعينات مسعد، جورج.  -
 م.2003ابع معوشي وزكريا، بيروت: مط

 م.1973. بيروت: بيت الحكمة، 3. ط: ملٌح ودموعمسعود، أنطوان.  -
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. بيروت: بيت الحكمة، 1. ط: العربية الفصحى مشعلة ال تنطفئمسعود، جبران.  -
 م.2001

 م.1999. بيروت: دار النهار للنشر، 1. ط: أنين الغضبمسعود، جبران.  -

. بيروت: بيت الحكمة، 1. ط: ربية الحديثةلبنان والنهضة العمسعود، جبران.  -
 م.1967

. بيروت: بيت الحكمة، 2. ط: لبنان والنهضة العربية الحديثةمسعود، جبران.  -
 م.1996

 م.1975. بيروت: بيت الحكمة، 2ط:  أين العروس؟مسعود، جوزفين.  -

 م.1972. بيروت: بيت الحكمة، 1. ط: رنين الحناجرمسعود، جوزفين.  -

. بيروت: دار الريحاني للطباعة والنشر، 2. ط: جبران حيًا وميتاً مسعود، حبيب.  -
 م.1966

 م.2000. القاهرة: مكتبة مدبولي، 2. ط: بيضة النعامةمسعود، رؤوف.  -

 م.1993. بيروت: دار العلم للماليين، 1. ط: أدباء فالسفةمسعود، ميخائيل.  -

 م.1974اللبناني، . بيروت: منشورات دار الكتاب أصابع القدرمسعود، ميخائيل.  -

 م.1972. بيروت: منشورات دار الكتاب اللبناني، 1. ط: أيام ريفيةمسعود، ميخائيل.  -

 م.1974. لبنان: ليبانوغراف، 1. ط: دفتر من بالد الجبلمسعود، ميخائيل.  -

 م.1973. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1. ط: زهرة الدِّفلىمسعود، ميخائيل.  -

 م.1980. لبنان: ليبانوغراف، صفعَلسع وَ مسعود، ميخائيل.  -

 م.1980. لبنان: ليبانوغراف، من حكايات جّدتيمسعود، ميخائيل.  -

ـال. بيروت: پ. تنقيح وتصحيح: شارل مروج الذهب ومعادن الجوهرمسعودي(الـ).  -
 .5-4-3-2-1م. ج: 1966منشورات الجامعة اللبنانية، 
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ت التعاونية اللبنانية للتأليف والنشر، . بيروت: منشورا1. ط: أيام الزَّهرمسّلم، أنيس.  -
 م.2002

 . ال مط، ال ت.أفكار حّب ساذجةمسّلم، وليد فارس.  -

 . جونيه: مطابع الكريم الحديثة، ال ت.منافذ القلبمسّلم، وليد فارس.  -

الفلسفة النشوئية وأبعاده اإلجتماعية: قراءة في تجربة شبلي مسلماني(الـ)، محمود.  -
 م.2003. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1 . ط:الشميل الفلسفية

 م.1983. جونيه: المطبعة البولسية، شيٌء من كل شيءمشعالني(الـ)، فؤاد توفيق.  -

 م.1954. بيروت: منشورات دار المكشوف، 2. ط: إبن زيكارمصروعة، جورج.  -

 م.1979. بيروت: دار لحد خاطر، 4. ط: ضحيتانمصروعة، جورج.  -

 . ذوق مكايل: المكتبة األهلية، ال ت.قصص لبنانيةورج. مصروعة، ج -

 م.1982. بيروت: دار عواد، قصص وأساطيرمصروعة، جورج.  -

 . منشورات دار الدراسات العلمية، ال ت.3. ط: ضحيتانمصروعه، جورج.  -

. القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، إحياء النحومصطفى، ابراهيم.  -
 م.1959

 م.2001. لندن: ال مط، 2. ط: األعمال الشعرية الكاملةد. مطر، أحم -

 م.1971. بيروت: دار المشرق، 1. ط: الترجمة العمليةمطر، أنطوان شكري.  -

 م.1991. بيروت: دار المشرق، 4. ط: األخطل الصغيرمطر، سهيل.  -

. القاهرة: دار الكاتب العربي لهجة البدو في إقليم ساحل مريوطمطر، عبد العزيز.  -
 م.1967لطباعة والنشر، ل

 م.1949. تقديم: رئيف خوري. بيروت: دار المكشوف، 1. ط: الطغاةمطران، خليل.  -

 .3-2-1م. ج: 1975. بيروت: دار مارون عبود، ديوان الخليلمطران، خليل.  -
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. لبنان: دار نظير عبود، مرآة األيام في ملخص التاريخ العاممطران، خليل.  -
 م.1992

 . بيروت: منشورات دار مكتبة سماحة، ال ت.ع الجّوالالبائمطران، ندره.  -

 م.2002. ال مط، 1ط:  ماذا بعد؟مطران، ندره.  -

 . بيروت: دار مكتبة سماحة، ال ت.هيفاءمطران، ندره.  -

 م.2003. ال مط، 1. ط: وداعًا أيها الماضيمطران، ندره.  -

. بيروت: صلوات األسبوع العظيم المقدَّس وأحد الفصحمطرانية الروم األرثوذكس.  -
 م.1994منشورات مطرانية الروم، 

الحركة اللغوية في األندلس منذ الفتح العربي حتى نهاية عصر ُمْطلق، ألبير حبيب.  -
 م.1967. صيدا: المكتبة العصرية، ملوك الطوائف

ت: دار الكتاب . بيرو 1. ط: إبن الرومي: الشاعر المغبونمعتوق، جورج عبدو.  -
 م.1975اللبناني، 

. بيروت: دار الكتاب 1. ط: المتنبي: شاعر الشخصية القويةمعتوق، جورج عبدو.  -
 م.1974اللبناني، 

 م.1988. طرابلس: جروس برس، 1. ط: الّتوراة وداروينمعتوق، سعد.  -

 م.1998. عّمان: دار الكرمل، 1. ط: دثارمعشني(الـ)، أحمد علي.  -

. الشارقة: منشورات اتحاد 1. ط: قصة قصيرة 12ام عبداهللا، وآخرون. معال(الـ)، ابتس -
 م.1989كتّاب وأدباء اإلمارات، 

. بيروت: منشورات المكتبة البولسية، الشاعر فوزي المعلوفمعلوف(الـ)، رياض.  -
 م.1979

 م.1973. بيروت: دار النهار للنشر، ريفّياتمعلوف(الـ)، رياض.  -

 م.2002. لبنان: منشورات أهل الفكر، اسية حول شعرهحلقة در معلوف(الـ)، شفيق.  -
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 م.2004. بيروت: دار نوفل، 1. ط: األعمال الكاملةمعلوف(الـ)، فوزي.  -

 م.1957. بيروت: دار ريحاني، 1. ط: الديوانمعلوف(الـ)، فوزي.  -

. ترجمة: نهلة بيضون. بيروت: دار 2. ط: القرن األول بعد بياتريسمعلوف، أمين.  -
 م.2001الفارابي، 

 م.2004. ترجمة: نهلة بيضون. بيروت: دار الفارابي، 1. ط: بداياتمعلوف، أمين.  -

 م.2001. بيروت: دار الفارابي، 2. ط: حدائق النورمعلوف، أمين.  -

 .2001. بيروت: دار الفارابي، 1. ط: رحلة بالداسارمعلوف، أمين.  -

دار الفارابي، . ترجمة: عفيف دمشقية. بيروت: 1. ط: سمرقندمعلوف، أمين.  -
 م.1977

. ترجمة: جورج أبي صالح. بيروت: منشورات ملف صخرة طانيوسمعلوف، أمين.  -
 م.1994العالم العربي، 

. ترجمة: نهلة بيضون. بيروت: دار الفارابي، 1. ط: صخرة طانيوسمعلوف، أمين.  -
 م.2001

فارابي، . ترجمة: عفيف دمشقية. بيروت: دار ال1. ط: ليون اإلفريقيمعلوف، أمين.  -
 م.1997

. ترجمة: نهلة بيضون. بيروت: دار الفارابي، 2. ط: موانئ المشرقمعلوف، أمين.  -
 م.2001

. بيروت: المؤسسة 1. ط: المدخل إلى المأساة والفلسفة المأسويةمعلوف، أنطوان.  -
 م.1982الجامعية للدراسات والنشر، 

 م.1963. بيروت: دار مجلة شعر، 1. ط: بابلمعلوف، أنطوان.  -

 م.2005. بيروت: مكتبة لبنان، 1. ط: صفوة المؤلفات الكاملةمعلوف، أنطوان.  -

 م.1962. بيروت: المطبعة الكاثوليكية، شعراء المَعاِلفةمعلوف، رياض.  -
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 م. نسختان.1971. بيروت: دار الكتاب اللبناني، صور قرويةمعلوف، رياض.  -

 .م1958. بيروت: دار صادر، على بساط الريحمعلوف، فوزي.  -

 م.1998. ذوق مكايل: بشاريا للطباعة والنشر، ضجة فكرمعلوف، ناجي.  -

. الموسم الثقافي، 5دراسات إسالمية، رقم معهد(الـ) العالي للدراسات اإلسالمية.  -
 م.1995 - 1994

. لبنان: منشورات طريق المحبة، أطفال في رحلة المجهولمعّوض، ميخائيل.  -
 م.1982

 م.1979. ال مط، 1 . ط:ظاللهمامعّوض، ميخائيل.  -

 م.1997. لبنان: منشورات جامعة سيدة اللويزة، 1. ط: في جنة مريممغامس، جورج.  -

. السنة الثانوية الثانية: فرع العلوم. الواقي في األدب العربيمغامس، جوزيف وآخرون.  -
 م.1999. بيروت: دار الفكر اللبناني، 1ط: 

. الكويت: عالم المعرفة، ي فرنساتاريخ الدراسات العربية فمقداد(الـ)، محمود.  -
 م.1992

. بيروت: دار الطليعة للطباعة، 1. ط: أوغست كومتمقّدم(الـ)، مهى سهيل.  -
 م.1994

. دمشق: طالس للدراسات والترجمة مع سليمان العيسىمقدسي(الـ)، أنطوان وآخرون.  -
 والنشر، ال ت.

. بيروت: دار 4. ط: حديثاإلتجاهات األدبية في العالم العربي المقدسي(الـ)، أنيس.  -
 م.1967العلم للماليين، 

. 2. ط: الفنون األدبية وأعالمها في النهضة العربية الحديثةمقدسي(الـ)، أنيس.  -
 م.1978بيروت: دار العلم للماليين، 
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. بيروت: دار 5. ط: المختارات السائرة من روائع األدب العربيمقدسي(الـ)، أنيس.  -
 م.1981العلم للماليين، 

. بيروت: دار 15. ط: أمراء الشعر العربي في العصر العباسيدسي(الـ)، أنيس. مق -
 م.1983العلم للماليين، 

. بيروت: دار 7. ط: تطور األساليب النثرية في األدب العربيمقدسي(الـ)، أنيس.  -
 م.1982العلم للماليين، 

. رطيبَنفُح الِطيب من غصن األندلس المقري(الـ) التلمساني، أحمد بن محمد.  -
 .8-7-6-5-4-3-2-1م. ج: 1968تحقيق: إحسان عّباس. بيروت: دار صادر، 

 م.1966. بيروت: دار صادر، أضواء على مسلك التوحيدمكارم، سامي نسيب.  -

 م.1994. بيروت: دار صادر، عاشقات اهللامكارم، سامي.  -

 م.1997. بيروت: دار صادر، 1. ط: مرآة على جبل قافمكارم، سامي.  -

 . تحقيق: أدوار البستاني. ال مط. ال ت.عجائب السيدة العذراءالثالث. مكاريوس،  -

 م.1981. بيروت: مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، الشعر العالميمكرزل، سليم.  -

. بيروت: مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، عرائس الشعراءمكرزل، سليمان.  -
 م.1981

 م.1962. ال مط، 1. ط: ُأحّبكِ مكرزل، قبالن.  -

 م.1983. ال مط، القصعينمكرزل، قبالن.  -

 م.1961. بيروت: منشورات مجلة الغربال، المرأة خالل األدهر األولىمكرزل، قبالن.  -

 م.1963. ال مط، إلى شمسمكرزل، قبالن.  -

 م.1947. بيروت: مطابع نصار، 1. ط: أنا طيٌر شرودمكرزل، قبالن.  -

 م.1948بعة فاضل وجميل، . الدورة: مط1. ط: جنية الواديمكرزل، قبالن.  -

 م.1960. ال مط، 1. ط: عرس األزهارمكرزل، قبالن.  -



- 17 - 

 م].1964. ال مط، [قولوا لهامكرزل، قبالن.  -

 م. نسختان.1992. بيروت: دار المشرق، األسرارمكسور، ورده.  -

. السنة: األولى الثانوية. ط: المنهج الجديد في األدب العربيمكي، صادق وآخرون.  -
 م.1998مكتبة حبيب،  . بيروت: دار1

 .1م. مج: 1979. بيروت: دار العودة، 2. ط: الديوانمالئكة(الـ)، نازك.  -

 م.1978. بيروت: دار العلم للماليين، 1. ط: الصالة والثورةمالئكة(الـ)، نازك.  -

 .1968. بيروت: دار العلم للماليين، 1. ط: شجرة القمرمالئكة(الـ)، نازك.  -

. بيروت: منشورات المكتب التجاري للطباعة 2. ط: رماد شظايامالئكة(الـ)، نازك.  -
 م.1959والتوزيع والنشر، 

. بيروت: المكتب التجاري للطباعة والتوزيع 2. ط: عاشقة الليلمالئكة(الـ)، نازك.  -
 م.1960والنشر، 

 م.1957. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: قرارة الموجةمالئكة(الـ)، نازك.  -

 م.1962. بيروت: منشورات دار اآلداب، الشعر المعاصر قضايامالئكة(الـ)، نازك.  -

. بيروت: دار العلم للماليين، 5. ط: قضايا الشعر المعاصرمالئكة(الـ)، نازك.  -
 م.1978

. بيروت: مطابع جوزيف 1. ط: شبلي الَمّالط شاعر األرزَمّالط(الـ)، وجدي.  -
 م. نسختان.1999الرعيدي، 

. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 2. ط: ترّد أباهالمتنبي يسمالح(الـ)، عبد الغني.  -
 م.1980والنشر، 

. ملتقى(الـ) األول للكتابات القصصية والروائية في دولة اإلمارات العربية المتحدة -
 م.1985الشارقة: اتحاد كتّاب وأدباء اإلمارات، 
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. المتحدة ملتقى(الـ) الثالث للكتابات القصصية والروائية في دولة اإلمارات العربية -
 .3-2-1م. ج: 1993. الشارقة: منشورات اتحاد كتّاب وأدباء اإلمارات، 1ط: 

. ملتقى(الـ) الثالث للكتابات القصصية والروائية في دولة اإلمارات العربية المتحدة -
 .3-2-1م. ج: 1992. الشارقة: اتحاد كتّاب وأدباء اإلمارات، 1ط: 

 م.1997. َعّمان: أزمنة للنشر، 1. ط: لكونأراقيم معّلقة على مقبرة املحس، ثريا.  -

. 1. ط: محمود بن الحسين البغدادي المعروف بأبي الفتح كشاجمملحس، ثريا.  -
 م.1980بيروت: دار الكتاب اللبناني، 

. بيروت: دار صادر للطباعة والنشر، ميخائيل نعيمه: األديب الّصوفيملحس، ثريا.  -
 م.1964

. بيروت: دار 1. ط: يض في الرّد على توفيق الحكيمالكتاب األبملوحي(الـ)، عدنان.  -
 م.1975النهضة العربية، 

. بنغازي: مؤسسة ناصر طارق بن زياد: بطل األندلسمناع، محمد عبد الرازق.  -
 م.1978للثقافة، 

. بيروت: دار الكتاب 4. ط: قواعد تحقيق المخطوطاتمنجد(الـ)، صالح الدين.  -
 م.1970الجديد، 

 . القاهرة: مطبعة نهضة مصر، ال ت.اهيم المازنيابر مندور، محمد.  -

. القاهرة: نهضة مصر للطباعة والنشر، ال الشعر المصري بعد شوقيمندور، محمد.  -
 .3-2-1ت. ج: 

 . القاهرة: دار القلم، ال ت.فن الشعرمندور، محمد.  -

. القاهرة: دار نهضة مصر للطبع والنشر، 5. ط: في األدب والنقدمندور، محمد.  -
 م].1949[

 . مصر: مكتبة نهضة مصر، ال ت.3. ط: في الميزان الجديدمندور، محمد.  -
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. القاهرة: دار نهضة مصر للطبع والنشر، 2. ط: مسرح توفيق الحكيممندور، محمد.  -
 ال ت.

 م].1954. مصر: مكتبة نهضة مصر، [3. ط: مسرحيات شوقيمندور، محمد.  -

. القاهرة: دار الشروق، 3ط:  .في صالون العقاد كانت لنا أياممنصور، أنيس.  -
 م. نسختان.1993

. بيروت: دار عقلية الحداثة العربية، البحث عن الُبعد الثالثمنصور، مناف.  -
 م.1986صادر، 

. بيروت: ال مط، ـاليريڤول پمدخل إلى األدب المقارن سعيد عقل ومنصور، مناف.  -
 م.1980

 .م1981. بيروت: منشورات قدموس، 1ط:  إلك!منصور، مي.  -

 . بيروت: دار الكتاب المفّضل، ال ت.1. ط: بين صوتينمنصور، مي.  -

 . بيروت: دار الثقافة، ال ت.العبراتمنفلوطي(الـ)، مصطفى لطفي.  -

. بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات 1. ط: أساطير من عالم النباتمنقور، ليلى.  -
 م.1980والنشر، 

المؤسسة العربية للدراسات  . بيروت:1. ط: أرض السودامنيف، عبد الرحمن.  -
 .3-2-1م. ج: 1999والنشر، 

. بيروت: المؤسسة العربية 11. ط: األشجار واغتيال مرزوقمنيف، عبد الرحمن.  -
 م.2003للدراسات والنشر، 

. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 4. ط: الُمْنَبتّ منيف، عبد الرحمن.  -
 م.1992

. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1. ط: أم النذورمنيف، عبد الرحمن.  -
 م.2005
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. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 8. ط: شرق المتوسطمنيف، عبد الرحمن.  -
 م. نسختان.1991والنشر، 

. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 4. ط: مدن الملح: األخدودمنيف، عبد الرحمن.  -
 م.1992والنشر، 

. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 4. ط: مدن الملح: التيهمنيف، عبد الرحمن.  -
 م.1992والنشر، 

. بيروت: المؤسسة العربية 4. ط: مدن الملح: بادية الظلماتمنيف، عبد الرحمن.  -
 م.1992للدراسات والنشر، 

. بيروت: المؤسسة 4. ط: مدن الملح: تقاسيم الليل والنهارمنيف، عبد الرحمن.  -
 م.1992والنشر،  العربية للدراسات

أخبار المصلوبين وقصص المعذبين في العصرين األموي مهّنا، عبد األمير.  -
 م.1990. بيروت: دار الفكر اللبناني، 1. ط: والعّباسي

. 4. ط: في نظرية األدب في قضايا الشعر والنثر في النقد العربيموافي، عثمان.  -
 .2-1. ج: 1999اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية، 

. بيروت: 1. ترجمة: جبرا ابراهيم جبرا. ط: أيلول بال مطرمور، جورج وغيره.  -
 م.1986المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

. ترجمة: أنطوان غّطاس كرم. 1. ط: اللورد بيرون عاشق نفسهموروى، أندره.  -
 م.1948بيروت: دار المكشوف، 

 م.1971جامعة اليسوعية، . إعداد: أليس عفيف جبران. الالقذرمورياك، فرنسوا.  -

. ترجمة: يوسف غصوب. جونيه: المطبعة البولسية، بؤرة األفاعيمورياك، فرنسوا.  -
 م.1967

. ترجمة: ناديا شعبان. بيروت: منشورات 1. ط: صحراء الحبمورياك، فرنسوا.  -
 م.1969عويدات، 
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 . ترجمة: نجيب المانع. بيروت: المؤسسة العربية1. ط: بروستموّس، هاوارد.  -
 م.1979للدراسات والنشر، 

 م.1992. طرابلس: جروس برس، 1. ط: فاتح المغربموسى، بن نصير.  -

. بيروت: مؤسسة المعارف للطباعة، جبران: حياته وآثارهموسى، رؤف سالمة.  -
 م].1983[

. بيروت: مؤسسة المعارف داروين: حياته ورحلته إلى البيجلموسى، رؤف سالمة.  -
 م].1983للطباعة، [

. القاهرة: دار مطابع المستقبل، 1. ط: سالمة موسى... أبيرؤف سالمة. موسى،  -
 م.1992

. القاهرة: سالمة موسى للنشر والتوزيع، 1. ط: أحاديث إلى الشبابموسى، سالمة.  -
 م.1957

 . القاهرة: سالمة موسى للنشر والتوزيع، ال ت.أحالم الفالسفةموسى، سالمة.  -

القاهرة: سالمة موسى للنشر والتوزيع، . 4. ط: أسرار النفسموسى، سالمة.  -
 م.1964

 . القاهرة: سالمة موسى للنشر والتوزيع، ال ت.األدب للشعبموسى، سالمة.  -

 م.1977. القاهرة: سالمة موسى للنشر والتوزيع، 4. ط: اإلشتراكيةموسى، سالمة.  -

عة . القاهرة: منشورات مطب4. ط: البالغة العصرية واللغة العربيةموسى، سالمة.  -
 م.1964التقدم، 

 م].1958. القاهرة: مطبعة التقدم، [التثقيف الذاتيموسى، سالمة.  -

. القاهرة: سالمة موسى للنشر والتوزيع، 2. ط: الحب في التاريخموسى، سالمة.  -
 م.1946

 . القاهرة: سالمة موسى للنشر والتوزيع، ال ت.الدنيا بعد ثالثين عاماً موسى، سالمة.  -
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. القاهرة: سالمة موسى للنشر والتوزيع، 1. ط: فات الكاملةالمؤلموسى، سالمة.  -
 .1م. مج: 1998

 م.1928. القاهرة: سالمة موسى للنشر والتوزيع، 1. ط: اليوم والغدموسى، سالمة.  -

 م.1960. القاهرة: دار ومطابع المستقبل، 1. ط: إنتصارات إنسانموسى، سالمة.  -

 سالمة موسى للنشر والتوزيع، ال ت.. القاهرة: تربية سالمة موسىموسى، سالمة.  -

. بيروت: دار العلم للماليين، 5. ط: حرية الفكر وأبطالها في التاريخموسى، سالمة.  -
 م.1974

. القاهرة: سالمة موسى للنشر والتوزيع، حياتنا بعد الخمسينموسى، سالمة.  -
 م].1944[

للطباعة والنشر، . القاهرة: الشركة العربية 1. ط: دراسات سيكلوجيةموسى، سالمة.  -
 م. نسختان.1962

 م.1993. اإلسكندرية: دار ومطابع المستقبل، 1. ط: زوجي تزّوجموسى، سالمة.  -

 م.1964. ال مط، 4. ط: طريق المجد للشبابموسى، سالمة.  -

 . ال مط، ال ت.3. ط: عقلي وعقلكموسى، سالمة.  -

وسى للنشر . القاهرة: سالمة م2. ط: غاندي والحركة الهنديةموسى، سالمة.  -
 م.1962والتوزيع، 

. القاهرة: سالمة موسى للنشر والتوزيع، 1. ط: فن الحب والحياةموسى، سالمة.  -
 م.1947

. القاهرة: سالمة موسى للنشر والتوزيع، 1. ط: كتاب التوراتموسى، سالمة.  -
 م.1954

 م.1974. بيروت: مكتبة المعارف، 2ط:  ما هي النهضة؟موسى، سالمة.  -

 . ال مط، ال ت.2. ط: محاوالت موسى، سالمة. -
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. بيروت: منشورات مكتبة المعارف، 1. ط: مختارات سالمة موسىموسى، سالمة.  -
 م.1980

. بيروت: دار العلم للماليين، 4. ط: مشاعل الطريق للشبابموسى، سالمة.  -
 م.1972

. القاهرة: سالمة موسى للنشر والتوزيع، 2. ط: مقاالت ممنوعةموسى، سالمة.  -
 م.1963

. القاهرة: سالمة موسى للنشر والتوزيع، 4. ط: مقّدمة السبرمانموسى، سالمة.  -
 م.1927

. القاهرة: سالمة موسى للنشر 3. ط: نظرية التطور وأصل اإلنسانموسى، سالمة.  -
 م].1957والتوزيع، [

 م.1965. القاهرة: دار الجبل للطباعة، 3. ط: هؤالء عّلمونيموسى، سالمة.  -

). بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 1. (ترجمة شتاينك موسى، محمد العزب. -
 م.1978والنشر، 

. بيروت: منشورات دار 1. ط: أمين الريحاني: حياته وآثارهموسى، محمد علي.  -
 م.1961الشرق الجديد، 

 م.1968. بيروت: بيت الحكمة، 1. ط: عمر بن أبي ربيعةموسى، محمد علي.  -

. بيروت: دار السالم 1. ط: لمرتقى: آالُم وآمالمن السَّفح إلى اموسى، محمد علي.  -
 م.2003للنشر، 

 م.2001. بيروت: مطابع المعوشي وزكريا، 1. ط: الديوانموسى، منيف.  -

 م.2004. بيروت: مكتبة صادر، فرس الجمالموسى، منيف.  -

 م.2000. بيروت: دار الحداثة، 1. ط: مرايا الزَّمانموسى، منيف.  -

 .3-2-1م. ج: 1966بيروت: مكتبة صادر، . موشحات(الـ) األندلسية -
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. الكويت: عالم المعرفة، الثقافة األلبانية في األبجدية العربيةموفاكو، محمد.  -
 م.1983

. ترجمة: الياس أبو شبكة. بيروت: 1. ط: بودلير في حياته الغراميةموكلير، كميل.  -
 م.1947دار المكشوف، 

م بركة. بيروت: المؤسسة الجامعية . ترجمة: بسا1. ط: األسلوبيةمولينيه، جورج.  -
 م.1999للدراسات والنشر والتوزيع، 

 م.2004. ترجمة: جان جبور. بيروت: دار الهالل، دون جوانموليير.  -

 م.1986. ترجمة: صدفي حطاب. بيروت: دار الثقافة، فّن المسرحّيةميليت، فردب.  -

ة الثقافة واإلرشاد . دمشق: منشورات وزار َمن يذكر تلك األياممينه، حنا وآخرون.  -
 م.1974القومي، 

 م.1977. بيروت: دار اآلداب، 2. ط: الثلج يأتي من النافذةمينه، حنا.  -

 م.1991. بيروت: دار اآلداب، 3. ط: الّدقلمينه، حنا.  -

 م.1992. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: الرحيل عند الغروبمينه، حنا.  -

 م.1977ر اآلداب، . بيروت: دا2. ط: الشراع والعاصفةمينه، حنا.  -

 م. نسختان.1978. بيروت: دار اآلداب، 2. ط: الشمس في يوم غائممينه، حنا.  -

 م.1999. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: الفم الكرزيّ مينه، حنا.  -

 م.1990. بيروت: دار اآلداب، 21. ط:القطافمينه، حنا.  -

 م.1996. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: المرأة ذات الثوب األسودمينه، حنا.  -

 م.1991. بيروت: دار اآلداب، 5. ط: المستنقعمينه، حنا.  -

 م.1977. بيروت: دار اآلداب، 2. ط: المصابيح الزرقمينه، حنا.  -

 م.1997. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: المغامرة األخيرةمينه، حنا.  -
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 م.1990. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: الوّالعةمينه، حنا.  -

 ت: دار اآلداب، ال ت.. بيرو الياطرمينه، حنا.  -

 م.1978. بيروت: دار اآلداب، 2. ط: بقايا صورمينه، حنا.  -

 م.1995. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: حدث في بيتاخومينه، حنا.  -

 م.1996. بيروت: دار اآلداب، 5. ط: حكاية بّحارمينه، حنا.  -

وت: دار . بير 1. ط: حوارات... وأحاديث في الحياة والكتابة الروائيةمينه، حنا.  -
 م.1992الفكر الجديد، 

 م. نسختان.2003. بيروت: دار اآلداب، 1ط:  حين مات... النهد!مينه، حنا.  -

 م.2004. بيروت: دار اآلداب للنشر والتوزيع، 1. ط: شرف قاطع الطريقمينه، حنا.  -

 م.1996. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: عروس الموجة السوداءمينه، حنا.  -

 م.1991. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: ل وتحت الثلجفوق الجبمينه، حنا.  -

 م.1986. بيروت: دار اآلداب، 1ط:  كيف حملت القلم؟مينه، حنا.  -

 م.1989. بيروت: دار اآلداب، 2. ط: مأساة ديمتريومينه، حنا.  -

 م.1992. بيروت: دار اآلداب، 3. ط: نهاية رجل شجاعمينه، حنا.  -

. تعريب: جرجورة حردان البالغي والتفسير طريقة التحليلمينيه، روالن وآخرون.  -
 م.1993وهنري عويس. بيروت: دار المشرق، 
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 -ن  -

 م.1979. بيروت: آفاق مشرقية، 1. ط: شرعة من أجل ميثاق جديدناجي، أمين.  -

 م.1966. بيروت: منشورات الكتائب اللبنانية، فلسفة العقيدة الكتائبيةناجي، أمين.  -

 م.1979. بيروت: آفاق مشرقية، 1ط:  لن نعيش ذّمّيين...ناجي، أمين.  -

. بيروت: المطبعة 2. ط: ية والكالميةأهم الفرق اإلسالمية السياسنادر، ألبير.  -
 م.1966الكاثوليكية، 

 م.1960. بيروت: المكتبة الكاثوليكية، التصّوف اإلسالمينادر، ألبير.  -

 . بيروت: ال ت.اإلتجاهات الجديدة في ثقافة األطفالنادي(الـ)، الثقافي العربي.  -

 م.1993تقبل، . القاهرة: دار ومطابع المس1. ط: ثرثرة على البحرناشد، عادل.  -

 م.1981. بيروت: دار األندلس، 2. ط: الصورة األدبيةناصف، مصطفى.  -

 م.1992. طرابلس: جروس برس، 1. ط: مجمون ليلىناصيف، إميل.  -

 م.2005. بيروت: دار النهار للنشر، 1. ط: كتاب الجرحناصيف، جورج.  -

 م.1998نشر، . بيروت: دار النهار لل1. ط: 1998رئاسّيات ناصيف، نقوال وآخرون.  -

. بيروت: دار مختارات، 1. ط: المكتب الثاني: حاكم في الظلناصيف، نقوال.  -
 م.2005

. بيروت: مؤسسة جوزف 1. ط: جوزف مغيزل، سيرة النضال والحبناصيف، نقوال.  -
 م.1998ولور مغيزل، 

. بيروت: دار النهار للنشر، 1. ط: ريمون إده، جمهورية الضميرناصيف، نقوال.  -
 م.2002

 م.2004. قنيطرة: مطابع علم، 1. ط: حرٌف زائداعسي، مطانيوس. ن -
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 م.1997. القاهرة: دار المعارف بمصر، 3. ط: أدب المهجرناعوري(الـ)، عيسى.  -

 م.1958. بيروت: منشورات عويدات، إيليا أبو ماضيناعوري(الـ)، عيسى.  -

 م.1976. تونس: الدار العربية للكتاب، مهجرياتناعوري(الـ)، عيسى.  -

. تقديم: طه حسين. القاهرة: دار المعارف 2. ط: تاريخ اآلداب العربيةنالينو، كارلو.  -
 م.1970بمصر، 

 م.1980. جنيف: تراد كسيم، حّبي حريتيناهض، سمر.  -

 م.1991. ال مط، 1. ط: العنف في القصة العربية الحديثةنبر(الـ)، برتا.  -

 . ال مط، ال ت.1. ط: أحالمك كما يفّسرها علم النفسنّجار، رمزي.  -

 م.1977. بيروت: دار اآلفاق، 1. ط: الفلسفة العربية عبر التاريخنّجار، رمزي.  -

 . ال مط. ال ت.مذهب الموّحدين الدروزنّجار، عبداهللا.  -

. بيروت: المركز التربوي للبحوث 1. ط: تطّور الفكر التربوينّجار، فريد جبرائيل.  -
 .1م. مج: 1980واإلنماء، 

. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1. ط: ضايا السرد عند نجيب محفوظقنّجار، وليد.  -
 م.1985

 . صيدا: المطبعة العصرية، ال ت.2. ط: أشعة ملونةنجفي(الـ)، أحمد الصافي.  -

. بيروت: دار العلم للماليين، 2. ط: ألحان اللهيبنجفي(الـ)، أحمد الصافي.  -
 م.1962

 م.1961بيروت: دار العلم للماليين، . 2. ط: األغوارنجفي(الـ)، أحمد الصافي.  -

 م.1961. بيروت: دار العلم للماليين، 4. ط: األمواجنجفي(الـ)، أحمد الصافي.  -

 م.1962. بيروت: دار العلم للماليين، 2. ط: التيارنجفي(الـ)، أحمد الصافي.  -

 م.1962. بيروت: دار العلم للماليين، 1. ط: الشاللنجفي(الـ)، أحمد الصافي.  -
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 . بيروت: دار ريحاني للطباعة والنشر، ال ت.اللفحاتالـ)، أحمد الصافي. نجفي( -

 م.1985. الحازمية: دار الرائد اللبناني، 1. ط: المرأة في حياة جبراننجم، خريستو.  -

. بيروت: دار الرائد العربي، 1. ط: النرجسية في أدب نزار قبانينجم، خريستو.  -
 م.1983

. بيروت: دار الجيل، 1. ط: أدب الياس أبي شبكةُرهاب المرأة في نجم، خريستو.  -
 م.1996

. بيروت: دار الثقافة، 3. ط: القصة في األدب العربي الحديثنجم، محمد يوسف.  -
 م.1966

. 2. ط: )1914–1847المسرحية في األدب العربي الحديث (نجم، محمد يوسف.  -
 م.1967بيروت: دار الثقافة، 

 م.1955دار بيروت للطباعة والنشر،  . بيروت:فن القصةنجم، محمد يوسف.  -

 م.1979. بيروت: دار الثقافة، 7. ط: فن القصةنجم، محمد يوسف.  -

 م].1966. بيروت: دار الثقافة، [4. ط: فن المقالةنجم، محمد يوسف.  -

 م].1966. بيروت: دار الثقافة، [نجيب حدادنجم، محمد يوسف.  -

 .2003الفكر،  . لبنان: منشورات أهلحلقة دراسيةنجيم، جوزيف.  -

 م.20031. بيروت: دار النهار للنشر، 1. ط: شاعرات العربيةنجيم، جوزيف.  -

 م.1967. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1. ط: أمثال اإلنجيلنخلة، أمين.  -

 م.1967. بيروت: مطبوعات دار مكتبة الحياة، 1. ط: أوراق مسافرنخلة، أمين.  -

. بيروت: منشورات مجلة الورود، 2. ط: الحركة اللغوية في لبناننخلة، أمين.  -
 م.1958

 م.1962. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 1. ط: الديوان الجديدنخلة، أمين.  -

 م.1967. بيروت: دار الكتاب اللبناني، المفكرة الريفيةنخلة، أمين.  -
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 م.1961. بيروت: منشورات دار الكتاب اللبناني، 4. ط: المفكرة الريفيةنخلة، أمين.  -

 م.2002. أنطلياس: منشورات دار الفكر، حلقة دراسيةلة، أمين. نخ -

 م.1968. بيروت: دار الكتاب اللبناني، 2. ط: دفتر الغزلنخلة، أمين.  -

 م.1967. بيروت: دار مكتبة الحياة، 1. ط: في الهواء الطلقنخلة، أمين.  -

العربية،  . بيروت: دار العلوم1. ط: دراسات قرآنية في جزء عمنخلة، محمود أحمد.  -
 م.1989

. بيروت: دار النهضة العربية، لغة القرآن الكريم في جزء عمنخلة، محمود أحمد.  -
 م.1981

 م.1957. بيروت: المطبعة الكاثوليكية، جولة في آداب العالمنخله، روفائيل.  -

. القاهرة: دار المعارف، اّتجاهات القصة المصرية القصيرةنّساج(الـ)، سّيد حامد.  -
 م.1978

. القاهرة: الهيئة المصرية العامة دليل القصة المصرية القصيرةاج(الـ)، سّيد حامد. نسّ  -
 .1972للكتاب، 

 م.1991. بيروت: مكتبة لبنان، 1. ط: أدب الرحلةنّصار، حسين.  -

. القاهرة: دار مصر للطباعة، 2. ط: المعجم العربي، نشأته وتطّورهنّصار، حسين.  -
 .1م. ج: 1968

 م.1981. بيروت: دار الرائد العربي، ات لغويةدراسنّصار، حسين.  -

 م.1979. دمشق: اتحاد الكتاب العرب، خطرات على ساحل المعرفةنّصار، ناديا.  -

 م.1983. دمشق: اتحاد الكتاب العرب، زمن العشقنّصار، ناديا.  -

. بيروت: دار الطليعة للطباعة 1. ط: األيديولوجية على المحكنّصار، ناصيف.  -
 .م1994والنشر، 

 م.1997. بيروت: دار النهار للنشر، 1. ط: التفكير والهجرةنّصار، ناصيف.  -
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 م.1997. بيروت: دار النهار للنشر، 1. ط: التفكير والهجرةنّصار، ناصيف.  -

. بيروت: دار الطليعة 2. ط: الفلسفة في معركة األيديولوجيةنّصار، ناصيف.  -
 م.1986للطباعة والنشر، 

 م.1979. بيروت: دار الطليعة، 2. ط: تقاللطريق االسنّصار، ناصيف.  -

 م.1981. بيروت: دار الطليعة، 4. ط: محو مجتمع جديدنّصار، ناصيف.  -

. بيروت: دار الطليعة للطباعة 1. ط: مطارحات للعقل الملتزمنّصار، ناصيف.  -
 م.1986والنشر، 

عة، . بيروت: دار الطلي1. ط: مفهوم األمة بين الدين والتاريخنّصار، ناصيف.  -
 م.1978

. ترجمة: جورج أبي 1. ط: الطبقات اإلجتماعية في لبناننصر، سليم وآخرون.  -
 م.1982صالح. بيروت: مؤسسة األبحاث العربية، 

 م.1998. مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 67إسكندرية نصر، مصطفى.  -

 م.1980. بيروت: ال مط، 1. ط: سعيد عقل فيلسوفاً نصر، ناجي سليم.  -

 م.2001. بيروت: دار الكتب الحديثة، 1. ط: أسود وأبيضهللا، إملي. نصرا -

 م.2001. بيروت: دار اإلبداع، 1. ط: أوراق منسّيةنصراهللا، إملي.  -

 م.1981. بيروت: مؤسسة نوفل، 1. ط: اإلقالع عكس الزمننصراهللا، إملي.  -

 م.1999. بيروت: مؤسسة نوفل، 6. ط: اإلقالع عكس الزمننصراهللا، إملي.  -

 م.1993. بيروت: مؤسسة نوفل، 5. ط: الباهرةنصراهللا، إملي.  -

 م. نسختان.1995. بيروت: مؤسسة نوفل، 1. ط: الجمر الغافينصراهللا، إملي.  -

 م. نسختان.1992. بيروت: مؤسسة نوفل، 4. ط: الرهينةنصراهللا، إملي.  -

 م.1985. بيروت: مؤسسة نوفل، 1. ط: الطاحونة الضائعةنصراهللا، إملي.  -
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 م.1998. بيروت: مؤسسة نوفل، 1. ط: الليالي العجريةراهللا، إملي. نص -

 م.1984. بيروت: مؤسسة نوفل، 1. ط: قصة 17المرأة في نصراهللا، إملي.  -

 م.1978. بيروت: مؤسسة نوفل، 1. ط: الينبوعنصراهللا، إملي.  -

 م. نسختان.1980. بيروت: مؤسسة نوفل، 1. ط: تلك الذكرياتنصراهللا، إملي.  -

 م.1973. بيروت: بيت الحكمة، 1. ط: جزيرة الوهمهللا، إملي. نصرا -

 م.1990. بيروت: مؤسسة نوفل، 1. ط: خبزنا اليومينصراهللا، إملي.  -

 م.1997. بيروت: دار اإلبداع، 1. ط: َرَوت لي األيامنصراهللا، إملي.  -

 م.2005. بيروت: دار نوفل، 1. ط: رياح جنوبيةنصراهللا، إملي.  -

 م.1983. بيروت: مؤسسة نوفل، 2. ط: ادي الصغيرشنصراهللا، إملي.  -

 م.1997. بيروت: مؤسسة نوفل، 6. ط: شجرة الدفلىنصراهللا، إملي.  -

 م. نسختان.1996. بيروت: مؤسسة نوفل، 9. ط: طيور أيلولنصراهللا، إملي.  -

. بيروت: الدار العربية 1. ط: عن طيور أيلول. نصوص نقديةنصراهللا، إملي.  -
 م.2005للعلوم، 

 م.2000. بيروت: مؤسسة نوفل، 1. ط: في البالصراهللا، إملي. ن -

 م. نسختان.1996. بيروت: مؤسسة نوفل، 1. ط: محطات الرحيلنصراهللا، إملي.  -

 .2-1م. ج: 1986. بيروت: مؤسسة نوفل، 1. ط: نساء رائداتنصراهللا، إملي.  -

 م.1997. بيروت: دار الكتاب العالمي، 1. ط: يومياتنصراهللا، إملي.  -

 م.1996. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: طيور الحذرنصراهللا، ابراهيم.  -

 م.2006. بيروت: ال مط، )2زجليات (نصراهللا، فيليب.  -

 . ال مط، ال ت.زجلياتنصراهللا، فيليب.  -
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. دمشق: دار األوائل للنشر 1. ط: نزار قّباني وقصائد كانت ممنوعةنصراهللا، نضال.  -
 م.2003والتوزيع، 

 م.1999. بيروت: دار الجديد، 1ط:  لن أحب زمانًا لسِت فيه! نصراهللا، يوسف. -

 م.2002. جدة: مكتبة جدة، 2. ط: علم األرضنصيف، عبداهللا عمر.  -

 م.2001. بيروت: دار الساقي، 1. ط: حرير صاخبنعمة، رجاء.  -

 م.1995. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: مريم النورنعمة، رجاء.  -

 م.1960. صيدا: المطبعة المخلصية، دب العربيالجن في األنعمه، نهاد توفيق.  -

 م.1992. بيروت: مطبعة المتوسط، 1. ط: ميشال عون حلم أو وهمنعوم، سركيس.  -

. بيروت: مؤسسة نوفل، 4. ط: أبعد من موسكو ومن واشنطننعيمه، ميخائيل.  -
 م. نسختان.1978

 م.1975. بيروت: مؤسسة نوفل، 5. ط: أبو بطةنعيمه، ميخائيل.  -

 م.1989. بيروت: مؤسسة نوفل، 2. ط: أحاديث مع الصحافة، ميخائيل. نعيمه -

 م.1977. بيروت: مؤسسة أكابر، 6. ط: أكابرنعيمه، ميخائيل.  -

 م.1988. بيروت: مؤسسة نوفل، 3. ط: أيوبنعيمه، ميخائيل.  -

 م.1972. بيروت: مؤسسة نوفل، 6. ط: اآلباء والبنوننعيمه، ميخائيل.  -

 م. نسختان.1978. بيروت: مؤسسة نوفل، 8. ط: ثانألو نعيمه، ميخائيل. ا -

 م.1975. بيروت: مؤسسة نوفل، 8. ط: البيادرنعيمه، ميخائيل.  -

 م. نسختان.1964. بيروت: دار صادر، 7. ط: الغربالنعيمه، ميخائيل.  -

-1م. مج: 1970. بيروت: دار العلم للماليين، المجموعة الكاملةنعيمه، ميخائيل.  -
2-3-4-5-6-7-8. 

 م.1971. بيروت: مؤسسة نوفل، 6. ط: المراحليمه، ميخائيل. نع -
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 م. نسختان.1979. بيروت: مؤسسة نوفل، 6. ط: النور والديجورنعيمه، ميخائيل.  -

 م.1972. بيروت: مؤسسة نوفل، 4. ط: اليوم األخيرنعيمه، ميخائيل.  -

 م.1991. بيروت: مؤسسة نوفل، 11. ط: جبران خليل جبراننعيمه، ميخائيل.  -

م. 1971. بيروت: مؤسسة نوفل، 6. ط: جبران خليل جبراننعيمه، ميخائيل.  -
 نسختان.

 م.1977. بيروت: مؤسسة نوفل، 6. ط: دروبنعيمه، ميخائيل.  -

 م.1972. بيروت: مؤسسة نوفل، 7. ط: زاد المعادنعيمه، ميخائيل.  -

ج: م. 1997. بيروت: مؤسسة نوفل، 9. ط: سبعون... حكاية عمرنعيمه، ميخائيل.  -
1-2-3. 

 .2-1م. ج: 1998. بيروت: مؤسسة نوفل، 8ط:  سبعون...نعيمه، ميخائيل.  -

 . القاهرة: دار المعارف بمصر، ال ت. نسختان.2. ط: صوت العالمنعيمه، ميخائيل.  -

 م.1983. بيروت: مؤسسة نوفل، 3. ط: في الغربال الجديدنعيمه، ميخائيل.  -

 م. نسختان.1978وت: مؤسسة نوفل، . بير 6. ط: في مهب الريحنعيمه، ميخائيل.  -

 م].1979. بيروت: دار القصة، [قصص من ميخائيل نعيمهنعيمه، ميخائيل.  -

 م.1995. بيروت: مؤسسة نوفل، 17. ط: كان ما كاننعيمه، ميخائيل.  -

 م.1972. بيروت: مؤسسة نوفل، 1. ط: كرم على دربنعيمه، ميخائيل.  -

 م.1993سسة نوفل، . بيروت: مؤ 12. ط: لقاءنعيمه، ميخائيل.  -

 م.1972. بيروت: دار النهار للنشر، مختاراتنعيمه، ميخائيل.  -

 م. نسختان.1988. بيروت: مؤسسة نوفل، 8. ط: مذكرات األرقشنعيمه، ميخائيل.  -

 م.1980. بيروت: مؤسسة نوفل، 6. ط: مردادنعيمه، ميخائيل.  -

 م.1973. بيروت: مؤسسة نوفل، 1. ط: نجوى الغروبنعيمه، ميخائيل.  -
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 م.1974. بيروت: مؤسسة نوفل، 6. ط: همس الجفوننعيمه، ميخائيل.  -

 م.1971. بيروت: مؤسسة نوفل، 3. ط: هوامشنعيمه، ميخائيل.  -

 م.1977. بيروت: مؤسسة نوفل، ومضات شذور وأمثالنعيمه، ميخائيل.  -

 م.1973. بيروت: مؤسسة نوفل، 2ط:  يا إين آدم!نعيمه، ميخائيل.  -

 م.1998. ألمانيا: منشورات الجمل، 2. ط: الشيءل. نعيمي(الـ)، خلي -

. بيروت: مؤسسة المفيد في القراءة واألدب. دليل المعّلمنكد، سليم نايف وآخرون.  -
 .4-3-2-1بدران، ال ت. ج: 

 . ال مط، ال ت.العودة الثانيةنكد، سليم.  -

 م.1976. ال مط، سفر العودةنكد، سليم.  -

 م.1980ختان. ال مط، . نسلو تكملين الغناءنكد، سليم.  -

 م.1986. بيروت: دار المشرق، 2. ط: لو تملكين الغناءنكد، سليم.  -

 م.1986. ال مط، نقد منهج في نقد كتاب: المفيد في األدب العربينكد، سليم.  -

. ترجمة: صفاء خلوصي. بغداد: المكتبة تاريخ األدب العباسينكلسن، رينولد.  -
 م.1967األهلية، 

 م.1996. لندن: دار قنبر، ألعمال الشعرية الكاملةانواب(الـ)، مظفر.  -

. بيروت: دار إبن حزم، دعوة البشرية إلى السعادة األبديةنوح، عثمان عبد السالم.  -
 م.1993

. بيروت: الشركة العالمية للكتاب، 1. ط: إبن هشام األنصارينور الدين، عصام.  -
 م.1989

. بيروت: المؤسسة 1. ط: اجبأبنية الفعل في شافية إبن الحنور الدين، عصام.  -
 م.1982الجامعية للدراسات والنشر، 

 م.1993. بيروت: دار الفكر اللبناني، 1. ط: اإلعراب والبناءنور الدين، عصام.  -
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. بيروت: دار الفكر اللبناني، 1. ط: الفعل: بناؤه وٕاعرابهنور الدين، عصام.  -
 م.1993

. بيروت: 1. ط: ذكير والتأنيثالمصطلح الصرفي، ممّيزات التنور الدين، عصام.  -
 م.1988الشركة العالمية للكتاب، 

. بيروت: دار الفكر اللبناني، 1. ط: علم األصوات اللغويةنور الدين، عصام.  -
 م.1992

. بيروت: دار 1. ط: علم وظائف األصوات اللغوية: الفونولوجيانور الدين، عصام.  -
 م.1992الفكر اللبناني، 

 م.1970. القاهرة: مكتبة القاهرة، 1. ط: الحضارة والتحّضرنور، محمد عبد المنعم.  -

 م.1978. القاهرة: دار المعارف، 2. ط: ِشعر الطبيعة في األدب العربينوفل، سّيد.  -

 م.1968. بيروت: المطبعة الكاثوليكية، 2. ط: صوت المسيحنويَّا، بولس.  -

 م.1971. بيروت: دار الفكر، 2. ط: شخصّية بّشارنويهي(الـ)، محمد.  -

 . ترجمة: فليكس فارس. بيروت: دار القلم، ال ت.هكذا تكلم زرادشتنيتشيه، فريدريك.  -

. ترجمة: سوسن الفقيه. بيروت: دار 3. ط: حب وموت في بيروتنيومان، بربارة.  -
 م.1994اإلتحاد للطباعة والنشر، 



- 1 - 

 -هـ  -

. ترجمة: خليل أحمد خليل. بيروت: دار الفكر 1. ط: حب اهللاهارون، جوديت.  -
 م.1998اللبناني، 

. ط: أوغست باخوس: خمسون عامًا مع الوفاق واإلصالح واإلنماءهارون، جورج.  -
 م.1999. ال مط، 1

 .1984 - 1867معجم الصحف المحلية في المناطق اللبنانية: هارون، جورج.  -

 م.1985. ال مط، 1ط:  هل تصدق األبراج؟ليتا. هارون، لو  -

. ترجمة: لوران فارس. بيروت: دار األهلية للنشر نبي الحبيبهاسكل، ماري.  -
 .3-2م. ج: 1974والتوزيع، 

. بيروت: دار األهلية للنشر 1. ترجمة: لوران فارس. ط: نبي الحبيبهاسكل، ماري.  -
 .3-2-1م. ج: 1974والتوزيع، 

 م.1990. جونية: دار المفيد، دراسات فلسفية هاشم(الـ)، جوزيف. -

. الواليات المتحدة: التعليم التجريبي في مدارس المرحلة األولىهاشم، عبد المنعم.  -
 م.1949دارة التعليم، 

. ال ب: 1. ط: التراث: أثره وتوظيفه في مسرح توفيق الحكيمهاشم، وطفاء حمادي.  -
 .1996دار إبن رشد، 

جمة: لويس الحاج. بيروت: دار صادر ودار بيروت، . تر كفاحيهتلر، أدولف.  -
 م.1958

. بيروت: دار تيارات الشعر العربي المعاصر في السودانهّدارة، محمد مصطفى.  -
 م.1972الثقافة، 
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. ترجمة: محمد عصفور. الكويت: عالم 2. ط: فجر العلم الحديثهّف، توبي.  -
 م.2000المعرفة، 

 م.1981. بيروت: دار العودة، 5: . طاألدب المقارنهالل، محمد غنيمي.  -

 م.1977. بيروت: دار العودة، الموقف األدبيهالل، محمد غنيمي.  -

 م.1973. بيروت: دار الثقافة، النقد األدبي الحديثهالل، محمد غنيمي.  -

. القاهرة: دار نهضة مصر قضايا معاصرة في األدب والنقدهالل، محمد غنيمي.  -
 للطبع والنشر، ال ت.

 م.1980. بيروت: دار العودة، ليلى والمجنونغنيمي.  هالل، محمد -

. عّمان: دار التنوير العلمي 1. ط: أدباء عّلموني.. أدباء عرفتهمهلسا، غالب.  -
 م.1996للنشر، 

 م.1982. بيروت: دار الحداثة، 1. ط: الجهل في معركة الحضارةهلسا، غالب.  -

 م.1988باعة والنشر، . دمشق: دار الزاوية للط1. ط: الروائيونهلسا، غالب.  -

. إعداد وتقديم: ناهض حتر. دمشق: دار 1. ط: الهاربون من الحريةهلسا، غالب.  -
 م.2001المدى للثقافة، 

. عّمان: دار التنوير العلمي للنشر، 1. ط: نقد األدب الصهيونيهلسا، غالب.  -
 م.1995

 م.1999. بيروت: دار البحار، 1. ط: الشيخ والبحرهمنغواي، أرنست.  -

 م.2003. بيروت: دار العلم للماليين، 2. ط: الشيخ والبحرنغواي، أرنست. هم -

. ترجمة: منير البعلبكي. بيروت: دار العلم 2. ط: الشيخ والبحرهمنغواي، أرنست.  -
 م.2003للماليين، 

. ترجمة: أحمد عصام الدين. القاهرة: دار الغرفة المفروشةهنري، أو وآخرون.  -
 .1964الكرنك، 
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. ترجمة: أحمد عصام الدين. القاهرة: دار الغرفة المفروشةخرون. هنري، أو وآ -
 م.1964الكرنك، 

. ترجمة: عمر القباني. القاهرة: دار الكرنك، هدية األحبابهنري، أو وآخرون.  -
 م.1963

 م.1961. ترجمة: بكر عباس. بيروت: دار الثقافة، القصة الحديثةهوفمن، فردريك.  -

مة: عنبرة سالم الخالدي. بيروت: دار العلم للماليين، . ترج9. ط: اإللياذةهوميروس.  -
 م.2000

 م.1971. القاهرة: دار المعارف بمصر، 6. ط: األدب األندلسيهيكل، أحمد.  -

. القاهرة: دار المعارف بمصر، 2. ط: تطور األدب الحديث في مصرهيكل، أحمد.  -
 م.1971

 م.1979. القاهرة: دار المعارف، زينبهيكل، محمد حسين.  -
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 -و  -

 م.1977. بيروت: دار إبن رشد، 1. ط: الملُك هو الملكُ وّنوس، سعداهللا.  -

. بيروت: دار الفكر الجديد، 1. ط: بيانات لمسرح عربي جديدوّنوس، سعداهللا.  -
 م.1988

. دمشق: دار األهالي للطباعة والنشر، 1. ط: عن الذاكرة والموتوّنوس، سعداهللا.  -
 م.1996

 م.1996. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: لسرابملحمة اوّنوس، سعداهللا.  -

 م.1995. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: يوم من زماننا وأحالم شقيةوّنوس، سعداهللا.  -

. بيروت: 4. ط: الفيل يا ملك الزمان ومغامرة رأس المملوك جابروّنوس، سعداهللا.  -
 م.1989دار اآلداب، 

 م.1981ب، . بيروت: دار اآلدا2. ط: فصد الدموّنوس، سعداهللا.  -

 م.1990. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: اإلغتصابوّنوس، سعداهللا.  -

 م.1978. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: مأساة بائع الدبس الفقيروّنوس، سعداهللا.  -

. دمشق: دار األهالي للطباعة والنشر، 1. ط: األيام المخمورةوّنوس، سعداهللا.  -
 م.1997

 م.1977. بيروت: دار اآلداب، 2. ط: قبانيسهرة مع أبي خليل الوّنوس، سعداهللا.  -

 م.1994. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: طقوس اإلشارات والتحّوالتوّنوس، سعداهللا.  -

 م.1990. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: رحلة حنظلةوّنوس، سعداهللا.  -

 م.1992. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: هوامش ثقافيةوّنوس، سعداهللا.  -

 م.1996. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: ات تاريخيةمنمنموّنوس، سعداهللا.  -
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. القاهرة: مكتبة دار 2. ط: نشأة اللغة عند اإلنسان والطفلوافي، علي عبد الواحد.  -
 م.1962العروبة، 

. القاهرة: مكتبة دار 2. ط: نشأة اللغة عند اإلنسان والطفلوافي، علي عبد الواحد.  -
 م.1962العروبة، 

م. 1967. القاهرة: دار نهضة مصر، 6. ط: م اللغةعلوافي، علي عبد الواحد.  -
 نسختان.

. القاهرة: دار نهضة مصر للطبع والنشر، اللغة والمجتمعوافي، علي عبد الواحد.  -
 م.1971

 . مصر: دار الكتب والوثائق، ال ت.جحيم نصف الليلولي الدين، اسماعيل.  -

 م.1980. القاهرة: دار غريب، زقاق العسكرولي الدين، اسماعيل.  -

 م.1982. بيروت: دار عشتار، 1. ط: الغابة المقفلةوازن، عبده.  -

 . بيروت: وزارة اإلعالم، ال ت.خطب وكلماتوازن(الـ)، شفيق.  -

 م.1952. لبنان: المطبعة البولسية، أعالمه -أدبه  –الزجل: تاريخه وهيبة، منير.  -

 م.1952. حريصا: المطبعة البولسية، الزجلوهيبة، منير الياس.  -

. ترجمة: شاكر عبد الحميد. الكويت: عالم سيكولوجية فنون األداءلسون، جلين. وي -
 م.2000المعرفة، 

. ترجمة: فاروق عبد القادر. الكويت: عالم المعرفة، طرائف الحداثةويليامز، رايموند.  -
 م.1999

. ترجمة: محمد الجوهري. مصر: الدار المصرية للتأليف مسرح األطفالوارد، وينفريد.  -
 رجمة، ال ت.والت

 . بيروت: المركز الثقافي العربي، ال ت.الطائر في الُعنقوالقاضي، عمر.  -
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. بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، 14. ط: األيادي السودواكيم، نجاح.  -
 م.1998

. بيروت: المؤسسة 1. ط: ثالث عالمات في الرواية الفلسطينيةوادي، فاروق.  -
 م.1981العربية للدراسات والنشر، 

. ترجمة: أنيس زكي 3. ط: المعقول والالمعقول في األدب الحديثولُسن، كولن.  -
 م.1974حسن. بيروت: دار اآلداب، 

نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب األساسية في اللغة وعر(الـ)، مازن.  -
 م.1986. دمشق: دار طالس للدراسات والترجمة والنشر، 2. ط: العربية

. دمشق: دار طالس للدراسات 1. ط: دراسات لسانية تطبيقية)، مازن. وعر(الـ -
 م.1989والترجمة، 

. ترجمة: فريدة النقاش. بيروت: المؤسسة العربية 1. ط: تشارلز ديكنزونج، جورج.  -
 م.1980للدراسات والنشر، 

. بغداد: مطبعة الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشروائلي(الـ)، ابراهيم.  -
 م.1961لعاني، ا
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 -ي  -

. عّمان: دار الشروق للنشر 1. ط: نجيب محفوظ والقصة القصيرةيارد، إيفلين.  -
 م.1988والتوزيع، 

 م.19689. بيروت: بيت الحكمة، 1. ط: أحمد شوقييارد، نازك سابا.  -

 م.2004. بيروت: دار الساقي، 1. ط: األقنعةيارد، نازك سابا.  -

 م.1998ؤسسة نوفل، . بيروت: مالذكريات الملغاةيارد، نازك سابا.  -

 م.1986. بيروت: مؤسسة نوفل، 1. ط: الصدى المخنوقيارد، نازك سابا.  -

 م.2000. بيروت: دار الساقي، 1. ط: الكاتبات اللبنانياتيارد، نازك سابا.  -

م. 1969. بيروت: بيت الحكمة، 1. ط: الياس أبو شبكةيارد، نازك سابا.  -
 نسختان.

. بيروت: مؤسسة نوفل، 1. ط: ضائع تقاسيم على وتريارد، نازك سابا.  -
 م.1992

 م.1998. بيروت: مؤسسة نوفل، 1. ط: كان األمس غداً يارد، نازك سابا.  -

. تقديم: مارون عبود. جونيه: ديوان الشيخ ابراهيم اليازجييازجي(الـ)، ابراهيم.  -
 م.1983دار مارون عّبود، 

. لبنان: المطبعة 3. ط: كتاب في المترادف والمتوارديازجي(الـ)، ابراهيم.  -
 .2-1. ج: 1970البولسية، 

. تقديم: نظير عبود. جونيه: دار مارون 1. ط: لغة الجرائديازجي(الـ)، ابراهيم.  -
 م.1984عّبود، 

. بيروت: 3. ط: أعالم الفلسفة العربيةيازجي(الـ)، كمال وأنطوان غطاس كرم.  -
 م.1968دار المكشوف، 
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 م.1997. بيروت: دار الجيل، 2. ط: ياتهأبو العالء ولزوميازجي(الـ)، كمال.  -

. بيروت: دار الجيل، 1. ط: إعداد األطروحة الجامعيةيازجي(الـ)، كمال.  -
 م.1986

. بيروت: دار 1. ط: األساليب األدبية في النثر العربي القديميازجي(الـ)، كمال.  -
 م.1986الجيل، 

دار الجيل،  . بيروت:األصول العملية في قواعد اللغةيازجي(الـ)، كمال.  -
 م.1985

. صيدا: المطبعة روافد األدب العربي في عصوره القديمةيازجي(الـ)، كمال.  -
 م.1961المخلصية، 

. بيروت: دار العلم للماليين، 4. ط: معالم الفكر العربييازجي(الـ)، كمال.  -
 م. نسختان.1966

. تقديم: مارون 2. ط: ديوان الشيخ ناصيف اليازجييازجي(الـ)، ناصيف.  -
 م.1983عبود. جونيه: دار مارون عبود، 

 م.1966. بيروت: دار صادر، مجمع البحرينيازجي(الـ)، ناصيف.  -

 م.1984. دمشق: دار الغربال، 1. ط: مدخل إلى المبدأ الكلييازجي(الـ)، ندرة.  -

 م.1981. باريس: ال مط، بين العقل والنبيياسين، أنور.  -

. بيروت: دار الكنوز 1. ط: راقتاريخ العنف الدموي في العياسين، باقر.  -
 م.1999األدبية، 

. بيروت: دار الكنوز 1. ط: قوال ما ال ُيقال عن المعارضة العراقيةياسين، باقر.  -
 م.2001األدبية، 

. بيروت: دار 1. ط: األدب واألديولوجيا في سوريةياسين، بو علي وآخرون.  -
 م.1974إبن خلدون، 
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. من سليم البستاني إلى نجيب محفوظ الجهود الروائيةياغي، عبد الرحمن.  -
 بيروت: دار الثقافة، ال ت.

. عّمان: منشورات لجنة تاريخ القصة القصيرة في األردنياغي، عبد الرحمن.  -
 م.1993األردن، 

. بيروت: المؤسسة 2. ط: القصة القصيرة في فلسطين واألردنياغي، هاشم.  -
 م.1981العربية للدراسات والنشر، 

 م.1991. الدار البيضاء: أفريقيا الشرق، 1. ط: الشعرية العربيةيحياوي، رشيد.  -

. الدار البيضاء: أفريقيا الشرق، 1. ط: شعرية النوع األدبييحياوي، رشيد.  -
 م.1994

. دمشق: منشورات اتحاد أزمة المواطنة في شعر الجواهرييحيى(الـ)، فرحان.  -
 م.2001الكّتاب العرب، 

 م.1991. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: بحيرة وراء الريحيخلف، يحيى.  -

. بيروت: دار الحقائق للطباعة والنشر، 1. ط: تفاح المجانينيخلف، يحيى.  -
 م. نسختان.1982

 م.1992. بيروت: دار اآلداب، 1. ط: تلك الليلة الطويلةيخلف، يحيى.  -

 م.1990. بيروت: دار اآلداب، 2. ط: رواية نشيد الحياةيخلف، يحيى.  -

 م.1988. بيروت: دار اآلداب، 4. ط: نجران تحت الصفريخلف، يحيى.  -

 م.1997. عّمان: دار الشروق، 1. ط: نهر يستحم في البحيرةيخلف، يحيى.  -

. بيروت: دار الفكر 1. ط: التاريخ ومنهج البحث التاريخييزبك، قاسم.  -
 م.1990اللبناني، 

 م.2000شر، . بيروت: دار النهار للن2. ط: يسوع المسيح باإلنجيل واأليقونة -
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. بيروت: جمعية الكتاب المقدس في الشرق األدنى، العهد الجديديسوع المسيح.  -
 م.1970

. بيروت: جمعية الكتاب المقدس في الشرق كتاب العهد الجديديسوع المسيح.  -
 م.1970األدنى، 

 م.1971. بيروت: دار النهار للنشر، اليسوعيون في الشرق األدنى والعالم -

. بيروت: مؤسسة نوفل، 1. ط: نتغّلب على القلق والخوفكيف يعقوب، غسان.  -
 م.2005

 م.2005. بيروت: مؤسسة نوفل، 1. ط: كيفيعقوب، غسان.  -

. بيروت: دار بيروت للطباعة تاريخ اليعقوبييعقوبي(الـ)، أحمد بن أبي يعقوب.  -
 .2-1م. مج: 1980والنشر، 

 م.1997افي العربي، . بيروت: المركز الثق1. ط: الكالم والخبريقطين، سعيد.  -

. بيروت: المركز الثقافي العربي، 1. ط: انفتاح النص الروائييقطين، سعيد.  -
 م.1989

 . بيروت: المركز الثقافي العربي،2. ط: تحليل الخطاب الروائييقطين، سعيد.  -
 م.1993

 . بيروت: المركز الثقافي العربي،1. ط: ذخيرة العجائب العربيةيقطين، سعيد.  -
 م.1994

 م.1997. بيروت: المركز الثقافي العربي، 1. ط: قال الراويين، سعيد. يقط -

. بيروت: دار يكن للنشر، المعتمد بن عباد وشعراء عصرهيكن، زهدي.  -
 م.1975

 م.1972. بيروت: بيت الحكمة، 2. ط: التجاريبيكن، ولي الدين.  -

 م.1978. بيروت: بيت الحكمة، 4. ط: الصحائف السوديكن، ولي الدين.  -
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 . ال مط، ال ت.حيوية األنواع األدبيةموت، غازي. ي -

 م.1983. بيروت: دار األصالة، 1. ط: علم أساليب البيانيموت، غازي.  -

 م.1994. إهدن: منشورات إبل، قانا الجليل في لبنانيمين، يوسف.  -

. بيروت: دار الفكر اللبناني، 1. ط: لبنان َبوتقُة وحدِة البشريمين، يوسف.  -
 م.1997

 .ما ُكِتب وِقيل حول كتاب "المسيح ُوِلد في لبنان ال في اليهودية"يوسف. يمين،  -
 م.2001إهدن: ال مط، 

 م.1988. إهدن: المطبعة التجارية، وميض في معبد اللحظةيمين، يوسف.  -

مغرب،  -. دمشق: دار مشرق 1. ط: الفضاء المسرحييوسف(الـ)، أكرم.  -
 م.2000

. دمشق: دار كنعان 1. ط: وايةمقال في الر يوسف(الـ)، يوسف سامي.  -
 م.2002للدراسات والنشر، 

. تقديم: 1. ط: عبد الوهاب البياتي في مدن العشقيوسف، سعيد وآخرون.  -
 م.1995ماهر الكيالي. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 

. ترجمة: ميشال ليون. جبيل: دار 1. ط: العالم أسرتييوغي، مهاريشي ماهش.  -
 م.1992الفلسفة، 

. بيروت: المسار للنشر باء مثل بيت... مثل بيروتيونس، إيمان حميدان.  -
 م. نسختان.1997واألبحاث، 

 م.2001. بيروت: دار المسار للنشر، توت َبّرييونس، إيمان حميدان.  -

. القاهرة: دار 1. ط: في القصة القصيرة في أدبنا الحديثيونس، عبد الحميد.  -
 م.1973المعرفة، 
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. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1. ط: تولستويمد. يونس، مح -
 م.1980

. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1. ط: غوغوليونس، محمد.  -
 م.1976

 . ال مط، ال ت.2. ط: لبنان واألجيال الجديدةيونس، منوال.  -

د عفيف . ترجمة: سعيهذا الرجل من لبنان: جبران خليل جبرانيونغ، برباره.  -
 سابا. بيروت: دار األندلس، ال ت.
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