
االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا

الرمز العنوان المؤلف

الشعر التونسي وأشكال الكتابة الجديدة 

األيام الشعرية محمد البقلوطي، : 

2004XG 18487صفاقس  آليات دراسة النصوص األدبية ؛ ترجمة 

محمد مساعدي ، عبد الواحد المرابط ، 

XG 17091رضوان الخياطي الورشة: أبحاث في الفكاهة والسخرية 

XG 16368األولى إبداعات خليجية في القصة القصيرة

XG 16697 تزاوج: الموريسكي -األدب األلخميادو

لغوي وعالم االستطرادات الالمتناهي

XG 16515 إدوارد سعيد المفّكر والناقد

XG 16271  إدوارد سعيد طائر القدس المهاجر

.االسترسال في الظاهرة اللغوية 

Le continuum en 

linguistique. ندوة قسم العربية 

2002XG 16323 : األصوات والصواتم في اللسان العربي 

 9و8ـ صفاقس .وقائع الملتقى الدولي 

2005XG 16227ديسمبر  أقوال وآراء في مؤلفات خليل رامز 

XG 17690سركيس وقائع الندوة التي: بين بغداد والقيروان 

 جانفي20انتظمت بالقيروان،تونس، 

2010

بيت الحكمة، 

2011

XG 16728 قصص: بيروت روحة رجعة 

XG 

18646(1-2)

البالغة بين النقد و األدب و اللغة

XG 17051 :التأسيس المنهجي والتأصيل المعرفي 

قراءات في أعمال الباحث الناقد محمد

XG 16516مفتاح التأويل في العلوم االنسانية واالجتماعية

XG 15984

XG 16191
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 16960 تحوالت الخطاب النقدي العربي

مؤتمر النقد الدولي الحادي. المعاصر 

 2006XG / 7/ 27-25عشر 

16959(1-2)

ـ مؤتمر النقد.تداخل األنواع األدبية

الثاني عشر

XG 14943 التدريبات اللغوية والقواعد النحوية

XG 18605  كاتبا 15حوارات مع : ترويض الخيال 

و كاتبة من العالم

XG 18655 : تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها 

دراسات و أبحاث علمية محكمة

XG 17105 ثمرات الدرس الشرقي من القراءة إلى

XG 17057التأمل :الجمعيات بين التأطير والتوظيف 

أعمال الندوة المنعقدة بفضاء كلية

اآلداب والفنون واالنسانيات بمنوبة

XG 16273 حيوات نساء : حفريات وتحريات 

XG 16339عربيات كتاب تذكاري: الدكتور عبد هللا العتيبي 

XG 16620 ذكرى : الدكتور عز الدين اسماعيل 

XG 15692...وتكريم  عدد خاص بمناسبة : دورة ابن زيدون 

2004الدورة التاسعة قرطبة 

XG 

16608(1-4)

ندوة الحضارة : دورة ابن زيدون 

العربية االسالمية والغرب من الخالف

XG 15706 أبحاث : دورة أبو فراس الحمداني 

XG 16605الندوة ووقائعها ندوة الثقافة : دورة شوقي والمارتين 

...وحوار الحضارات

XG 15712 أبحاث : دورة علي بن المقرب العيوني 

 3-1المنامة . الندوة الدورة الثامنة

2002XG 15713أكتوبر  أبحاث : دورة علي بن المقرب العيوني 

ـ ابحاث الدورة الثامنة .الندوة ووقائعها 

2002المنامة 
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 16417 كفريات العرب؛ جمع : ديوان الزنادقة 

وتحقيق جمال جمعة

XG 15833 ديوان الموشحات الفاطمية واأليوبية 

(447-648)XG 15832 ديوان الموشحات المملوكية في مصر 

-648الولة األولى : والشام 

XG 18350.م1382-1250/هـ784 قراءات في : الرحلة و صورة اآلخر 

نصوص الرحالة األوروبيين حول 

المغرب ، إشراف و تقديم كريم بجيت

XG 17016 الرحلة والغيرية؛  تنسيق عبد الرحيم

بنحادة ، خالد شكراوي

XG 17092 ـ ندوة.اسئلة الحداثة: الرواية المغربية 

مختبر السرديات بالدار البيضاء

XG 15700  عاما من الحلم 80: سليمان عيسى 

XG 17538واألمل الشعر العربي الحديث أعمال الندوة 

الرئيسية 

لمهرجان 

القرين 

ـ .الثقافي

XG 18002الكويت ،  أعمال ندوة قراءات في النص الشعري 

مهداة إلى األستاذ محمد عبد : القديم 

السالم

أعمال ندوة

XG 16790 دراسات: شعرية محمد الخالدي 

ومختارات ، جمع وتبويب سمير بن علي

XG 17688 الشيخ العالّمة محمد الشاذلي النيفر 

وقائع اليوم الدراسي  : 1911-1997

XG 16283و2008الذي، بيت الحكمة  أعمال : صناعة المعنى وتأويل النص 

 24الندوة التي نظمها قسم العربية من 

1991XG 16138 أفريل 27إلى  الصورة الفنية في شعر الطائيين بين 

دراسة: االنفعال والحّس 
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 15895 قراءات في: ضوء على األرخبيل 

قصص األمين الخمليشي وادريس

XG 16565الخوري ظواهر حضارية في تونس القرن 

العشرين ؛ اشراف عبد المجيد الشرفي

XG 17176 2008عبد الرحمان منيف 

XG 17563 عبد العزيز الثعالبي في الشعر العربي؛ 

جمع وتقديم محمد الشعبوني

XG 15995 العناصر اإلبدالية والتيمية واألسلوبية 

في الفكر العلمي ؛ تنسيق بناصرالبعزاتي

XG 15944 فهد بن عبد العزيز وزيرا للمعارف

XG 16226 في التحليل النحوي والصرفي ؛إشراف 

عبد الحميد عبد الواحد

XG 15878 أعمال / في الشعر المغربي المعاصر

دورة أحمد المجاطي األكاديمية

XG 17579 في النحو العربي ؛تعريب : في الكلمة 

وتقديم بمعجم الطيب البكوش وصالح 

XG 16563الماجري ندوة نظمها قسم : القراءة والكتابة 

 أفريل 2مارس إلى 30العربية أيام 

1982XG 16225 أعمال . قضايا المتكلم في اللغة والخطاب

2004القيروان  ندوة

XG 16916 قضايا النقد االدبي بين النظرية

ندوة الصورة والخطاب،. والتطبيق 

2008XG 16836فاس ،  قضايا النقد األدبي بين النظرية

.ندوة الصورة والخطاب . والتطبيق

2009XG 5644فاس  : القضية الفلسطينية في األدب المعاصر 

(فلسطين والمملكة العربية السعودية)

XG 15728 عدد خاص : الكتاب السنوي الرابع 

لطفي عبد الوهاب . لتكريم األستاذ الد

يحيى
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 16309 بيدبا/ كتاب كليلة ودمنة 

XG 17090 التخييل والتلقي زـ: الكتابة النسائية 

2005اعمال ملتقى لمرأة والكتابة، 

XG 17120 كّراسات أندلسية ؛ تقديم عباس الجراري

XG 15724 كزيده اى از شعر سعدي شيرازي زبان 

عربي ، بركردان به نثر فارسي أحمد 

XG 15726مهدوي دامغاني كزيده اى از شعر عربي بركردان به 

فارسي ؛ ترجمه به فارسي ياسر جعفر 

XG 15811وموسى بيدج مختارات ورشة : لسان الفراشات 

XG 10830القصة مدخل إلى انسجام : لسانيات النص 

XG 16097الخطاب أسئلة التطور الذاتي : اللغة العربية 

XG 16228ـ.والمستقبل أسئلة التطور الذاتي : اللغة العربية 

2005ـ.والمستقبل

XG 17036 دراسة في المتون: المتخيل والشفاهية 

التراثية المغربية

XG 17657 ـ أعمال .المتكلم في السرد العربي القديم 

2011ندوة، كلية اآلداب نوبة، 

محمد الخبو، 

محمد نجيب 

العمامي، 

XG 17616مشرف محمود المسعدي بين االبداع واإليقاع المسدي، عبد 

...هللا صولة، 

XG 

15721(1-5)

مختارات من الشعر العربي في القرن 

العشرين

XG 15725 نقلها ... مختارات من الشعر الفارسي

إلى العربية نثرا عارف الزغلول

XG 15723 مختارات من شعر سعدي الشيرازي 

بالفارسية ؛ نقلها إلى العربية نثرا 

XG 16953...عارف الزغلول مختارات من شعر نزار قباني؛ اختارها

مصطفى طالس
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 17606 أعمال : مدونات النصوص القديمة 

المستشرقين واألركيولوجين

XG 17644 المرأة في المدينة؛ جمع وتقديم لندة 

XG 18368األرقش محاضرات الحائزين على جائزة نوبل 

2010-2000لألدب 

XG 16444 : مرجعيات ابن خلدون ومصادر تفكيره 

وقائع الندوة العلمية الملتئمة بالمعهد 

XG 17680العالي للغات بتونس قسم / أعمال ندوة : المسكوت عنه 

العربية بكلية اآلداب والعلوم االنسانية، 

2009XG 15784صفاقس،  أعمال الندوة : المغرب في ضمير أدبائه 

التي تنظمتها وحدة البحث في األدب 

1998.المغربي القديم بكلية منوبة 

XG 17003 ندوة لجنة: المغرب في فكر ابن خلدون 

2008فاس، . القيم الروحية 

XG 17686 مفدي زكرياء شاعر وحدة المغرب 

وقائع اليوم الدراسي، بيت : العربي 

2010XG 4742الحكمة،  المفصل في تاريخ االدب العربي

XG 16406 مقاربات نقدية في األدب التونسي 

XG 16000المعاصر ... حوار و : من مصادر تكويننا الثقافي 

XG 15991شخصيات ندف النار ؛ ترجمة حسن بوتكي ، سعيد 

XG 17114..بنعبد  -9ندوة تاج العروس المنعقدة بتاريخ 

2002 فبراير 10

XG 16274 النساء في الخطاب العربي المعاصر

XG 5866 وهو مجموع ما اختاره : نهج البالغة 

من كالم أمير ...الشريف الرضي 

علي بن أبي طالب...المؤمنين

XG 16705 دراسات في: هكذا تكلم محمود درويش 

XG 15893ذكرى رحيله دراسات في قصص : الواحد المتعدد 

بورخيس
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 17001 .الوحدات اللسانية والتحليل اللساني 

2007صفاقس، . وقائع الملتقى الدولي 

XG 16493 الوحدة والتنوع في اللهجات العروبية 

بحوث ندوة. القديمة 

XG 16202 في الفن القصصي ,,            ,,

XG 15905 دراسة : محمد الماغوط وطن في وطن 

تجريبية

آدم ، لؤي

XG 16483 : نقد ايديولوجيا اللغة : ما بعد الكتابة 

دراسة

اآلغا ، خضر

XG 16742 رواية: الحقيبة  آغاملك ، عّزة

XG 16276 أشعار: ذاتي  آل سعود ، 

سارة بنت 

فهد بن 

XG 16118مشاري شعر: هكذا أرسم وحدي  آل الشيخ ، 

زياد بن عبد 

XG 16132العزيز خلجات قلب آل عبد الكريم 

عبد )

الرحمان بن 

XG 17583(عبد هللا بيداغوجية التلقي : األدب والتواصل 

واالنتاج

آيت أوشان ، 

XG 18413علي قراءات نقدية في : الذاكرة و الصورة 

الشعر المغربي المعاصر

آيت أوشان ، 

علي

XG 18407 نموذج النحو : اللسانيات و الديداكتيك 

الوظيفي من المعرفة العلمية إلى 

المعرفة المدرسية

آيت أوشان ، 

علي

XG 10857 رواية: حروف الرمل  ’ آيت ميهوب 

XG 18365محمد الرواية السيرذاتية في األدب العربي 

المعاصر

’ آيت ميهوب 

XG 15919محمد من الشرق والغرب ، تسابيح ، : ديوان 

قلب ، في موكب الحياة ، في موكب 

الخالدين

أباضة ، عزيز

XG 18423 : خطاب المناظرة في األدب األندلسي 

من القرن الرابع إلى نهاية القرن الثامن 

الهجري

أبحير، محمد
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 16156 : التنظيم الزمني في العربية سماعيا 

دراسة في البنية الكمية لألصوات 

العربية

ابراهم ، عبد 

الفتاح

XG 18217 مدخل في الصوتيات ابراهم ، عبد 

الفتاح

XG 16016 أحاديث من األدب : من أزاهير الرياض 

والنقد

ابراهيم ، 

XG 15870السيد المدخل إلى تعلم العربية ابراهيم ، 

رجب عبد 

XG 15196الجواد ألفاظ المأكل و المشرب في العربية 

دراسة في نفح الطيب : األندلسية 

للمقري

ابراهيم ، 

رجب عبد 

XG 15801الجواد مصادر السيوطي في التأريخ لنحاة 

دراسة توثيقية في ضوء : األندلس 

"بغية الوعاة"

ابراهيم ، 

رجب عبد 

XG 18397الجواد قراءة في أدبيات : مدونةالقنص بالصقر

روضة السلوان للشيخ ابراهيم بن عبد 

الجبار بن أحمد بن موسى الحسني 

اإلدريسي الفجيجي

ابراهيم ، 

الزهرة

XG 16216 جذور اللهجات العامية في الفصحى إبراهيم ، 

سرحان 

XG 17201الحسن شرف ابراهيم ، 

XG 8902صنع هللا اللجنة ابراهيم ، 

XG 16295صنع هللا دراسة: شعرية الحداثة  إبراهيم ، عبد 

العزيز

XG 16463 قراءات نقدية : تحليل النصوص األدبية 

في السرد والشعر

ابراهيم ، عبد 

هللا

XG 16526 بحث في : التلقّي والسياقات الثقافية 

تأويل الظاهرة األدبية

ابراهيم ، عبد 

هللا

XG 16293 جماليات اللفظة بين السياق ونظرية 

بحثا عن طريقة لقراءة النص : النظم 

األدبي القديم

إبراهيم ، 

علي نجيب

XG 16649 : بحوث ودراسات في علم اللغة 

الصرف، المعاجم، الداللة

ابراهيم ، 

مجدي 

ابراهيم محمد
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 14880 السير الشعبية العربية إبراهيم ، 

XG 16511نعمة هللا وصف : وضع اللغة العربية بالمغرب 

ورصد وتخطيط

إبراهيمي ، 

XG 16876آمنة دراسات في تحليل الخطاب غير األدبي إبرير ، بشير

XG 16467 المستطرف في كّل فن مستظرف اإلبشيهي ، 

بهاء الدين 

أبو الفتح 

XG 16505محمد تلقيح العقول ابن أبي الير 

الرياضي ، 

XG 15936برية اآلجروميّة ابن آجّروم ، 

عبد هللا محمد

XG 15922 التكملة لكتاب الصلة ابن األبار ، 

أبو عبد هللا 

XG 15986محمد المقتضب من كتاب تحفة القادم ابن األبار ، 

أبو عبد هللا 

XG 17544محمد مؤنس الوحدة ابن األثير ، 

ضياء الدين 

أبو الفتح 

 XGنصر هللا

16508(1-2)

بدائع السلك في طبائع الملك ابن األزرق ، 

محمد بن علي

XG 17452 نوادر الفالسفة والحكماء وآداب 

في كتب جالينوس..المعلمين القدماء 

ابن اسحاق ، 

حنين

XG 16656 بدائع الزهور في وقائع الدهور ابن إياس ، 

أبو البركات 

محمد بن أحمد

XG 15773 مقدمة كتاب الدر الفريد وبيت القصيد ابن أيدمر، 

محمد بن 

XG 18390سيف الدين مغامرة العالمة المسرحية في مغامرة 

رأس المملوك جابر لسعد هللا ونوس

ابن البحري 

،عبد المجيد
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 17179 رواية: شارع العطايف  ابن بخيت ، 

عبد هللا

XG 17981 الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ابن بسام، 

أبو الحسن 

-علي

XG 17542الشنتريني مرشد الخصائص ومبدي النقائص في 

الثقالء والحمقى وغير ذلك

ابن بشر ، 

عثمان بن 

 XGعبد هللا

15924(1-3)

الصلة ابن بشكوان 

، أبو القاسم 

خلف بن عبد 

XG 17990الملك مقاربات لغوية : شعرية التجاوز 

لنصوص من شعر الطليعة

ابن بوبكر ، 

شعبان

XG 18519 الهوية و اإلختالف في الرواية النسوية 

في المغرب العربي

ابن بورزة ، 

سعيدة

XG 16450 الرواية من : النقاد ونجيب محفوظ 

النوع السردي القائل إلى جماليات العالم 

الثالث

ابن تميم 

(علي)

XG 16146 الغيور والصبور ابن تنباك ، 

مرزوق بن 

XG 16625صنيتان رواية: تلك العتمة الباهرة  ابن جلون ، 

XG 16578الطاهر رواية: أن ترحل  ابن جلون ، 

XG 16579الطاهر جّرودة ابن جلون ، 

XG 17343الطاهر رواية: حين تترنح ذاكرة أمي  ابن جلون ، 

XG16920الطاهر رواية: هلوسات على جدران الوحدة  ابن جلون ، 

XG 17292الطاهر رهانات الكتابة: األدب النسائي الليبي 

ومعجم الكاتبات

ابن جمعة ، 

بوشوشة

XG 17291 سيرورة: الرواية الليبية المعاصرة 

التحوالت ومعجم الكتاب

ابن جمعة ، 

بوشوشة
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 18018 الرواية النسائية التونسية ابن جمعة ، 

بوشوشة

XG 15899 سردية التجريب وحداثة السردية في 

الرواية العربية الجزائرية

ابن جمعة ، 

بوشوشة

XG 16416 شكيب أرسالن مفكرا وسياسيا ابن جمعة ، 

بوشوشة

XG 16199 الخيل واإلبل ابن جنيدل ، 

سعد بن عبد 

 XGهللا

11030(1-17)

المنتظم في تاريخ الملوك واألمم ابن الجوزي 

، أبو الفرج 

عبد الرحمان

XG 15743 ديوان ابن الحاج ، 

أبو اسحاق 

ابراهيم 

XG 17325النميري فصول في نظرية األدب المغربي 

واألسطورة

ابن الحاج 

الّسلمي ، 

XG 17227جعفر رواية: اإلثم  ابن الحاج 

نصر ، عبد 

XG 17229القادر رواية: إمرأة يغتالها الذئب  ابن الحاج 

نصر ، عبد 

XG 17236القادر رواية: أوالد الحفيانة  ابن الحاج 

نصر ، عبد 

XG 17205القادر رواية: البرد  ابن الحاج 

نصر ، عبد 

XG 17207القادر جنان بنت الري ابن الحاج 

نصر ، عبد 

XG 17184القادر حي باب سويقة ابن الحاج 

نصر ، عبد 

القادر
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 17204 زقاق يأوى رجاال ونساء ابن الحاج 

نصر ، عبد 

XG 17219القادر رواية: ساحة الطرميل  ابن الحاج 

نصر ، عبد 

XG 17208القادر رواية: صاحبة الجاللة  ابن الحاج 

نصر ، عبد 

XG 17235القادر قصص: صلعاء يا حبيبتي  ابن الحاج 

نصر ، عبد 

XG 17209القادر عتبة الحوش ابن الحاج 

نصر ، عبد 

XG 17203القادر عجائب زمن ابن الحاج 

نصر ، عبد 

XG 17212القادر قصص: عجمية  ابن الحاج 

نصر ، عبد 

XG 17213القادر رواية: ملفات مليحة  ابن الحاج 

نصر ، عبد 

XG 16198القادر طوق الحمامة في األلفة واألالف ابن حزم ، 

أبو محمد 

علي بن أحمد 

XG 18427بن سعيد النص و الداللة في رواية الشحاذ لنجيب 

محفوظ

ابن حسين ، 

XG 16093هالل تاج العمود ابن حمد ، 

XG 15847زهير نظرية العامل في النحو العربي 

"دراسة تاصيلية وتركيبية:"

ابن حمزة ، 

مصطفى

XG 15983 مفهومها ونظامها في : الوصفية 

النظريات اللسانية

ابن حمودة ، 

XG 18182رفيق شرح ديوان أبي فراس الحمداني ابن خالويه 

أبو عبد هللا )

 XG(الحسين

16587(1-2)

ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب ابن الخطيب 

(لسان الدين)
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 16446 كتاب السحر والشعر ابن الخطيب 

(لسان الدين)

XG 17274 

(1-2)

ديوان ابن الخطيب 

، لسان الدين

XG 

15790(1-14)

كتاب العبر وديوان "تاريخ ابن خلدون 

...المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم

ابن خلدون ، 

عبد الرحمان

XG 

16277(1-3)

المقدمة ابن خلدون ، 

عبد الرحمان

XG 

15985(1-2)

فهرسة ابن خير 

االشبيلي ، 

XG 15705أبو بكر محمد ديوان ابن دراج 

XG 16172القسطلي تصحيح الفصيح وشرحه ابن درستويه 

، عبد هللا بن 

XG 16347جعفر النص واألسلوبية بين النظرية والتطبيق 

دراسة: 

ابن ذريل ، 

XG 17553عدنان تفسير : المرقبة العليا في تعبير الرؤيا 

األحالم

ابن راشد 

القفصي ، أبو 

XG 16234عبد هللا محمد شعر: فقط عند سفيح الجبل؟ .. لماذا ابن رحومة ، 

رمزي

XG 16279 فضالة الخوان في طيبات الطعام 

صورة من فن الطبخ في : واأللوان 

األندلس والمغرب في بداية عصر بني 

...مرين 

ابن رزين 

التجيبي ، أبو 

الحسن علي

XG 17501 كتاب األعالق النفيسة ابن رستة ، 

أبو علي 

XG 18538أحمد بن عمر ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في

الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة و

طيبة

ابن رشيد 

،هب الدين 

أبو عبد هللا 

محمد بن عمر
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 18264 العمدة في محاسن الشعر و آدابه ابن رشيق 

القيرواني

XG 17298 قطب السرور في أوصاف األنبذة

والخمور

ابن الرقيق ، 

أبو اسحاق 

XG 16538ابراهيم الشواهد الواضحة النهج على القصيدة ابن رضوان 

، أبو عبد هللا 

Xg 17466محمد الشهب الالمعة في السياسة النافعة ابن رضوان 

-، أبو القاسم

XG 16148المالقي الرسائل األدبية ودورها في تطوير النثر 

(مشروع قراءة شعرية): العربي القديم 

ابن رمضان ، 

صالح

XG 16161 حكاية : صورة األم في المتخيّل العربي 

جودر بن عمرو )ألف ليلة وليلة 

(وأخويه

ابن رمضان ، 

فرج

XG 18599 الحسام المسلول لتحقيق معنى قصر 

المفعول على الفاعل و الفاعل على 

المفعول

ابن زاكور ، 

ابو عبد هللا 

XG 17121محمد الصنيع البديع في شرح الحلية ذات

البديع

ابن زاكور ، 

ابو عبد هللا 

XG 17977محمد دراسة: أدب الذات في طوق الحمامة 

لسانية تلفظية

ابن زيد ، 

عبد الحميد

XG 17286 معراج ابن عربي من الرئيا إلى التعبير ابن زيد ، 

عبد الحميد

XG 17978 قراءة: نبض الحياة في عناصر الفالة 

تأويلية في أبعاد الشعر العربي القديم

ابن زيد ، 

عبد الحميد

XG16991 خصائص اإليقاع في الموّشحات ابن زيد ، 

عبد الحميد 

XG16967سالمة معنى الرؤية في المسرح العربي ابن زيدان ، 

عبد الرحمان

XG 15762 ديوان ابن زيدون ، 

أبو الوليد 

أحمد
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 17819 رواية: أسماء مستعارة  ابن سالم ، 

XG 17839سعدية رواية: بين مرافئ التيه  ابن سالم ، 

XG 17840سعدية عندما تنهار القالع ابن سالم ، 

XG 16823سعدية نبذة في أنساب أهل نجد ابن سبار ، 

XG 17416جبر وهو أقدم الموسوعات: كتاب الطبيخ 

في علم التغذية وأصناف المأكوالت

ابن سبّار 

الوّراق ، أبو 

XG 15756محمد المظفر األمير عبد القادر الجزائري وأدبه ابن السبع ، 

عبد الرزاق

XG 17467 كتاب األضداد ابن السكيت ، 

أبو يوسف 

-XG 5867(1يعقوب

2)

المغرب في حلي المغرب ابن سعيد 

المغربي ، 

XG 11376علي بن  طبقات الشعراء ابن سالم 

الجمحي ، 

XG 16570محمد أبحاث في المذكر : بنيان الفحولة 

والمؤنث

ابن سالمة ، 

XG 15038رجاء العشق والكتابة ،،              

،،XG 17598 ديوان ابن سينا

XG 17341 رواية: كائنات من غبار  ابن الشاوي ، 

هشام

XG 16240 

XG 12282

XG 17067 حياته وآثاره: ابن حريق البلنسي  ابن شريفة ، 

XG 17068محمد حياته وآثاره: ابن رزين التجيبي  ابن شريفة ، 

XG 17069محمد ..حياته: ابن رشيق المرسي  ابن شريفة ، 

XG 17068محمد ابن لبال الشريشي ابن شريفة ، 

XG 17066محمد ..حياته: ابن مغاور الشاطبي  ابن شريفة ، 

XG 17070محمد أديب االندلس أبو بحر التجيبي عمر

هـ598-561قصير وعطاء غزير 

ابن شريفة ، 

محمد

األعالق الخطيرة في ذكر أمراء الشام 

1.ج.والجزيرة 

ابن شداد ، 

عز الدين أبو 

عبد هللا محمد
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 17125 تراجم مغربية من مصادر مشرقية ابن شريفة ، 

XG 15757محمد حسب "ديوان أبي فراس الحداني 

"الرواية المغربية

ابن شريفة ، 

XG 17124محمد مظهر النور ابن شريفة ، 

XG 979محمد رسالة التوابع والزوابع ابن شهيد ، 

أبو عامر 

XG 17341أحمد رواية: كائنات من غبار  ابن الشاوي ، 

هشام

XG4187 تتقدمه مقالة حول: الشعرية العربية 

خطاب نقدي

ابن الشيخ ، 

جمال الدين

XG 16146 األقصوصة عند علي الّدعاجي ابن صالح ، 

ابراهيم

XG 16149 الحكاية المثليّة عند ابن المقفع ابن صالح ، 

ابراهيم

XG 17407 عمر ابن أبي ربيعة-جميل بثينة: الغزل  ابن صالح ، 

ابراهيم

XG 16160 القّصة القصيرة عند محمود تيمور ابن صالح ، 

ابراهيم

XG 16407 النادرة في بخالء الجاحظ ابن صالح ، 

ابراهيم

XG 18054 قصص: بيان العودة إلى اورشليم  ابن صالح ، 

XG 16791رضا قصص قصيرة: العابرون  ابن صالح ، 

XG 18055رضا مسالك التيه في الصحراء ابن صالح ، 

XG 16593رضا المسرح العربي بين التجريب والتغريب 

قراءة في مسرح سعد هللا ونّوس: 

ابن صالح ، 

رضا

XG 16135 " رواية: على أعتاب الليل " تراب ابن صالح ، 

محمد الهادي

XG 16183 راحة المجنون ابن صالح ، 

محمد الهادي
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 17669 الفكر والفن في الشّحاذ لنجيب محفوظ ابن صالح ، 

هند الشويخ

XG16974 رحلة: أنياب األخبار وتذكرة األخيار  ابن الصباح ، 

عبد هللا

XG 17641 كتاب عيار الشعر ابن طباطبا ، 

أبو الحسن 

XG 16464محمد رسالة حي بن يقظان ابن طفيل ، 

أبو بكر محمد

XG 16551 تجربة الحب اإللهي ووحدة الوجود بين 

محي الدين بن عربي وجالل الدين 

الرومي

ابن الطيّب ، 

محمد

XG 17278 شفاء القلب الجريح بشرح بردة المديح ابن عاشور ، 

محمد الطاهر

XG 17874 :الحركة األدبية و الفكرية في تونس 

م20-19/ه14-13في القرنين 

ابن عاشور ، 

محمد الفاضل

XG 

18513(1-3)

قصص و أمثال من المغرب ابن عبد هللا ، 

الحسين بن 

XG 15947علي حقائق وذكريات : مقاتل من الصحراء 

...ورؤية مستقبلية 

ابن عبد 

العزيز ، خالد 

XG 16223بن سلطان مناقب أوالد تليل ابن عبد 

الرحيم ، 

XG16969يونس :المداخلة أنموذجا : إشكاالت النص 

دراسة لسانية نصية

ابن عبد 

الكريم ، 

XG 18164جمعان التطور اإلبستيمولوجي للخطاب اللساني

غموض األوليات: 

ابن عبد 

الكريم ، 

XG 18476جمعان من تحليل الخطاب إلى تحليل الخطاب

مناهج و نظريات: النقدي 

ابن عبد 

الكريم ، 

XG 18086جمعان من ميثاق الثقة إلى : أدب الكرامات 

خطاب التماهي

ابن عتو ، 

متى تصحو هل تصحو: تونس السكرانا  XGعبد هللا ابن عثمان ، 

حسن
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 15774 شعر: باقة أحرف  ابن العربي ، 

]XG 18073سارة حول سيرة ابن العربي: جبل قاف 

الحاتمي

ابن عرفة ، 

عبد هللا

XG 17611 الحاوي لتهذيب النفوس: تاج العروس  ابن عطاء هللا 

السكندري

XG17015 منح الفريدة الحمصيّة في شرح

القصيدة الحصريّة

ابن عظيمة ، 

محمد بن أبي 

عمر وعبد 

XG 17995لرحمان شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ابن عقيل ، 

بهاء الدين 

XG 18101عبدهللا تفكيك البالغة و بالغة التفكيك في

نصوص المواقف للنفري

’ ابن عكوش 

سامية

XG 18071 األجناس الوجيزة في النثر العربي 

(مشروع قراءة): القديم 

ابن علي ، 

جميل

XG 17589 : أو هكذا تبدأ القصص ... الهروب 

مجموعة قصصية

ابن علي ، 

XG 16777سمير "قصص قصيرة: "االرتطام  ابن علي ، 

XG 17663سمير الفكر األدبي عند العرب في العصر 

...(1950-1900)الحديث 

ابن عمر ، 

البشير

XG 16384 المتالزمات اللفظية في اللغة والقواميس 

العربية

ابن عمر ، 

عبد الرزاق

XG 18313 دراسة : الفضاء في رواية الثورة 

....مقارنة 

ابن عمر ، 

 XGالمنجي

14499(1-2)

مدونة الشواهد في التراث البالغي 

...العربي من الجاحظ إلى الجرجاني 

ابن عياد ، 

مراد

XG 

17653(1-2)

من الوسائط اإلجرائية في األدب العربي 

بحث في سيميائية التواصل: القديم 

ابن عياد ، 

مراد

XG 17404 نظرية : مدخل إلى النحو العرفاني

رونالدالنقاكر

ابن غربية ، 

عبد الجبار
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 

15923(1-3)

تاريخ علماء األندلس ابن الفرضي 

، أبو الوليد 

XG 16491عبد هللا في اإلنصاف بين المشرق والمغرب 

مسالك األبصار في ممالك "قطعة من 

"األمصار

ابن فضل هللا 

العمري ، 

شهاب الدين 

 XGأحمد

15889(1-10)

مسالك األبصار في ممالك األمصار ابن فضل هللا 

العمري ، 

شهاب الدين 

XG 16478أحمد حياته وشعره: محمود بورقيبة  ابن فضيلة ، 

الحبيب

XG 17602 حسن القرى في أودية أم القرى ابن فهد ، 

جار هللا محمد 

بن عبد العزيز

XG 18445 الفتح على أبي الفتح أو شرح مشكالت

ديوان شعر أبي الطيب المتنبي ردا على

شرح أبي الفتح عثمان بن جني فيما

واخذ به المتنبي

ابن فورجة ، 

محمد ابن 

أحمد

XG 16087 األشربة وذكر اختالف الناس فيها ابن قتيبة ، 

أبو محمد 

عبد هللا بن 

XG 16996مسلم أساس السياسة ابن القفطي ، 

جمال الدين 

أبو الحسن 

علي بن 

XG 17568يوسف كتاب األنساب المتّفقة ابن 

القيسراني ، 

XG 16470أبو الفضل  شعر ابن لنكك 

البصري ، 

أبو الحسن 
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 16441 لمع السحر من روح الشعر وروح 

...السحر 

ابن ليون 

أبو عثمان )

-سعيد

 XG(التجيبي

16574(1-7)

اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف 

والمختلف في األسماء والكنى واألنساب

ابن ماكوال ، 

أبو نصر 

علي بن هبة 

XG 15896هللا ألفية ابن مالك في النحو والصرف ابن مالك ، 

أبو عبد هللا 

XG 16431جمال الدين : القّصة القصيرة عند زكريا تامر 

...االنتهاك المنظّم

ابن مبروك 

(األمين)

XG 17694 : األجناس األدبية من الضبط إلى العبور

مقاالت و فصول مترجمة

ابن مبروك ، 

األمين

XG 16012 ...نصوص أدبية ابن محمد ، 

محمد البشير

XG 15929 الكلم األعجمية في عربية 

(بالجنوب الغربي التونسي)نفزاوة

ابن مراد ، 

ابراهيم

XG 8179 / 

80

المصطلح األعجمي في كتب الطب 

بحث نموذجي في : والصيدلة العربية 

...أصوله

ابن مراد ، 

ابراهيم

XG 18224 من المعجم إلى القاموس ابن مراد ، 

XG 16466ابراهيم ذّم الثقالء ابن المرزبان 

، محمد بن 

XG 16465خلف كتاب فضل الكالب على كثير ممن لبس 

الثياب

ابن المرزبان 

، محمد بن 

XG 16071خلف اعراب القرآن ابن النحاس ، 

أبو جعفر 

XG 16522أحمد كتابان في النحو ابن النحاس ، 

أبو جعفر 

أحمد
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 17116 :روضة المحاسن وعمدة المحاسن 

ديوان أبي بكر يحيى بن محمد المعروف

..الجزار السرقسطي وفصول "ب

ابن مطوروح 

، أبو عبد هللا 

محمد

XG 18309 تجليات الموت في شعر المتنبي ابن نوار ، 

XG 15990بهاء ديوان ابن هانئ 

XG 15730األندلسي فكاهات األسمار ومذهبات االخبار 

واألشعار

ابن هذيل ، 

أبو الحسن 

XG 17469علي مقاالت األدباء ومناظرات النجباء                ،،

،، XG17058(1

-2)

مغني اللبيب عن كتب األعاريب ابن هشام ، 

جمال الدين

XG 15792 قطر الندى وبل الصدى ابن هشام ، 

جمال الدين 

 XGأبو محمد

16220(1-2)

مغني اللبيب عن كتب األعاريب ابن هشام ، 

جمال الدين 

 XGأبو محمد

16442(1-2)

الفوائد المحصورة في شرح المقصورة ابن هشام 

أبو )اللخمي 

XG 17464عبد هللا  مشروع تحريك السواكن لمحجوب بن

قراءة وتأويل: ميالد 

ابن يوسف ، 

عبد العزيز

XG 17471 خريدة العجائب وفريدة الغرائب ابن الوردي ، 

سراج الدين 

أبو حفص

XG 15998 إلغاء التمييز الثقافي : المرأة والجندر

واالجتماعي بين الجنسين

أبو بكر ، 

أميمة

XG 18540 أنا ضد الحب و الحكومة في الوطن 

العربي

أبو بغداد ، 

محمد األحمر

XG 

12359(1-2)

ديوان أبو تمام ، 

حبيب بن 

أوس
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 15918 ديوان الحماسة أبو تمام ، 

حبيب بن 

XG 16376أوس رواية: الهالل  أبو جابر ، 

 XGديانا

18485(1-5)

سيرته و أدبه: األخطل الصغير  أبو جودة ، 

سهام

XG 15821 اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع 

(من خالل يتيمة الدهر)الهجري 

أبو حاتم ، 

نبيل خليل

XG 16556 ديوان أبو حكيمة ، 

راشد بن 

XG 16185اسحاق رواية: بيت من الشرق  أبو حمد ، 

XG 16332نبيل اإلمتاع والمؤانسة أبو حيان 

-XG6592(1التوحيدي

4)

البصائر والذخائر أبو حيان 

التوحيدي

XG6592(1-

6)

لبصائر والذخائر أبو حيان 

التوحيدي

XG 15834 حياته ومصنفاته: موسى بن ميمون  أبو ذؤيب ، 

اسرائيل 

XG 17389ولفنسون الغزل عند العرب أبو رحاب ، 

XG 18286حسان إشكاليات القراءة و آليات التأويل أبو زيد ، 

نصر حامد

XG 17506 حكايات من االنتفاضة: الناس والحجارة  أبو شاور 

XG16989(رشاد) أغراض الشعر وخصائصه في التفسير أبو شريعة ، 

زياد أحمد

XG 16095 نساء عربيات أبو شقرا ، 

XG 18327كلود ديوان أبي الشمقمق أبو الشمقمق 

، مروان بن 

XG 16119محمد أفتّش عن حزن وجهي أبو عبيد ، 

طارق عبد 

العزيز
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 

15845(1-2)

األعمال الشعرية أبو عفش ، 

نزيه

XG 16296 صورة العادات والتقاليد والقيم الجاهلية 

-6في كتب األمثال العربية من القرن 

م15-12/هـ9

أبو علي 

محمد )

XG 17300(توفيق ....األعمال األدبية أبو علي ، 

XG 15961رسمي مزامير من ورق أبو علي ، 

XG 18652نداء دراسات في تعليم العربية للناطقين 

بغيرها

أبو عمشة ، 

XG 17225حسين رواية: الكحل بسيل من النافذة  أبو غوش ، 

XG 18270مهنّد ديوان أبو فراس 

XG 16616الحمداني األعمال الشعرية الكاملة أبو ماضي ، 

XG 16873إيليا اآلثار الشعرية أبو مسلم 

البهالني ، 

XG 17061ناصر بن سالم كمال جنبالط االنسان أبو مصلح ، 

 XGكمال

15812(1-2)

ديوان أبو نواس ، 

الحسن بن 

XG 17459هانئ مظاهر التجديد النحوي لدى مجمع اللغة 

العربية في القاهرة

أبو الهيجاء ، 

ياسين

XG16985 مظاهر التجديد النحوي لدى مجمع اللغة

العربية في القاهرة

أبو الهيجاء ، 

ياسين

XG 17498 قضايا : المسرح العربي المعاصر 

ورؤى وتجارب

أبو هبف ، 

XG 17458عبد هللا النقد األدبي العربي الجديد في القصة 

والرواية والسرد

أبو هبف ، 

عبد هللا

XG 18335 بحث في شرط تذوق : قراءة النص 

المحكي

أحمامة ، 

XG 18657لحسن القارئ و سياقات النص أحمامة ، 

XG 18301لحسن الحركات الفكرية و األدبية في العالم 

دراسات و نصوص : العربي الحديث 

محللة

أحمد ، أبو 

عوض

XG 17433 الخطاب الصوفي في األدب المغربي 

على عهد السلطان المولى اسماعيل

أحمد ، أحمد 

الطريبق
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 

16535(1-3)

الكتابة الصوفية في أدب التستاوتي 

- الكتاب - الحياة : (هـ1045-1127)

الخطاب

أحمد ، أحمد 

الطريبق

XG 17415 الصعلكة والفتوة في االسالم أحمد أمين

XG 17845 الصعلكة والفتوة في االسالم أحمد أمين

XG 17470 المصطلحات في األدب الجغرافي العربي 

دراسة نقدية: الحديث 

أحمد ، بدر 

الدين يوسف

XG 16038 ملحمة كلكامش األحمد ، 

سامي سعيد

XG 

17321(1-2)

األدب القصصي في العراق منذ الحرب

اتجاهاته الفكرية: العالمية الثانية 

وقيمه الفنية

أحمد ، عبد 

اإلله

XG17034 مقاالت في شعر الجاهلية وصدر االسالم أحمد ، عدنان 

محمد

XG 11643 شعر األحوص 

XG 16607االنصاري ديوان األخرس ، 

عبد الغفار 

بن عبد الواحد

XG 11114 تعبيره عن الوحدة و : األدب العربي 

بحوث تمهيدية: التنوع 

مجموعة من 

الكتاب

XG 1118 اكتشاف قارة إدريس ، 

XG 18518يوسف اإليقاعية الكونية في أقصوصة مارش 

الغروب

إدريس ، 

XG 16882يوسف الحريري بين العبارة: سيمياء التأويل 

واإلشارة

االدريسي ، 

XG 18008رشيد أدب األطفال و الفتيان في العالم

XG 18609 من قضايا الشعر األمازيغي الريفي اإلدريسي ، 

الحسين

XG17037 بحث في التراث العربي: عتبات النص 

والخطاب النقدي المعاصر

االدريسي ، 

يوسف

XG 17196 رواية: التخييل والسعر  اإلدريسي ، 

XG 17989يوسف اإلنسان الذاكرة
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 16804 أعمال مختارة أدهم ، 

XG 17552اسماعيل أبجدية ثانية أدونيس ، 

علي أحمد 

XG 17531سعيد أشجار تتكئ على الضوء                ،،

،،XG 16594 اهدأ، هاملت تنشق جنون أوفيليا                ،،

،،XG 17593 (1960-1955)أوراق في الريح                 ،،

،،XG 16097 أول الجسد آخر البحر                ،،

،،XG 16356 قصيدة ): تاريخ يتمّزق في جسد امرأة 

(بأصوات متعددة

               ،،

،،

XG 16382 تنبأ أيها األعمى                ،،

،،XG 

12242(1-2)

بحث في اإلبداع : الثابت والمتحول 

واألتباع عند العرب

               ،،

،،

XG 

17310(1-2)

...الحوارات الكاملة                ،،

،،

XG 17144 رأس اللغة جسم الصحراء                ،،

،،XG 16292 زمن الشعر                ،،

،،XG 17590 (85 حزيران 82حزيران )كتاب الحصار                 ،،

،،XG 7083 

(1-3)

مخطوطة : أمس المكان اآلن : الكتاب 

تنسب إلى المتنبي

               ،،

،،

XG17035 دراسة: الكتاب الخطاب الحجاب                 ،،

،،XG 10445 المحيط األسود                ،،

،،XG 17565 (1967-1965)المسرح والمرايا                 ،،

،،XG 17591 المطابقات واألوائل                ،،

،،XG 17678 الهويّة غير المكتملة بالتعاون مع 

الرواية الفرنسية شانتال شّواف

               ،،

،،

XG 16553 وّراق يبيع كتب النجوم                ،،

،،XG 18193 الشعر و : األدب الفلسطيني المقاوم 

الرواية و المسرح

               ،،

،،
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 

12242(1-4)

بحث في اإلبداع : الثابت والمتحول 

واألتباع عند العرب

               ،،

،،

XG 18450 أغاني مهيار الدمشقي                ،،

،،XG 18373 غبار المدن بؤس التاريخ                ،،

،،XG 16773 شعرية سعيد عقل أديب ، هند

XG 11038 سؤال الحداثة في الشعرية العربية 

القديمة

أديوان ، 

XG17055محمد الحياة الجنسية في المجتمع العثماني إردوغان ، 

سيما نلغن

XG 18435 دراسة في: هاجس اإلبداع في التراث 

مقدمات الكتاب اإلسالمي

أرحيلة ، 

عباس أحمد

XG  مقاربة: البنية المصطلحية النحوية

نصية- لسانية 

أرسالن ، 

XG16972شكيب سيرة ذاتية أرسالن ، 

XG 17269شكيب القول الفصل في رّد العامي إلى األصل أرسالن ، 

XG 17476شكيب أسئلة المنهج في النقد العربي الحديث األزدي ، عبد 

الجليل بن 

XG 18548محمد قراءات في القصة: البرق و حلم المطر

العربية القصيرة جدا

األزمي ، نادية

XG 16758 مصطلحات التخطئة الشعرية في التراث

بحث في العناصر النقدية: النقدي 

والموارد الفكرية

أزوكاي ، 

صالح

XG 18296 السياق و النص الشعري من البنية إلى

القراءة

أوشان ، علي 

XG 17569آيت كتاب االعتبار أسامة بن 

XG 16233منقذ معجم علم العروض اسبر ، محمد

XG 16727 أحاديث مع والدي أدونيس إسبر ، نينار

XG 17082 القراءات القرآنية بين العربية

منهج لساني: واألصوات اللغوية 

معاصر

استيتية ، 

سمير شريف

XG16954 المجال، الوظيفة والمنهج: اللسانيات استينية ، 

سمير شريف
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 17143 :نشأة النحو العربي ومسيرته الكوفية 

مقارنة بين النحو الكوفي والنحو

البصري

األسدي ، 

كريم مرزة

XG 17527 قراءة في: التحليل السيميائي للخطاب 

حكايات كليلة ودمنة البن المقفع

األسدي ، 

ناصر شاكر

XG 17089 دّرة التاج من شعر ابن الحجاج األسطرالبي ، 

هبة هللا بديع 

XG 17177الزمان رواية: خطف كلب أميركي  األسطفان ، 

XG 17873روكز توثيق حضاري: االسطورة  قسم 

الدراسات و 

XG17041البحوث دراسات: علم العروض والقافية 

تطبيقية

األسعد ، عمر

XG 16294 علي السبتي شاعر في الهواء الطلق إسماعيل ، 

إسماعيل فهد

XG 16534 الدالالت الحضارية في لغة المقدمة عند 

ابن خلدون

اسماعيل ، 

XG 16530حسن الشعرية في الخبرة الدينية اسماعيل ، 

XG 16543عزيز إشكالية المنهج في دراسة التراث اسماعيل ، 

XG 16800محمود الحب بين ابن حزم األندلسي وابن داود

هل اقتبس األول من الثاني: األصفهاني 

اسماعيل ، 

محمود

XG 15966 قونات.. أي  إسماعيل ، 

XG 16170هيلدا شعريّات معاصرة إسماعيل ، 

XG 17497هيلدا مقاربة ألدبيات: محكيات السرد العربي 

العالقة بين السلطة والمثقف

اسماعيل ، 

يوسف

XG 17681 فواتح البدائع اسماعيلي ، 

XG 17866الهادي علم: البالغة العربية الواضحة 

البيان،علم المعاني ، علم البديع

األسمر، راجي

XG 17449 أدب الغزل ومشاهد اإلثارة في الحضارة

العراقية القديمة

األسود ، 

حكمت بشير

XG 18105 دراسة: العنوان في الرواية العربية  ’ اشبهون 

عبد المالك
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 17499 دراسة: أحاديث في الكتب والكتّاب  األشتر ، عبد 

الكريم

XG 17340 رواية: القوس والفراشة  األشعري ، 

XG 17865محمد 2سالفة و قصيدة ج  الشرهان، 

محمد بن علي

XG 17621 مسرحية: محنة الشيخ اليوسي  أشقرا ، 

XG 18007عثمان بحث في مستويات: الرواية و التاريخ 

الخطاب في الرواية التاريخية العربية

الشمالي ، 

نضال

XG 17408 عتبات الكتابة في الرواية العربية أشهبون ، 

عبد المالك

XG 16702 كتاب األمثال الصادرة عن بيوت الشعر األصبهاني ، 

أبو عبد هللا 

الصواب في مشكل اإلعراب للحمزة

وى العالي

XG 16723 صحافية....مي زيادة  أصفهاني ، 

XG 16564أحمد كتاب اإلبل األصمعي ، 

أبو سعيد عبد 

الملك بن 

XG 18515قريب في الكتاب لألطفال و اليافعين األخضر 

مقطوف ، 

XG 17860فاطمة صورة المرأة في األدب الحديث من 

" أبو القاسم الشابي"خالل ما كتبه 

"فضيلة الشابي" "نزار القباني"

األخضر 

مقطوف ، 

فاطمة

XG 16725 رواية: صابون  االطرش ، 

XG 17967رشا رواية: أشباح القدس  األعرج ، 

XG 17966واسيني أصابع لوليتا األعرج ، 

XG 17228واسيني رواية: شرفات بحر الشمال  األعرج ، 

XG 15876واسيني طوق الياسمين األعرج ، 

واسيني

XG 17083 األصفر ، عبد 

الرزاق
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 17243 كتاب األمير األعرج ، 

XG 15856واسيني دراسة ووثائق: الجواهري  األعرجي ، 

محمد حسين

XG 17305 كتاب المقابسات: ابو حيان التوحيدي  األعسم ، عبد 

األمير

XG 15920 ديوان األعشى ، 

ميمون بن 

XG 17516قيس رواية: الوجع  أفيالل ، علي

XG 16328 أسرار إثبات الذات : األسرار والرموز 

ورموز نفي الذات

إقبال ، محمد

XG 16703 سلطان الحكاية: الرواية والتاريخ 

وحكاية السلطان

أقلمون ، عبد 

السالم

XG17000 قراءة في البنيات: في رحاب السرد 

والدالالت الروائية

أقلمون ، عبد 

السالم

XG16933 رواية: مجدليّة الحجاج  اآللوسي ، 

XG 18583انتصار شعرية القصة القصيرة جدا إلياس ، 

جاسم خلف

XG 17893 إلى منجي الشملي في عيد ميالده

الثمانين

مجموعة من 

األساتذة

XG 16603 : السنّة الشعرية في العصر األموي 

مقاربة إنشائية في المفهوم والتشكل 

والتجليات

اإلمام ، عمر

XG 16859 تمثيالت المثقف في السرد العربي

الرواية الليبية أنموذجا: الحديث 

املودة ، 

محمود محمد

XG17992 دراسة: نظرية فن اإلخراج المسرحي 

في اشكالية النفهوم

أمل ، أحمد

XG 17682 رواية: دموع باخوس  أمنصور ، 

XG 16514محمد أوراق من مفكرة : شهوة القصص 

قاص تجريبي

أمنصور ، 

XG 16472محمد محكى القراءة أمنصور ، 

محمد

Page 29



االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 17419 البحث الداللي في المعجمات الفقهية 

المتخصصة

أمين ، دلدار 

غفور حمد

XG 18438 سيرة ذاتية فكرية أمين ، سمير

XG 16205 ماضي لحراسة المستقبل: مذكراتي  أمين ، سمير

XG 17507 : أنواع الّصيدلة في ألوان األطعمة 

الطبيخ في المغرب واألندلس في عصر 

XG 18391الموّحدين مجموعة : انتظام المعرفة اللغوية 

أعمال مهداة إلى روح الدكتور نعمة 

XG 18463رحيم العزاوي أنطولوجيا المعرفة اللغوية

XG 18606 إكتساب اللغة في الفكر العربي القديم األوراغي ، 

 XGمحمد

15779(1-2)

الوسائط اللغوية األوراغي ، 

محمد

XG16906 عشرون عاما في سجون: الضيوف 

الحسن الثاني

أوفقير ، 

XG16907رؤوف الحياة بين يدي أوفقير ، 

XG16909سكينة الّسجينة أوفقير ، 

XG 17447مليكة منهجية   البحث وتحليل المضمون أوزي ، أحمد

XG الثورة لعبة العقائد أوشو

XG 18032 نصوص و حوارات: شرفات متجاورة 

في األدب

أوليحان 

XG 18300(ابراهيم) قراءة في التجربة: الكتابة و الفقدان 

القصصية عند علي القاسمي

أوليحان 

(ابراهيم)

XG 17099 دراسة لمنهجية ابن: الخطاب التاريخي 

خلدون

أومليل ، علي

XG 18644 سياسة الحنين و اتجاهاته في الرواية

دولة األمة و الحداثة و التقاليد: العربية 

أويان ، وين 

جين

XG 17572 رواية: وجوه الظالل  أيّوب ، 

XG 15769جورجين العربية ولهجاتها أيٌوب ، عبد 

الرحمان

XG 15585 آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي األيوبي ، 

XG17924ياسين أن نقول الشيء نفسه تقريبا ايكو، امبرتو
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 15763 ديوان شعر: بوح البوادي  البابطين ، 

عبد العزيز 

XG 15765سعود ديوان شعر: مسافر في القفار  البابطين ، 

عبد العزيز 

XG 18309سعود جمالية اإلبداع اللفظي باختين ، 

XG 16797ميخائيل الخطاب الروائي باختين ، 

XG 17282ميخائيل المشيرات المقامية في اللغة العربية باديس ، 

XG 15994نرجس : بالغة المنطوق وبالغة المكتوب 

دراسة في تحول الخطاب البالغي من 

القرن الثالث إلىالقلرن الخامس

باديس ، نور 

الهدى

XG 17684 الحداثة وما بعدها في الرواية العربية الباردي ، 

XG 17106محمد السيرة الذاتية في: عندما تتكلم الذات 

األدب العربي الحديث

الباردي ، 

محمد

XG 18331 دراسة: طبيعة معنى الحدث في العربية 

تحليلية للنسق في العربية الفصحى

البارقي ، عبد 

الرحمان 

XG 15997حسن قراءات في الشعر : إحاالت القصيدة 

المعاصر

البازعي ، 

XG 18129سعد نحو نموذج تساندي : التأويلية العربية 

في فهم النصوص و الخطابات

البازي ، 

محمد

XG 16696 يوميات باسالمة 

حسين عبد )

XG 17276(هللا من الحديث إلى" حّدث أبو هريرة قال"

الكتابة

الباشا ، محمد

XG 15948 اإلنتاج الفكري المطبوع للطفل في 

دراسة : المملكة العربية السعودية 

...تحليلية

باطويل ، 

هدى محمد 

XG 17815أحمد النظريات اللسانية الكبرى من النحو 

المقارن إلى الذرائعية

بافو ، ماري 

آن

XG 16005 قراءات في علم اجتماع األدب باقادر ، أبو 

بكر أحمد

XG 17251 أشرعة النوارس بالسعود ، 

XG 17806ضو مدني صالح في"لعبة صورة و المرآة 

مقاماته

الباشا ، ناشد 

سمير
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 16131 الخير واجد باهرمز ، 

أسماء بنت 

XG 16212محمد أحمد الحوار ومنهجية التفكير النقدي الباهي ، 

XG 17369حسان الرحلة البهية إلى باريس السرية باهي ، محمد

XG 17597 رحالت عبر المغرب باي ، علي

XG 16224 حسان بن ثابت شاعر الجاهلية واالسالم باي ، محمد 

XG 18562األزهر في بالغة النص الشعري ببزاري ، 

XG 17403حسن كتاب دليل الهائم في صناعة الناثر 

والناظم

البتالوني ، 

XG 17607شاكر إيهيدوانا سركون : صلوات إيهيدوانا 

األكدي الكاهنة السومرية الكبرى 

أولشاعرة في العالم

بتي دي 

شونك ميدر

XG 16009 خصائص التركيب في ديوان ابراهيم 

(دراسة تحليلية)محمد الهوني 

بثنة ، البثتي 

الطيب

XG 17135 الحماسة البحتري ، 

أبو عبادة 

الوليد بن عبيد

XG 18461 شعرية الجسد من خالل نشيد األنشاد و

إنجيل لوقا

بحروني ، 

XG 17294هدى كيف كيف البحري ، 

XG 16247يوسف شعر: رقص الفطرة  البخيتان ، 

معيض

XG 18019 الروائي و األرض بدر ، عبد 

المحسن طه

XG 17246 زمن الليل بدر ، ليانة

XG 17328 صناعة الشاهد الشعري عند ابن مالك 

األندلسي

البدري ، نعيم 

سلمان

XG 12233 مواقف المفكرين العرب من قضايا 

النهضة في العالم العربي من مطلع 

بحث في : القرن إلى موفى الستينات 

الثوابت والمتغيّرات

البدوي ، عبد 

المجيد

XG 17047 الصبح الممنبى عن حيثية المتنبي البديعي ، 

يوسف

XG 17993 بدايات النقد المسرحي في تونس من

خالل مساهمات بورقيبة و الجزيري و 
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 17189 رواية: حيوات متجاورة  برادة ، محمد

XG 16867 دراسات نقدية: الذات في السرد الروائي  برادة ، محمد

XG 18103 قراءة في: الذات في السرد الروائي 

 رواية40

برادة ، محمد

XG 16267 المدينة الملّونة بركات ، حليم

XG 18658 زمن اإلحتفالية برشيد ، عبد 

XG 18514الكريم آليات ترابط النص القرآني برقان ، رشيد

XG 17260 مجموعة قصصية: غربال الّضوء  البركاتي ، 

XG 18654رضا رؤية نصية لتأويل: النحو واإلبداع 

الشعر العربي القديم

بريك ، 

محروس

XG 17234 رواية: أسوار  البساطي ، 

XG 13639محمد صخب البحيرة البساطي ، 

XG 16743محمد رواية: الرحلة الثامنة للسندباد  بسكري ، 

XG 17519جياللي رواية: قبّة السوق  بسكمار ، 

 XGعبد اإلله

16425(1-2)

ديوان بشار بن برد

XG 17171 عزمي: الحاجز  بشارة ، 

XG 17172غرمي رواية شظايا مكان: حب في منطقة الظل  بشارة ، 

XG 17136غرمي جبران الخالد بشروئي ، 

XG 16193سهيل مذكرات شيوعي عراقي: الصراع  البصري ، 

سليم إسماعيل

XG 17596 األسرار الخفية في أشعار االسماعيلية البصري ، 

عامر بن 

XG 16125عامر قصص قصيرة: عكر امرأة  البطانية ، 

 XGعفاف

16557(1-2)

(أو السقط الكبير)شرح سقط الزند  البطليموسي 

، أبو محمد 

عبد هللا بن 

XG 16194محمد بن  الوجدان بطي ، فائق

XG 17175 (الثالث من الوجدان. الج): ذاكرة وطن  بطّي ، فائق
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 18337 تجليات الخطاب الشري عند مظفر

النواب

بطي ، نجاح 

XG 16554نصار : خصوبة المفاهيم في بناء المعرفة 

دراسات إبستيمولوجية

البعزاتي 

(بنّاصر)

XG 17025 في" المخبر عنه والمخبر به"ثنائية 

دراسة إعرابية داللية: العربية 

البعزاوي ، 

محمد 

XG 16078الصبحي دراسات نقدية وأعمال ابداعية: الحصاد  بغدادي ، بديع

XG 16507 دراسة : هل هبط آدم في القفقاس ؟ 

بلقار – تاريخية حول دور لغة القرشاي 

في حضارات العالم القديم

بغداي ، 

محمد عمر

XG 17173 

(1-2)

المجموعات القصصية: األعمال الكاملة  البقالي ، 

أحمد عبد 

XG 17322السالم :التناص في الخطاب النقدي والبالغي 

دراسة نظرية وتطبيقية

بقشي ، عبد 

القادر

XG 16688 "يوميات خطاب فصامي"جنون عن 

لناجية الزمني

(جليلة)بّكار 

XG 16687 خمسون (جليلة)بّكار 

XG 16229 مسرح علي الدوعاجي بكار ، توفيق

XG 15759 عصر أبي فراس الحمداني بكار ، يوسف

XG 15858 حول بعض قضايا ...خالد بكداش يتحدث 

التاريخ والفكر والسياسة واألدب

بكداش ، خالد

XG 15859 -1974:كلمات ، أحاديث ، مقاالت 

1984

بكداش ، خالد

XG 17933 رواية: الصفصاف و اآلس  (سلوى)بكر

XG 18024 رواية: أدماتيوس األلماسي  (سلوى)بكر

XG 16028 من يقص شعر ليلى ؛ قصص قصيرة البكر ، عبير 

عبد الرحمان

XG 16766 المقتضب فيما وافق لغة أهل مصر من

لغة العرب

البكري ابن 

أبي السرور 

، محمد بن 

XG 17625محمد دراسة: أبو الطيب المتنبي  بالشير ، 

XG 12027ريجيس تاريخ األدب العربي بالشير ، 

ريجيس
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 15799 دراسات في األدب : رواد ومبدعون 

العربي المعاصر

بالص ، 

XG 17582شمعون جدلية التعالق النصي بين السرقات 

مقاربة اصطالحية: األدبية واللتناص 

بالل ، عبد 

الرزاق

XG 15869 من الضرورة إلى : الكالم الشعري 

البالغة العامة

بلبداوي ، 

XG 16653أحمد تمثيالت: بنية الكلمة في اللغة العربية 

ومبادئ

بلبول ، محمد

XG 16405 اإلنشاء والتأويل: السؤال البالغي  بلحاج 

رحومة ، 

XG 16460بسمة الشكيلي مقاالت في تحليل الخطاب بلحاج 

رحومة ، 

XG 17991بسمة الشكيلي المصطلح المسرحي عند العرب بلخيري ، 

XG 16978أحمد المرأة في األمثال المغربية بل العافية ، 

XG 17418منية تاريخي-نظري... األدب الشعبي بلكبير ، عبد 

XG 16269الصمد آليات الخطاب النقدي العربي الحديث 

بحث في : في مقاربة الشعر الجاهلي 

تجليات القراءات السياقية

بلوحي ، 

محمد

XG 17364 في : بنية الخطاب الشعري الجاهلي 

ضوء النقد العربي المعاصر،

،،        ،،

XG 16655 تاج المفرق في تحلية علماء المشرق البلوي ، خالد 

بن عيسى

XG 17421 : جماليات المكان في الرواية السعودية 

دراسة نقدية

البليهد ، حمد

XG 16246 ثرثرة معلمات البليهد ، منى 

بنت صالح

XG 16879 دراسات في في: الفواعل السردية 

الرواية االسالمية المعاصرة

البنا ، بان

XG 17376 جمالية االفتراض من أجل نظرية جديدة

لالبداع لمسرحي

بنبراهيم ، 

نوال

XG 17255 تفاصيل عجز النهر: في قبضة المجرى 

والشجرة واألنثى أمام سطوة األمكنة

بنت حليم ، 

مها

XG 16580 مذكرات أميرة عربية بنت سعيد ، 

سالمة
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 17629 الحوار في المسرح الشعري بين

الوظيفة الدرامية والجمالية في مصر

1961/1990من عام 

بنت ناصر 

السويلم ، 

XG 17438نوال سيرة سجين: قبل أن تغيب الشم  بنسودة ، 

عبد المجيد

XG 17123 دراسات في أعمال:األدب والميتافيزيقا 

عبد الفتاح كيليطو

بنعبد العالي ، 

عبد السالم

XG 17113 ثقافة األذن وثقافة العين بنعبد العالي ، 

عبد السالم

XG 17122 الكتابة بيدين بنعبد العالي ، 

عبد السالم

XG 18566 لسانيات التواصل اإلنساني من العبارة

إلى القصد

بنعيش ، عبد 

العزيز

XG 18589 :مظاهر النغمية في العربية الفصحى 

خصائصها و معالجتها

بنسالمة ، 

نادرة

XG 18411 السميائيات السردية بنكراد ، سعيد

XG 13221 نحو سيميائيات: النص السردي 

لإليديولوجيا

بنكراد ، سعيد

XG 16518 مناهج البحث في اإلنسانيات والعلوم 

البحث التاريخي أنموذجا: االجتماعية 

بنمليح ، عبد 

اإلله

XG 18162 األصول اليونانية: بالغة الحجاج  بنو هاشم ، 

الحسين

XG 18404 نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان بنو هاشم ، 

الحسين

XG 17287 دالالت الظاهرة الصوتية في القرآن

الكريم

بني دومي ، 

خالد قاسم

XG 16504 الحق في الشعر بنيس ، محمد

XG 17536 كالم الجسد ،،        ،،

XG 17393 العربية الفصحى ولهجاتها البهنساوي ، 

XG 17395حسام علم األصوات              ،،

،،
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 17676 ديوان : المبالغة بين اللغة والخطاب 

الخنساء نموذجا

البهلول ، 

XG 16021عبد هللا كالم... وللسالم  البواردي ، 

XG 18581سعد تدريس النص األدبي من البنية إلى 

التفاعل

بوتكالري ، 

XG16092لحسن سبع صبايا بوجاه ، 

صالح الدين

XG 5122 النخاس بوجاه ، 

صالح الدين

XG 18651 السخرية في أدب الجاحظ البوجديدي ، 

 XGعلي

17546(1-2)

أيتام سومر في شعرية حسب الشيخ 

جعفر

بوحمالة ، 

بنعيسى

XG 15875 النزعة الزنجية في الشعر السوداني 

1.محمد الفيتوري نموذجا: المعاصر 

بوحمالة ، 

بنعيسى

XG 16824 دراسة في: التجربة الروائية المغاربية 

الفاعليات النصرية وآليات القراءة

بوخاقة ، 

فتحي

XG 17555 بوخفة ، عبد  يوما في بالد العم سام42

الرحمان

XG 17584 البيان النبوي: االيجاز وبالغة اإلشارة  بودرع ، عبد 

الرحمان

XG16971 المنتقى من فصيح األلفاظ للمعاني

...نحو معجم عربي داللي: المتداولة 

              ،،

،،

XG 17745 قراءات في عتبات الكتاب بودية ، 

محرز بن 

XG 5464يوسف رحالت بوركهارت في بالد النوبة 

والسودان

بوركهارت ، 

جون لويس

XG 14399 حياة الشعر في نهاية األندلس بوزويته 

الطرابلسي ، 

حسناء

XG 17259 مسودة حياتي بوسالمي ، 

مريم
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 16043 الكتابي والشفاهي في الشعر العربي 

المعاصر

بوسريف 

XG 17023(صالح) نداء الشعر بوسريف ، 

XG 17812صالح مجنون" عالقة الشعر بالمسرح في

"ليلى

بوسعيدي ، 

XG 17659آمنة ديوان بوشربيّة ، 

XG 16938محمد مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء

قضايا): الجاهليين واالسالميين 

(ونماذج ونصوص

البوشيخي ، 

الشاهد

XG 18382 مقاربة نسقية: أدب الشروح عند العرب  بوصباط ، 

XG 18289ماهر نقد الحجاج و سيميائيات األهواء من

خالل كتاب البخالء للجاحظ

بوصباط ، 

ماهر

XG 17913 مساءالت نصية: السردي و الشعري  بوطيب ، 

XG 16502جمال دراسات في أعمال : الكتابة والوعي 

غالب السردية

بوطيب ، عبد 

العالي

XG 17435 تجليات األسطورة في ): شعرية الكنعنة 

(شعر عز الدين المناصرة

بوعديلة ، 

وليد

XG 17808 أغنيات المسافر بوعجيلة ، 

XG 17835كمال هذيان تحت سماء باردة بو عجيلة ، 

XG 17831كمال شعر: هل أفسر دهشتي  بو عجيلة ، 

XG 16500كمال : الدليل إلى تحليل النص السردي 

تقنيات ومناهج

بوعّزة ، 

XG 17916محمد استراتيجية التأويل من النصية إلى 

التفكيكية

بوعّزة ، 

XG 16169محمد أثر األسطورة في لغة أدونيس الشعرية 

(بحث في الّداللة)

البوعمراني ، 

محمد الّصالح

XG 18176 اإلستعاري و : السيميائية العرفانية 

الثقافي

البوعمراني ، 

محمد الّصالح

XG 16527 األنواع والخصائص: الرحلة األندلسية  بوغال ، أحمد

XG 16270 النظرية اللسانية والبيانية عند ابن حزم 

دراسة: األندلسي 

بوقّرة ، نعمان

XG 16581 شعر: عظمة أخرى لكلب القبيلة  بولص ، 

سركون
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 16596 شعر: الوصول إلى مدينة أين  بولص ، 

XG 17822سركون : المعجمية و علم الداللة المعجمي 

مفاهيم أساسية

بولغير آالن

XG 17807 بداية الكتابة بومدين ، 

XG16957مليكة مفهومه،: التحويل في النحو العربي 

أنواعه، صوره البنية العميقة للصيغ

والتراكيب المحولة

بومعزة ، 

رابح

XG 17488 صورها وأساليب: التراكيب النحوية 

تطوير تعليمها

،،          ،،

XG 17038 :الجملة الوظيفية في القرآن الكريم 

صورها، بنيتها العميقة ، توجهها الداللي

،،          ،،

XG 17496 الجملة والوحدة اإلسنادية الوظيفية في

...النحو

،،          ،،

XG 17491 تحليل لساني: النحو والصرف العربي 

لمفردات المقياس

،،          ،،

XG 17489 الوحدة اإلسنادية الوظيفية في القرآن

...الكريم

،،          ،،

XG 17494 -داللتها: الوحدة اإلسنادية الوظيفية 

صورها

،،          ،،

XG 16849 مماطلة المعنى في شعر المتنبي

(أنماطها ومداها)

بومنجل ، 

عبد الملك

XG 17863 العرب و ارهاق الحضارة بوميزة ، سالم

XG 16424 التراث اللغوي العربي بوهاس

XG 16950 تشكل الموقف النقدي عند أدونيس

ونزار قباني

بوهرور ، 

XG 2766حبيب تجربتي الشعرية البياتي ، عبد 

الوهاب

XG 15793 أزجال لم تنشر بيرم التونسي

XG 16691 التعريف بنسب األسرة البيرمية بيرم الثاني 

XG 16733(محمد) شعر: بطاقة لشخصين  بيضون ، 

XG 17265عباس الموت بأخذ مقاماتنا بيضون ، 

XG 16819عباس في النقد العربي القديم من" األدبية"

القرن الخامس حتى القرن الثامن للهـ

بيكيس ، أحمد

XG 16036 بين األدب والنقد البيومي ، 

محمد رجب
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 18143 حديث وسط السكون بوغندة ، 

XG 18260نجيبة مختارات من : تاريخ األدب التونسي 

األدب في العهد المرادي و الحسيني

XG 18259 تأسيس القضية اإلصالحية

XG 18353 مجموعة قصصية... سأكتفي بك حلما  بوغندة ، 

XG 18354نجيبة رواية... الالجئة  بوغندة ، 

XG 16072نجيبة العربية" ألف ليلة وليلة"مصادر  تاج ، عبد هللا

XG 15837 رحلة ابن : المستدركات على تحقيقي 

بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب 

...االمصار

التازي ، عبد 

الهادي

XG 

15826(1-3)

الروايات: االعمال الكاملة  التازي ، 

محمد عز 

XG 18179الدين رواية: الخفافيش  التازي ، 

محمد عز 

XG 16768الدين الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج

:النقدية المعاصرة والنظريات الشعرية 

دراسة في األصول والمفاهيم

تاوريريت ، 

بشير

XG 17646 الشعرية والحداثة بين أفق النقد األدبي

وأفق النظرية الشعرية

،،          ،،

XG 17532 فلسفة النقد التفكيكي في الكتابات 

النقدية المعاصرة

،،          ،،

XG 18474 : تحية إلى روح هشام الشرابي 

مختارات من مؤلفات و دراسات 

XG 18635لباحثين عرب حول فكره و أعماله بحث : من قضايا الموروث القولي 

أنثروبولوجي و إثنولوجي في الملفوظ 

و المخطوط

التباب ، ناجي

XG 17050 الشروح األدبية في المغرب على عهد

العصر األول دراسة في: الدولة العلوية 

االنماط واالتجاهات

الترغي ، عبد 

هللا المرابط

XG 18473 مناهج المتكلمين في الجدل و المناظرة تفيفحة ، 

XG 17245رمزي لست امرأة واحدة تلحوق ، 

سوزان فيصل
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 612 كراسات أدبية التليسي ، 

خليفة محمد

XG 16992 ظهيرة في الصحراء التليلي ، 

XG 18567مصطفى المنح اإلالهية في طمس الضاللة

الوهابية

التميمي ، 

XG 15945إسماعيل السيرة الذاتية النسائية في األدب 

...العربي المعاصر

التميمي ، أمل

XG 17303 مقدمة في نقد الشعر عند العرب خالل 

القرن الهجري الحادي عشر

التهالي ، 

البشير

XG 16403 دراسة في روايات نجيب محفوظ 

، "اللص والكالب: "الذهنية 

"الشحاذ"، "الطريق"

التواتي ، 

مصطفى

XG 12426 الرسالة البغدادية التوحيدي ، 

أبو حيان

XG 18360 محاضرات  )مدخل في نظرية المزج 

( 2010كلية اآلداب بمنوبة 

تورنر، مارك

XG 18532 الرمزية و التأويل تودورف ، 

XG 18580تزفيطان مفهوم األدب تودورف ، 

XG 18490تزفيطان دراسة في : نظرية األجناس األدبية 

التناص و الكتابة و النقد

تودورف ، 

تزفيطان

XG 17367 وبينهما العبرية )األمازيغية والفينيقية 

(واليونانية

التوري ، 

XG 17551ميلود طفولة في سفح الظل: والدو ما ولد  التوفيق ، 

XG 18610أحمد الكالم و الكتاب و المعنى فائزي ، 

XG 18174توفيق : التناص األسطوري في شعر الشابي 

جدلية الحضور و الغياب

التومي ، 

منجية

XG 17975 : فتنة األسطورة و سطوة السياسة 

قراءة في شعر عبد الوهاب البياتي

التومي ، 

منجية

XG 18314 من الشكالنية إلى : نقد استجابة القارئ 

ما بعد البنيوية

تومبكنز ، 

جين ب
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 15981 في أثر المتنبي بين اليمامة والدهناء التويجري ، 

عبد العزيز 

عبد المحسن

XG 18122 الفن الروائي : الجسد في مرايا الذاكرة 

في ثالثية أحالم مستغانمي ذاكرة الجسد 

دراسة : ، فوضى الحواس عابر سرير 

تحليلية نقدية ، أطروحة دكتوراه

تيم ، منى 

الشرافي

XG 17752 طالئع المسرح العربي تيمور، 

XG 16781محمود رواية: القرنفل اليعيش في الصحراء  ثابت ، الهادي

XG 17239 كتاب الوحشة ثابت ، عبد هللا

XG 16256 تالف يمضغ عصبه: النوبات  ثابت ، عبد هللا

XG 15972 التجريب وفن القص في األدب الحديث 

في السبعينات والثمانينات

ثابت ، محمد 

رشيد

XG 15901 المقموع والمسكوت عنه في السرد 

العربي

ثامر ، فاضل

XG 15969 التاريخ : الحياة العلمية زمن السامانيين 

الثقافي لخراسان وبالد ما وراء النهر 

في القرنين الثالث والرابع للهجرة

الثامري ، 

إحسان ذنون

XG 17129 تحسين القبيح وتقبيح الحسن الثعالبي ، أبو 

منصور عبد 

XG 16984الملك تحفة الوزراء                ،،

،،    

XG 17645 كتاب التحف واألنوار المنتخب من

البالغات واألشعار

               ،،

،،    

XG 18449 كتاب الكناية و التعريض أو النهاية في

فن الكناية

الثعالبي ، أبو 

منصورعبد 

XG 17705الملك فقه اللغة و سر العربية الثعالبي ، أبو 

منصورعبد 

XG 17270الملك (المنسوب للجاحظ سابقا)أخالق الملوك  الثعلبي ، 

محمد بن 

الحارث
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 18441 الحداد: ثالثة كتب في الرد على الحداد 

على امرأة الحداد لمحمد الصالح بن

XG 18066...مراد  رواية: أمريكا  جابر، ربيع

XG 17193 رواية: االعترافات  جابر ، ربيع

XG 

15907(1-2)

مدينة العالم: بيريتوس  جابر ، ربيع

XG 15906 مدينة تحت األرض: بيريتوس  جابر ، ربيع

17969 تقرير ميليس جابر ، ربيع

XG 17973 رواية: حكاية حنا يعقوب : دروز بلغراد  جابر،ربيع

XG 

15703(1-3)

ديوان الشهيد محمد الدرة الجابر ، 

عدنان بلبل

XG 16315 األدب الجزائري المعاصر الجابري ، 

محمد صالح

XG 17862 البحر ينشر ألواحه الجابري ، 

محمد الصالح

XG 17142 رحالت جزائرية الجابري ، 

محمد صالح

XG 5388 البيان والتبيين وأهم الرسائل الجاحظ ، أبو 

عثمان عمرو

XG 

12160(1-8)

كتاب الحيوان                ،،

،،  

XG 

16031(1-3)

األعمال النثرية الكاملة الجارم ، علي

XG 15838 البيان والمعاني : البالغة الواضحة 

والبديع

،،          ،،

XG 17797 البيان و المعاني و : البالغة الواضحة 

...البديع للمدارس الثانوية 

الجارم ، علي

XG 17580 النحو الواضح في قواعد اللغة العربية 

لمدارس المرحلة األولى

،،          ،،
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 15902 رواية: المفتون  جاسم ، عزيز 

السيد

XG 17795 دراسات في الشعر العربي القديم جاسم ، علي 

XG 16245حسن قصص: النوم في الماء  الجاسم ، 

ناصر سالم

XG 16877 األعمال الكاملة جاهين ، 

XG 18110صالح بحث في: من السردية إلى التخييلية 

بعض األنساق الداللية في السرد العربي

سعيد’ جبار 

XG 18483 علوم اللغة في نقد شعر المتنبي و

شرحه من خالل وساطة الجرجاني و

فسر ابن جني

الجبالي ، 

الهادي

XG 17970 رواية: السفينة  جبرا )جبرا

XG 17972(ابراهيم فصول من سيرة ذاتية: شارع األميرات  جبرا )جبرا 

(ابراهيم

XG 6979 رواية: صيادون في شارع ضيق  جبرا )جبرا 

(ابراهيم

XG 10557 رواية: يوميات سراب عفان  جبرا )جبرا 

(ابراهيم

XG 16010 -1895 (الحفد)أحمد الفقيه حسن 

1975... 

جبران ، 

محمد مسعود

XG 17399 من األعالم : عبد الواحد بن الطّواح 

المغمورين في القرن الثامن الهـ

              ،،

،،

XG 960  1997-1828محمد كامل بن مصطفى 

وأثره في الحياة الفكرية في ليبيا

جبران ، 

محمد مسعود

XG 17437 روائع من مؤلفات جبران خليل 

XG 17202جبران النبي جبران خليل 

XG 18051جبران اإلتجاه السيميائي في نقد السرد العربي

الحديث

محم)الجبوري

(د فليح
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 17312 :الحنين والغربة في الشعر العربي 

الحنين إلى األوطان

الجبوري ، 

يحيى

XG 17335 دراسات في : في رحاب التراث العربي 

تجليات الفكر والحضارة واألدب

الجبوري ، 

يحيى وهيب

XG 18602 : دراسات داللية في اللغة العربية 

األسوار و األحداث و الزمن

جحفة ، عبد 

المجيد

XG 17578 دراسة النسق : داللة الزمن في العربية 

الزمني لألفعال

جحفة ، عبد 

المجيد

XG 15808 محمد المرابط ، بول : مسارات 

بولزسيرة جماعية

جدير ، عبد 

XG 16719العزيز الرواية الملعونة جّراح ، أمل

XG 16195 دالئل اإلعجاز في علم المعاني الجرجاني ، 

عبد القاهر

XG 7684 التعريفات الجرجاني ، 

علي بن 

محمد 

المعروف 

XG 17199بالسيد  الكتاب: طروس إلى موالي السلطان 

(الحدال)األول 

الجروان ، 

XG 17181سارة سيرة عائد، سيرة بلد: حرب العاجز  الجزائري ، 

XG 16250زهير ..تجربتي مع شخص الجزيرة ، هند

XG 17430 محاسن العربية في المرآة الغربية 

أوداللة الشكل في العربية في ضوء 

اللغات األوروبية

جستر ، ديفيد

XG 16533 خطاب علم النفس في النقد األدبي 

العربي الحديث

جسوس ، 

عبد العزيز

XG 17087 نقد الشعر عند العرب في الطور الشفوي جسوس ، 

عبد العزيز

XG 18346 أبو تمام و تجربة البحث عن الذات جعفورة ، 

محمد معز
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 18287 استراتيجيات الحجاج في التراث العربي

البيان و)مقاربة تداولية في كتاب : 

للجاحظ (التبيين

جغام ، ليلى

XG 17834 عراجين الرغبة الجالصي ، 

XG 16231صالحة آلهة ضيقة لحلم واسع الجالصي ، 

محمد بن 

XG 16253العربي إلياذة قرطاج                ،،

،،       

XG 16388 ثالثة منظورات في المعنى                ،،

،،       

XG 16387 شعرية الحكاية الرمزية                ،،

،،       

XG 17687 الديوان العربي جالل الدين 

XG 18347الرومي :العجائبي في الرواية العربية الحديثة 

رواية)بحث في السردية العربية 

البراهيم الكوني أنموذجا"نزيف الحجر"

الجلجلي ، 

البشير

XG 17524 1. ج:الخوف  الجلولي ، 

XG 16735رشيد فتنة اإلبداع وذروة: ديوان التدبيح 

اإلمتاع

الجلياني ، 

عبد المنعن 

XG 17964بن عمر :نساء في سم اإلبرة : براري النرجس 

رواية

جليلي ، مي

XG 17887 خطاب الرواية النسائية السعودية و

تحوالته

الجمعان ، 

XG 16757سامي قراءة جديدة لإلبداع في): إبداع ونقد 

(العصر العباسي

جمعة ، حسين

XG 17401 الحيوان في الشعر الجاهلي جمعة ، حسين

XG 17487 إرث وارتقاء حياة: اللغة العربية  ،،         ،،

XG 16618 ...األديب الكبير أبو القاسم محمد كرو  جمعة ، عبد 

XG 16807العزيز اللغة في الدرس البالغي جمعة ، 

عدنان عبد 

الكريم
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 18177 المتطور و المصطلح في اإلجراء و

القراءة

الجموسي 

عبد الناظر ، 

XG 18409أسماء (رواية)باب البحر  الجميل ، 

XG 17929فتحي بحث: المقترضات المعجمية في القرآن 

في المقاربات

الجميل ، 

XG 16814فتحي نوافذ على فقه اللغة العربية الجنابي ، 

أحمد نصيف

XG 17323 تاريخ الخطابة العربية إلى القرن الثاني

الهـ

الجنابي ، 

عبد الكريم

XG 17062 ..أدب الحياة؛ مع ملحق بندوات  جنبالط ، كمال

XG 17075 الحياة والنور ،،          ،،

XG 17200 السالم أناندا ،،          ،،

XG 17119 فرح ،،          ،،

XG 17115 مختارات شعرية غير: وجه الحبيب 

منشورة

،،          ،،

XG 17509 نص : سمر علي ضفاف نهر السان 

سردي

الجنحاني ، 

 XGالحبيب

15910(1-4)

نصوص مختارة: الجنس عند العرب 

XG 16429 جماليات الشعر العربي ز دراسة في 

فلسفة الجمال في الوعي الشعري 

الجاهلي

(هالل)الجهاد 

XG 17237 قصائد: معمار البراءة  جهاد ، كاظم

XG 17375 بحث اجرائي في : اللون لعبة سيميائية 

تشكيل المعنى الشعري

جواد ، فاتن 

عبد الجبار

XG 16281 من اإلنشائية إلى الدراسة األجناسية 

(genres)

الجّوة ، أحمد

XG 17424 األعمال الشعرية جوهرجي ، 

محمد 

XG 17658اسماعيل المطّولة في الشعر العربي الحديث الجّوة ، أحمد

XG 16335 المشهد : بوصلة الجهات العشر 

التسعينات نموذجا. الشعري في الكويت 

الجويّر ، سعد
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 16932 رواية: كتيبة الخراب  جويطي ، 

عبد الكريم

XG 15898 محكيات: مدينة النحاس  ،،          ،،

XG 16236 رسالة األم في الحكاية : األم الرسولة 

قراءة أنثروبولوجية: الشعبية التونسية 

الجويلي ، 

محمد

XG 16235 مثال علي : البطل في االسالم الشعبي 

بن أبي طالب في الثقافة الشفوية 

قراءة أنثروبولوجية: التونسية 

الجويلي ، 

محمد

XG 17884 بنفسج الديكتاتورية الجويلي ، 

XG 18319محمد رواية الحي : في النظرية السردية 

الالتيني مقاربة جديدة

جيران ، عبد 

الرحيم

XG 18293 سراب النظرية جيران ، عبد 

الرحيم

XG 17631 تقنيات التعريف في المعاجم العربية 

دراسة: المعاصرة 

الجيالني ، 

حالم

XG 14972 االتجاهات والحركات في الشعر العربي 

الحديث

الجيوسي ، 

سلمى 

XG 18518الخضراء : اإليقاعية الكونية ليوسف ادريس 

مقاربة نقدية

حادي ، أحالم 

عبد اللطيف

XG 15825 : جماليات اللغة في القصة القصيرة 

قراءة لتيار الوعي في القصة السعودية 

1970-1995

حادي ، أحالم 

عبد اللطيف

XG 18501 الملك ليرفي خمس ترجمات عربية حادي ، أحالم 

عبد اللطيف

XG 18492 تيار الوعي في القصة القصيرة 

1970/1995: السعودية 

حادي ، أحالم 

عبد اللطيف

XG 16454 ديوان الحارث بن 

XG 16026عباد يحاور أنثاه الحارثي ، 

حمدان
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 17429 البيت المتفّرد في النقد العربي القديم الحارثي ، 

علي بن 

محمد بن عبد 

XG 18312المحسن األعمال القصصية و ما كتب عنها الحازمي ، 

حسن حجاب

XG 18280 دراسة : البناء الفني في الرواية 

تطبيقية في الرواية السعودية

الحازمي ، 

حسن حجاب

XG 18279 البطل في الرواية السعودية الحازمي ، 

حسن حجاب

XG 15978 الغزالة تشرب صورتها الحازمي ، 

XG 16524علي الجمالي في فلسفة )الوعي اللغوي ، 

(الكالم

الحافظ ، منير

XG 16396 أنا ضدكم.. أنا .. ال لست معكم.. ال  حافظ ، هشام 

XG 16187علي البحث عن عيني الزرقاء أزمة إخالص 

مقاالت: أم أزمة أفكار 

الحامد ، أبو 

بالل عبد هللا

XG 18529 رائدة الرواية : فاطمة يوسف العلي 

الكويتية النسوية و القصة التشكيلية

حامد ، حسن

XG 15771 رواية: القعر والماقعر  حامد ، محمد 

الحبيب

XG 17053 اللغة واالتصال في الخطاب متعددة

المعاني

حانه ، ماجدة 

توماس

XG 12044 بدر شاكر السياب شاعر االناشيد 

والمراثي

الحاوي ، ايليا

XG 

15843(1-2)

شرح ديوان أبي نواس الحاوي ، ايليا

XG 15849 أيام باريس الحايك ، رينيه

XG 17221 رواية: صالة من أجل العائلة  الحايك ، رينيه

XG 16848 :النحو العربي والعلوم االسالمية 

دراسة في المنهج

الحباس ، 

XG 17455محمد األبعاد التداولية في شروح التلخيص 

للقزويني

الحباشة ، 

XG 16070صابر مقاربات ألدب فريد: اإلقليد  ،،          ،،
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 16846 مداخل ونصوص: التداولية والحجاج  ،،          ،،

XG 17451 األسلوبية والتلفظ : لسانيات الخطاب 

والتداولية

،،          ،،

XG 17867 : مغامرة المعنى من النحو إلى التداولية 

شروح التلخيص "قراءة في شرح 

للخطيب القزويني

الحباشة ، 

صابر

XG 18311 رؤية جديدة: اللغة والمعرفة  الحباشة ، 

XG 17352صابر من قضايا الفكر اللساني في النحو 

والداللة واللسانية

،،          ،،

XG 16404 المساءلة والتأويل في الفكر واألدب حبوبة ، نزار

XG 18076 مساءلة االسطوري في المسرح العربي حبوبة ، نزار

XG 15805 تدريس اللغة العربية في المرحلة 

االبتدائية في البالد العربية

حبيب ، منى

XG 7380 الوقائع الغربية في اختفاء سعيد أبي 

االلنخس المتشائل

حبيبي ، أميل

XG 16812 دراسة في: بنية الخطاب الروائي 

روايات نجيب الكيالني

حبيلة ، 

الشريف

XG 16838 دراسة سوسيونصية: الرواية والعنف 

في الرواية الجزائرية المعاصرة

حبيلة ، 

الشريف

XG 17930 دراسة : مفهومه و مجاالته : الحجاج 

نظرية و تطبيقية محكمة في الخطابة 

XG 16447الجديدة النقد العربي وأوهام رواد الحداثة الحجازي 

(سمير سعيد)

XG 17534 طلعت الرفاعي. بناء الجملة في شعر الد حجازي 

XG 16510محمد علي آفاق التجريب وتحوالت المعنى في 

قراءات في : القصيدة العربية الراهنة 

نماذج من الشعر المغربي

الحجري  ، 

ابراهيم

XG 17910 قراءة تحليلية : الشعر و المعنى 

دراسة نقدية: للقصيدة العربية الجديدة 

الحجري  ، 

ابراهيم

XG 18033 : شعرية الفضاء في الرحلة األندلسية 

نموذج القلصادي

الحجري  ، 

ابراهيم
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 18098 رهانات التحول : القصة العربية الجديدة 

مقاربة تحليلية: بين الشكل و الموضوع 

الحجري  ، 

ابراهيم

XG 17944 الجسد ، : المتخيل الروائي العربي 

مقارنة سرد: الهوية اآلخر 

الحجري ، 

ابراهيم

XG 17655 التفكير االجتماعي عند مالك ابن نبي الحجالوي ، 

XG 16136ناجي مجموعة شعرية: ثقوب الطين  الحجالوي ، 

XG 18067ناجي شعر: الصراخ الخافت  الحجالوي ، 

XG 16477ناجي الوصف في الرواية : الكحل والمرود 

العربية

الحجمري ، 

عبد الفتاح

XG 17007 مسائل الرواية: ما الحاجة إلى الرواية 

عندنا

الحجمري ، 

عبد الفتاح

XG 16473  1965-1901: عبد الرحمان حّجي 

شاعر البعث والتجديد في األدب 

المغربي الحديث

حّجي ، عبد 

الرؤوف

XG 16913 :الشخصية في قصص األمثال العربية 

دراسة في األنساق الثقافية للشخصية

العربية

الحجيالن ، 

ناصر

XG 

16219(1-3)

األعمال الكاملة الحداد ، 

الطاهر

XG 17638 امرأتنا في الشريعة والمجتمع ،،          ،،

XG 16151 ابن الفارض : األنا في الشعر الصوفي 

أنموذجا

الحداد ، 

عباس يوسف

XG 16338 تجليات األنا في شعر ابن الفارض ،،          ،،

XG 16150 العذل الديني والمعرفي في الشعر 

الصوفي

،،          ،،

XG 17586 استدعاءات قرائية في: منطق النخل 

الشعر العراقي الحديث

حداد ، علي

XG 18275 السوريون األعداء حداد ، فواز

XG 17233 رواية: المترجم الخائن  حداد ، فواز

XG 16041 دراسة : خدمات المكتبات السعودية 

..تطبيقية 

الحداد ، 

فيصل عبد 

هللا حسن
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 1398 من الشعر الثوري )الشفاء في خطر

(الجزائري

حداد ، مالك

XG 17307 هنا لحظة التنوير وقراءات أخرى في

...القصة القصيرة

حداد ، نبيل

XG 15810 قواعد تحقيق النصوص والخط وهندسته حدادي ، أحمد

XG 16340 اإلنتاج ومنطق : سيميائيات التأويل 

الدالئل

الحداوي ، 

XG 18295طالع قراءات في تلقي : في معنى القراءة 

النصوص

الحداوي ، 

XG 16948الطائع حياته وشعره: أمية بن أبي الصلت  الحديثي ، 

بهجة عبد 

XG 16783الغفور شعر: لعلكم تقرؤون  الحرباوي ، 

XG 15928نجوى : مذكرات سياسية : حياة نجد وصمود 

1945-1962

حربي ، محمد

XG 16023 دراسات حول : شعرية الكتابة والجسد 

الوعي الشعري والنقدي

الحرز ، محمد

XG 16643 الشعر العربي وعروضه: نظرية الوزن  حركات ، 

XG 16638مصطفى الهادي إلى أوزان الشعر الشعبي حركات ، 

XG 17238مصطفى شظايا رجل بال مدينة: وشم المدن  الحروب ، 

XG 16278خالد دراسة ابستمولوجية ألصول : األصول 

الفكر اللغوي

حسان ، تمام

XG 15941 دراسة ابستمولوجية ألصول : األصول 

النحو ، فقه اللغة : الفكر اللغوي العربي 

، البالغة

،،          ،،

XG 13719 الخالصة النحوية ،،          ،،

XG 16099 خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم ،،          ،،

XG 16033 مقاالت في اللغة واألدب ،،          ،،

XG 15768 مناهج البحث في اللغة ،،          ،،

XG 15971 : األدب المقارن والتراث االسالمي 

دراسة مقارنة في موضوع أخالق 

الطبقة الحاكمة في األدبين العربي 

والفارسي

حسان ، عبد 

الحكيم

XG 18503 الحساسية الجديدة في الشعر المغربي 

اإلنعطاف الجمالي و المنجز : المعاصر 

XG 16455النصي أنسي : قصيدة النثر وإنتاج الداللة 

الحاج أنموذجا

عبد )حسن 

(الكريم
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 16210 األسطورة عند العرب في الجاهلية حسن ، 

الحاج حسين

XG 17387 المرأة في حياة وشعر الجواهري حسن ، ديب 

XG 17045علي قراءة" : الحجاج"دراسات في 

لنصوص مختارة من األدب العربي

القديم

الحسني ، 

سامية 

XG 16977الدريدي السمات األسطورية في الشعر الجاهلي الحسني ، 

محمد عبد 

XG 17152الحفيظ كنون ...غاية األرب في أنواع الشعر البديع  حسنية ، حافظ

XG 18003 حياته و شعره: أشجع السلمي  الحسون ، 

خليل بنيان

XG 16503 حوارية الفن الروائي الحسيب ، 

عبد المجيد

XG 16154 اإلجماع في الدراسات النحوية حسين ، 

حسين رفعت

XG 16032 دراسة : الموقعية في النحو العربي 

سياقية

حسين ، 

حسين رفعت

XG 8994 السخرية في أدب الجاحظ حسين ، 

السيد عبد 

XG 15699الحليم محمد األدب العربي في جزر البليار حسين ، عبد 

الرزاق

XG 15704 : األندلس في الشعر العربي المعاصر 

دراسة

،،          ،،

XG 15709 األندلس في القصيدة العربية المعاصرة 

مختارات: 

،،          ،،

XG 17630 التفسير االجتماعي للشعر عند أبي

العالء المعري

حسين ، عبد 

الكريم محمد

XG 17662 :محاولة في فهم أبي العالء المعري 

منطق الفكر العالئي من خالل اللزوميات

الحصايري ، 

محمد ابراهيم

XG 17365 دراسة في أنماط: مالمح السرد القرآني 

القص والتلفي والشخصيات والبيئة

القصصية

حطيني ، 

يوسف
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 17169 سيقان ماتوية حفني ، زينب

XG 16105 رواية: لم أعد أبكي  ،،          ،،

XG 16111 رواية: مالمح  ،،          ،،

XG 17206 نساء عند خط االستواء ،،          ،،

XG 15897 شرح ودراسة المية العرب للشنفري حفني ، عبد 

XG 18380الحليم الكتابة و بناء الشعر عند أدونيس حفيظ ، عمر

XG 17869 يوميات نائب في األرياف الحكيم 

XG 17648(توفيق) :كتاب أخبار الحالج أو مناجيات الحالج 

...(2006)

الحالج ، أبو 

المغيث 

الحسين بن 

XG 18543منصور إرهاصات النقد الحديث في األدب

المغربي

حالسة ، 

في مدارس النقد العربي: األنا و اآلخر  XGعمار

الحديث

حالسة ، 

XG 17632عمار :كتاب أخبار الحالج أو مناجيات الحالج 

...(2009)

الحالج ، أبو 

المغيث 

الحسين بن 

XG 17241منصور رواية: هواء قليل  حالوي ، 

جنان جاسم

XG 5634 األسطورة في الشعر العربي المعاصر حالوي 

XG 16456،يوسف شعر : التناص بين النظرية والتطبيق 

البياني نموذجا

أحمد )حلبي 

XG 12021(طعمة مقاربة بين النحو العربي والنحو 

الفارسي

حلمي ، أحمد 

كمال الدين

XG 16944 امرؤ القيس، لبيد بن: شعرية المعلقة 

ربيعة ، زهير بن أبي سلمى

الحلواني ، 

عامر

XG 18304 أصول النحو العربي الحلواني ، 

محمد خير

XG 17592 النص الشعري القديم وقضايا التلقي الحلوي ، 

عبد العزيز
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 17414 -1301الشعرالحديث في األحساء 

هـ1400

الحليبي ، 

خالد بن سعود

XG 16799 التجنّس ، : الرحلة في األدب العربي 

آليات الكتابة ، خطاب المتخيّل

الحليفي ، 

شعيب

XG 17360 شعرية الرواية الفانتاستيكية ،،         ،،

XG 16939 تفكير في كيفيات تجاوز: مرايا التأويل 

الضوء والعتمة

،،         ،،

XG 17642 هوية العالمات في العتبات وبناء التاويل ،،         ،،

XG 16820 المصالح المرسلة وبناء المجتمع

ابن خلدون- الشاطبي: االنساني 

نموذجين

حمادي ، 

ادريس

XG 16101 النساء نصف العالم ، نصف الحكم حليمي ، 

XG 17871جيزيل األعمال الكاملة الحليوي ، 

XG 17512محمد رواية: الحصاد  الحماد ، 

XG 17157سليمان شعر: فنطاسيا  حمادة ، طراد

XG 17064 مالمح نسوية: سقوط المحرمات 

عربية في النقد المسرحي

حمادي ، 

وطفاء

XG 16117 رواية: ريح الجنّة  الحمد ، تركي

XG 14925 أسفار من أيام االنتظار: شرق الوادي  الحمد ، تركي

XG 17997 حياة البيروني الحمد ، محمد 

عبد الحميد

XG 16962 ...من اإلبداع الروائي إلى نقد النقد  حمداوي ، 

XG 18481جميل من الحجاج إلى البالغة الجديدة حمداوي ، 

XG 18660جميل التداوليات و تحليل الخطاب حمداوي ، 

XG 18375جميل في االيقاع الشعري الحمري ، 

محمد عنيبة

XG 1390 طرننّو؛ تعيش وتربّي الريش الحمزاوي ، 

محمد رشاد
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG  من مفاتيح تطوير العربية و دعم

المجاز ، التضمين ، األسلوبية: تطورها 

الحمزاوي ، 

محمد رشاد

XG 17850 النظريات المعجمية العربية و سبلها إلى 

استيعاب الخطاب العربي

الحمزاوي ، 

محمد رشاد

XG 16963 كتاب األمثال الصادرة عن بيوت الشعر حمزة 

اإلصفهاني ، 

XG 16613أبو عبد هللا التنبيه على حدوث التصحيف حمزة بن 

الحسن 

 XG      األصفهاني

17782                

ابن المقفع حمزة ، عبد 

اللطيف

XG 17525 تجربتي في : محطات في تجربة حياة 

الهالل والصليب األحمر

حمزة ، فؤاد

XG 16555 الشعر المنثور والتحديث الشعري الحمليشي ، 

XG 17107حورية دراسة في المناهج: النقد الضمني 

والمعايير

حمودة ، 

حنان محمد 

نظام البنية في فوضى الحواس XGموسى حمودين ، 

XG 18506علي في قضايا الخطاب و التداولية حمو الحاج ، 

XG 16529ذهبية حروف المعاني بين المناطقة والنحاة 

من القرن الثالث إلى القرن التاسع 

للهجرة

الحمياني ، 

فاطمة

XG 16106 انتفاضة القصائد الحميد ، عبد 

XG 18308هللا الرواية المغربية و رؤية الواقع 

دراسة بنيوية تكوينية: اإلجتماعي 

حميد ، 

لحمداني

XG 16107 مجموعة قصصية: أرض بال مطر  الحميدان ، 

ابراهيم 

 XGالناصر

15925(1-2)

جذوة المقتبس في تاريخ علماء األندلس الحميدي ، 

أبو عبد هللا 

XG 16108محمد وللرماد نهاراته الحميدين ، 

سعد
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 17558 ...مفهومه، نشأته، آلياته: خطاب الضد  الحميري ، 

عبد الواسع 

XG 16639أحمد االنزياح الشعري عند الصادق شرف 

وبدر شاكر السياب  (أو وجدان)

...ومحمود درويش 

الحناشي ، 

يوسف

XG 16598 مرافئ الحزن والغضب في الشعر 

التونسي المعاصر

الحناشي ، 

XG 16008يوسف 1.ج.قصائد الجهاد  الحنديري ، 

سعيد عبد 

XG 17844الرحمان الفروسية العربية في العصر الجاهلي حنفي ، سيد

XG 18393 في الصواتة البصرية من لسانيات 

المنطوق إلى لسانيات المكتوب

حنون ، مبارك

XG 16789 رواية: الجيل الثاني : طقوس الليل  الحوار ، فرج

XG 17830 souk Mraidi= سوق مريدي  حول ، قاسم

XG 17818 قصص قصيرة: منامات  حول ، قاسم

XG 16268 شخصيته ومنهجه : علي الوردي 

وأفكاره اإلجتماعية

الحيدري ، 

XG 18574إبراهيم : النص و آليات الفهم في علوم القرآن 

دراسة في ضوء التأويالت المعاصرة

الحيرش ، 

محمد

XG 

16015(1-3)

...آثار حسين سرحان النثرية  الحيدري ، 

عبد هللا بن 

XG 16122عبد الرحمان قصص قصيرة: األوغاد يضحكون  خال ، عبده

XG 16788 ...ترمي بشرر ،،        ،،

XG 15283 الطين ،،        ،،

XG 16153 رواية: فسوق  ،،        ،،

XG 17108 دراسة في شواهد: الزمحشري ناقدا 

الكشاف الشعرية على األساليب

التركيبية

الخالدي ، 

سماء محمود

XG 16361 شعر: قصائد الشبيه  الخالدي ، 

XG 16152محمد ما تجلوه الذاكرة ، ما ال يمحوه النسيان 

أشتات من سيرة المكان والزمان: 

،،        ،،

XG 15750 شعر: مباهج  ،،        ،،
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 15751 ؟... من يدٌل الغريب ،،        ،،

XG 15752 شعر: وطن الشاعر ،،        ،،

XG 17575 سبيل الخبو ، آمال

XG 15218 الخطاب القصصي في الرواية العربية 

 إلى سنة 1976المعاصرة من سنة 

1986

الخبو ، محمد

XG 16074 قراءات في القصص ،،        ،،

XG 12652 :مدخل إلى الشعر العربي الحديث 

أنشودة المطر لبدر شاكر السياب

،،        ،،

XG 18480 أصولها و اتجاهاتها: التداولية  ختام ، جواد

XG 16398 (مجموعة قصصية): سّر خديجة  الخريجي ، 

آمنة بن 

XG 18072مصطفى نسوية باألمس نسوية اليوم: مي زيادة  الخريجي ، 

آمنة بن 

XG 3594مصطفى جناية أحمد أمين على : زكي مبارك 

األدب العربي

خريس ، 

 XGحسين

16264(1-4)

األعمال الكاملة خريّف ، 

البشير

XG 16134 نّص بال نحو ، نحو ): رخامة اإلسفنج 

(بال نّص

خريّف ، محمد

XG 17968 من سرد المفهوم : في النقدية العربية 

إلى سرديات المفاهيم

خريّف ، محمد

XG 16248 رواية: خط األفق  الخش ، أميمة

XG 16782 قصص: خطوة القط األسود  الخشناوي ، 

XG 15927ناجي قضاة قرطبة الخشني ، أبو 

عبد هللا محمد

XG 16462 بعض ما وعته الذاكرة : هذا ما حدث 

من حوادث وأحداث وحاالت وشخصيات

خشيم ، علي 

فهمي

XG 17024 أسس تعليم الكتابة اإلبداعية خصاونة ، 

رعد مصطفى

XG 16401 ...مقاالت : في الصورة والوجه والكلمة  خضر ، العادل
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 18376 القص و الماليخوليا في الحكايات و 

المواضيع الضائعة

خضر ، العادل

XG 18251 مرائي الصور: مرايا األيام  خضر ، العادل

XG 16165 مقاالت في التأويل القصصي... يحكى أّن خضر ، العادل

XG 15761 عناصر االبداع الفني في شعر ابن 

زيدون

خضر ، فوزي

XG 13346 محاولة قراءة في : النقد والخطاب 

دراسة: مراجعة نقدية عربية معاصرة 

خضر ، 

مصطفى

XG 17100 األدب موضوعا للدراسات الثقافية الخضراوي ، 

ادريس

XG 15736 غايب خضيري ، 

XG 10830بتول مدخل إلى إنسجام : لسانيات النص 

الخطاب

خطابي ، 

XG 18436محمد المصطلح و المفهوم و المعجم المختص 

دراسة تحليلية في المعاجم األدبية : 

(1996-1974)العربية الحديثة 

خطابي ، 

محمد

XG 15729 ديوان الخطي ، ابو 

بحر شرف 

XG 16864الدين جعفر قراءة: االنزياح الشعري عند المتنبي 

في التراث النقدي عند العرب

الخطيب ، 

أحمد مبارك

XG 16865 االنشاد والغناء في الشعر الجاهلي الخطيب ، 

أحمد مبارك

XG 16787 :ليالي األنس في شارع أبي نواس 

رواية

الخطيب ، 

XG 17218برهان شرفة بعيدة تنتظر الخطيب ، 

XG 16929بسمة في الكتابة والتجربة الخطيبي ، 

عبد الكبير

XG 17072 النقد المزدوج                ،،

،، XG 17074 االسم العربي الجريح                ،،

،، XG 17789 البنى األسلوبية في سورة الشعراء الخفاجي ، 

تومان غازي
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 18512 قراءات في أدب: الحكي الجريح 

االعتقال السياسي بالمغرب

الخفيفي ، 

محمد

XG 16802 جذوع السنديان وعروق األقحوان خاليلي ، خليل

XG 17346 رواية: الحلم العظيم  خلف ، أحمد

XG 17847 القصيدة الجاهلية في النقد العربي القديم

بحث نال عليه مؤلفه شهادة الدكتوراه: 

...من كلية اآلداب 

خلف ، عبد 

الحسن حسن

XG 17195 رواية: حارس الخديعة  خليفة ، خالد

XG 17188 رواية: أصل وفصل  خليفة ، سحر

XG 9045 رواية: الصبار  خليفة ، سحر

XG 18299 اإلديولوجي و الشعري في ديوان عبد

الوهاب البياتي

خليفي ، فتحي

XG ظالل وأصداء أندلسية في األدب

مساهمة في األدب المقارن: المعاصر 

خليل ، 

ابراهيم

XG 18285 بحوث: في نظرية األدب و علم النص 

و قراءات

خليل ، 

XG 17111ابراهيم بناء الجملة في جمهرة رسائل العرب

في ضوء علم اللغة الحديث

خليل ، 

عاطف فضل 

XG 18112محمد في تحليل آليات الخطاب: سرديات النقد 

النقدي المعاصر

خمري ، 

حسين

XG 16621 الحضور : الظاهرة الشعرية العربية 

والغياب

خمري ، 

XG 18094حسين ترجمة النص العربي القديم و تأويله 

عند ريجيس بالشير

الخمليشي ، 

حورية

XG 18099 الشعر المنثور والتحديث الشعري الخمليشي ، 

XG 18123حورية شعرية اإلنفتاح في : الكتابة و األجناس 

الشعر العربي الحديث

الخمليشي ، 

حورية

XG 17958 الجيل الصغير خوري ، 

XG 17965الياس الدراسة األدبية خوري ، 

XG 18569رئيف معجم في : فرائد الخرائد في األمثال 

األمثال النثرية و الشعرية

الخويي ، أبو 

يعقوب يوسف
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 17442 في آفاق الكالم وتكلّم النص الحميري ، 

عبد الواسع

XG 17324 المختار من شعر بشار الخالديان

XG 17377 دراسات: من االحتمال إلى الضرورة 

في السرد الروائي والقصصي

خليل ، 

ابراهيم

XG 18531 دراسات: عتبات في الكالم على الكالم 

في أدب ابن المقفع و الجاحظ و ابن حزم

الخلفاوي ، 

مختار

XG 17952 رواية: أرض و سماء  خليفة ، سحر

XG 18077 رواية: حبي األول  خليفة ، سحر

XG 17957 رواية: صورة و أيقونة و عهد قديم  خليفة ، سحر

XG 17165 رواية: ساعة مرمورة  الخنسا ، 

XG 18521نرمين قضية الحب و الرغبة في دراسات نوال

السعداوي النسوية

خنفير ، هاجر

XG 16373 رسائل الخوارزمي ، 

أبو بكر

XG 17380 موسيقى: أسرار البياض الشعري 

تفاعيل الرؤيا...الحدس 

خوجة ، غالية

XG 16981 مقاالت في األدب: الصوت والصدى 

والحياة

الخوري ، 

XG 13460إدريس رواية: رائحة الصابون  خوري ، 

XG 18063إلياس رواية: سينالكول  خوري ، 

XG 17240إلياس رواية: كأنّها نائمة  خوري ، 

XG 5311إلياس رواية: مجمع األسرار  خوري ، 

XG11392إلياس رواية: مملكة الغرباء  خوري ، 

XG 17248إلياس الرواية: إذن لست بإفرنجي . وي 

(1859)العربية األولى والرائدة 

الخوري ، 

خليل

XG 

14129(1-3)

دراسات في الترجمة والمصطلح 

والتعريب

الخوري ، 

شحادة

XG 17480 شاعر الحياة: أبو القاسم الشابي 

والخلود

الخيّر ، هاني
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 17482 وأمير.. شاعر األمراء: أحمد شوقي 

الشعراء

،،         ،،

XG 17486 شاعر المنفى واللحظة: أحمد مطر

الحارقة

،،         ،،

XG 17529 األخطل الصغير بشارة عبد هللا الخوري

شاعر األلم والمجد والعشق: 

،،         ،،

XG 17481 شاعر الدهشة وكثافة الكلمة: أدونيس  ،،        ،،

XG 17485 .....شاعر الحنين: إيليا أبو ماضي  ،،        ،،

XG 17478 ثورة الشعر ومرارة: بدر شاكرالسياب 

الموت

،،        ،،

XG 17484 غالف الكالسيكية: بدوي الجبل 

المعاصرة

،،        ،،

XG 17483 قيتارة الخلود: عمر أبو ريشة  ،،        ،،

XG 16605 شاعر: محمد مهدي الجواهري 

الكالسيكية الفخمة

،،         ،،

XG 17479 رحلة عمر في دروب: محمود درويش 

الشعر

،،        ،،

XG 17477 مظفر النواب شاعر المعارضة

السياسية والغضب القومي

،،        ،،

XG 17155 رواية: رماد الحب  خيون ، علي

XG 17985 2003-1973: مال الشعرية ‘ال دانيال ، هادي

XG 17857 شعر: خريف من أجل حطابي السماء  دانيال ، هادي

XG 17820 شعر: الرياح بين جناحي  دانيال ، هادي

XG 17817 ربيع متأخر دانيال ، هادي

XG 18348 2آليات الخطاب اإلشهاري و رهاناته ج  الداهي ، 

XG 16796محمد بحث في الوجود: سيميائية السرد 

السيميائي المتجانس

الداهي ، 

محمد

XG 16525 سيميائية الكالم الروائي الداهي ، 

XG 16795محمد شعرية السيرة الذهنية الداهي ، 

XG 18075محمد راي القلم الدالي ، 

محمد المهدي

XG 17156 رواية: مئة وثمانون غروبا  داود ، حسن

XG 17729 من...قصائد أرهقتني: قصائد هاربة 

الزمن الموبوء

داود ، صالح

XG 17731 في جدلية الفكر و األدب داود ، صالح
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 18118 الوعي الجمالي في السرد القصصي الداية ، علياء

XG 15987 أبو البقاء الرندي شاعر رثاء األندلس الداية ، محمد 

رضوان

XG 18552 صور في البالغة : القراءة و القارئ 

األدبية

دايفيس ، 

XG 17187فيليب مسرحية: ابن خلدون  دب ، علي

XG 16780 قصص: حبّات قمح  ،،           ،،

XG 16549 الطعام والشراب في التراث العربي الدبابي 

الميساوي ، 

XG 17988سهام : خطاب الطعام في الثقافة اإلسالمية 

أعمال اليوم الدراسي بكلية اآلداب و 

 فيفري 15الفنون و اإلنسانيات منوبة 

2013

الدبابي 

الميساوي ، 

سهام

XG 18361 دراسة في ألوان الطعام: مائدة إفريقية  الدبابي 

الميساوي ، 

XG 16039سهام الشعر حاضرة اليمامة حتى نهاية 

العصر األموي

الدباسي ، 

عبد الرحمان 

بن ابراهيم

XG 17950 األسمائية في اللسانيات الحديثة بين

النظرية و التطبيق

’ دحماني 

زكية السائح

XG 17306 البحث الداللي في كتب معاني القرآن

ألبي عبيدة واألخفش والفراء

الدّدو ، عمار

XG 15992 دراسات في القديم : رؤى نقدية 

والحديث

درابسة ، 

XG 16282محمود نص: في حضرة الغياب  ،،           ،،

XG 16157 كزهر اللوز أو أبعد ،،           ،،

XG 16145 ال تعتذر عّما فعلت ،،           ،،

XG 15880 نظرية الرواية : الرواية وتأويل التاريخ 

والرواية العربية

دراج ، فيصل

XG 17012 الذاكرة القومية في الرواية العربية من

زمن النهضة إلى زمن السقوط

،،           ،،
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 17811 طه حسين و تحديث الفكر العربي دراج ، فيصل

XG 17810 نجيب محفوظ رائد الرواية العربية دراج ، فيصل

XG 17626 الحروف العربية وتبدالتها الصوتية في

كتاب سيبويه

درار ، مكي

XG 17849 درة التاج من شعر ابن الحجاج ؛ اختيار

هبة هللا بديع الزمان األسطرالبي

XG 17396 ـ.الدراسات األدبية الجامعية بالمغرب

XG 18389الرباط :دراسات في األدب و فلسفة اللغة 

الوحدة و سياقات التعدد

XG 17140 نافذة على العالم: العين السارة 

القصصي لكمال الرياحي

درغوث ، نبيل

XG 16341 رؤية نقدية في – خطاب الطبع والصنعة 

المنهج واألصول

درواش ، 

مصطفى

XG 17153 فدوى طوقان كما عرفتها دروزه ، 

XG 15764أفنان نظير في صحبة االميرين أبي فراس الحمداني 

وعبد القادر الجزائري

درويش ، 

أحمد

XG 11403 قراءة في شعر أدونيس: مسارالتحوالت  ’ درويش 

XG 16397أسيمة شعر: حكاية الليل  درويش ، 

XG 16042خالد محدقات قصائد شعر شعبية فكاهية درويش ، 

محمد 

XG 11506مصطفى شعر: أحد عشر كوكبا  درويش ، 

XG 15777محمود األعمال الجديدة ،،           ،،

XG 

16291(1-3)

الديوان ،،           ،،

XG 17077 سنكون يوما ما نريد ،،           ،،

XG 15951 حوارات في الثقافة ، السياسة ، األدب درويش ، 

XG 16942هداية الحجاج في الشعر العربي القديم من

:الجاهلية إلى القرن الثاني للهجرة 

بنيته وأساليبه

الدريدي ، 

سامية
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 17382 البحث الداللي في كتاب سيبويه دزه بي ، 

دلخوش جار 

XG 17373هللا حسين الثنائيات المتغايرة في كتاب دالئل 

..اإلعجاز لعبد القاهر الجرجانيز

،،              

،،

XG 16583 أحالم غيمة الدشراوي ، 

XG 18410أسامة لكل شهوة قطاف الدغاري ، 

XG 15909هدى (سيرة ذاتية): من الذاكرة  دكلة ، صالح 

XG 17794مهدي : القيم الخلقية في الشعر اإلسالمي 

شعراء الطبقة األولى أنموذجا

دكمان ، عبد 

اللطيف 

XG 17109شنشول اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية الدليمي ، طه 

علي حسين

XG 16924 رواية: خبر النقيشة  دمدوم ، سالم

XG 17813 زعرة دمدوم ، سالم

XG 16923 رواية: الخنوع  دمدوم ، سالم

XG 17444 ديوان أمجاد األمة دّماس ، 

XG 17932منصور قراءات في الشعر المغربي : مكائد اللغة 

المعاصر

الدمناتي 

XG 18334(أحمد) أشالء نقدية الدمون ، خليل

XG 

16509(1-4)

حياة الحيوان الكبرى الدميري ، 

كمال الدين 

XG 17296محمد التيسير في قواعد اللغة العربية الدنان ، عبد 

XG 18420هللا سياق اإلعتقاد و النصور التوليدي

للجملة

الدنقير، 

XG 17781سامية المديح الدهان ، 

XG 17947سامي دراسات في الطرق: رموز و معجزات 

و المناهج التي استخدمت لقراءة

الكتابات و اللغة القديمة

دوبلهوفر، 

ارنست

XG 17709 :قضايا السرد القديم في النقد األدبي 

دراسة نظرية تطبيقية حول بعض

النماذج السردية

الدوسري ، 

حصة بنت 

أحمد
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 17457 األمثال في مجالس الرجال الدوسري ، 

عبد هللا بن 

حمير آل سابر

XG 16694 في األسرة والعالقات : 1مسرح 

االجتماعية

الدوعاجي 

XG 17864(علي) راعي النجوم الدوعاجي ، 

XG 16252علي سهرت منه الليالي مع وثائق أصلية 

تنشر ألول مرة

الدوعاجي ، 

XG 16259علي الخطاب النسوي في األدب العربي 

الحديث

دوغان ، أحمد

XG 18439 الحوار في شرح األجرومية الديب ، السيد 

بن حسن

XG 17161 (ثالثية): الدار الكبيرة ، الحريق ، النول  ديب ، محمد

XG 18425 خطأ انتخابي ديبو ، محمد

XG 16439 المنظور التعريبي : مفاهيم الترجمة 

لنقل المعرفة

الديداوي ، 

XG 15823محمد بين الكتابة : منهاج المترجم 

واالصطالح والهواية واالحتراف

الديداوي ، 

محمد

XG 18291 صدى األسطورة و اآلخرفي  الشعر 

الجاهلي

الديك ، 

XG 18030إحسان ديوان ديك الجن 

XG 16471الحمصي عطف األلف المألوف على الالم 

المعطوف

الديلمي ، أبو 

الحسن علي 

بن محمد

XG 16546 مأمورية : البحث عن الحصان العربي 

- العراق- سوريا-  إلى الشرق تركيا

فلسطين

. ل)ديمورس 

(أثبيتيا

XG 17026 منهجية الكتابة األكاديمية والكتابة

المهنية

الديوري ، 

XG 17249محمد همسات شعرية: الخطوة األولى 

وجدانية

ذبيان ، أسعد 

شاهين

XG 

17413(1)

ديوان الذيابي ومنوعات من نوادر 

شعراء الجزيرة العربية

الذيابي ، 

سعيد بن عواد

XG 12090 الصمت ذهب ، نافلة
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 15822 ...مسامرة الندمان ومؤانسة اإلخوان الرازي ، 

عمر بن محمد

XG 16188 قصة كفاح الراشد ، 

XG 15864حسين قصص: زقاق الموتى  الراشدي ، 

عبد العزيز

XG 4389(1-

2)

محاضرات األدباء و محاورات الشعراء 

و البلغاء

الراغب 

اإلصفهاني ، 

أبو القاسم 

حسين ابن 

XG 16712محمد من الحوار في: الحجاج والمغالطة 

العقل إلى العقل في الحوار

الراضي ، 

رشيد

XG18432 مدخل إلى: المظاهر اللغوية للحجاج 

الحجاجيات اللسانية

الراضي ، 

رشيد

XG 17192 رواية: الّسماء الثامنة  الراوي ، أمين

XG 18608 أنثى الريح الرايس ، حياة

XG 18587 بغداد و قد انتصف الليل فيها الرايس ، حياة

XG 18604 مسرحية: عشتار : سيدة األسرار  الرايس ، حياة

XG 16137 مسرحية: عشتار : سيدة األسرار  الرايس ، حياة

XG 18607 مجموعة : و جحيم ... طقوس سرية 

قصصية

الرايس ، حياة

XG 17049 ظاهرة البناء في النحو العربي ربابعة ، 

يوسف عبد 

XG 18437الرحيم ثالث ترجمات عراقية: رباعيات الخيام 

XG 15829رائدة التشكيل : جماليات المعنى الشعري 

والتأويل

الرباعي ، 

عبد القادر

XG 16949 :شاعر السمو زهير بن أبي سلمى 

(الصورة الفنية في شعره)

الرباعي ، 

عبد القادر

XG 16168 أسطورة الخلق في كتاب الّسد من 

التّرنيم الطقسي إلى التّخيير الفنّي

الربعي ، جالل
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 16776 حياته ، خطبه،: قس بن ساعدة اإليادي 

شعره

الربيعي ، 

XG 17566أحمد دراسة تطبيقية في : فوات المحققين 

فوات تحقيق اإلحاطة في أخبار غرناطة

الربيعي ، 

أحمد حاجم

XG 17825 أية حياة هي ؟ سيرة البدايات الربيعي ، 

عبد الرحمان 

XG 17885مجيد شهادات في : الخروج من بيت الطاعة 

األدب و الحياة

الربيعي ، 

عبد الرحمان 

مجيد

XG 17256 رواية : 1نحيب البحيرة  الربيعي ، 

عبد الرحمان 

XG 16599مجيد وجوه مرت الربيعي ، 

عبد الرحمان 

XG 17826مجي رواية: نحيب الرافدين  الربيعي ، 

عبد الرحمان 

XG 17823مجيد هناك في فج الريح الربيعي ، 

عبد الرحمان

XG 17573 رجع المجالس مجموعة

XG 16770 رواية: أما بعد  الرجيب ، وليد

XG 16774 رواية: اليوم التالي ألمس  الرجيب ، وليد

XG 18378 الكالم و اإلعراب متسابقين بالرتبة

دراسة في ترتيب اللغة: الذهنية 

الداخلي و تصميمها الهندسي في

النظرية النحوية العربية و اللسانيات 

الرحالي ، 

شمس الدين

XG 15775 مقاربة نظرية : تركيب اللغة العربية 

جديدة

الرحالي ، 

XG 18084محمد االسس الفكرية لنظرية الجاحظ االدبية الرحموني ، 

عبد الرحيم

XG 17994 طوق الحمامة"الحجاج في بنية كتاب 

"في األلفة و األالف

الرحموني ، 

سراب
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 18630 من فترة: الحجاج في النص الخطابي 

ما قبل اإلسالم إلى أواخر العصر

العباسي العباسي األول أساليبه ووظائفه

الرحموني ، 

سراب

XG 16994 النقد التطبيقي الجمالي واللغوي في

القرن الرابع الهجري

رحماني ، 

أحمد بن 

XG 17585عثمان قضايا ومواقف: نقد الشعر في األندلس  رحيم ، مقداد

XG 18068 رواية: حجر الصبر  رحيمي ، 

XG 17342عتيق قصص قصيرة: عطفا على ما سبق  الرزوق ، 

XG 18161صالح الشاهد الشعري و أسئلة البالغة و

و" تلخيص المفتاح "التلقي في 

دراسة وصفية تحليلية: شروحه 

الرشدي ، 

عبد هللا

XG 17280 رواية: طفلة الكوليرا  رشو ، ماري

XG 16179 دراسة في مقطّعات : أدب الصحراء 

األعراب النثرية

الّرشيد ، عبد 

هللا بن سليم

XG 16178  1314)رجل الصناعتين شفيق جبري 

م1980-1897/هـ1400

،،           ،،

XG 16228 مجتمع البادية القديم من خالل مقطعات 

االعراب

،،           ،،

XG 16177 مقطّعات األعراب النثرية إلى نهاية 

القرن الرابع في المصادر األدبية جمعا 

وتوثيقا

،،           ،،

XG 

17301(1-2)

األعمال الشعرية رشيد ، 

هارون هاشم

XG 17320 اآللة واألداة وما يتبعها من المالبس 

والمرافق والهنات

الرصافي ، 

معروف

XG 18324 دراسة في أشكال : التناص القرآني 

العالقة بين اآليات القرآنية الكريمة

رضوان ، 

ياسر

XG 16536 اقتطاف األزهار والتقاط الجواهر أبو )الرعيني 

جعفر أحمد 

(بن يوسف
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 17263 رواية: أهداب  رفاعية ، 

XG 16582ياسين الحياة عندما تصبح وهما رفاعية ، 

XG 18594ياسين بحث في تداولية : البالغة و الحجاج 

الخطاب

الرقبي ، 

XG 16229رضوان دراسة في بخالء الجاحظ: أدبية النادرة  الرقيق ، حافظ

XG  و الصراع بين الفن و الحياة: بجماليون الرقيق ، حافظ

XG 18005 دراسة في : الحداثة و الحماسة 

األساليب و المعاني من خالل ديوان أبي 

.....تمام 

الرقيق ، حافظ

XG 16213 الغزل في ديوان ابن زيدون ,,            ,,

XG 18069 ابو - ابو نواس - بشار: شعر التجديد 

العتاهية

الرقيق ، حافظ

شعر الديارات في القرنين الثالث 

والرابع الهجريين في العراق والشام 

زمصر

الرقيق ، حافظ

XG 18533 شعر الطبيعة و الموشحات في األدب 

األندلسي

الرقيق ، حافظ

XG 18009 مفهوم : الرومنطيقية في األدب العربي 

األدب خصائص الكتابة الكون 

الرومنطيقي

الرقيق ، حافظ

XG 18426 أدبية األقصوصة العربية من البدايات 

إلى النضج

الرقيق ، عبد 

الوهاب

XG 16176 أدبية الغزل العذري في ديوان جميل 

بثينة

الرقيق ، عبد 

الوهاب

XG 18025 أدبية الغزل اإلباحي في ديوان عمر ابن 

ابي ربيعة

الرقيق ، عبد 

الوهاب

XG 17511 رواية: ولد السوق  الركاب ، 

ادريس 

XG 18290بويسف قضايا القص الوامض بالمغرب رمصيص ، 

XG 17685محمد من: الرواية العربية واإليديولوجيا 

أبحاث ندوة الرواية وااليديولوجيا

XG 16966 :ظاهرة الشعر عند حازم القرطاجنّي 

مقوماته وقوانينه: مشروعه التنظيري 

الروسي ، 

محمد الحافظ
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 18442 مختارات من غزلياته و: غربال الروح 

رباعياته

الرومي ، 

جالل الدين

XG 17344 رواية: الصمت حين بلهو  الرومي ، 

XG 16029خولة مجموعة قصصية: عطش امرأة  الرومي ، 

فاطمة بنت 

XG 16001عبد المحسن عبر األراضي الوهابية على ظهر جمل رونكيير ، 

XG 13924باركلي إضاءة الكثر من : دليل الناقد األدبي 

سبعين تيارا ومصطلحا نقديا معاصرا

الرويلي ، 

ميجان

XG 17073 :الكتابة الروائية عند واسيني األعرج 

قراءة في التشكيل الروائي لحراسة

الظالل

الرياحي ، 

كمال

الغوريال الرياحي ، 

XG 16360كمال (من سيرة خديجة وأحزانها)المشرط  الرياحي ، 

XG 18507كمال دراسة في التحديث : إبداعية الكتابة 

الشعري عند محمد الصباغ

الريسوني ، 

أحمد هاشم

XG 18320 الجسد و الصورة و المقدس في اإلسالم الزاهي ، فريد

XG 17013 المثقف في الرواية: عودة األنتلجنسيا 

المغاربية

الزاوي ، أمين

XG 16922 رواية: الغزوة  الزاوي ، أمين

XG 16124 ألنّك انسان زايد ، عبد هللا

XG 16869 قصص: إعدام الفراشة  الزبيدي ، 

XG 18656أحمد قراءة جديدة في كتاب سيبويه الزبيدي ، 

سعيد جاسم

XG 17337 دراسة: درامية النص الشعري الحديث 

في شعر صالح عبد الصبور وعبد

العزيز المقالح

الزبيدي ، 

علي قاسم

XG 16951 مقاربة: التركيب الشرطي في واألصول 

في المفهوم والقضايا النحوية والداللية

واألثر الفقهي

الزدجالي ، 

سعود عبد هللا

XG 16363 الجهود اللغوية في المصطلح العلمي 

دراسة: الحديث 

الزركان ، 

محمد علي
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 

14035(1-4)

األعمال الفكرية العامة زريق ، 

قسطنطين

XG 16171 مقّدمة ابن خلدون لعبد الرحمان بن 

محمد بن خلدون

الزعبي ، 

XG 17639أحمد شعر: سفر الماء  الزغبي ، 

XG 16174الحبيب رحلة إلى الفرات ومقاالت أخرى زكريا ، أحمد 

وصفي

XG 15447 السفر إلى المؤتمر زكي ، أحمد

XG 15701 صور من حياة األمير عبد القادر 

الجزائري

زكي ، امجد

XG 16308 المفّصل في علم العربية الزمخشري ، 

أبو القاسم 

XG 17656محمود فصول في الرواية التونسية الزمرلي ، 

XG 15749فوزي مدخل : بوسالم -الظاهرة الشعرية ببلطة

إلى الشعر التونسي المعاصر

زمزم ، عبد 

العزيز

XG 17386 : شعرية السخرية في القصة القصيرة 

الوظائف التداولية للخطاب

الزموري ، 

محمد

XG 16402 بحث في تولّد : اإلشارات النحوية 

...األدوات والمقوالت النحوية 

الزنّاد ، 

األزهر

XG 17665 فصول في الداللة ما بين المعجم والنحو ،،           ،،

XG 18421 بحث في تولد : الفعل في اللغة العربية 

الصيغ و انتظامها

الزنّاد ، 

األزهر

XG 18338 اللغة و الجسد الزنّاد ، 

XG 17683األزهر نظريات لسانية عرفنية ،،          ،،

XG 15767 المجزوم بلم الزناد ، محمد 

الحبيب

XG 13952 رواية : الفقي مصباح مؤذن الفجر 

سياسية اجتماعية

الزنتاني ، 

عبد الوهاب

XG 17370 جمالية المكان في قصص إدريس

دراسة نقدية: الخوري 

زنيير ، أحمد
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 17371 قراءات في القصة: قبعة الساحر 

القصيرة بالمغرب

زنيير ، أحمد

XG 17010 عتيبات التناص: المعارضة الشعرية 

في القصيدة المغربية

زنيير ، أحمد

XG 17443 تصميمها، تنفيذها، : المناهج التعليمية 

..تقويمها

الزند ، وليد 

XG 15853خضر مذكرات سجين: األوردي  زهران ، سعد

XG 16024 شعر: بياض  الزهراني ، 

أحمد قران

XG 17594 نصوص لم تحقق من كتاب أخبار 

البلدان البن الفقيه أحمد بن محمد بن 

..اسحاق الهمذاني 

الزهراني ، 

صيف هللا 

XG 18497يحيى طبيعته : التعجب في اللغة العربية 

ووظائفه و بنياته

الزهري ، 

XG 18089نعيمة من الفكر : التعجب في اللغة العربية 

اللغوي العربي القديم إلى النحو الوظيفي

الزهري ، 

نعيمة

XG 16085 تطور الصورة في  الشعر الجاهلي الزواوي ، 

خالد محمد

XG 16571 حماسة الظرفاء من أشعار المحدثين 

2.والقدماء مج

الزوزني ، 

أبو محمد 

XG 16343عبد هللا شرح المعلقات السبع الزوزني ، 

الحسين بن 

XG 16585أحمد ثالث حكايات ومالحظة تأملية زوسكند ، 

XG 17017باتريك التواصل اللفظي والتواصل غير

...اللفظي

الزياتي ، عز 

XG 16479الدين القراءة وسلطة : القارئ القياسي 

مقاربات : القصد والمصطلح والنموذج 

في التراث النقدي

زيّاد ، صالح

XG 16486 مجاالتها : األحاجي الشعبية المغربية 

وبنياتها ومقاراتها وخصائصها

زيادي ، أحمد

XG 18349 التوجيه النحوي للقراءات القرآنية في 

كتب الحجة في القراءات السبع حتى 

دراسة : نهاية القرن الخامس الهجري 

موازنة

الزيادي ، 

عمار نعمة 

نغيمش

XG 17721 عبد الرحمان الناصر زيدان ، 

جورجي
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 

16060(1-3)

مختارات الزيد ، حمد

XG 16699 تاريخ النظام التربوي للشعبة العصرية 

(1965-1951)الزيتونية 

الزيدي ، علي

XG 17798 شعر أبي تمام و النقد : خطاب التفاعل 

القديم

الزيدي ، 

XG 17799توفيق في علوم النقد األدبي الزيدي ، 

نظرية الحقول الداللية في كتابتوفيق

المخصص البن سيده

الزير جاوي 

، رازق جعفر

XG 17261 رواية: تلفزيون جميل  الزين ، حّسان

XG 17936 يكسر إطار الصورة و: محمود درويش 

يذهب المراثي

الزين ، سمير

XG 17302 شعراء وذئاب ودراسات أحرى زين الدين ، 

XG 17475ثائر الفتاة والشيوخ زين الدين ، 

XG 16636نظيرة حمادي الساحلي في آخر كتاباته الساحلي ، 

محمد العزيز

XG 17080 الحكاية الشعبية في المجتمع الفلسطيني

(دراسة جامعية متخصصة): 

الساريسي ، 

عمر عبد 

XG 16958الرحمان :اإلعجاز البياني في القرآن الكريم 

تطبيقية في اآليات–دراسة نظرية 

المحكمات

ساسي ، عمار

XG 17076 رؤية: اللسان العربي وقضايا العصر 

الخصائص-المنهج-علمية في الفهم

،،          ،،

XG 16961 المصطلح في اللسان العربي من آلية

الفهم إلى أداة الصناعة

،،         ،،

XG 16759 تجليات الحداثة الشعرية في ديوان

للشاعر عبد هللا" البرزخ والسكين"

حمادي

ساعد ، 

سامية راجح

XG 18561 من منظور: التأنيث في اللغة العربية 

لساني مقارن

الساقي ، كمال

XG 17348 رواية: الرحيل شرقا  السالمي ، 

XG 17515أحمد قصص: غيوم في سماء القلب  السالمي ، 

أحمد
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 16970 وقفات مع أبي الطيب المتنبي وغيره السامرائي ، 

ابراهيم

XG 16545 : المنهج التأريخي عند القلقشندي 

دراسة تحليلية

السامرائي ، 

ظمياء محمد 

 XGعباس

18406(1-2)

كتاب "أحكام و معان : النحو العربي 

منهجي يجمع بين األحكام النحوية و 

معاني النحو بحسب موضوعات األلفية

السامرائي ، 

محمد فاضل

XG 16778 شعر: عودة أورفي  سامي ، نصر

XG 16589 هبوط إيكاروس سامي ، نصر

XG 18616 قضايا النقد األدبي عند ابن البناء العددي ساهر، عبد 

XG 17942العزيز دراسة في تداخل: التباس هوية النص 

الروائي و الشعري

الساوري ، 

بو شعيب

XG 17138 دراسة في انتاج: الرحلة والنسق 

النص الرحلي ، ابن فضالن نموذجا

الساوري ، 

بو شعيب

XG 16532 رهانات روائية الساوري ، 

بوشعيب

XG 16501 النص والسياق الساوري ، 

بوشعيب

XG 16326 أيام من حياتي السباعي ، 

زهير أحمد

XG 15884 جذور المكيافلية في كليلة ودمنة سبيتي ، 

XG 18053مصطفى شرح ديوان أبي الطيب المتنبي سبيتي ، 

XG 15737مصطفى األدب : تاريخ كيمبردج لألدب العربي 

العربي الحديث

السبيل ، عبد 

العزيز

XG 16094 قصص األطفال في األدب 

(هـ1420-1410)السعودي

السبيّل ، 

وفاء بنت 

XG 17672ابراهيم إعادة بناء: العرب والغصن الذهبي 

األسطورة العربية

ستيتيكيفيتش 

، ياروسالف
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 17633 كتاب األضداد السجستاني ، 

أبو حاتم 

XG 17436سهل بن  كتاب النخلة السجستاني ، 

أبو حاتم 

XG 16856سهل بن  االيقاع في شعر نزار قباني من خالل

"قصائد"ديوان 

سحيمي ، 

XG 16262سمير لنصوص ابداعية" نفسجدية"قراءات  السخيري ، 

محمد كمال

XG 17139 :األدب العربي الهازل ونوادر الثقالء 

العاهات والمساوئ االنسانية ومكانتها

في األدب الراقي

سدان ، 

يوسف

XG 16695 أمثال شعبية من الجزيرة العربية

مقتبسة من نصوص شرعية

السدحان 

عبد العزيز )

XG 1964(بن محمد رسالة اإلشتقاق السراج ، أبو 

بكر محمد بن 

XG 17533السري ديوان سراقة البارقي

XG 18433 في اللغة واألدب و الثقافة : السر

XG 4694(بحوث محكمة) أركيولوجيا الكرم من : حجاب العادة 

التجربة إلى الخطاب

السريحي ، 

سعيد

XG 15707  قصيدة في االبداع 22: الشعر والشاعر 

والمبدع

السريع ، عبد 

العزيز

XG 16740 زحل سعد ، أنس

XG 17599 الرواية العربية المعاصرة بضمير المتكلم السعداوي ، 

XG 18195سلوى من قال إنني لست أنا ؟: الكذب الحقيقي 

في إشكالية التخييل الذاتي

السعداوي ، 

سلوى

XG 18194 قراءات في نصوص سردية السعداوي ، 

XG 17846سلوى عندما تطير الفراخ السعداوي ، 

عبد العزيز

XG 18119 بطل من أرض التين و الزيتون مصباح

الجربوع

السعداوي ، 

XG 16720نجيب رواية: زينة  السعداوي ، 

نوال
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 16987 دراسات في النقد: ما وراء النص 

المعرفي المعاصر

سعد هللا ، 

محمد سالم

XG 17557 وسوم اإلبل في الجزيرة العربية 

(حاضرة وبادية)

السعدوني ، 

مساعد بن 

فهد بن نزال

XG 16325 الصورة واألصل في الفكر واألدب 

والحياة

السعدي ، أبو 

XG 17816زيان شاعر الحياة و : أبو القاسم الشابي 

دراسة و مختارات: الحب و الحرية 

السعدي ، أبو 

زيان

XG 17982 مقوالت الحدث الداللية في التفكير 

بحث في األسس الداللية للبنى : اللغوي 

النحوية

السعدي ، 

شكري

XG 18191 قضايا الحدث في اللسانيات و فلسفة 

اللغة

السعدي ، 

XG 16084شكري في صحبة أبي العالء بين التمّرد 

واالنتماء

سعفان ، كامل

XG 16265 القربان في الجاهلية واإلسالم السعفي ، 

XG 15795وحيد أدونيس كما يراه : الضوء المشرقي 

مفكرون وشعراء عالميون

سعيد ، 

مقدمادوارد ؛ 

XG 16700 في البدء كان المثنّى سعيد ، خالدة

XG 18004 في شعرية: اإلستعارة الكبرى 

المسرحية

سعيد ، خالدة

XG 16415 فيوضات : من وجد ديوان الوجد 

المعرفة في القراءة األولى من األلف 

...إلى الياء

سعيد ، خير 

هللا

XG 17194 رواية: تغريدة البجعة  سعيد ، 

XG 16144مكاوي #NOM? سعيد ، هاديا

XG 18282 حياته و شعره: البارودي  سعيد ، 

نفوسة زكريا

XG 15755 عصر األمير عبد القادر الجزائري سعيدوني ، 

ناصر الدين

XG 17673 األسوار العالية السعيدي ، 

XG 18080عمر رجل ال تحبه النساء السعيدي ، 

XG 16394عمر مجموعة قصصية: هؤالء  الّسعيدي ، 

المنجي
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 16868 :شعرية السرد في شعر أحمد مطر 

دراسة سيميائية جمالية في ديوان

الفتات

السعيدي ، 

عبد الكريم

XG 16698 رواية: أسطورة ساش  السكاسر ، 

صالح بن 

ابراهيم

XG 16313 مفتاح العلوم السكاكي ، 

أبو يعقوب 

XG 18571(يوسف الرحلة الحبيبية الوهرانية ، الجامعة 

للطائف العرفانية لخديم الحضرة 

التجانية ، ذات المواهب الربانية

سكيرج ، 

أحمد بن 

XG 16825الحاج  الرواية الجزائرية: التناص التراثي 

أنموذجا

سالم ، سعيد

XG 16988 مصطلح النقد في تراث محمد مندور

(1907-1965)

سالوي ، 

XG 18536رشيد على شاطئ الذاكرة سلمان ، 

XG 16737عفراء IIIوالحب ... هوامش في الثقافة واألدب سلمان ، طالل

XG 17180 –األهمية – المفهوم : فنون اللغة 

البرامج التعليمية- المعوقات

السليتي

XG 17044 الشعر الصوفي،: الزمن األبدي 

الزمان، الفضاء، الرؤيا

سليطين ، 

وفيق

XG 17094 الشعر الصوفي بين مفهومي االنفصال

والتوحد

سليطين ، 

XG 15848وفيق : بنيات المتشابهة في اللغة العربية 

مقاربة معرفية

سليم ، عبد 

XG 16037اإلله رؤية توصيفية : القصة وجدل النوع 

وببليةجرافية للقصة القصيرة المصرية

سليم ، محمد 

مصطفى

XG 17561 أسرار التخييل الروائي سليمان ، نبيل

XG 16871 جماليات وشواغل روائية ،،         ،،

XG 17523 دلعون ،،         ،،

XG 17577 رسوم وقراءات: الرواية العربية  ،،         ،،

XG 17559 دراسات في الرواية : شهرزاد المعارة 

العربية

،،         ،،

XG 9227 في االبداع والنقد ،،         ،،

XG 17517 رواية: المسلمة  ،،         ،،

XG 17490 كتابات أدبية: في تأّمل الشعر  السكاف ، 

ممدوح
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
عاشقا... القلب العاري  السمان ، 

XG 17327غادة التجليات الفنية لعالقة األنا باآلخر في 

الشعر العربي المعاصر

السليماني ، 

أحمد ياسين

XG 16614 المقال األدبي السماوي ، 

XG 16362أحمد النص وتفاعل المتلقي في الخطاب 

دراسة: األدبي عند المعري 

سمير ، حميد

XG 16046 السنهوري من خالل أوراقه الشخصية السنهوري ، 

XG 17288نادية مستويات القراءة والتأويل لدى األعلم

الشنتمري في شرح حماسة ابي تمام

السنوسي ، 

العياشي

XG 17137 مقومات الرؤية النقدية عند أبي علي

المرزوقي

السنوسي ، 

العياشي

XG 12751 (اسطورة تونسية): ابنة قصر الجم  السنوسي ، 

زين العابدين

XG 16584  : (مجموعة قصصية): المهاجر 

أقاصيص

السنوسي ، 

زين العابدين

XG 17603 ديوان السهروردي 

، شهاب الدين

XG 18329 ديوان السهروردي 

، أبو الفتوح 

يحي بن حبش

XG 18097 رواية: حب في زمن العولمة  سهيل ، رضا

XG 7376 ملحمة الرافدين الخالدة: جلجامس  السواح ، 

XG 18419فراس من : أصول التفكير الداللي عند العرب 

اللزوم المنطقي إلى اإلستدالل البالغي

السوداني ، 

حسين

XG 17379 دراسة : المنهج التوليدي والتحويلي 

...وصفية وتاريخية 

السوداني ، 

رفعت كاظم

XG 16331 قصة : يوميات بطل ولد ثالث مّرات 

تاريخية

السوفي ، 

XG 16976عمار االغتراب في الشعر العربي الحديث السوالمي ، 

ابراهيم

Page 79



االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 

18274(1-2)

بحث في: أسس اإلخبار في الكالم 

روافد إنتاج الفائدة

السويّح ، خالد

XG 17674 توظيف األسطورة ودوره في تنمي 

" شهراد"الفعل المسرحي في مسرحية 

لتوفيق الحكيم

السويّح ، خالد

XG 11411 قصص: األهم : ليلة القبض على سّر سويد ، أحمد

XG 18624 عبدة و رحيل اآللهة سويد ، جليلة

XG 17971 دراسة:أسئلة النقد و الشعرية العربية  سويدان،سام

XG 17040ي :فضاءات السرد ومدارات التخيل 

الحرب والقضية والهوية في الرواية

العربية

سويدان،سام

ي

XG 17020 :المتاهة والتمويه في الرواية العربية 

المثقف والمدرسة

سويدان ، 

سامي

XG 18321 الرواية العربية أو أزمة الحوار في

الثقافة العربية

سويرتي ، 

XG 18579محمد المناهج النقدية الحديثة سويرتي ، 

XG 18600محمد مفهومه و أبعاده و: المنهج النقدي 

قضاياه

سويرتي ، 

XG 18302محمد تأمالت في األدب المعاصر السوالمي ، 

XG 16457ابراهيم رصيد معجمي : عربية التواصل 

أساسي لتعليم لغة ثانية للكبار متعدد 

اللغات

السويسي ، 

رضا

XG 15939 التعليم في الجناح الغربي من دار 

- هـ 1القرن )االسالم وخاصة بافريقية 

(هـ8القرن

السويسي ، 

محمد

XG 18598 راعية من باريس في جبال : صوفيا 

األطلس

السويسي ، 

 XGمحمد

15940(1-2)

مزّوفات أو فسيفساء ثقافية عربية من 

األمس الغابر إلى اليوم العابر

السويسي ، 

محمد

XG 18113 من أعمال محمد السويسي السويسي ، 

XG 17940محمد النحو العربي من المصطلح إلى المفاهيم السويسي ، 

XG 16552محمد النشوء والتأثير : المستشرقون األلمان 

والمصائر

السيد ، 

XG 16640رضوان أدخل برج الغزالة... اطرق بوابات البحر  السيد ، ليلى

XG 16637 مذاق العزلة ،،         ،،

XG 16634 شعر: مليان كفى حبر  ،،         ،،
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 15800 من قضايا الشعر الجاهلي السيد ، وجيه 

يعقوب

XG 16003 شيخ الكتبة أو عبد الرحمان بن عقيل 

الظاهري

سيدو ، أمين 

سليمان

XG 16022 حياته وآثاره وما : عبد هللا بن ادريس 

كتبه عنه

سيدو ، أمين 

سليمان

XG 16986 تحفة األديب في نحاة مغني اللبيب السيوطي ، 

جالل الدين

XG 

18401(1-2)

عقود الجمان في المعاني و البيان السيوطي ، 

جالل الدين

XG 16558 كتاب نزهة العمر في التفضيل بين 

البيض والسود والسمر

،،         ،،

XG 16303 نزهة الجلساء في أشعار النساء ،،         ،،

XG 17649 نظم العقيان في أعيان األعيان ،،         ،،

XG 16019 أجنحة مغتربة السيوطي ، 

XG 15753خلود كتاب نزهة النديم في النوادر 

والمضحكات

السيوطي ، 

عبد الرحمان

XG 17011 الجملة الخبرية والجملة الطلبية تركيبا

دراسة تطبيقية في سورة مريم: وداللة 

شابسوغ ، 

حفيظة 

XG 17030ارسالن رشيد الديارات الشابشتي ، 

أبو الحسن 

علي بن محمد

XG 16919 أغاني الحياة الشابي ، أبو 

XG 17537القاسم تمثالت المرأة في المتخيل الشعبي

والتراث الشفاهي المغربي

شادلي ، 

المصطفى

XG 17151 الحجاج بين النظرية واألسلوب عن

كتاب نحو المعنى والمبنى

شارودو ، 

باتريك
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 17576 ديوان الشافعي ، 

أبو عبد هللا 

محمد بن 

XG 17170إدريس سقط عمدا... عفوا شاكر ، ثامر 

عدنان فؤاد

XG 17101 صورة من األدب: أمثالنا الشعبية 

الشعبي

شاكر ، نبيل 

XG 17220حلمي قصص: رجال قوس قزح  شاكر ، نبيل 

XG 16744حلمي رواية: رجل من الشر  الشامي ، 

XG 17163ابراهيم رواية: عصير الزنزلخت  شامي ، 

XG 16521جورج التصوف واألدب الصوفي شاهدي ، 

XG 17103الحسن دراسات نقدية في الشعر والقصة

والرواية

شاهين ، 

رجاء كامل

XG 16448 القّصة تطورا وتمردا الشاوش 

XG 16806(يوسف) الوصف في الشعر العربي في القرن

الثاني للهجرة

الشاوش ، 

بسمة نهى

XG 17314 رواية: باب تازة  الشاوي ، 

عبد القادر

XG 17363 ثاني الجوارات الشاوي ، 

عبد القادر

XG 15802 دراسة في : الضحك في األدب االندلسي 

وظائف الهزل وأنواعه وطرق اشتغاله

شايب ، أحمد

XG 15802 دراسة في: الضحك في األدب االندلسي 

وظائف الهزل وأنواعه وطرق اشتغاله

شايب ، أحمد

XG 15863 قصص: توازيات  الشايب ، 

XG 18578محمد نظرية األجناس األدبية شايفر،جان 

XG 18573ماري الجملة و المقطع سنو ، -شبارو

XG 17872هبة نظرات: الحجاج بين المنوال و المثال 

في أدب الجاحظ و تفسيرات الطبري

شبعان ، علي
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 16714 الحجاج والحقيقة وآفاق التاويل في

نماذج ممثلة من تفسير سورة البقرة

(بحث في األشكال واالستراتيجيات)

شبعان ، علي

XG 17800 صخب"شعرية اإللتباس في 

لمحمد البساطي"البحيرة

شبشوب ، 

سهيرة معلى

XG 18615 -1996السارد في الرواية العربية بين 

2006

شبشوب ، 

سهيرة معلى

XG 17711 األصالة التحدي: الثقافة العربية 

اإلستجابة

شبلي ، عمر

XG 16837 أسلوب النعت في القرآن الكريم الشبول ، 

محمد سالمة

XG 16619 ديوان الشبيب ، 

XG 15959صقر حذائي المحترم الشبيب ، 

XG 15979كاظم مملكة التراب الشبيب ، 

XG 17821كاظم جدلية الرحلة و تناصاتها في النص 

المسرحي

الشبيبي ، 

زينة كفاح 

XG 16324علي محمد نظرية األجناس االدبيّة في التّراث 

جدليّة الحضور والغياب: النثري 

شبيل ، عبد 

العزيز

XG 16622 جدلية الزمان والمكان في القصة 

...دراسة تتناول القصة : العمانية 

الشتيوي ، 

أحمد ساسي

XG 15816 شعر الديارات في القرنين الثالث 

والرابع الهجريين في العراق والشام 

زمصر

الشتيوي ، 

صالح

XG 16863 الرواية العربية بعد: سرديات المنفى 

1967عام 

الشحات ، 

XG 16400محمد ديوان شحاتة ، 

XG 16352حمزة الرجولة عماد الخلق الفاضل شحاتة ، 

XG 16353حمزة رفات عقل شحاتة ، 

XG 16254حمزة رواية: أنثى تشطر القبيلة  شحبي ، 

ابراهيم محمد
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 16808 من أوراق ظفار أبو ثائر): بذور البوار 

(، مراثي السنين العجاف

الشحري ، 

محمد

XG 16946 مجمع البحرين من الفينيقية إلى العربية

دراسة مقارنة في المعجم واللغات: 

العروبية

شحالن ، 

أحمد

XG 17647 بنية النص الحكائي في كتاب الحيوان 

للجاحظ

شخاترة ، 

خولة خليل 

XG 17406حسين معجم الكتاب من العصر الجاهلي إلى 

نهاية العصر المملوكي

شخاترة ، 

خولة خليل 

XG 16123حسين غلطة واجدة الشخص ، 

عدنان باقر 

XG 16445محمد فرضيات القارئ : مدار الحكاية 

ومسلماته

الشدوي 

XG 18344(علي) ترجمة النساء شرارة ، 

XG 17356وضاح دراسات : فضاء المتخيل الشعري 

تحليلية في بنية القصيدة الحداثية

شرتح ، 

عصام

XG 16327 خصائص الخطاب األدبي في رواية 

دراسة : الصهيوني -الصراع العربي

تحليلية

شرشار ، 

عبد القادر

XG 16517 الملحمة اليونانية في : شعرية الترجمة 

األدب العربي

الشرقاوي ، 

عبد الكبير

XG 16943 تعريب: الترجمة والنسق األدبي 

الشاهنامة في األدب العربي

الشرقاوي ، 

عبد الكريم

XG 17463 شرح حكم ابنعطاء هللا السكندري الشرقاوي ، 

عبد هللا

XG 15967 علماء األندلس في القرنين الرابع 

دراسة في : والخامس الهجريين 

...أوضاعهم االقتصادية

الشرقي ، 

منيرة بنت 

XG 17865عبد الرحمان 2سالفة و قصيدة ج الشرهان ، 

محمد بن علي
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 

16159(1-5)

شرح مقامات الحريري الشريشي ، 

أبو العباس 

أحمد بن 

XG 15772المؤمن حوار ... : ونصيبي من الرفض 

وشهادات

الشريعة ، 

XG 16007طاهر خصائص التركيب في ديوان أحمد 

الشارف

الشريف ، 

ابراهيم 

XG 17417الطاهر السير الذاتية في بالد الشام الشريف ، 

XG 16385ماهر خواطر شك نظرية الشريف ، 

محمد صالح 

XG 17668الدين صعاليك الزمن الجميل الشريف ، 

XG 16947يوسف ديوان الششتري ، 

أبو الحسن

XG 16345 أحمد العدواني الشطي ، 

XG 17086سليمان جدل الشعر والحياة: الجواهري  شعبان ، عبد 

الحسين

XG 17267 رسالة إلى اإلاله شعالن ، سناء

XG 16693 المرأة في األندلس الشعيري 

XG 16769(سناء) حكايات وقصص: الزهور الصفراء 

قصيرة

الشقحاء ، 

محمد 

XG 15739المنصور االدب الشعبي على أمواج اإلذاعة شقرون ، 

XG 15740عبد هللا : شعراء على مسرح التلفزيون 

نصوص ونماذج

شقرون ، 

XG 17710عبد هللا دراسات في الحضارة اإلسالمية شقرون ، 

XG 17660محمد معجم الجاحظ في السياسة واالجتماع شقرون ، 

XG 16334محمد سيرة ذاتية: أخّوة الدم  شقور ، إلياس

XG 17362 داللة: في معرفة الخطاب الشعري 

الزمان وبالغة الجهة

شكري ، 

اسماعيل

XG 

16635(1-2)

األعمال الكاملة– من أجل الخبز وحده  شكري ، 

محمد
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 14623 أبو الطيب المتنبي في مصر والعراقين الشكعة ، 

XG 11180مصطفى : األدب في موكب الحضارة االسالمية 

كتاب النثر

الشكعة ، 

XG 17183مصطفى إمبراطورية الرمال شكيرو ، 

XG 16495صالح بين النظرية : دروس في التركيب 

التوليدية التحويلية والنحو المعجمي 

الوظيفي

الشكيري ، 

محمد

XG 17014 هذا المغني لنور الشمس: الجواهري  الشاله ، عبد 

األمير شمخي

XG 18031 تجربة زياد قاسم الروائية الشمالي 

نضال محمد )

XG 18007(فتحي بحث في مستويات: الرواية و التاريخ 

الخطاب في الرواية التاريخية العربية

الشمالي ، 

نضال

XG 17522 رواية: غميس الجوع  الشّمري ، 

عبد الحفيظ

XG 16750 :مالمح الرمز في الغزل العربي القديم 

دراسة في بنية النص ودالالته الفنية

شمسي ، 

حسن جبار 

XG 16027محمد الليلة األخيرة الشمالن ، 

شريفة 

XG 15955ابراهيم منتهى الشمالن ، 

شريفة 

 XGابراهيم

15804(1-2)

شرح ديوان أبي تمام حبيب بن أوس 

الطائي

الشنتمري ، 

األعلم

XG 18263 التطور اللغوي في العربية الحديثة شندول، محمد

XG 18114 الصرف العربي بين المقاربات اللغوية 

القديمة و المقاربات اللسانية الحديثة

شندول، محمد

XG 16006 متابعات أدبية الشنطي ، 

محمد صالح

XG 18430 محاوالت تأسيسية: الديكور الشعري  شهاب ، 

أثيرمحمد
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 1858 أخطاء شائعة في ألفاظ العلوم الزراعية 

(و كلمات مولدة يفيد إقرارها)و النباتية

الشهابي،  

األميرمصطفى

XG 15999 مقتطفات الرينن الشهراني ، 

شريف بقنة

XG 16350 مقاربة لغوية : إستراتيجيات الخطاب 

تداولية

الشهري ، 

عبد الهادي 

XG 17753بن ظافر الزنزانة الشوربجي ، 

XG 15794السيد حوارات مع مصطفى : بوح في المتاح 

الولي ، عبده األسدي

شوفاني ، 

إلياس

XG 16307 دول العرب وعظماء اإلسالم ؛ ويليه 

أسواق الذهب

شوقي ، أحمد

XG 16631 مختارات من شعر شوقي ، أحمد

XG 17661 زنابق بين األلغام الشوك ، علي

XG 17896 رواية مثيرة: شيفرة بابل  شومبورغ ، 

XG 17425أوفه :عبد العزيز بن باز عالم فقدته األمة 

مقتطفات من سيرته

الشويعر ، 

محمد بن سعد

الشبيبي ، 

زينة كفاح 

XG 17790علي محمد البنيات الدالة في شعر شوقي بغدادي الشيباني ، 

محمد حمزة

XG 18629 و الوطن... أنا و الشيطان  الشيباني ، 

XG 17079طارق شرح ديوان الحالج أبي المغيث الحسين

...بن منصور بن محمى البيضاوي

الشيبي ، 

كامل مصطفى

XG 17954 رواية: حكايتي شرح يطول  الشيخ ، حنان

XG 17953 صاحبة الدار شهرزاد الشيخ ، حنان

XG 16266 التحقيقات المفضوحة في خلع األبواب 

قراءة في النص الخلدوني ): المفتوحة 

(المحقق

شيخة ، جمعة

XG 15710 عصر ابن زيدون شيخة ، جمعة
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 15718 القيم والخصال في شجرة االستشراق 

االسباني الوارفة الظالل

شيخة ، جمعة

XG 18070 انطباعات رحالة : خلف رمال مكة 

غريبين عن شعائر الحج

شيخ ، عبد 

الغفور

XG 17266 رواية: حفلة الموت  الشيدي ، 

XG 16355فاطمة جمهرة اإلسالم ذات النثر والنظام الشيزري 

أبو الغنائم )

مسلم بن 

XG 14328(محمود طبقات األمم صادق ، عبد 

XG 16746الرضا دور األدباء: في أدب العراق الحديث 

(1958-1900)الشيعة 

صادق ، عبد 

الرضا

XG 14328 طبقات األمم صاعد 

األندلس ، أبو 

XG 16722القاسم مذّكرات رندا الترانس صاغية ، 

XG 16724حازم نانسي لبست كارل ماركس صاغية ، 

XG 16428حازم نسخ الوظائف النحوية في الجملة 

العربية

الصافي 

خديجة )

XG 17071(محمد أثر المجاز في فهم الوظائف النحوية

وتوجيهها في السياق

الّصافي ، 

خديجة محمد

XG 16020 1.ج. مروا على جسر حياتي .... هؤالء  الصافي ، 

علوي طه

XG 18017 الصورة الشعرية في النقد العربي 

الحديث

صالح ، 

بشرى موسى

XG 17502 أصول وتطبيقات: نظرية التلقي  صالح ، 

بشرى موسى

XG 8595 مريود: الكتاب الثاني . بندرشاه  صالح ، 

 XGالطيب

16155(1-9)

مختارات ،،           ،،
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 7372 موسم الهجرة إلى الشمال ،،           ،،

XG 16257 تقديم )موسم الهجرة إلى الشمال  

(توفيق بكار

،،           ،،

XG 15835 األنا واآلخر عبر اللغة : سرد اآلخر 

السردية

صالح ، صالح

XG 17366 األسطورة والشعر صالح ، عبد 

الرزاق

XG16741 رواية: صّرة المر  صالح ، عبد 

XG 17110السالم دراسة في فكر األنباري: أصول النحو  صالح ، 

XG 17627محمد سالم النزوع األسطوري في الرواية العربية 

المعاصرة

الصالح ، 

XG 15867نضال شعر: كلما لمست شيئا كسرته  الصالحي ، 

عبد اإلله

XG 16126 رواية: بنات الرياض  الصانع ، 

رجاء عبد هللا

XG 18298 طريدة المتاهة و : نازك المالئكة 

دراسة في ديوان : الصوت المودوج 

العشق البالطي و "شظايا و رماد"

تأويله المحبوب

صايغ ، توفيق

XG 15819 الصور االستعارية في الشعر الغربي 

رؤية بالغية لشعرية األخطل : الحديث 

الصغير

الصايغ ، 

وجدان

XG 18408 حجاجية الخطاب في إبداعات التوحيدي صبحي ، 

XG 18142أميمة مدخل إلى علم النص و مجاالت تطبيقه الصبيحي ، 

محمد األخضر

XG 17217 قصص: متى كنت حيا  الصحراوي ، 

األزهر

XG 16162 دراسة : التداولية عند العلماء العرب 

في " األفعال الكالمية"تداولية لظاهرة 

التراث اللساني العربي

صحراوي ، 

مسعود

XG 15871 البالغة العالية في علم البيان الصعيدي ، 

عبد المتعال

XG 15872 البالغة العالية في علم المعاني الصعيدي ، 

عبد المتعال
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 

17174(1-2)

المسرحيات: األعمال الكاملة  الصغير ، 

المسكيني

XG 16815 في–قضايا التشكيل في الدرس اللغوي 

اللسان العربي

صفا ، فيصل 

ابراهيم

XG 16831 الوظيفة وتحوالت البنية صفا ، فيصل 

ابراهيم

XG 18266 :جمالية السيرة الشعبية العربية 

مقوماتها و خصائصها و دالالتها

الصفّار 

الّزاوق ، 

XG 17319فوزية من الكتابات عن الذات في األدب العربي

السيرة والمذكرات نموذجا: الحديث 

الصفّار 

الّزاوق ، 

 XGفوزية

16438(1-2)

ألحان الّسواجع بين البادئ والمراجع الصفدي 

صالح الدين )

(خليل بن أيبك

XG 16421 التشكيل البصري في الشعر العربي 

(2004-1950)الحديث 

الصفراوي 

(محمد)

XG 17587 سرادات جامع الفنا: الّساحة  صقلي ، محمد

XG 16482 مغامرة : في جمالية الخطاب المسرحي 

رأس المملوك جابر أنموذجا

الصلعاوي ، 

التيجاني

XG 17601 محاوالت وأبحاث في: الرغبة المبتسرة 

المحّرم

صليبا ، لويس

XG 16934 شعر: من أنباء القرى  الصليعي ، 

XG 16068جمال في النقد العربي " االنتصار"بالغة 

رسالة أبي بكر الصولي إلى : القديم 

مزاحم بن فاتك انموذجا

صمود ، 

حمادي

XG 18359 البالغة العربية في مسالك اتلدرس و 

تصاريف الخطاب

صمود ، 

حمادي

XG 16386 ابن رشد قارئا : البناء على الخطأ 

أرسطو

،،           ،،

XG 16707 أسسه: التفكير البالغي عند العرب 

مشروع)وتطوره إلى القرن السادس 

(قراءة

،،           ،،

XG 17855 في نظرية األدب عند العرب صمود ، 

حمادي
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 

15932(1-2)

من تجليات الخطاب األدبي ،،           ،،

XG 15933 من تجليات الخطاب البالغي ،،           ،،

XG 18560 الوجه و القفا في تالزم التراث و الحداثة صمود ، 

XG 17793حمادي الرؤية النقدية في شعر جميل بثينة بين 

النقاد القدماء و المعاصرين

الصميدي ، 

حسن عبد 

XG 18064الوهاب جميل رواية: الجليد  صنع هللا ، 

XG 18622ابراهيم الحجاج في القرآن من خالل أهم 

خصائصه األسلوبية

صولة ، عبد 

XG 17191هللا رواية: أغنية الفصول  صوما ، عادل

XG 17427 فهرست الشعر النبطي الصويان ، 

سعد العبد 

XG 17266اللعة رواية: زهور وسارة وناريمان  صويلح ، 

XG 16076خليل دراسة في : الكتب العربية النادرة 

المفهوم والشكل

الصوينع ، 

علي بن 

XG 18000سليمان دراسة في : تفسير من وحي القرآن 

ضوء علم اللغة النصي

صوينت ، 

مؤيد عبيد

XG 18180 دراسة في البعد : الخطاب القرآني 

التداولي

صوينت ، 

مؤيد عبيد

XG 15890 حوار في اآلخرة: آخر القرامطة  الصياد ، أحمد

XG 16652 : النظرة الروائية إلى الحرب اللبنانية 

1975-1995

صيداوي ،

رفيف رضا

XG 16344 دراسة في قصص : المغيّب والمجّسد 

سليمان الشطي

الضبع ،

 XGمصطفى

15926(1-2)

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل 

األندلس

الضبي ، أبو

جعفر أحمد

XG 2000 التطور والتجديد في الشعر األموي ضيف ، 

XG 1704شوقي العصر االسالمي ،،           ،،

XG 17046 األندلس: عصر الدول واإلمارات  ،،           ،،

XG 7805 العصر العباسي األول ،،           ،،
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 8688 الفن ومذاهبه في الشعر العربي ،،           ،،

XG 12075 الفن ومذاهبه في النثر العربي ،،           ،،

XG 17095 في التراث والشعر واللغة ،،           ،،

XG 1714 المدارس النحوية ،،           ،،

XG 17473 في مديح الرواية طاهر ، بهاء

XG 18641 مجاالت : مفهوم التاريخ األدبي 

التوسيع و آفاق التجديد

الطالب ،

حسن

XG 17983 مجموعة : حكاية تبحث عن عنوان 

قصصية

الطايب ،

XG 15930فاتحة القناع في الطباع: أرواح تائهة  طحان ، سمير

XG 17198 المقّدس وتخيالته في: محّرمات قبلية 

المجتمع الرعوي روائيا

الطحاوي ، 

ميرال

XG 13887 ديوان الطرابلسي 

الرفاء ، أبو 

XG 18357الحسين أحمد : الجسد و العالم و النص المؤسس 

الحيوان في الثقافة العربية

طراد ، فريدة 

التهامي

XG 17313 المكان في الشعر األندلسي من عصر

المرابطين حتى نهاية الحكم العربي

(هـ484-897)

الطربولي ، 

محمد عويد

XG 16418 مرجعيات نقدية عربية طربية 

XG 16440(محمد) إشكالية المنهج في النقد األدبي طرشونة 

XG 18377(محمود) دراسات في أدب المسعدي طرشونة ، 

XG 17719محمود رواية: دنيا  طرشونة ، 

XG 18206محمود سرديات عربية طرشونة ، 

XG 17110محمود النظرية الحجاجية من خالل الدراسات

البالغية والمنطقية واللسانية

طروس ، 

محمد

XG 16436 حدوده : الشعر المسرحي في المغرب 

وآفاقه

الطريبق 

XG 18424(حسن) دراسة بيولوجية : البناء العصبي للغة 

تطورية في إطار اللسانيات العرفانية 

العصبية

طعمة ، عبد 

الرحمان  

محمد
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 

16952(1-2)

شاعر وقصيدة، مختارات: ديوان العرب

شعرية

طالس ، 

مصطفى

XG 16480 بحث : الحجاج في البالغة المعاصرة 

في بالغة النقد المعاصر

الطلبة ، 

محمد سالم 

XG 17666(محمد األمين قضاياه، أغراضه، : األدب الجاهلي 

أعالمه ، فنونه

طليمات ، 

غازي مختار

XG 16018 مسرحية شعرية عن : محكمة األبرياء

البوسنة والهرسك

طليمات ، 

غازي مختار

XG 16709 تراجم مشرقية ومغربية طه ، عبد 

الواحد ذنون

XG 

16572(1-15)

المجموعة الكاملة طه حسين

XG 16333 في الشعر الجاهلي ،،    ،،

XG 16801 في الشعر الجاهلي ،،    ،،

XG 18035 في الشعر الجاهلي طه حسين

XG 17540 في الشعر الجاهلي مع نص قرار رئيس 

نيابة مصر محمد نور

،،    ،،

XG 1519 مع المتنبي ،،    ،،

XG 11061 تخليص اإلبريز إلى تلخيص باريزأو 

الديوان النفيس بإيوان باريس

الطهطاوي ، 

رفاعة رافع

XG 15714 األعمال الشعرية الكاملة طوقان ، 

XG 16342ابراهيم أسرار تأسيس الرابطة القلميّة وعالقة 

...أعضائها بالفكر االشتراكي 

طوقان ، 

فّواز أحمد

XG 16476 ابن خلدون في الدراسات واألبحاث 

العلمية

الطويلي ، 

XG 16206أحمد األدب التونسي في العهد الحفصي 

(م1574-1227/هـ625-981)

،،           ،،

XG 16062 أعالم من المغرب والمشرق ،،           ،،
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 18135 أعالم من المغرب الكبير و األندلس 

قديما و حدبثا

الطويلي ، 

XG 15942أحمد التسامح واإلصالح في فكر المصلحين 

التونسيين

،،           ،،

XG 16063 حافظ الشيرازي شاعر العشق والعرفان ،،           ،،

XG 15917 حديقة الرياحين في التعريف بأربعة من 

رابعة العدوية ، : عشاق رب العالمين 

ابن الفارض ، ابن عربي ، الحالج

،،           ،،

XG 18155 حفل الطويلي ، 

XG 18160أحمد الحياة األدبية بتونس في العهد الحفصي 

 :( 600-950/ 1204-1543

الطويلي ، 

أحمد

XG 15915 الخلفاء واألمراء العشاق ،،           ،،

XG 18138 رمضان بتونس و في كتب التراث الطويلي ، 

XG 16143أحمد خير الدين مؤسسا ومحمد : الّصادقية 

(دراسة ووثائق)العربي زّروق مديرا

،،           ،،

XG 15938 صالح سويسي القيرواني رائد االصالح 

االجتماعي بتونس

،،           ،،

XG 16142 صفحات من تراثنا الحضاري ،،           ،،

XG 15916 غرام األدباء من خالل كتب السيرة 

الذاتية

،،           ،،

XG 16305 كتب النادرة والفكاهة عند العرب ،،           ،،

XG 16064 مع كتبي بأقالم نخبة من أهل الثقافة 

والفكر واألدب

،،           ،،

XG 18139 ملهمة األدباء و الشعراء: المرأة  الطويلي ، 

XG 16284احمد موالنا جالل الدين البلخي الرومي قطب 

العشاق وصاحب الطريقة المولوية

،،           ،،

XG 16239 شاعر النساء: نزار قباني  ،،           ،،

XG 18011 حياته و مؤلفاته: عثمان الكعاك  الطويلي ، 

XG 18141احمد في المشرق : في االدب العربي المعاصر

و المهجر االمريكي و تونس

الطويلي ، 

أحمد

ليالي الطويلي ، 

أحمد
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 18140 من تاريخ الصحافة التونسية و األمن 

دراسات ووثائق: الوطني 

الطويلي ، 

أحمد

XG 18136 مواقع مدينة تةنس و معالمها في الشعر الطويلي ، 

XG 18137أحمد في رحاب الفالسفة و العلماء المسلمين الطويلي ، 

XG 18158أحمد في الثقافة و اثبات الذات الطويلي ، 

XG 18130احمد نقمة المهمشين الطويلي ، 

XG 16845الطيب االقتصاد المورفونولوجي في التواصل

دراسة لسانية في اللغة: اللساني 

العربية

طيبي ، أحمد

XG 17879 الفضاء في الرواية العربية الجديدة

إلدوارد"مخلوقات األشواق الطائرة"

خراط نموذجا

الظل ، حورية

XG 17493 التراجيدي في أساطير الشرق القديم العابو ، عبد 

الرحمان

XG 18090 بالغة اإلقناع في المناظرة عادل ، عبد 

XG 18661اللطيف مقاربات تطبيقية: الحجاج في الخطاب  عادل ، عبد 

XG 15993اللطيف دروس في أصول النظرية النحوية 

العربية من السمات إلى المقوالت 

أولولية الوسم الموضعي

عاشور ، 

المنصف

XG 18367 حوارات: كيليطو موضع أسئلة  عاشور ، 

XG 12660أمينة بحث : ظاهرة االسم في التفكيرالنحوي 

في مقولة االسمية بين التمام والنقصان

عاشور ، 

المنصف

XG 16993 فنون اللغة العربية وأساليب تدريسها

بين النظرية والتطبيق

عاشور ، 

راتب قاسم

XG 15817 التكرار في شعر محمود دوويش عاشور ، فهد 

XG 18273ناصر الحساب الجهي من المربع المنطقي إلى 

المربع النحوي

العامري ، 

محمود عباس

XG 18422 بحث في استلزام األشكال : عقل العربية 

العقدية

العامري ، 

محمود عباس

XG 16184 موقد الطير عالم ، رجاء
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 18277 دراسة نقدية : ثالثية الرفض و الهزيمة 

لثالث روايات لصنع هللا ابراهيم تلك 

الرائحة

العالم ، 

محمود أمين

XG 15888 مواقف نقدية من التراث العالم ، 

محمود أمين

XG 17780 الفعل : ظاهرة اإلنحاء في اللغة العربي 

الناقص نموذجا

عامر، ثريا 

السكري

XG 17102 اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص

الشعري الحديث

عبابنة ، 

سامي

XG 16752 رؤية معاصرة في: التفكير األسلوبي 

التراث النقدي والبالغي في ضوء علم

األسلوب الحديث

عبابنة ، 

سامي

XG 17643 نهاية التاريخ الشفوي العباس ، 

XG 18648محمد شوق الوطن محمد )عباس 

(الحبيب

XG 

16261(1-3)

كتاباتي محمد )عباس 

(الحبيب

رواية: موعد مع الفجر الجليل  العباسي ، 

XG 16045البشير معارك النساء : النساء يحكمن المدينة 

والرجال

العبثم ، 

صالح بن 

XG 17347عبد هللا رواية: كوميديا الحب اإلالهي  عبد اإلله ، 

XG 17033لؤي مقتطفات من النثر في: مجلة لقمان 

الجاهلية وصدر االسالم

عبد األمير ، 

شوقي

XG 14337 من أعالم العلماء العرب في القرن 

الثالث الهجري

عبد الباقي ، 

XG 16314أحمد أصوله ومباحثه في التراث : علم الداللة 

دراسة: العربي 

عبد الجليل ، 

منقور

XG 16354 كتابات في النقد عبد الحليم ، 

أبو هّمام عبد 

XG 16427اللطيف النظرية اللغوية في التراث العربي عبد الدائم 

محمد عبد )

(العزيز
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 17402 دور نحاة القرن العاشر الهـ في حفظ

التراث النحوي

عبد الراضي 

، أحمد محمد

XG 17088 تجديد المنهج في تقويم التراث عبد الرحمان 

XG 9245، طه تيارات النقد األدبي في األندلس في 

القرن الخامس الهجري

عبد الرحيم ، 

مصطفى 

XG 16203عليان ختان الذكور بين الدين والطب والثقافة 

والتاريخ

عبد السالم ، 

XG 18363سهام الموت في الشعر العربي عبد السالم 

XG 18482،محمد النظرية و الممارسة: التناص  عبد السالم ، 

مصطفى 

XG 17178بيومي رواية: العتمة  عبد العزيز ، 

XG 16941سالم وثائق: المعجم التاريخي للغة العربية 

ونماذج

عبد العزيز ، 

محمد حسن

XG 16409 اإلبداع ولزوم ما اليلزم في األدب عبد العظيم ، 

XG 17283محمد مسائل في: من قضايا النص الشعري 

المعنى

عبد العظيم ، 

XG 15868محمد شعر: عودة صانع الكمان  عبد الغني ، 

XG 13722محمود قضايا الرواية العربية في نهاية القرن 

العشرين

عبد الغني ، 

مصطفى

XG 18434 مقاربة : الدالالت اإلجتماعية للغة 

سوسيولوجية

عبد القادر، 

XG 15758دهام ديوان الشاعر األمير عبد القادر 

محي الدين 

XG 18020الحسني معارك الخطاب : بالغة الحرية 

السياسي في زمن الثورة

عبد اللطيف ، 

عماد

XG 18052 دراسة في : تحليل الخطاب البالغي 

تشكل المفاهيم و الوظائف

عبد اللطيف ، 

عماد

XG 18026 الخطابة السياسية في العصر الحديث عبد اللطيف ، 

XG 17333عماد : الفصل والوصل في القرآن الكريم 

دراسة بالغية

عبد هللا ، 

شكر محمد
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 15702 حياته ودراسة فنية في : ابراهيم طوقان 

شعره

عبد هللا ، 

محمد حسن

XG 17081 الحب في التراث العربي عبد هللا ، 

محمد حسن

XG 16113 رواية: بيت الياسمين  عبد المجيد ، 

ابراهيم

XG 16114 رواية: عتبات البهجة  ،،           ،،

XG 16112 رواية: قناديل البحر  ،،           ،،

XG 16115 رواية: المسافات  ،،           ،،

XG 17394 شخصية ابن جني التصريفية في كتابه 

المقتضب من كالم العرب

عبد المقصود 

، عبد 

XG 17330المقصود  مفهوم االشتقاق الصرفي وتطوره عند 

النحويين واألصوليين

عبد المقصود 

، عبد 

XG 17623المقصود  مفهومات قصيدة النثر : وهم الحداثة 

دراسة: نموذجا 

عبد المولى ، 

محمد عالء 

XG 17791الدين آراء الكوفيين اللغوية في شرح 

السيرافي

عبد النبي ، 

حسن هادي

XG 16629 أحمد شوقي في المصادر والمراجع عبد الهادي ، 

محمد فتحي

XG 17805 شرح التصريف : من أصول التصريف 

الملوكي

عبد الواحد ، 

عبد الحميد

XG 16489 الكلمة في التراث اللساني العربي عبد الواحد ، 

عبد المجيد

XG 16630 شوقي في عيون معاصريه عبد الوهاب ، 

XG 16449سعاد : التصحيف والتراث الشعري القديم 

...أسبابه وظواهره

العبدالوي 

(قدور)

XG 17619 فلسفة الجمال في فضاء الشعرية 

العربية المعاصرة ك بحث في آليات 

تلقي الشعر الحداثي

عبو ، عبد 

القادر
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 7372 دراسة: البالغة من االبتهال إلى العولمة عبود ، حنا

XG 16121 مجموعة قصصية: حلقات من سلسلة  العبودي ، 

شريفة محمد

XG 16044 المقامات البلدانية ؛ رواية أبي 

ناصرالنجدي عن أبي زيد الخيالي

العبودي ، 

محمد بن 

XG 15745ناصر : االعمال النثرية ألحمد أمين المدني 

"المقاالت والدراسات"

عبيد ، أحمد 

محمد

XG 16230 التكرار وفعل الكتابة في اإلشارات 

اإلالهية ألبي حيان التوحيدي

عبيد ، حاتم

XG 18381 صناعة الملك عبيد ، حمدي

XG 16157 : المقال األدبي في النثر التونسي ال  

في نشأة المقال ...ك1.ج.1836-1939

وظهور المقال االصالحي بتونس

عبيد ، عبد 

الرحمان

XG 15976 : تأثير العمى في الكتابة القصصية 

األيام نموذجا

عبيد ، علي

XG 15974 علم العروض في رحاب العقل والذوق عبيد ، علي

XG 15425 المروي له في الرواية العربية عبيد ، علي

XG 15975 المقامات السردية في الكتابة القصصية 

مقام الرائي األعمى في رسالة الغفران: 

عبيد ، علي

XG 15977 نظام االيقاع في الشعر العربي من خالل 

نظرية الخليل في علم العروض

عبيد ، علي

XG 17054 عبد الرحمان: أسرار الكتابة االبداعية 

الربيعي والنص المتعدد

عبيد ، محمد 

صابر

XG 16861 إشكالية التعبير الشعري وكفاءة التأويل ،،           ،،

XG 17622 تأويل متاهة الحكي في تمظهرات الشكل 

السردي

،،           ،،

XG 16847 تأويل النص الشعري ،،           ،،

XG 17891 المصطلح و اإلجراء: التشكيل السردي  عبيد ، محمد 

XG17945صابر التجربة و الكتابة: التشكيل السيرذاتي  عبيد ، محمد 

صابر
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 16853 قراءة: تمظهرات التشكل السير ذاتي 

في تجربة محمد القيسي السير ذاتية

،،           ،،

XG 16860 :سيرة الجسد وصهيل المطر الجريح 

هذه رسائلي

،،           ،،

XG 17334 سيميائية الخطاب الشعري من التشكيل

قراءات في قصائد من بالد: إلى التأويل 

النرجس

،،           ،،

XG 17620 صوت الشاعر الحديث ،،           ،،

XG 16844 قراءات في تقانات: العالمة الشعرية 

القصيدة الجديدة

،،           ،،

XG 16299 القصيدة العربية الحديثة بين البنية 

الداللية والبنية اإليقاعية

،،           ،،

XG 17510 حساسية: القصيدة العربية الحديثة 

..االنبثاقة الشعرية األولى

عبيد ، محمد 

صابر

XG 18315 مداخل إجرائية في نقد: اللغة الناقدة 

النقد

عبيد ، محمد 

XG 17472صابر حساسية النص الشعري: لّذة القراءة  ،،           ،،

XG 17317 المشهد اآلخر في كتابة الذات في

"..إلدوارد الخراط" رامة والثنين"

،،           ،،

XG 16990 المغامرة الجمالية للنص الشعري ،،           ،،

XG 16858 المغامرة الجمالية للنص القصصي ،،           ،،

XG 16839 هذه قصائدي: هكذا أعبث برمل الكالم  ،،           ،،

XG 17462 قراءة في: جماليات القصة القصيرة 

تجربة إلياس فركوح

عبيد هللا ، 

محمد

XG 16875 :الرواية القصيرة في األردن وفلسطين 

دراسة،نصوص،..بنية الرواية القصيرة

أنطولوجيا

عبيد هللا ، 

محمد

17890 قراءة نقدية: في انشائية القصة المثلية 

لنافذة من التراث األدبي

العبيدي ، 

رجاء

XG 17409 الظواهر الصوتية والصرفية والنحوية

في قراءة الجحدري البصري

العبيدي ، 

عادل هادي 

XG 17689حّمادي نظرات في حياته: كعب بن زهير 

وشعره

العبيدي 

،مهدي شاكر
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 17127 من شعراء بني أيّوب العبيدي 

،مهدي شاكر

XG 18470 نماذج من: التحليل النقدي للخطاب 

الخطاب اإلعالمي

عبيدي ، منية

XG 15698 الملحمة األنموذج : إلياذة هوميروس 

أو ينبوع االلهام الشعري منذ القدم وإلى 

اليوم

عثمان ، احمد

XG 15697 مسرحية: حسناء في سجن سقراط  عثمان ، احمد

XG 17986 أبو العالء المعري معجميا العثماني ، 

XG 17454يوسف الجمع في القرآن وابعاده الداللية العثماني ، 

XG 18345يوسف دراسات في اللغة و المصطلح العثماني ، 

XG 16453يوسف : النزعة اإلنسانية في عصر التوحيدي 

القرن الرابع الهجري

العجيلي 

(محمد علي)

XG 17318 في مساءلة مفهوم: اجتياح الحدود 

الخطاب السجالي

العجيمي ، 

محمد الناصر

XG 18385 الشخصية: دراسات في المسرح 

:التراجيدية في مسرح توفيق الحكيم 

وضع الراوي في مسرحية سعد هللا

"مغامرة رأس المملوك جابر"ونوس 

صورة المسرح العربي الحديث

العجيمي ، 

محمد الناصر

XG 18371 المشهد: المشهد اآلخر في كتابة الذات 

مشهد الذات و هي تروي: السردي 

حياتها

العجيمي ، 

محمد الناصر

XG 16597 بنية الحضور والعياب في شعر أدونيس 

" ...الكتاب أمس المكان الزمان: "

العجيمي ، 

محمد ناصر

XG 16615 واقعه : النقد الروائي العربي الحديث 

وإشكالياته من خالل بعض المداخل

العجيمي ، 

محمد ناصر

XG 16311 إرتحاالت : إسماعيل فهد اسماعيل 

كتابية

العجيمي ، 

مرسل فالح

XG 16163 أبو )حفريات في األدب واألساطير 

(...نواس ، درويش ، البياتي

عجينة ، 

محمد
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 16369 رسائل البشري في السياحة بألمانيا 

.م1889وسويسرا في سنة 

العدل ، حسن 

توفيق

XG 17722 من أواسط : الشعر و الفكر عند العرب 

القرن الثاني حتى أوائل القرن الثاني 

حتى أوائل القرن السادس

عدنان ، سعيد

XG 18165 المالبس و الزينة في اإلسالم العدناني ، 

XG 15865الخطيب قصص: باتجاه البر الثاني  عدناوي ، 

 XGرشيدة

15844(1-2)

األعمال الشعرية الكاملة عدوان ، 

ممدوح

XG 17934 مؤثرات : الموروث و صناعة الرواية 

و تمثيالت

العدواني 

XG 17759(معجب) في تقنيات التشكيل الشعري و اللغة

الشعرية

العذاري ، ثائر

XG 18215 تشاطرات اإلستفهام مع الحقي سيبويه

(مقاربة نحوية داللية)

العذاري ، 

فدوى

XG 16992 الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى

قراءة نقدية لنموذج: التشريحية  

إنساني معاصر مقدمة نظرية ودراسة

(Deconstructionتطبيقية 

العّذامي ، 

عبد هللا محمد

XG 16964 من)الشعر بالمغرب زمان العليين 

(هـ1238 إلى 1171

العراقي ، 

أحمد

XG 17117 الدر النفيس فيمن بفاس من بني محمد

بن نفيس

العراقي ، 

الوليد بن 

XG 16459العربي مشروع : التفاعل في األجناس األدبية 

قراءة لنماذج من األجناس النثرية 

...القديمة 

عروس ، 

بسمة

XG18172 حجرة في العنق : خواطر الصباح 

(2007-1999)يوميات

العروي ، 

عبد هللا

XG 15873 حجرة في العنق : خواطر الصباح 

(1999-1982)يوميات

العروي ، 

عبد هللا

XG 17412 نقد : النقد األدبي الحديث عند المرأة 

الشعر

العزام ، جبر 

خالد جبر

XG 2735 ذكرى أبي الطيب بعد ألف عام عّزام ، عبد 

الوهاب
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 17547 الملك الجواد الشجاع : المعتمد بن عبّاد 

الشاعر المرزأ

عّزام ، عبد 

الوهاب

XG 17564 تحليل الخطاب األدبي على ضوء 

دراسة في : المناهج النقدية الحداثية 

نقد النقد

عّزام ، محمد

XG 17856 الخطاب و الحجاج العزاوي ، 

XG 15827أبو بكر مفهوم الوعي : الشعرية والثقافة 

الكتابي ومالمحه في الشعر العربي 

القديم

عز الدين ، 

حسن البنا

XG 2644 االشتراكية والقومية وأثرها في األدب 

محاضرات: الحديث 

عز الدين ، 

يوسف

XG 15908 سجل : الرصافي يروي سيرة حياته 

للحياة االجتماعية والسياسية والفكرية 

بكل جرءة وصراحة

عز الدين ، 

يوسف

XG 16329 تجليات التناص في : النص الغائب 

الشعر العربي

عزام ، محمد

XG 15854 رواية: أرض الكالم  عزام ، 

XG 16200ممدوح تماهي األدب والحرية عزونة ، 

XG 16213جلول الغزل في ديوان ابن زيدون ,,            ,,

XG 18537 ولع أو رفوف الجنة عزونة ، 

XG 16378جلول محاكمة كلب العش ، عبد 

XG 16422الجبّار رؤى العالم عن تأسيس الحداثة العربية 

في الشعر

عصفور 

XG 15851(جابر) دراسات في شعر : استعادة الماضي 

النهضة

عصفور ، 

XG 18034جابر غواية التراث عصفور ، 

XG 18040جابر القص في هذا الزمان عصفور ، 

تحوالت النص الشعري بين الناقدجابر

والشاعر

العضيبي ، 

عبد هللا بن 

XG 19083محمد النص الشعري القديم و أسئلة القراءة العضيبي ، 

عبد هللا بن 

XG 17059محمد محتارات اعتبارا من: مقال اإلربعاء 

2000العام 

عطا هللا ، 

XG 17526سمير ديوان اإلالهيات والنبويات عطاء هللا ، 

XG 18014الشاذلي النظرية و: الخيال عند ابن عربي 

المجاالت

العطار ، 

سليمان
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 18541 دراسة في: لغة التخاطب الحجاجي 

آليات التناظر عند ابن حزم

العطار ، 

مصطفى

XG 18468 سيميائية النظرة في أدب العشق العطي ، 

XG 17128سلمى في الحب والحب العذري العظم ، 

صادق جالل

XG 18163 أدب المقاومة بين األسطورة و التاريخ

دراسة نقدية: 

العظمة ، نذير

XG 18085 دراسة: عودة عشتار من العالم االسفل 

لحضور عشتار في ابداعاتنا الحديثة و

مصاحبته الفكرية و النفسية و الفنية

العظمة ، نذير

XG 16214 المنظومة النحوية المنسوبة إلى الخليل 

بن أحمد الفراهيدي

عفيفي ، أحمد

XG 17843 شعراء مصر و بيئاتهم في الجيل 

الماضي

العقاد ، 

عباس محمود

XG 5848 مسائل خالفية في النحو العكبري ، 

أبو البقاء

XG 16419 المغرب العربي من ابن زيدون إلى مالك 

بن نبي

العكرمي 

محمد )

XG 16537(البصيري ابن قتيبة الدينوري وجهوده اللغوية العكش ، 

عمر مسلّم

XG 16272 مفهوم الشعر عند رّواد الشعر العربي 

دراسة: الحر 

عالق ، فاتح

XG 18496 دراسات في السرد : الفوضى الممكنة 

العربي الحديث

العالم ، عبد 

XG 16576الرحيم االستشراق الفرنسي واألدب العربي 

القديم

العالّني ، 

محمد 

XG 17431الّصبحي تطريز الكساء في التساوي بين أسماء 

الرجال والنساء

العالونة ، 

XG 15883أحمد ابن المقفع الكاتب والمترجم والمصلح علبي ، أحمد

XG 8939 ثورة العبيد في االسالم ،،        ،،

XG 8325 رجل وفكر وعصر: طه حسين  ،،        ،،

XG 15881 المنهجية في البحث األدبي ،،        ،،
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 16544 األسس النظرية والتطبيقية للدراسات 

اللغوية والنحوية في القرن التاسع 

الهجري باألندلس

العلمي ،

سعيدة

XG 17903 محمد عبد الكريم الخطابي: زعيم الريف  العلمي ، 

 XGمحمد

16955(1-2)

قراءة نقدية: عروض الشعر العربي 

توثيقية

العلمي ، 

محمد

XG 16874 شاعر الحب والغزل االمير عبد هللا

الفيصل

علوان ، 

XG 17242طارق سقف الكفاية علوان ، 

محمد حسن

XG 16116 رواية: صوفيا  علوان ، 

محمد حسن

XG 15900 نقد المركزية العقائدية في نظرية األدب 

االسالمي

علوش ،

XG 18500سعيد العقالنية اللغوية العربية العلوي ، أحمد

XG 17359 حصيلة: أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات 

نصف قرن من اللسانيات في الثقافة

العربية

علوي ، 

حافظ 

 XGاسماعيلي

16818(1-5)

مفهومه ومجاالته دراسات: الحجاج 

نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة

علوي ، 

حافظ 

XG 15754اسماعيلي أبو فراس الحمداني وشعره في 

المصادر والمراجع العربية االجنبية

العلوي ، عبد 

هللا بنصر

XG 16141 اللهم ألطف بنا فيما جرت "المستلبس 

"به التقارير

العلوي ، نور 

XG 17131الدين المنتخب من: أبو العالء المعري 

نقد الدولة والدين والناس: اللزوميات 

العلوي ، 

هادي

XG 15830 فصول عن المرأة العلوي ، 

XG 15831هادي المرئي والالمرئي في األدب والسياسة العلوي ، 

XG 18443هادي من قاموس التراث العلوي ، 

XG 16485هادي اإليجاز ألسرار كتاب الطراز في علوم 

من العلوم البيانية : "حقائق اإلعجاز 

"واألسرار القرآنية

العلوي ، 

يحيى بن 

XG 17984حمزة ديوان ، و يليه روائع حكمه و أقواله

المأثورة

علي ابن أبي 

طالب

XG 16077 الرمزية الصوتية في حروف المعاني العلوي ، 

توفيق
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 16736 نساء في ليالي الحروب: قمحة النار  علي ، جمال 

XG 17084حسن :المعرب والدخيل في المعاجم العربية 

دراسة تأثيلية

علي ، جهينة 

XG 17410نصر المنسوجات واأللبسة العربية في العهود

االسالمية األلى

العلي ، صالح 

أحمد

XG 18527 ثرثرة بال ضفاف العلي ، 

فاطمة يوسف

XG 18525 الحراك اإلجتماعي في القصة الصغيرة

في الكويت

العلي ، 

فاطمة يوسف

XG 18526 :النص المؤنث و حاالت الساردة 

دراسة تحليلية لخطاب المرأة في

الرواية العربية

العلي ، 

فاطمة يوسف

XG 18528 قصة قصيرة: وجهها وطن  العلي ، 

فاطمة يوسف

XG 16775 شعر: وقصائد أخرى" جنائن آدم " علي ، عقيل

XG 17133 ديوان الهجاء علي ، محمد 

محمد يونس

XG 16997 فصول عن المرأة ،،        ،،

XG 17132 مختارات من التراث: المستطرف الجديد  ،،        ،،

XG 16488 أنظمة الداللة : المعنى وظالل المعنى 

في العربية

،،        ،،

XG 16301 مقدمة في علمي الداللة والتخاطب ،،        ،،

XG 17002 الميسر في فقه اللغة المطّور ،،        ،،

XG 17308 قراءة ثقافية في أنساق: النسق الثقافي 

الشعر العربي القديم

عليمات ، 

يوسف

XG 16794 قصص: سفر الكيان  عليمي ، 

XG 18117مهدي الشيلم عليمي ، 

XG 16484مهدي بنية اإلنتاج األدبي الحديث بشمال 

اإلطار والخلفيات: المغرب 

عليوي ، عبد 

المالك
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 

18558(1-22)

خريدة القصر و جريدة العصر عماد الدين 

األصبهاني

XG 16822 درعيات شاعر الليل أبي العالء المعري

دراسة داللية: 

عمار ، 

شلواي

XG 17562 بنية التشابه بين المؤلف وشخصياته 

دراسة: الروائية 

عمار ، عبد 

الرحمان

العرفانية و بناء المعرفة عمار، عبد 

XG 15842الرزاق الشعر الجاهلي بين القبلية والذاتية عمارة ، 

اخالص فخري

XG 

15877(1-2)

...يابني العمارتي ، 

أحمد حسن

XG 16381 اإلعجاز البياني والحداثة العماري ، 

XG 15975سالمي أسسة وموضوعاته: األدب الجاهلي  العماري ، 

فضل بن عمار

XG 15741 بحوث في السرد العربي العمامي ، 

محمد نجيب

XG 15742 : الراوي في السرد العربي المعاصر 

"رواية الثمانينات بتونس"

العمامي ، 

محمد نجيب

XG 15738 في الوصف بين النظرية والنص 

السردي

العمامي ، 

محمد نجيب

XG 17664 الوصف في النص السردي بين النظرية

واإلجراء

،،           ،،

XG 17130 سيرة فدوى طوقان وأثرها في أشعارها عمر ، 

XG 17285رمضان رباعيات عمر الخيام

XG 18414 حجاجية الصورة الفنية في الخطاب

(أنموذجا)خطب اإلمام علي : الحربي 

عمران ، علي

XG 17279 شغاف النص في مقاربة النص زي

الطابع الحضاري

عمران ، كمال
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 18545 قراءات نقدية مع: كشف المستور 

مقتطفات مترجمة في األدب العالمي

العمراني ، 

عبد الودود 

XG 17039عامر دراسات في الشعر: يقول الشاعر 

الحديث

العمراوي ، 

XG 17361أحمد الرواية من منظور نظرية التلقي مع 

نموذج تحليلي حول رواية أوالد حارتنا 

لنجيب محفوظ

العمري ، 

سعيد

XG 16201 تجارب : شظايا الجزيرة العربية 

وحكايات رحالة غربيين

العمري ، علي

XG 18537 أسئلة البالغة في النظرية و التاريخ و 

القراءة

العمري ، 

XG 17618محمد البالغة الجديدة بين التخييل والتداول العمري ، 

XG 18633محمد أصولها و امتداداتها: البالغة العربية  العمري ، 

XG 18520محمد المحاضرة و المناظرة في تأسيس 

مواجهة بين زمن : البالغة العامة 

الجرجاني و زمن القزويني

العمري ، 

محمد

XG 16469 : تركيب الصفات في اللغة العربية 

دراسة مقارنة جديدة

العميري ، 

نادية

XG 16243 مقاالت في السرد : استنطاق النص 

العربي

العناني ، 

XG 16249رشيد مجموعة قصص: البارقة  العنزي ، فالح

XG 16817 2006ـ أشقير، .ديوان العنقري ، 

عبد الرحمان 

XG 17420بن محمد 2009ـ الرياضز،.ديوان العنقري ، 

عبد الرحمان 

XG 18316بن محمد البنية العميقة في الدرس اللساني 

المقولة و اإلجراء: العربي 

العنبكي ، 

آالء علي عبد 

XG 17422هللا دراسة في تأويالته : الشعر الجاهلي 

النفسية والفنية

العنكبي ، 

سعيد حسون

XG 17354 معجم التصحيحات اللغوية المعاصرة العنكبي ، 

غازي جاسم

XG 16215 في بنية األمثال العربية القديمة 

مساهمة في إنشائية أدب )ودالالتها 

(األمثال

العوادي ، 

الحبيب
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 15840 قراءة في : تجليات الشعر الصوفي 

األحوال والمقامات

عودة ، أمين 

يوسف

XG 16088 ...ليس لي ما أقول العوري ، 

XG 18590حسين شعر: قصائد الثورة ... قصائد الوفاء  العوري ، 

XG 16302حسين مقدمة في فقه اللغة العربية عوض ، 

XG 16772لويس الشيخ أحمد رضا العاملي لغويا عوض ، 

محمد سماحة 

XG 17897محمد رزق نشأة المذاهب الكالمية فرقة الجهمية

بحث جامعي لنيل شهادة: نموذجا 

الكفاءة

العوني 

(لمياء)

XG 17426 2.ج..صورة المرأة في القصة السعودية  العوين ، 

محمد بن عبد 

XG 18037هللا مدخل إلى علم األسلوب  ؛ يليه اللغة و

اإلبداع  ، مبادئ علم األسلوب العربي

(شكري)عياد 

XG 18362 أدب الخيال العلمي عياد ، محمد 

الهادي

XG 18379 الخصائص األسلوبية للخطاب العلمي

في التراث العربي

عياد ، محمد 

الهادي

XG 17295 الرجل العاري العيادي ، ابو 

XG 16785بكر قصص: حقائق الترحال  العيادي ، أبو 

XG 18626بكر مجموعة قصصية: أحالمنا  العياري ، 

XG 18078يونس مسرحية: تعليمات  العياري ، 

XG 17875يونس ثورة و أشواق العياري ، 

XG 18079يونس حكايات زمن جديد العياري ، 

XG 18522يونس زمن الكراسي الحمراء العياري ، 

XG 17876يونس رواية: سنوات العشق  العياري ، 

XG 18523يونس قضايا و مواقف:في األدب و الفن  العياري ، 

XG 18613يونس الشعر الجاهلي و:في األدب و الفن 

األندلسي نموذجا

العياري ، 

يونس

les vyants= المبصرون  العوني 

(لمياء)

XG 17883
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG17979 مجموعة قصصية: قلم من باريس  العياري ، 

XG 17878يونس ماندولين العياري ، 

XG17980يونس رواية: و كانت الثورة  العياري ، 

XG 18387يونس اإلستلزام الحواري في التداول اللساني

من الوعي بالخصوصيات النوعية: 

للظاهرة إلى وضع القوانين الضابطة لها

العياشي ، 

أدراوي

XG 18499 األسلوبية و تحليل الخطاب عياشي ، 

XG 18402منذر الكتابة الثانية و فاتحة المتعة عياشي ، 

XG 18588منذر مساهمة: قراءة على هوامش السرد 

في إنشاء المعرفة الروائية

عياشي ، 

منذر

XG 16747 ....على قلق عيتاني ، 

XG 16079حسام النحو المصفّى العيد ، محمد

XG 17186 رواية: ركام  عيد ، هدى

XG 18628 في حجاج النص الشعري عيد ، محمد 

عبد الباسط

XG 18611 قراءة في علوم: النص و الخطاب 

القرآن

عيد ، محمد 

عبد الباسط

XG 17955 سيرة: أرق الروح  العيد ، يمنى

5373 تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج 

البنيوي

العيد ، يمنى

XG 17854 المتخيل و بنيته الفنية: الرواية العربية  العيد ، يمنى

XG 16492 في مفاهيم النقد وحركة الثقافة العربية 

دراسة وحوارات: 

العيد ، يمنى

XG 17273 األبعاد التأويلية والمفهومية للداللة

المعجمية

عيساوي ، 

عبد السالم

XG 18614 الداللة بين النظامي و العرفاني عيساوي ، 

عبد السالم

XG 18192 قضايا المعنى في البنية النحوية عيساوي ، 

عبد السالم
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 17271 :البرنامج المختصر في علوم اإلعراب 

السنوات األولى من نظام إمد

               ،،

،،

XG 15722 التأريخ النصي للنحو العربي من خالل 

مفهوم االضافة

               ،،

،،XG 17495 : العالقات المعنوية في البنية النحوية 

مقاربة لسانية

               ،،

،،XG 16319 : الترجمة في خدمة الثقافة الجماهيرية 

دراسة: تطورها - تاريخها

العيسى ، 

سالم

XG 16523 مقاربات لمدونات المناقب : كتاب الّسير 

والتراجم واألخبار

عيسى ، لطفي

XG 16918 أثر القراءات القرآنية في الفهم

ز..اللغوي

عيسى ، 

محمد مسعود 

XG 16004علي حسن صورة الرجل في القصة القصيرة في 

هـ1390المملكة العربية السعودية 

العيسى ، 

منال بنت عبد 

XG 17474العزيز مأساة لم تنته: المرأة والخطيئة األولى 

بعد

عيسى ، 

XG 17560يحيى أحمد :في مناهج تحليل الخطاب السردي 

دراسة

عيالن ، عمر

XG 17345 عندما تستيقظ الرائحة غالي ، دنى

XG 18452 النزعة اإلنسانية في مؤلفات ابن المقفع غازي ، 

XG 2520محمد فريد تقاليد الفروسية عند العرب غالي ، 

واصف 

XG 17042بطرس النظرية اللسانية والداللة العربية

مبادئ وتحاليل جديدة: المقارنة 

غاليم ، محمد

XG 16255 معلومات : من ذاكرة كابتن طيار 

ومواقف وأحداث

الغامدي ، 

سعيد عيد

XG 18469 : الحجاج في قصص األمثال القديمة 

مقاربة سردية تداولية

الغامدي ، 

عادل بن علي

XG 15960 وجهة البوصلة الغامدي ، 

XG 16626نورة قراءة في : تداول المعاني بين الشعراء 

النظرية النقدية عند العرب

غانم ، أحمد 

سليم
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 16617 الشعر الموضوع والمضطرب النسبة 

في كتاب األغاني ألبي الفرج األصفهاني

غانم ، أحمد 

سليم

XG 15839 خزانة الحكايات الغانمي ، 

XG 16982سعيد مقدمة إلى األدب: ينابيع اللغة األولى 

العربي منذ عصوره حتى حقبة الحيرة

التأسيسية

الغانمي ، 

سعيد

XG 16793 أغاني النساء في بّر الهماّمة غانمي ، 

XG 17145نعيمة تشريح النص الغذامي ، 

عبد هللا محمد

XG 14419 مقاربات حول المرأة : " ثقافة الوهم 

"والجسد واللغة

الغذامي ، 

عبد هللا محمد

XG 15950 حكاية الحداثة في المملكة العربية 

السعودية

الغذامي ، 

عبد هللا محمد

XG 15965 حكاية سحارة الغذامي ، 

عبد هللا محمد

XG 18310 الوساطة بين المتنبي )الذاتية في كتاب 

(و خصومه

الغرابي ، 

XG 15957الجياللي القصيدة والنص المضاد الغذامي ، 

عبد هللا محمد

XG 18471 دراسة في : البالغة و اإليديوليوجيا 

أنواع الخطاب النثري عند ابن قتيبة

الغرافي ، 

مصطفى

XG 17792 النبوءة في الشعر العربي الحديث من 

دراسة ظاهرتية : 1947-1970

الغرباوي ، 

رحيم عبد 

XG 18028علي فرحان جدلية األصالة و المعاصرة في أدب 

المسعدي

الغريبي ، 

XG 16211خالد قراءات في أعمال )النص واالختالف 

(محمد حيزي الروائية

الغرسلي ، 

أحمد

XG 17637 موجهات القراءة اإلبداعية في نظرية 

النقد األدبي عند العرب

غركان ، 

رحمان

XG 17571 تحفة األلباب ونخبة اإلعجاب الغرناطي ، 

أبو حامد 

محمد
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 15760 مصادر دراسة ابن زيدون غزال ، 

عدنان محمد

XG 15731 معارضات قصائد ابن زيدون غزال ، 

عدنان محمد

XG 17675 ديوان الغزالي ، أبو 

XG 17093حامد االسس النظرية: قصيدة النثر العربية 

والبنيات النصية

الغزالي ، عبد 

القادر

XG 17917 الشعرية العربية التاريخية و الرهانات الغزالي ، عبد 

القادر

XG 18294 قراءة: الصورة الشعرية و أسئلة الذات 

في شعر حسن نجمي

الغزالي ، عبد 

القادر

XG 3045 جّدد حياتك الغزالي ، 

XG 17554محمد من أحلى القصائد : أيظن؟ وأخواتها 

...المغناة لنزار قباني

الغزاوي ، 

عبد القادر

XG 18369 األدب التونسي و أعالمه في العهد 

(ه1115-982 )التركي 

الغزي ، 

الهادي بن 

XG 16081حمودة شعر: كالليل أستضيء بنجومي  الغّزي ، محّمد

XG 15968 حداثة بال جذور

XG 18625 قراءة في نصوص : عيوننا األخرى 

حديثة

الغّزي ، محّمد

XG 17149 مزاج المدن غصوب ، مي

XG 17889 معنى الفاعلية و دالالته المرجعية من 

خالل شرح الكافية لألستربادي

الغضاب 

،فرج محمد

XG 17528 قراءات في الشعر العباسي: ثراء النص  الغضنفري ، 

منتصر عبد 

سلطة اللغة بين فعلي التأليف و التلقي XGالقادر غفيري ، 

XG 16577خديجة : اللسانيات في الثقافة العربية الحديثة 

حفريات النشأة والتكوين

غلفان ، 

مصطفى

Page 113



االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 16499 رؤية غوته لإلسالم : النور والفراشة 

ولألدبين العربي والفارسي مع النص 

الكامل للديوان الشرقي

غوته ، 

يوهان 

XG 16209فولغانغ : من صالحية دمشق إلى نيويورك 

سيرة رجل مكافح

غيبة ، حيدر

XG 15980 خطط الغيطاني الغيطاني ، 

XG 16035جمال الدفتر ...الدفتر الثالث : دفاتر التدوين 

الخامس

             ،،

،،XG 10997 نثار . الدفتر الخامس : دفاتر التدوين 

المحو

             ،،

،،XG 9915 الزيني بركات              ،،

،،XG 10997 األسفار الثالثة: كتاب التجليات               ،،

،،XG 17924 من : لغة النزاع في القضايا الدولية 

منظور اللسانيات اإلدراكية و التداولية 

و الحجاجية

الغيلي ، عبد 

المجيد محمد 

XG 17861علي شبه جزيرة : مهدها : اللغة العربية 

اصلها و – العرب : العرب أصحابها 

تطورها

الفاخوري ،

حنا

XG 18178 محاضرات في فلسفة اللغة فاخوري ،

XG 18181عادل الحج إلى الينابيع فاستوالنزا

XG 16506(ديل) أزمة اللغة العربية في المغرب بين 

اختالالت التعددية وتعثرات الترجمة

الفاسي

عبد)الفهري 

XG 16435(القادر حوار اللغة الفاسي

عبد)الفهري 

XG 16706(القادر أزمة اللغة العربية في المغرب بين

"الترجمة"اختالالت التعددية وتعثرات 

             ،،

،،

XG 16708 دراسات: ذّرات اللغة العربية وهندستها 

استكشافية أدنوبة

             ،،

،،

XG 17397 اللسانيات المقارنة واللغات في المغرب              ،،

،،XG 17063 حوار مع شعر عبد: القيتارة والمغني 

العزيز محي الدين خوجة

فاضل ، جهاد

XG 16732 دراسة في شعر عبد: المنارة والبحار 

العزيز محي الدين خوجة

فاضل ، جهاد
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 16130 بعد المطر دائما هناك رائحة بنت"فاطمة 

"السراة

XG 18036 الرواية و تحرير المجتمع (أماني)فؤاد 

XG 16030 ثورة الجزائر في ابداع شعراء مصر فتح الباب ،

XG 18027حسن : التعبير اإلصطالحي في اللغة العربية 

دراسة لغوية

(هدى)فتحي

XG 16765 قالئد العقيان ومحاسن األعياان الفتح بن 

خاقان 

XG 16082اإلشبيلي صهاريكا والذاكرة المفّخخة الفّجاري ،

XG 18478مختار أسس المعجم المصطلحي التراثي فجر، محمد

XG 15913خالد قراءة نقدية في الشعر العربي المعاصر فخري

عمارة ،

XG 17671إخالص الشابي بين الرومنطيقية والواقعية الفخفاخ ، 

XG 18351فؤاد القمع السياسي و تجلياته في نماذج

مختارة من الرواية العربية الحديثة

فّراج ، عفيف

XG 16936 دراسة: المرأة بين الفكر واإلبداع  فّراج ، عفيف

XG 17166 شعر: عروس البحر  فرحات ، 

XG 15770فوزية هيكل وبؤس الصراحة الفرزلي ، 

XG 18303سليمان دراسة في السرد: حياة النص  فرشوخ ، 

XG 16840أحمد رواية: المركب  فرمان ، 

غائب طعمة

XG 17164 رواية: النخلة والجيران  فرمان ، 

غائب طعمة

XG 16222 بحوث ورؤى في النقد واألدب الفريجات ، 

XG 17043عادل بحوث ورؤى في النقد واألدب الفريجات ، 

XG 17098عادل الحضارات: الجنس في العالم القديم 

الشرقية

فريشاول ، 

XG 16433بول بالغة الخطاب وعلم النص (صالح)فضل 

XG 17914 مناهج النقد المعاصر (صالح)فضل 
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 16937 التمثيل الجمالي للحياة في عشرروايات

دراسة: عربية 

             ،،

،،

XG 17182 دراسة سيميولوجية في: شفرات النص 

شعرية القص والقصيد

             ،،

،،

XG 18056 طراز التوشيح  قراءة نصية حرة (صالح)فضل 

XG 

16432(1-2)

علم األسلوب والنظرية البنائية              ،،

،،

XG 17636 دراسة: في النقد األدبي               ،،

،،XG 16434 منهج الواقعية في اإلبداع األدبي              ،،

،،XG 16734 اسمي سلمى الفقير ، فادية

XG 16611 منشور الهداية في كشف حال من اّدعى 

العلم والوالية

الفكون ، عبد 

الكريم

XG 16166 الشابي ، جبران : الرومنطيقية العربية 

، ايليا أبو ماضي ، علي محمود طه

الفالّح ، 

الشاذلي

XG 17842 ...أنا هنا ...وطن النجوم  فليس ، محمد 

الصالح

XG 17388 عصره: العالمة محمد رشيد رضا 

وتحدياته، منهجه االصالحي

الفهداوي ، 

خالد سليمان

XG 17262 المتلقي في منهاج البلغاء وسراج

األدباء لحازم القرطاجني

فوراري ، 

تسعديت

XG 16850 دراسات في القصة والرواية فوغالي ، 

XG 17006باديس الزمان والمكان في الشعر الجاهلي فوغالي ، 

XG 16539باديس الدراسات : تاريخ حركة االستشراق 

العربية واالسالمية في أوروبا حتى 

بداية القرن العشرين

فوك ، يوهان

XG 16561 مالحظات : الحجاج في المقام المدرسي 

..حول تعليم الحجاج في المرحلة الثانية 

فونراد 

صكوحي ، 

XG 16751كورنيليا أخبارهم وأشعارهم: شعراء الرّدة  الفياض ، 

تماضر عبد 

القادر
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 18636 النظرية: من التفكيك إلى التأويل 

موت- مفهوم الكتابة - النقدية األدبية 

المؤلف

الفيا ، عبد 

المنعم عجب

XG 17329 إرادة التأويل ومدارج معنى الشعر فيدوح ، عبد 

XG 16049القادر رواية: توبة وسلي  الفيصل ، مها 

XG 16048محمد رواية: سفينة وأميرة الظالل  الفيصل ، مها 

XG 16855محمد بحث في الجذور: ألقاب الشعراء 

النظرية لشعر العرب ونقدهم

الفيفي ، عبد 

هللا بن احمد

XG 16040 الصورة البصرية في شعر العميان 

دراسة نقدية في الخيال واالبداع

الفيفي ، عبد 

هللا بن أحمد 

XG 16091المعامري منعة من أيام قرية الجبل الفياللي ، 

XG 18643مصطفى مفاهيم و تجليات: التعالي النصي  الفياللي ، 

نور الدين

XG 16207 سيرة : من عنيزة إلى وول ستريت 

حياة سليمان الصالح العليان

فيلد ، مايكل

XG 17624 : الرواية العربية البناء والرؤيا 

مقاربات نقدية

الفيصل ، 

سمر روحي

XG 17886 مساهمات : في ذكرى محمد سويسي 

جماعية بمناسبة أربعينيته التي أقامها 

2007 أكتوبر  19ببيت الحكمة يم 

XG 17938 باقة من اهم خطب : في مديح األدب 

XG 18582نوبل الشهيرة الرسائل : في الخطاب السياسي 

السياسية األندلسية خالل القرن الهجري 

دراسة تحليلية: الخامس أنموذجا 

قادا ، عبد 

العالي

XG 17833 رواية: العراء  قادة ، حفيظة

XG 17838 شعر: أتقرى تجاعيد أحالمي  قادرة ، أحمد

XG 17999 بحوث : التحليل الحجاجي للخطاب 

محكمة

قادم ، أحمد

XG 15953 شعر: في مقلة الزمن  القارصي ، 

محمد علي
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 16181 شعر: لؤلؤة المساء الصعب  قاري ، لطيفة

XG 16749 عيون من: التذكرة في علم العربية 

النصوص معربة مشفوعة بفوائد

وتعاليق

قاسم ، محمد 

عبد هللا

XG 16490 البنية االيقاعية في شعر الجواهري قاسم ، مقداد 

محمد شكر

XG 18559 مقاربة : التقبل السينمائي للقص األدبي 

سيميائية تداولية

القاسمي ، 

أحمد

XG 16393 رواية: ؛الطرح 9من  : 3 القاسمي ، 

XG 16392حفيظة مجموعة قصصية: بلهاء أخرى تتحدث  ،،            ،،

XG 16389 قصة- روا: حمامة البرج  ،،            ،،

XG 16390 رواية: رشو النّجم على ثوبي  ،،            ،،

XG 16391 مريم ندر  : 2رشو النجم على ثوبي

رواية: للمصلّي 

،،            ،،

XG 17556 حكايات قروية : 1سيرة الحجر  القاسمي ، 

XG 15776زهراء قصص قصيرة: دوائر األحزان  القاسمي ، 

XG 18441علي ثالث كتب في الرد الحداد القاسمي ، 

XG 16852فتحي التكرارات الصوتية في لغة الشعر القاسمي ، 

XG 16851محمد قضايا أدبية ،،            ،،

XG 15996 أشرعة للوطن والثقافة القاضي ، 

حمد بن عبد 

XG 15855هللا دراسة في : إنشائية القصة القصيرة 

السردية التونسية

القاضي ، 

عمرو

XG 15862 قصص: سوء الظن  ،،            ،،

XG 16461 دراسات في تخييل : الرواية والتاريخ 

المرجعي

القاضي ، 

XG 15846محمد دراسة في الرواية : في حوارية الرواية 

التونسية

القاضي ، 

XG 16379محمد رواية: سطوح وسجون  القايد ، السيدة

XG 17500 األعمال الكاملة قباني ، نزار

XG 772 شعر: األوراق السرسة لعاشق قرمطي  ،،            ،،

XG 17600 شعر: قاموس العاشقين  ،،            ،،
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 18341 ورقات قحة ، شيحة

XG 18647 حوار النص نص الحوار قحطان ، عبد 

الكريم أسعد

XG 10826 قدامة بن   كتاب الخراج وصناعة الكتابة

أبو )جعفر 

XG 18623(الفرج بحوث في علم أصوات العربية و 

تشكيلها

قدور ، أحمد 

XG 18534محمد أوراق مغربية القديمي ، 

XG 17147نواف دراسة في: الحركات في اللغة العربية 

التشكيل الصوتي

القرالة ، زيد 

خليل

XG 18261 عرض للمنهجية: في النحو التحويلي 

التحويلية في أربعة أبحاث

قراس ، 

موريس

XG 17148 دراسة: قراءة أبي عمروبن العالء  القرالة ، زيد 

XG 17306خليل جماليات القصة الحكائية لألطفال في

سورية

قرانيا ، محمد

XG 17331 ظواهر التجديد في قصيدة األطفال في

دراسة: سورية 

،،            ،،

XG 17911 كتاب الخصائص شها)القرافي

ب الدين أبو 

العباس أحمد 

XG 18572(ابن ادريس مختصر: لقط الفرائد من ماء الموائد 

الرحلة العياشية ألبي سالم عبد هللا بن

محمد العياشي

القرشي ، 

سليمان

XG 17097 تقنيات الخطاب البالغي والرؤيا

"دراسات نصية: "الشعرية 

القرعان ، 

فايز عارف

XG 16829 سلطة النص على داالت الشكل البالغي ،،            ،،

XG 16760 دراسات: في بالغة الضمير والتكرار 

في النص العذري

،،            ،،

XG 16854 الموضوعة االستعارية في شعر السياب

الليل نموذجا: 

،،            ،،

XG 18201 مفاهيم و تطبيقات: الشعرية العرفانية 

على نصوص شعرية و حديثة

قريرة ، 

توفيق

XG 16297 العرفاني في اإلصطالح النحوي العربي قريرة ، 

توفيق
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 18157 إطالالت نقدية: في اإلبداع التونسي  القرقوري ، 

XG 16208فؤاد ابن خلدون مرآة الجوكوندا قريسة ، نبيل 

خلدون

XG 16443 مذّكرات وال: سنوات العمر  (عامر)قريعة 

XG 16075 ما يجوز للشاعر في الصورة القزاز ، أبو 

عبد هللا محمد

XG 16365 دراسة في : األبطال وملحمة االنهيار 

روايات عبد الرحمان منيف

القسنطيني ، 

نجوى 

XG 16366الرياحي دراسة في : في نظرية الوصف الروائي 

الحدود والبنى المرفولوجية والداللية

،،            ،،

XG 16367 الوصف في الرواية العربية الحديثة ،،            ،،

XG 17281 خلفياته: باطن الشخصية القصصية 

وأدواته وقضاياه

قسومة ، 

XG 17858الصادق من ديوان الشعر التونسي قشطة ، هشام

XG 16080 سليمان بن صالح الدخيل صحفيا 

ومفكرا ومؤرخا

القشعمي ، 

محمد بن عبد 

XG 15956الرزاق V القصيبي ، 

غازي 

XG 15931الرحمان.ع األسطورة ،،            ،،

XG 16244 قصيدة: األشج  ،،            ،،

XG 15982 بيت ،،            ،،

XG 14728 حكاية حّب ،،            ،،

XG 15964 حياة في اإلدارة ،،            ،،

XG 15946 الخليج يتحدث شعرا ونثرا ،،            ،،

XG 16051 سلمى ،،            ،،

XG 16104 العصفورية ،،            ،،

XG 16103 شعر: عقد من الحجارة  ،،            ،،

XG 16047 للشهداء ،،            ،،

XG 13121 هما ،،            ،،
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 15962 أبو شالخ البرمائي ،،            ،،

XG 13927 اإللمام بغزل الفقهاء األعالم ،،            ،،

XG 17428 الشريعة، : قضايا المرأة العربية 

XG 15824السلطة، الجسد النقاد : المنهج النفسي في النقد الحديث 

المصريون نموذجا

قطوس ، بسام

XG 18010 دراسات : قضايا في الرواية األردنية 

في خطاب األستاذ الدكتور نبيل حداد في 

XG 16180نقد الرواية رواية: قسمة الغرماء  القعيد ، 

 XGيوسف

16089(1-3)

السيرة المفتوحة للنصوص المغلقة القلعة ، خالد 

آغة

XG17895 رسائل إلى رفيقي السلفي القلعي ، 

XG 17894مصطفى كتابة محاورة للمشهد : النقد اإلبداعي 

الثقافي العربي المعاصر

القلعي ، 

مصطفى

XG 18355 اإلنسان و المكان في الشعر العربي 

القديم

القلفاط ، 

XG 16803المنجي دراسة: بنية الصورة في شعر المتنبي 

إنشائية

القلفاط ، 

XG 18356المنجي بحث في المغالطة: مكائد الكتابة 

القصدية و أقنعة المعنى في األدب

القلفاط ، 

المنجي

XG 16547 تأويلية الصورة المبنية على المشابهة 

(صورة الطلل)

القلفاط ، 

XG 16755هشام المتغير األدبي في شروح سقط الزند

ألبي العالء المعري

القلفاط ، 

هشام عيسى

XG 18570 رحلة القلصادي القلصادي ، 

أبو الحسن 

XG 16312علي رواية ؛ تعريب فاطمة : الحياة البسيطة 

األخضر مقطوف

قلوز ، سعاد

XG 16519 وتراث العفاريت... عفاريت التراث  القمني ، سيد

XG 16034 أدب الرحلة في التراث العربي قنديل ، فؤاد

XG 18508 حجاجية الشروح البالغية و أبعادها 

التداولية

قوتال ، 

فضيلة

Page 121



االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 16053 اإلبحار القويز ، 

محمد ناهض

XG 17423 دراسات لجوانب مختلفة : تراث األجداد 

1.ج.من تاريخ مأثوراتنا الشعبية

القويعي ، 

محمد عبد 

XG 15796العزيز بن  في صحبة السلطان قير ، كابرييل

XG 17112 عناصر يونانية في الفكر اللغوي العربي قيرستينغ ، 

XG 18597كيس األدب الحميم في النثر العربي الحديث قيسومة ، 

XG 18586منصور شعرية الحداثة: حداثة الشعر العربي  قيسومة ، 

XG 1627منصور شعر: ساحر القمر  قيسومة ، 

XG 17814منصور الشاعر و البحر قيسومة ، 

XG 18292منصور قصائد رمزية قيسومة ، 

XG 18288منصور مدخل إلى جمالية الشعر العربي الحديث قيسومة ، 

XG 18493منصور مسوخ الليل و تحوالت النهار قيسومة ، 

XG 15695منصور تاريخ األدب العربي قبل االسالم القيسي ، 

نوري حمودي

XG 11125 كتاب كتب الشعراء و ألقابهم ؛ يليه 

كتاب من نسب إلى أمه من الشعراء

XG األسطورة في الشعر الجزائري المعاصر قيطون ، أحمد

XG 18555 الرمز التراثي في الشعر الجزائري 

المعاصر

قيطون ، أحمد

XG 15887 صورة السود في : تمثيالت اآلخر 

المتخيل العربي الوسيط

كاظم ، نادر

XG 15820 بحث في أنماط : المقامات والتلقي 

التلقي لمقامات الهمذاني في النقد 

العربي الحديث

كاظم ، نادر

XG 17021 شرح قواعد اإلعراب البن هشام الكافيجي ، 

محي الدين

XG 16140 االبداع والفكر في شعر الطائيين كبّابة ، وحيد 

صبحي

XG 17254 رواية: حفلة طالق  الكتاب ، 

مصطفى
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG مطارحات منهجية حول األدب و النقد و

عالقتها بالعلوم اإلنسانية

الكتاني ، 

محمد

XG 17381 بحث في جذور النكتة. أدب النكتة 

..الحمصية 

كدر ، جورج

XG 18102 -مقاربة للدرس األدبي : COM: أدب 

الرقمي بالجامعة

فاطمة, كدو 

XG 18087 :الخطاب النسائي ولغة اإلختالف 

مقارنة لألنساق الثقافية

فاطمة, كدو 

XG 16979 بنية الجملة ودالالتها في البالغة كراكبي ، 

XG 16798محمد مقاربة في القول: خطاب ربّات الخدور 

النسائي العربي والمغربي

كرام ، زهور

XG 17019 

(1-8)

إعراب القرآن الكرباسي ، 

محمد جعفر 

الشيخ ابراهيم

XG 15814 مجالس األدب في بغداد الكرخي ، 

حسين حاتم

XG 18634 المقاربة اإلدماجية : في تعليمية العربية 

سندا نظريا و المقطع التعليمي اإلدماجي 

طريقة في التنفيذ

كردي ، عبد 

العزيز

XG 16275 نحو حوار حواري من : المشكالية 

الصوت المفرد إلى األصوات المتعددة

الكردي ،

وسيم

17809 و جهوده اللغوية و : الشريف المرتضى 

النحوية

الكرعاوي ،

سعاد كريدي

XG 17060 في السياسة: حديث الذكريات 

والديبلوماسية والمرأة

كرم ، جهاد

XG 17828 جماليات النص القرآني: بالغة النور  كرماني ، نفيد

XG 15708 أبحاث ومقاالت كرو ، أبو 

القاسم محمد

XG 15716 العالم : أحمد التيفاشي القفصي 

الموسوعي واالجتماع

،،            ،،

XG 15719 إضافات- صور : تراجم قصيرة  ،،            ،،
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 16218 ذكرى العالمة ابن خلدون أكبر عبقرية 

تونسية في التاريخ

،،            ،،

XG 15720 ...(قرنا11في )شعراء قفصة  ،،            ،،

XG 15734 شوقي وابن زيدون في نونيتهما ،،            ،،

XG 9845 العرب وابن خلدون ،،            ،،

XG 15912 الشعر ومرايا : ثياب االمبراطور 

الحداثة الخادعة

كريم ، فوزي

XG 18281 بالغة السرد في الرواية العربية الكريوي ،

XG 15715إدريس علي بن المقرب العيوني  حياته وشعره 

في المصادر والمراجع العربية : 

واألجنبية

كزارة ، صالح

XG 18326 كتاب أدب النديم كشاجم ، أبو 

XG 18091الفتح بعض األسس النظرية : النحو التوليدي 

و المنهجية

كمال ، 

رشيدة العلوي

XG 18013 الشعري في روايات احالم مستغانمي كمون ، زهرة

XG 17504 النقد االنطباعي لدى النقاد السعوديين الكناني ، ظافر

XG 17539 أخبار قضاة مصر الكندي ، أبو 

عمر محمد 

XG 17028بن يوسف شعر وفلسفة: الراحل على غير هدى 

عرب ما قبل االسالم

الكندي ، سالم

XG 

16468(1-2)

الشعر العماني في القرن العشرين الكندي ، 

محسن بن 

XG 16349حمود الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث 

(السيّاب ونازك والبياتي)

كندي ، محمد 

علي

XG 16716 في لغة القصيدة الصوفية كندي ، محمد 

XG 18305علي الشعرية المعاصرة: التخييل القصصي  كنعان ، 

شلوميت 

XG 17827ريمون :أدب المقاومة في فلسطين المحتلة 

1948-1966

كنفاني ، 

XG 18059غسان أرض البرتقال الحزين كنفاني ، 

XG 15780غسان من جماليات إيقاع الشعر العربي كنوان ، عبد 

الرحيم

Page 124



االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 16437 النبوغ المغربي في األدب العربي عبد )كنّون 

XG 17257(هللا تيتانيكات افريقية كهال ، أبو 

بكر حامد

XG 15912 أبحاث في بالغة القرآن الكريم الكّواز ، 

XG 16133محمد كريم األسبوع األخير كوثراني ، 

XG 17168هالة استديو بيروت كوثراني ، 

XG 16374هالة من أساطير الصحراء الكوني ، 

XG 18535ابراهيم رواية: فرسان األحالم القتيلة  الكوني ، 

XG 18642ابراهيم بنية اللغة الشعرية كوهن ، جان

XG 18444 نظرية في الشعرية: الكالم السامي  كوهن ، جان

XG 17197 ديوان كوكبة السعودية من شعر الكويتي ، 

زين العابدين

XG 17009 مقارنة): أدونيس وشاعرية األصول 

(تأويلية

الكيالني ، 

XG 18016مصطفى اإلنسان هذا الكائن المتعدد األبعاد

مقاالت في الثقافة و الوجود....

الكيالني ، 

مصطفى

XG 17837 ...رغبة بال أجنحة و مقاالت أخرى  الكيالني ، 

XG 16786مصطفى رواية: كازينوفج الريح  الكيالني ، 

XG 17836مصطفى رواية: موت واحد ال يكفي  الكيالني ، 

XG 18662مصطفى أتكلم جميع اللغات ، لكن بالعربية كيليطو ، عبد 

الفتاح

XG 17963 أنبؤني بالرؤيا كيليطو ، عبد 

الفتاح

XG 15850 حصان نيتشه كيليطو ، عبد 

الفتاح

XG 16531 مفهوم المؤلف في: الكتابة والتناسخ 

الثقافة العربية

،،            ،،

XG 17272 من شرفة ابن رشد ،،            ،،

XG 18248 عبد الفتاح كيليطو متاهات الكتابة

Page 125



االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 15694 نصوص : مقامات ورسائل أندلسية 

ودراسات

الجرانخا ، 

فرناندودي 

الشنتمري

XG 17514 مجموعة قصصية...: أخافمن  لبصير ، 

XG 18088لطيفة الجنس الملتبس: سيرتهن الذاتية  لبصير ، 

XG 16704لطيفة الشعر: سوسيولوجيا الغزل العربي 

العذري نموذجا

لبيب ، الطاهر

XG 17146 رشيد الذوادي أديب من تونس لبيب ، حسني 

XG 17160سيد خصائص الرأس الفعلي وظواهر من

انتظام المعجم

اللحياني ، 

XG 17829سرور :الرأسية العاملية في اللسان العربي 

مقاربة نحوية ألشكال تمثيل البنى

اللسانية

اللحياني ، 

سرور

XG 18012 :تغريبة العبدي المشهور بولد الحمرية 

رواية

عبد )لحبيبي 

(الرحيم

XG 18307 خبز و حشيش و سمك عبد )لحبيبي 

(الرحيم

XG 18542 نظرية اإلستعارة في التراث البالغي

العربي

عبد )لحويدق 

(العزيز

XG 17150 األب في الرواية العربية المعاصرة لشريم ، 

عدنان علي

XG 17118 األنماط اإليقاعية لألرجوزة في الشعر

العربي

لعرج ، 

XG 17919المهدي بنية األرجوزة و جمالية تلقيها عند

العرب

لعرج ، 

XG 16834المهدي مستويات األداء الدرامي عند رواد شعر

التفعيلة

لعكاشي ، 

XG 16753عزيز االتجاهات ،: البحوث اللغوية واألدبية 

المناهج واالجراءات

لعيبي ، هادي 

نهر

XG 16764 اللسانيات االجتماعية عند العرب لعيبي ، هادي 

XG 17677نهر أسئلة التطور الذاتي : اللغة العربية 

XG 18107والمستقبل رحلة اإلنسان و األدب: ربيع تونس  ’ لغتيري

XG 17796مصطفى اللغة و الهوية في الوطن العربي
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 15815 مفاهيم وآليات االشتغال: دينامية الخيال  لكراري ، 

عبد الباسط

XG 

17445(1-3)

ذكريات مشاهير رجال المغرب في العلم 

واألدب والسياسة

كنون ، عبد 

هللا

XG 14320 األعمال الكاملة الكواكبي ، 

عبد الرحمان

XG 17332 مناهج ونظريات : الفكر النقدي األدبي 

ومواقف

لحماني ، 

XG 15512حميد تغيير عاداتنا : القراءة وتوليد الداللة 

في قراءة النص األدبي

،،          ،،

XG 17892 المباحث البالغية عند الزمخشري من 

خالل تفسير الكشاف

لطروش 

،الشارف

XG 18166 مقاربات في المفهوم و : التداولية 

التأصيل

لمطوش ، 

 XGمحمد

15778(1-5)

رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار 

في غرائب األمصار وعجائب األسفارا

اللواتي ، 

شمس الدين 

أبو عبد هللا 

XG 16751محمد -1800: الحركة األدبية في دمشق 

1918

لوقا ، اسكندر

XG18057 مبادئ التداولية جيوفر’ليتش

XG 16645ي رحالة وكتاب مصريون إلى فرنسا في 

القرن التاسع عشر

لوقا ، أنور

XG 18323 الترجمة و إعادة الكتابة و التحكم في 

السمعة األدبية

لوفيفر ، 

XG 16174أندريه مذكرات بطل الريف األمير عبد الكريم

1927الخطابي 

ماثيو ، روجر

XG 16965 أي ذاكرة تفكيك ماجدولين ، 

XG 18546ثريا الرؤية و القناع ماجدولين ، 

XG 18108ثريا السرد و السرديات في أعمال سعيد

حوارات- شهادات -دراسات : يقطين 

ماجدولين ، 

شرف الدين

XG 16057 الصورة السردية في الرواية

قراءة في التجليات: السينما ..القصة..

النصية

ماجدولين ، 

شرف الدين
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 18621 تفاصيل و تجليات:قارئ الرواية  ماجدولين ، 

شرف الدين

XG 17943 العقل الشعري  )الماجدي 

 XG(خزعل

18267(1-2)

األدب في وادي الرافدين: كتاب انكي 

2-1ج

 )الماجدي 

(خزعل

XG 18488 تجربة األسر و أبعادها الشعرية عند

أبي فراس الحمداني و المعتمد بن عباد

مواطن اإلئتالف و اإلختالف: 

الماجري 

،خطوية

XG 13680 أعمال مهداة : في مفترق الكلمات 

لألستاذ الطيب البكوش

الماجري ، 

؛ صالح

XG 18111مشرف مرثية أطفال : هم اآلن يكنسون الرذاذ 

الشوارع

ماجن ، بن 

XG 16290يونس كتاب أخبار الحالّج أو مناجيات الحالّج 

وهو من أقدم األصول الباقية في سيرة 

الحسين بن منصور الحالج

ماسينيون ، 

لويس

XG 17400 الداللة النحوية في كتاب المقتضب

للمبرد محمد بن يزيد

الماضي ، 

سامي

XG 16701 إيضاح المبعم من المية العجم الماغوسي ، 

أبو جمعة 

XG 16925سعيد األرجوحة الماغوط ، 

XG 17126محمد البدوي األحمر ،،            ،،

XG 15803 سأخون وطني ،،            ،،

XG 15791 نصوص جديدة...: شرق عدن غرب هللا  ،،            ،،

XG 17253 رواية: خطايا  مانع ، إلهام

XG 16251 ذكريات عمر أكلته الحروف المانع ، نجيب

XG 16657 أدب الدنيا والدين الماوردي ، 

أبو الحسن 

علي بن 

محمد بن 
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 18175 عبد هللا الفرج : مئوية الرحيل و الميالد 

(2001-1901 )و امين نخلة 

XG 11695 كتاب أدب الدنيا والدين ،،            ،،

XG 17465 العشاق الثالثة مبارك ، زكي

XG 18638 دراسة : العجب في أدب الجاحظ 

سيميائية في كتاب الحيوان

مبارك ، 

فاطمة

XG 16316 مقاالت في العربية المبارك ، 

XG 16318مازن نحو وعي لغوي ،،            ،،

XG 16520 نظرات وآراء في العربية وعلومها ،،            ،،

XG 3595 دراسة : فقه اللغة وخصائص العربية 

تحليلية مقارنة

المبارك ، 

XG 15818محمد : الظاهر اللغوي في الثقافة العربية 

دراسة في المنهج الداللي عند العرب

المبارك ، 

ناصر

XG 18340 في السيرة الذاتية : أحفاد سارق النار 

الفكرية

المبخوت ، 

XG 16069شكري االستدالل البالغي المبخوت ، 

XG 16102شكري إنشاء النّفي وشروطه النّحوية الّداللية ،،            ،،

XG 16995 توجيه النفي في تعامله مع الجهات

واألسوار والروابط

،،            ،،

XG 18340 في السيرة الذاتية: أحفاد سارق النار 

الفكرية

المبخوت ، 

XG 18257شكري النص و متقبله في: جمالية األلفة 

التراث النقدي

المبخوت ، 

XG 16711شكري مراجعات: دائرة األعمال اللغوية 

ومقترحات

،،            ،،

XG 16710 االستدالل البالغي ،،            ،،

XG 18006 رواية: الطلياني  المبخوت ، 

XG 18255شكري باغندا المبخوت ، 

XG 18358شكري السيرة الذاتية في: الزعيم و ظالله 

تونس

المبخوت ، 

XG 18339شكري السيرة: سيرة الغائب سيرة اآلتي 

الذاتية في كتاب األيام لطه حسين

المبخوت ، 

شكري

XG 18109 :الخطاب و خصائص اللغة الغربية 

دراسة في الوظيفة و البنية و النمط

المتوكل ، 

أحمد
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 18502 مقاربة وظيفية: الخطاب االموسط 

موحدة لتحليل النصوص و الترجمة و

تعليم اللغات

المتوكل ، 

أحمد

XG 18418 المحموالت الفعلية: قضايا معجمية 

المشتقة في اللغة العربية

المتوكل ، 

أحمد

XG 17005 مسائل النحو العربي في قضايا نحو

الخطاب الوظيفي

المتوكل ، 

XG 15781أحمد الوظيفية بين الكلية والنمطية المتوكل ، 

XG 18431أحمد : الوظائف التداولية في اللغة العربية 

المقاربة المعيار

المتوكل ، 

XG 18269أحمد المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي 

األصول و اإلمتداد: العربي 

المتوكل ، 

أحمد

XG 17505 نفح األريح في ربوع الخليج المثلوثي ، 

XG 18306محمد الصورة في شعر الحداثة المجدوب ، 

عبد الرزاق

XG 18539 الحداثة: في حداثة اإلبداع المغربي 

لدى أحمد المجاطي تصور و إنجاز

المجدوب ، 

عبد الرزاق

XG17224 نظرية الشعر عند الجاحظ المجمعي ، 

مريم محمد

XG 17915 مجالس األنس في الصالت العلمية بين

المغرب و تونس

XG 18237 محاضرات بيت الحكمة

XG 16745 رواية: كنت هناك ... باألمس محافظة ، 

زياد احمد

XG 16590 صغيرة... نجوم  محبك ، أحمد

 XGزياد

16575(1-4)

خالصة األثر في أعيان القرن الحادي 

عشر

المحبّي ،

محمد أمين

XG 16968 فخر الدين: علم الداللة عند العرب 

الرازي نموذجا

محتسب ، 

محي الدين

XG 16139 حلول : مشكالت تعليم اللغة العربية 

نظرية وتطبيقية

محجوب ،

عبّاس
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 17338 آليات إنتاج النص الروائي نحو تصور 

سيميائي

محفوظ ، عبد

اللطيف

XG 18146 افراح القبة محفوظ ، عبد

اللطيف

XG 17385 مقاربة : المعنى وفرضيات اإلنتاج 

سيميائية في روايات نجيب محفوظ

محفوظ ، عبد

اللطيف

XG 18150 الباقي من الزمن ساعة محفوظ ،

XG 18149نجيب تحت المظلة محفوظ ،

XG 18153نجيب ثرثرة فوق النيل محفوظ ،

XG 18015نجيب حضرة المحترم محفوظ ،

XG 18170نجيب حديث الصباح و المساء محفوظ ،

XG 18154نجيب السمان و الخريف محفوظ ،

XG 6458نجيب الطريق محفوظ ،

XG 18152نجيب همس الجنون محفوظ ،

XG 18144نجيب الكرنك محفوظ ،

XG 18151نجيب الفجر الكاذب محفوظ ،

XG 18104نجيب القاهرة الجديدة محفوظ ،

XG 1960نجيب القاهرة الجديدة محفوظ ،

XG 18147نجيب قشتمر محفوظ ،

XG 18128نجيب اللص و الكالب محفوظ ،

XG 18148نجيب ميرامار محفوظ ،

XG 18145نجيب المرايا محفوظ ،

XG 18127نجيب يوم قتل الزعيم محفوظ ،

XG 18575نجيب دراسات في القصيدة : الشكل و الداللة 

العربية

محلو ، عادل

XG 16423 دالالت النص اآلخر في عالم جبرا 

ابراهيم جبرا الروائي

(والت)محمد 

XG 16321 : المحور التجاوزي في شعر المتنبي 

دراسة في النقد التطبيقي

محمد ، أحمد

علي
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 17390 الوحدات السردية في حكايات كليلة

دراسة بنيوية: ودمنة 

محمد ، 

ادريس كريم

XG 18247 الكتابة و الجسد: محمد بنيس 

XG 18258 ببليوغرافيا: محمد بيرم الخامس 

تحليلية مع ثالث رسائل نادرة

XG 17372 حياته وشعره: قيس بن الخطيب  محمد ، جليل 

XG 17315حسن مباحث التشبيه عند اإلمام بدر الدين

الزركشي

محمد علي ، 

عبد الحميد 

XG 18092أحمد دراسة منطقية تعنى: منطق فهم النص 

ببحث آليات فهم النص الديني و قبلياته

محمد ، يحيى

XG 17758 قراءات في: الهاوية . الجسد . النص 

دراسة: ظالل المعاني 

محمود ، 

ابراهيم

XG 18065 جماليات الجسد"زئبق شهريار 

المحظور في الرواية النسوية العربية

محمود ، 

ابراهيم

XG 17617 رؤية لنص مختلف: نقد وحشي  محمود ، 

XG 16921ابراهيم رواية: الحمام ال يطير في بريده  المحيميد ، 

XG 16066يوسف رواية: فخاخ الرتئحة  ،،            ،،

XG 15903 القارورة ،،            ،،

XG 17018 الدكتور زكي نجيب محمود بين الفلسفة

والتراث

المخ ، الحبيب

XG 18093 دخان القصر مختار ، آمال

XG 17384 رواية: انكسار الريخ  المخلوفي ، 

XG 17134أحمد عولمة اللغة والتاريخ وفق المنظور

القرآني

المدّرس ، 

عالء الدين

XG 17355 حوار المساواة في الفكر : النقد النسوي 

واألدب

المدغري ، 

نعيمة هدى

XG 18096 أنواعه و خصائصه : الخطاب الحجاجي 

، قراءة في كتاب المساكين ل 

"الرافعي"

مدقن ، هاجر
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 17306 أعمال : مدونات النصوص القديمة 

المستشرقين واألركيولوجيين

XG 16128 مجموعة قصصية. : جمرات تأكل العتمة المديهش ، 

XG 18640منى دراسات في السرد : تحت شمس النص 

العربي الحديث

المديني 

(أحمد)

XG 17946 تحوالت النوع في الرواية العربية بين 

مغرب و مشرق

المديني 

XG 18549(أحمد) دراسات في : رؤية السرد فكرة النقد 

أدبنا المعاصر

المديني 

 XG(أحمد)

16602(1-2)

سلك الّدرر في أعيان القرن الثاني عشر المرادي ، 

محمد خليل

XG 16320 : التحليل السيميائي للخطاب الشعري 

تحليل باإلجراء المستوياتي لقصيدة 

شناشيل ابنة الحلبي

مرتاض ، 

عبد الملك

XG 16300 مقاربة سيميائية: السبع المعلقات  مرتاض ، 

عبد الملك

XG 16190 جورج حاوي في حوارات عن الماضي 

والحاضر والمستقبل

مرتضى ، 

يوسف

XG 16197 جورج حاوي كما يرويه األصدقاء مرتضى ، 

XG 18467يوسف أناشيد الجنوب التونسي الغنائية 

(دراسة و نصوص)الشعبية 

مرتي ، بول

XG 16908 10الزنزانة رقم : تزممارت  المرزوقي ، 

XG 16258أحمد قصة من التراث : الجازية الهاللية 

الشعبي

المرزوقي ، 

XG 17223محمد رواية: مخالب المتعة  مرشيد ، 

XG 15735فاتحة شعر: ورق عاشق  مرشيد ، 

XG 16999فاتحة الوعغي الجمالي عند العرب قبل االسالم المرعي ، 

 XGفؤاد

16548(1-2)

فهرسة المسّماة العوائد المزرية بالموائد المرغتي ، 

أبو عبد هللا 

XG 17543محمد بن  نساء حاكمات في : سلطانات منسيات 

بالد االسالم

المرنيسي ، 

XG 15879فاطمة شهرزاد ترحل إلى الغرب ،،            ،،

XG 17056 شهرزاد ليست مغربية ،،            ،،
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 17434 الجنس كهندسة: ما وراء الحجاب 

اجتماعية

،،            ،،

XG 17141 نساء على أجنحة الحلم ،،            ،،

XG 16421 هل أنتم محضنون ضد الحريم ؟ نص

اختيار للرجال الذين يعشقون النساء

،،            ،،

XG 16540 دراسات في الفكر واألدب مرّوة ، حسين

XG 17614 قراءة جمالية في : شطايا الماس 

"رسائل حب باألزرق الفاتح"نصوص 

مزاحم ، 

مصطفى

XG 16487 تمثيالت اآلخر في أدب قبل االسالم المزروعي ، 

فاطمة حمد

XG 17004 المنافرات في أدب قبل االسالم ،،            ،،

XG 16052 مفارق العتمة المزيني ، 

محمد عبد هللا

XG 16975 جماليات الموت في شعر محمود درويش المساوي ، 

عبد السالم

XG 17918 مجموعة: مسارات المعرفة األدبية 

أبحاث مهدات إلى روح المرحوم علي

XG 17935جواد الطاهر :الموت المتخيل في شعر أدونيس 

دراسة

المساوي ، 

عبد السالم

XG 15861 قصص: ترانت سيس  مستظرف ، 

XG 16364مليكة األدب وخطاب النقد المسدي ، 

عبد السالم

XG 16973 التفكير اللساني في الحضارة العربية ،،            ،،

XG 18246 العرب و اإلنتحار اللغوي المسدي ، 

عبد السالم

XG 16715 العربية واإلعراب ،،            ،،

XG 16713 مباحث تأسيسية في اللسانيات ،،            ،،

XG 

15060(1-4)

األعمال الكاملة المسعدي ، 

محمود
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 7375 ...حدث أبو هريرة قال ،،            ،،

XG 11867 السد ،،            ،،

XG 17948 مقتطفات من السد ، حدث أبو هريرة 

...قال 

المسعدي

XG 17398(محمود) التنبيه واالشراف المسعودي ، 

أبو الحسن 

علي بن 

XG 16661الحسين مروج الذهب ومعادن الجوهر ،،            ،،

XG 18317 محاوالت في الشأن العمومي: بازارات  المسعودي ،

عبد الحليم

XG 16399 سيرة مكان: أجمل الذنوب  المسعودي ، 

عبد الرزاق

XG 18219 صالة المسعودي ، 

عبد الرزاق

XG 17667 شعر: دعني أمتلىء بك  ،،               

،،XG 17941 ابن األمير و الرسالة النجدية المسعودي 

عبد العزيز )

XG 17634(قائد  تهذيب األخالق وتطهير األعراق مسكويه ، 

أبو علي أحمد

XG 17851 مناهج الدراسات األدبية الحديثة من 

التاريخ إلى الحجاج

مسكين ، 

حسن

XG 15914 شعر: عندما تّساقط األوراق  المسيح ، 

XG 10043خديجة رحلتي الفكرية في البذور والجذور 

والثمار

المسيري ، 

عبد الوهاب

XG 16811 :المتشابه اللفظي في القرآن الكريم 

دراسة نقدية بالغية

مشاهرة ، 

مشهور 

XG 18530موسى  أعمال مهداة: بالغة الخطاب السياسي 

للدكتور سعيد بنكراد

مشبال ، محمد
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 18126 أبحاث مهداة: البالغة و الخطاب 

للدكتور محمد العمري

مشبال ، محمد

XG 17368 جدل التصوير : البالغة والسرد

والحجاج في أخبار الجاحظ

مشبال ، محمد

XG 18326 بالغة النادرة مشبال ، محمد

XG 18472 خطاب األخالق و الهوية في رسائل 

الجاحظ

مشبال ، محمد

XG 18484 نحو مقاربة بالغية : في بالغة الحجاج 

حجاجية لتحليل الخطابات

مشبال ، محمد

XG 18653 أعمال مهداة : بالغة السيرة الذاتية 

للدكتور محمد أنقار

مشبال ، محمد

XG 17448 قراءات : وذاكرة القرى... ابن الروي 

وشهادات وحوار

مشري ، عبد 

العزيز

XG 18637 رواية: أشواك و ياسمين  المصباحي ، 

حسونة

XG 16600 رواية: حكاية تونسية  المصباحي ، 

حسونة

XG رسائل إلى أصدقاء بعيدين المصباحي ، 

حسونة

XG 16014 ..: وأدبيا ... الهادي عرفة شاعرا 

نصوص وذكريات

المصراتي ، 

علي مصطفى

XG 17461 المفّصل في إعراب الجمل مصطفى ، 

XG 17350عمر دراسات في اللغة والنحو مصطفى ، 

عمر يوسف

XG 17383 الدماميني النحوي في ضوء شرحه

لمغني اللبيب

،،            ،،

XG 17008 دراسة مقارنة: أسرار صناعة اللغة  مصطفى ، 

XG 18477محمد المقاربات العرفانية و تحديث الفكر

البالغي

مصمودي ، 

وسيمة نجاح
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 15744 رحلة مطراقي زاده 

، نصوح 

- XG 8205السالحي

8207

ديوان خليل مطران مطران ، خليل

XG 17613 الداللة اإليحائية في الصيغة اإلفرادية مطهري ، 

XG 17065صفية كتاب مشكل الفاظ مقامات الحريري

ومعه نبذ من شرح غريب مقامات

الحريري

المعارفي ، 

ابو طالب عبد 

 XGالجبار

16610(1-4)

الجليس الّصالح الكافي واألنيس الناصح 

الشافي

معافى بن 

زكريا

XG 18451 : المشتقات و دالالتاها في اللغة العربية 

دراسة تطبيقة في القرآن الكريم

معالي،محسن 

محمد

XG 16870 بحث: بالغة القصة القصيرة العربية 

نقدي في التحول والخصائص

معتصم ، 

محمد

XG 16496 بناء الحكاية والشخصية في الخطاب 

الروائي النسائي العربي

،،            ،،

XG 16559 خطاب الذات في األدب العربي ،،            ،،

XG 18336 دراسة تأويلية في : المتخيل المختلف 

الرواية العربية المعاصرة

معتصم ، 

محمد

XG 17615 دراسات نقدية في لغة : اللغة العليا 

الشعر

معتوق ، 

أحمد محمد

XG 17541 دراسة في قضية : نظرية اللغة الثالثة 

اللغة العربية الوسطى

،،            ،،

XG 18567 مع شرح لها: مجموعة الرسائل  المعري ، أبو

العالء

XG 15921 : قراءة جديدة للموشحة األندلسية 

أنشودة الشعب وأغنية الحرية

المعطاني ، 

عبد هللا سالم

XG 17349 وجوه واتجاهات في المسرح معال ، نديم
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 17456 ديوان قلب نابض المعلمي ، 

يحيى بن عبد 

XG 16592هللا : الحروب الصليبية كما لرآها العرب 

رواية

معلوف ، أمين

XG 16792 اقاصيد..: تطير الخطاطيف  المعيزي ، 

XG 16304عادل : المقّدس والمدنّس بين الشعر والخالفة 

"الوليد بن يزيد نموذجا"

معيطة ، أحمد

XG 15717 في : شعراء عبد القيس وشعرهم 

العصرين االسالمي واألموي

المعيني ، 

عبد الحميد

XG 17078 قراءة جديدة: في النقد التطبيقي  مغربي ، 

XG 15882فاروق -1972)الغربة في شعر محمود درويش 

(م1982

مغنية ، أحمد 

محمود جواد

XG 18396 أدب الرحلة في الغرب اإلسالمي من 

القرن الثاني عشر إلى القرن الرابع 

عشر

مغيربي ،

صالح

XG 15943 رحالة الغرب االسالمي من القرن الثاني 

عشر إلى القرن الرابع عشر للميالد

مغيربي ،

صالح

XG 16528 الفلسفة والشعر مفتاح ، عبد 

الهادي

XG 16322 استراتيجية )تحليل الخطاب الشعري 

(التناص

،،            ،،

XG 10843 (تنظير وإنجاز): دينامينية النص  ،،            ،،

XG 

17405(1-3)

– اللغة : مفاهيم موسعة لنظرية شعرية 

الحركة- الموسيقى 

،،            ،،

XG 16562  من القراءة إلى التنظير: النص ،،            ،،

XG 16591 وهي نخبة من: ديوان المفضليات 

قصائد الشعراء المقلين في الجاهلية

وأوائل االسالم

المفضل 

الضبي

XG 18491 :من تحليل الخطاب إلى بناء الخطاب 

رؤية في توظيف اللغة أداة للتغيير و

التطوير

المفلح ، عبد 

هللا بن محمد

XG 16830 اللحظة الجمالية في النقد األدبي مقابلة ، جمال

XG 17450 نظرية التوصيل في الخطاب الروائي 

العربي المعاصر

معيكل ، 

أسماء أحمد

XG 9995 تحليل الخطاب الشعري مفتاح ، محمد
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 16317 جداريات غنائية من زمن : كتاب المدن 

العشق والسفر

المقالح ، عبد 

العزيز

XG 16832 منهج يبويه في االحتجاج بالقراءات

ولها

مقبول ، 

XG 17503إدريس المقدمة الطللية عند النقاد المحدثين مقدادي ، 

زياد محمود

XG 15904 المامّردة مقدم ، مليكة

XG 17888 الحريم اللغوي مقدم ،يسرى

XG 17492 مدخل: المصطلح اللساني المترجم 

نظري إلى المصطلحات

مقران ، 

يوسف

XG 16726 اليهودي الحالي المقري ، علي

XG 

15857(1-2)

كتاب الخطط المقريزية المسماة 

بالمواعظ واالعتبار بذكر الخطط  

...واآلثار

المقريزي ، 

تقي الدين 

XG 18417أحمد الكفاية التفسيرية للنحو العربي و النحو 

من خالل األبنية اإلعرابية : التوليدي 

المشكلة

المكي ، سمية

XG 15813 حياته وشعره: امرؤ القيس  مكي ، 

XG 4890الطاهر أحمد دراسات أندلسية في األدب و التاريخ و 

الفلسفة

مكي ، 

XG 17574الطاهر أحمد يوميات امرأة في السجون السعودية مكي ، عالية

XG 16129 سهم يهمس باسمي المال ، أحمد

XG 16057 دراسة نصية في: التراث والشعر 

تجليات البطل الشعبي

ملحم ، 

ابراهيم أحمد

XG 17029 تشكل: التفكير النقدي وتجوالت الثقافة 

الرؤية في ظل حوار الثقافات

،،            ،،

XG 17096 نحو: الخطاب النقدي وقراءة التراث 

قراءة تكاملية

،،            ،،

XG 16833 سميحة: في تشّكل الخطاب الروائي 

الرؤية والفن: خريس 

،،            ،،

XG 16242 دراسة في : التجربة اإلبداعية 

سيكولوجية االتصال واإلبداع

الملحم ، 

إسماعيل
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 16025 واجهة ومواجهة: الدبلوماسية  الملحوق ، 

عصمت 

XG 18001الحجار أشعار اللصوص و أخبارهم الملوحي ، 

عبد المعين

XG 16359 الراحل الملّوحي ، 

XG 16375مظهر لحظة موت ،،            ،،

XG 9837 الليل الطويل ،،            ،،

XG 16458 مقاالت في الفكر واألدب ): رؤى 

(والسياسة

الملولي ، 

XG 17022رضا شعر: بعيدا عن كثب  الملياني ، 

XG 18100ادريس األسس و: نظرية النحو الوظيفي 

النماذج و المفاهيم

’ مليطان 

XG 16816محمد مقاربات في الخطاب: وهج الّسرد 

السردي السعودي

المناصرة ، 

XG 15828حسين نص مفتوح : اشكاليات قصيدة النثر 

عابر لألنواع

المناصرة ، 

عز الدين

XG 

17299(1-2)

األعمال الشعرية ،،            ،،

XG 17326 نحو منهج : علم التناص المقارن 

عنكبوتي تفاعلي

،،            ،،

XG 18241 دراسة في اساليب : السياق و المعنى 

النحو العربي

المناع ،

عرفات فيصل

XG 16632 دراسة : غريب القرآن البن عباس 

اجتماعية لغوية

المناعي ، 

XG 16090الطاهر مقاربات : في انشائية الشعر العربي 

وقراءات

المناعي ، 

XG 18592مبروك مقاربات : في انشائية الشعر العربي 

وقراءات

المناعي ، 

XG 9880مبروك قلق الشعر و نشيد : أبو الطيب المتنبي 

الدهر

المناعي ، 

XG 18253مبروك الشعر و السحر المناعي ، 

XG 12600مبروك بحث في آليات اإلبداع : الشعر و المال 

الشعري عند العرب من الجاهلية إلى 

 م9/ه3نهاية القرن 

المناعي ، 

مبروك

XG 18591 بحث في آليات اإلبداع : الشعر و المال 

الشعري عند العرب من الجاهلية إلى 

 م9/ه3نهاية القرن 

المناعي ، 

مبروك

XG 18370 مدخال إلى دراسة الشعر : المفضليات 

العربي القديم

المناعي ، 

مبروك
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 17411 الهوية ): مقامات في اللغات والعقليات 

(والتحديث ما بين التذكير والتأنيث

المنبهي ، 

محمد 

XG 15860المدالوي قصص: جزيرة زرقاء  منتسب ، 

XG 17031سعيد رواية: حب بيروتي  مندور ، سحر

XG 18489 الشعر و الخطابة بين أرسطو و ابن رشد منصر ، 

XG 17162بوشعيب رواية: الصفحة الثانية  منصور ، 

XG 16983إلهام حياته وشعره: ابو الشيص االلخزاعي  منصور ، 

زهير أحمد 

XG 16628محمد قصص قصيرة: أسماء مستعارة  منيف ، عبد 

الرحمان

XG 16650 -2001مقاالت : إعادة رسم الخرائط 

2002

،،            ،،

XG 16926 أّم النذور ،،            ،،

XG 10427 هنا ألو شرق المتوسط طرة... اآلن 

أخرى

،،            ،،

XG 16627 الباب المفتوح ،،            ،،

XG 17231 الديمقراطية دائما... الديمقراطية أّوال ،،            ،،

XG 6169 شرق المتوسط ،،            ،،

XG 17185 شرق المتوسط ،،            ،،

XG 16927 عالم بال خرائط ،،            ،،

XG 17268 عروة الزمان الباهي ،،            ،،

XG 16930 قّصة حب مجوسية ،،            ،،

XG 17440 :نظرات جديدة في أدب العراق القديم 

دراسات

مهدي ، 

XG 16998سامي في: اآلخر في الرواية النسوية العربية 

خطاب المرأة والجسد والثقافة

مهيدات ، 

نهال

XG 16475 دقائق التصريف المؤّدب ، 

القاسم بن 

XG 17446(محمد ديوان المؤيد في 

XG 17358الدين قراءات من : الرواية والتحليل النصي 

منظور التحليل النفسي

المودن ، 

حسن
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 18595 جماليات الرمز الديني في الشعر العربي 

المعاصر بين التأصيل و التأويل

الموساوي 

(محمد علي)

XG 17931 : الرمز في الشعر الفلسطيني المعاصر 

معين بسيسو، سميح : قراءة في شعر 

القاسم

الموساوي 

(محمد علي)

XG 15841 مختارات: التراث الثقافي العربي  الموسوي ، 

محسن جاسم

XG 18639 مسارات القصيدة العربية المعاصرة الموسوي ، 

محسن جاسم

XG 16642 كتاب الترجمة في بيت الحكمة موسى ، آمال

XG 12769 بنية القصيدة العربية المعاصرة 

دراسة: المتكاملة 

الموسى ، 

XG 17612خليل جماليات الشعرية الموسى ، 

XG 16588خليل تربية سالمة موسى موسى ، 

XG 16377سالمة فساد األمكنة موسى ، 

XG 17289صبري فساد األمكنة موسى ، 

XG 16260صبري الداللة اإليحائية في الشعر العربي 

الحديث

موقو ، عفاف

XG 15998 رحلة عبر المملكة العربية السعودية 

(1941)1359سنة 

موكي ، 

مارشيللو

XG 17535 كتابات نقدية: عودة النص  المولى ، 

XG 18649قيس مجيد األسطورة الهندية: كريشنا  مونشي ، ك ، 

XG 18001م أشعار اللصوص و أخبارهم الملوحي 

(عبد المعين)

XG 17351 إشتغال آخر للمعنى: مخيلة النص  المولى ، 

XG 15886قيس مجيد "ألف ليلة وليلة"بنية المتخيل في نص  مويقن ، 

XG 7360المصطفى حديث عيسى بن هشام أفترة من الزمن المويلحي ، 

XG 16175محمد حركة الطليعة األدبيّة من خالل رموزها المي ، محمد

XG 16204 مسألة المرأة بين قاسم أمين والطاهر

الحداد

المي ، محمد

XG 16513 النظم اإلبداعي عند الشاعر بدر شاكر 

...تقويمه: السياب 

ميا ، فاخر

صالح
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 

11344(1-2)

مجمع األمثال الميداني، أبو

الفضل أحمد

XG 18156 المصطلح اللساني و تأسيس المفهوم الميساوي ،

XG 12488خليفة ...عربية / فرنسية: مفاتيح الترجمة  الميساوي ،

XG 16110خليفة شعر: مدن تحت الرمل  الميساوي ،

XG 15954فاطمة نيران شهرزاد الميساوي ،

XG 17998فاطمة مروج الذهب و معادن الجوهر المسعودي ،

أبو الحسن

علي بن

XG 18603الحسين أسئلة النقد األدبي العربي الحديث خالل 

العقدين السابع و الثامن من القرن 

الفضاء الثقافي و البناء : العشرين 

المنهجي

ميري ،محمود

XG 14542 اإلنشاء في العربية بين التركيب 

دراسة نحوية تداولية: والداللة 

ميالد ، خالد

XG 18022 أعمال : الداللة النظريات و التطبيقات 

الندوة المهداة الى روح األستاذ عبد هللا 

صولة

ميالد ، خالد

XG 17912 العوالم التخييلية في روايات ابراهيم 

بحث في الطبيعة و : الكوني 

المحتوايات واالسلوب

الميلودي 

(عثمان)

XG 18372 الرواية : الجيران في شرق المتوسط 

 )السياسية بين الفارسية و العربية 

أحمد محمود و عبد الرحمان منيف 

(نموذجا 

ماليري ، يد 

هللا

XG 18171 ذكريات في : أشياء من ذكريات طفولتي 

رواية

مينه ، حنا

XG 17956 رواية: األرقش و الغجرية  مينه ، حنا

XG 17962 رواية: امرأة تجهل أنها امرأة  مينه ، حنا

XG 17961 رواية: شرف قاطع طريق  مينه ، حنا

XG 18060 رواية: الشمس في يوم غائم  مينه ، حنا

XG  رواية: الثلج يأتي من النافذة مينه ، حنا

XG 17190 رواية: عاهرة ونصف مجنون  مينه ، حنّا
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 17960 رواية: النار بين أصابع امرأة  مينه ، حنّا

XG 9552 رواية: نهاية رجل شجاع  مينه ، حنّا

XG 6296 الياطر مينه ، حنّا

XG 17987 ديوان النابغة 

XG 18038الذبياني تداولية الضمني و الحجاج بين تحليل

بحوث و: الملفوظ و تحليل الخطاب 

محاوالت

الناجح ، عز 

الدين

XG 17881 الحجاج في الخطاب القانوني الناجح ، عز 

XG 17651الدين العوامل الحجاجية في اللغة العربية الناجح ، عز 

XG 17654الدين مقاربات ومحاوالت: المطالعة  ،،            ،،

XG 17104 قاموس جبران جبران نّار ، اسكندر

XG 15952 كتاب معاندة: بالفصيح  الناصر ، عبد

هللا محمد

XG 16050 قصص: سيرة نعل  الناصر ، عبد

هللا محمد

XG 18062 رواية: حيث ال تسقط األمطار  ناصر ، أمجد

XG 18262 مقاربة : الهرمينوطيقا و الحجاج 

لتأويلية بول ريكور

ناصر ، عمارة

XG 16641 حسان النغم ناصر ، مها 

XG 16644خيربك : النحو العربي والمنطق الرياضي 

التأسيس والتأصيل

ناصر ، مها 

XG 17652خيربك شعر: العاديات  الناصري ، 

XG 11447طارق أروع ما قيل في الحب و الغزل ناصيف ، 

XG 16805إيميل موسوعة: المعجم المبين  ناصيف ، 

XG 16497جرجس : مدخل إلى حداثة أخرى : أنسنة الشعر 

فوزي كريم نموذجا

ناظم ، حسن

XG 17027 النص والحياة ناظم ، حسن

XG 17670 رواية: فضاء الجسد  نافع ، ثريا

XG 16192 ذيل خطط المقريزي نافع ، عبد 

XG 16690الحميد الرحلة اليابانية إلى الجزيرة العربية

م1939/هـ1358

ناكانو 

(اييجيرو)
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 16612 الخوالد من آراء أبي الريحان البيروني 

...في أسباب التمدن

الناهي ، 

صالح الدين 

 XGعبد اللطيف

16173(1-2)

الشعر الحديث في المغرب العربي ناوري ، 

يوسف

XG 6481(1-

4)

مجمع الذاكرة أو شعراء عباسيون 

منسيون

النجار ، 

ابراهيم

XG 16721 رواية بيروت نّجار ، 

XG 17441إسكندر داللة اللواصق التصريفية في اللغة 

العربية

النجار ، 

أشواق محمد

XG 16217 الجرجاني أمام القاضي عبد الجبار نحو 

رؤية جديدة في قضايا اللغة لدى 

الجرجاني

النجار ، 

سلوى

XG 16623 صورة الغرب في الشعرالعربي الحديث النجدي ، 

XG 16717إيهاب رواية: يوم أشرقت الشمس من الغرب  نجدي ، نديم

XG 16083 ترانيم البردي القديم النخيلي ، آمال

XG16689 رواية: تحت سماء موبنهاغن  النداوي ، 

XG 5417حوراء من: تطور فن القصة القصيرة في مصر

1933 إلى سنة 1910سنة 

النساج ، سيد 

حامد

XG 2235 قصيدة: ملوك حمير وأقبال اليمن  نشوان بن 

سعيد 

XG 17640الحميري يونس بن حبيب نّصار، حسين

XG 5296 دار الباشا نصر ، حسن

XG 16784 رواية: كائنات مجنحة  نصر ، حسن

XG 7892 ليالي المطر نصر ، حسن

XG 5687 رواية: شجرة الدفلى  نصر هللا ، 

XG 16914املي طيف البحتري في ضوء النقد الحديث نصر هللا ، 

XG 16810هاني 1.مج.شواهد القرآن النحوية  نصر هللا ، 

XG 16633..هاني بنية الشكلية : التعريف القاموسي 

وعالقاته الداللية

النصراوي ، 

الحبيب
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 16408 بحث في المستويات : الجاحظ معجميا 

اللغوية

النصراوي ، 

الحبيب

XG 18023 العربية الحديثة في تونس النصراوي ، 

الحبيب

XG 16067 في : الّسردي في الشعر العربي الحديث 

شعرية القصيدة السردية

النصري ، 

فتحي

XG 18184 صور التخيل في الشعر العربي الحديث النصري ، 

XG 16498فتحي قراءة في شعر سعدي : شعرية التخييل 

يوسف

النصري ، 

XG 16232فتحي شعر: الياسمين العنيد  النصيبي ، 

XG 17453نعيمة قراءات في الحداثة : حجر الحروب 

الشعرية

النصير ، 

XG 15970ياسين 2.ج.الرواية والمكان  النصير ، 

XG 17796ياسين قراءات في القصة و : ما يخفيه النص 

الرواية

النصير ، 

XG 18619ياسين رؤية جديدة: الشعرية المكانية  النصير ، 

XG 18403ياسين البنية السردية في الخطاب الروائي 

الجزائري المعاصر

نصيرة ، 

عشي

XG 16980 عاما في االعالم40ذكريات وأسرار 

والسياسة

نظام الدين ، 

XG 18412عرفان نظرية األدب في القرن العشرين

XG 16120 أغنية الرحيل نعماني علي 

رضا ، ليلى

XG 16729 رواية: كانت المدن ملّونة  نعمة ، رجاء

XG 5112 الغربال نعيمة ، 

-XG 6255(1ميخائيل

9)

المجموعة الكاملة نعيمة ، 

ميخائيل

XG 6121 همس الجفون نعيمة ، 

 XGميخائيل

16573(1-2)

الّدارس في تاريخ المدارس النعيمي ، 

عبد القادر بن 

XG 17167محمد رواية: سالّم  نقشبندي ، 

XG 16718هاني ليلة واحدة في دبي ك رواية نقشبندي ، 

هاني
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 18516 نظرية الرغبة و أخواتها نقوري ، 

XG 17252إدريس شكوت نفسي النملة ، 

ابراهيم محمد

XG 16065 عائلة تحمل إسمي النملة ، 

ابراهيم محمد

XG 16940 علم الداللة التطبيقي في التراث العربي نهر ، هادي

XG 16828 شعر الحماسة والحكمة: مع المتنبي  نهر ، هادي

XG 

16935(1-2)

وفقا لمقررات النحو: النحو التطبيقي 

العربي في المعاهد والجامعات العربية

نهر ، هادي

XG 16306 األعمال الشعرية الكاملة النواب ، 

XG 16481مظفر تأهيل الغريب النواجي ، 

شمس الدين 

محمد بن 

XG 16915حسن الصحراء في الشعر الجاهلي النوتي ، 

أحمد موسى

XG 17937 دراسة و قراءات في: بالغة النص 

جماليات السرد الحديث

نور الدين ، 

صدوق

XG 18061 اإليقاعات الثالثة لرواية: نثار الذاكرة 

مجنونة

نور الدين ، 

XG 15782صدوق التحليل السيميائي للخطاب الروائي 

(الداللة-التركيب-البنيات الخطابية)

نوسي ، عبد 

المجيد

XG 15696 الحياة األدبية بإفريقية في العصر 

1.ج.(هـ362-هـ196)الفاطمي 

النيفر ، 

محمد توفيق

XG 16017 القصة القصيرة في المملكة العربية 

السعودية منذ نشأتها حتى عام 

م1964/هـ،1384

الهاجري ، 

سحمى ماجد

XG 15949 تلويحة المد هاشم ، 

نجوى محمد

XG 16310 جواهر األدب في أدبيات وإنشاء لغة 

العرب

الهاشمي ، 

السيد أحمد
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 17304 بحوث ألمانية في األدب العربي القديم الهاشمي ، 

XG 16917بيتر في تراث العقاد" الشعر"مصطلح 

(1964-1889)األدبي 

الهاشمي ، 

عبد الحفيظ

XG 18377 اإلحالة بين اللغة و الخطاب هبيل ، يسر

XG 16862 السرد في مقامات السرقسطي الهدروسي ، 

نورمرعي

XG 16127 رواية: االنتحار المأجور  الهذلول ، آالء

XG 17548 حركة النقد العربي الحديث حول الشعر

دراسة: الجاهلي 

هالل ، ريم

XG 16739 رواية: البردويل  هالل ، عبد 

XG 9780هللا تقويم اللسانين الهاللي ، 

محمد تقي 

قضايا : 1حفيف الكتابة فحيح القراءة الدين

ونصوص تونسية

قضايا نظرية ونصوص عربية :2

XG 16809 بحث في الشعرية: الشعر على الشعر 

العربية من منظور شعر الشعراء على

هـ. شعرهم إلى الق

،،           ،،

XG 16061 وتباريح أخرى " البقر الضحوك"مرثية 

شعر: 

،،           ،،

XG 17230 شعر: الوجه والخطاف  الهمامي ، 

XG 18498منصف تفاعل المبنى و: آليات تحليل الخطاب 

المعنى في الدرس اللغوي العربي

هماني ، عبد 

النبي

XG 18284 دراسة لغوية: جمالية تحليل الخطاب 

)وظيفية لبدائع الفوائد البن قيم الجوزية

(ه751

هماني ، عبد 

النبي

XG 16096 توظيف التراث في الشعر السعودي 

المعاصر

الهندي ، 

أشجان محمد

XG 18479 التألسيس اللغوي للبالغة العربية 

(قراءة في الجذور)

 هنوش ، 

عبد الجليل

XG 

16221(1-2)

الهمامي ، 

الطاهر
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 16336 سليمان الشطي ورلة البحث عن المعنى الهواري ، 

أحمد ابراهيم

XG 16928 الخطاب الديني في الشعر العباسي إلى

نهاية القرن الرابع الهجري

هياجنة ، 

محمود سليم 

XG 17247محمد رواية: الغبار األميركي  الهيتي ، زهير

XG 15852 قضايا في معالجة األبنية االعرابية 

والداللية

الهيشري ، 

XG 18116الشاذلي مناظر و أخالق ريفية: زينب  هيكل ، محمد 

حسين

XG 16692 البنية القصصية في رسالة الغفران الواد ، حسين

XG 18124 حرباء النقد و تطبيقاتها على شعر

التجديد في العصر العباسي

الواد ، حسين

XG 

18050(1-2)

روائح المدينة الواد ، حسين

XG 15766 من األدب واللغة... شيء ،،           ،،

XG 17275 اللغة الشعر في ديوان أبي تمام ،،           ،،

XG 17609 توظيف التراث في الرواية العربية

دراسة: المعاصرة 

وتار ، محمد 

XG 16912رياض شرح الشعر عند العرب من األصول إلى

م20/ هـ14القرن 

الودرني ، 

احمد

XG 17870 نماذج من: كيف أشرح قصيدة قديمة 

شعر المتنبي

الودرني ، 

XG 16348احمد أصول النظرية النقدية القديمة من خالل 

قضية اللفظ والمعنى في خطاب التفسير 

نموذج الطبري: 

،،           ،،

XG 17293 البحتري في ميزان النقد القديم ،،           ،،

XG 16911 المعجم في المغرب العربي إلى بداية

القرن الرابع عشر الهجري

الودغيري ، 

عبد العلي

XG 18494 في راهن الشعر المغربي من الجيل إلى

تأمالت و مقاربات نصية: الحساسية 

الوراري 

،عبد اللطيف

XG 16609 دراسات في التراث : ياقوتة األندلس 

االندلسي

الوراكلي ، 

حسن
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 

15874(1-2)

: 1.االيقاع في الشعر العربي الحديث

خليل حاوي نموذجا

الورتاني ، 

خميس

XG 17570 الرحلة والورثيالنية الموسومة بنزهة

األنظار في فضل علم التاريخ واألخبار

الورثيالني ، 

الحسين بن 

XG 18244محمد دراسة ألثر اللغة في: معنى المعنى 

الفكرو لعلم الرمزية

ورتشاردز ، 

أوغدن

XG 17720 المنجز الشعري في دي: أور المنافي 

قار

ورد ، علي 

XG 18343شبيب دينامية التخييل و: الصورة الروائية 

سلطة الجنس

الورياغلي ، 

مصطفى

XG 17284 :حفريات في الخطاب الخلدوني 

األصول السليفة ووهم الحداثة العربية

الوريمي 

بوعجيلة ، 

XG 18278ناجية بين: زعامة المرأة في اإلسالم المبكر 

الخطاب العالم و الخطاب الشعبي

الوريمي 

بوعجيلة ، 

XG 16945ناجية :1999-1929األدب المغربي الحديث 

دراسة وبيبليوغرافيا

الوزاني ، 

حسن

XG 17832 فراغ تتركه امرأة الوزه ، نديم

XG 17841 Sabra=صبرى  الوزير ، آمنة

XG 18125 الحيلة في أدب الهامشيين الوسالتي ، 

آمنة الرميلي

XG 16604 فن القّص عند يوسف إدريس الوسالتي ، 

XG 15911البشير شعر: قاب حرفين  الوشمي ، 

عبد هللا بن 

XG 16931صالح شعر: تسابيح الغياب  الوغالني ، 

XG 14784خالد تاريخ النحو العربي في المشرق 

والمغرب

ولد ابّاه ، 

محمد المختار

XG 15693 ذكريات وخواطر وأحداث: أتذكر  ولد بيه ، 

محمد 

المحجوب 

ولد محمد 
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 16420 اإلستعارة في محطات يونانية وعربية 

وغربية

(محمد)الولي 

XG 17258 رواية: كرسي  ونّوس ، ديمة

XG 

16910(1-3)

األعمال الكاملة ونّوس ، سعد 

هللا

XG 14231 مسرحية: األيام المخمورة  ونّوس ، سعد 

XG 8351هللا ... حزيران 5حفلة سمر من أجل  ونّوس ، سعد 

XG 17959هللا مسرحية: الحياة أبدا  ونّوس ، سعد 

XG 18173هللا نصوص: عن الذاكرة و الموت  ونّوس ، سعد 

XG 1776هللا مسرحية: سهرة مع أبي خليل القباني  ونّوس ، سعد 

XG 12195هللا مسرحية: طقوس اإلشارات و التحوالت  ونّوس ، سعد 

XG 18169هللا مسرحية: ملحمة السراب  ونّوس ، سعد 

XG 11435هللا هوامش ثقافية ونّوس ، سعد 

XG 12193هللا مسرحية: يوم من زماننا و أحالم شقية  ونّوس ، سعد 

XG 18352هللا 14تمرين على كتابة يوم الجمعة 

 و قصائد أخرى2011جانفي 

الوهايبي ،  

المنصف

XG 18510 مجموعة قصصية: الشفع و الوتر  الوهايبي ،  

المنصف

XG 18330 ديوان الصيد البحري الوهايبي ،  

المنصف

XG 18650 الطائية في الشعرمذهب الطائي الوهايبي ،  

المنصف

XG 18297 :هللا و المتكلمون معه في القرآن 

دراسة: القرآن بين الشفوي و الكتابي 

في الخطاب القرآني

الوهايبي ، 

محمد 

XG 17513المنصف قصص: الساهر كالعنف  وهبي ، 

XG 16337موحي االنزياح في التراث النقدي والبالغي ويس ، أحمد 

XG 18475محمد : ثنائية الشعر و النثر في الفكر النقدي 

بحث في المشاكلة و اإلختالف

ويس ، أحمد 

محمد
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 17545 :سيناريو للقراءة: اغتيال المتنبي 

اقتناء أثر المتنبي في اليوم األخير من

حياته

الياسري ، 

فيصل

XG 607 دراسات أدبية: المغامرة النقدية  اليافي ، نعيم

XG 17468 المقتضب من كتاب جمهرة النسب ياقوت 

XG 17608الحموي كتاب أسرار الحكماء ياقوت 

المستعصمي 

، جمال الدين

XG 18243 اللغة العالمة في الحضارة العربية

األندلس-اإلسالمية

يايوش ، 

XG 17336جعفر شعر أدونيس يحياوي ، 

الشعري و النثري في األدب العربي XGراوية

مفاهيم و تحاليل: الحديث 

يحياوي ، 

رشيد

XG 18617 قصيدة النثر العربية أو خطاب األرض

المحروقة

يحياوي ، 

XG 17439رشيد الدليل األوفق إلى رواية ورش عن نافع

من طريق األزرق

يحياوي ، 

مصطفى

XG 17628 كتاب أحكام السوق يحيى بن عمر

XG 17311 :األسير الحر أبو فراس الحمداني 

دراسة

يحيى ، أحالم

XG 15798 وقفة قصيرة : عودة الحصان الضائع 

مع الشاعر محمود درويش

يحيى ، أحالم

XG 16196 (المفاعيل)الفضلة في النحو العربي  يحيى ، 

XG 18596الهذيلي في ضوء تصنيف : التقابل اللغوي 

العالقات الداللية و خصائصها

يحيى ، كيان 

أحمد حازم

XG 18245 دراسة : اللغة بين الداللة و التضليل 

...نقدية على هامش معنى المعنى 

يحيى ، كيان 

أحمد حازم

XG 

15809(1-2)

حركة التجديد في نقد الشعر العربي 

الغنائي

يزن ، أحمد

XG 

16748(1-2)

إنّي أشّم رائحة مريم يعقوب ، 

اسحاق الشيخ

XG 7902 مفكرا و فيلسوفا: أنيس منصور  ’ يعقوب 

لوسي
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 18509 :القراءة المنهجية للنص األدبي 

النصان الحكائي و الحجاجي نموذجا

اليعكوبي ، 

البشير

XG 7313 اليعالوي ،  نص عربي100

XG 17882محمد دراسات و فصول نقدية: أشتات ثالثة  اليعالوي ، 

XG 17679محمد عصره، : علي النوري الصفاقسي 

حياته، آثاره

يعيش ، 

XG 16586يونس حفريات االستشراق في نقد االستشراق يفوت ، سالم

XG 15935 قراءات تاريخية: النص والتاريخ  ،،           ،،

XG 10217 انفتاح النص الروائي يقطين ، سعيد

XG 10218 تحليل الخطاب الروائي ،،           ،،

XG 16357 من أجل : الرواية والتراث السردي 

وعي جديد بالتراث

،،           ،،

XG 16358 مفاهيم وتجليات: السرد العربي  ،،           ،،

XG 18104 البنيات و األنساق: الفكر األدبي العربي  يقطين ، سعيد

XG 15885 مدخل : من النص إلى النص المترابط 

إلى جماليات االبداع التفاعلي

،،           ،،

XG 17700 رواية: بانتاليون و الزائرات  يوسا ، ماريو 

بارغاس

XG 18095 عالمات فارقة في الفلسفة و اللغة و 

األدب

يوسف ، أحمد

XG 15055 بحث في أسس : تعدد المعنى في القرآن 

تعدد المعنى في اللغة من خالل تفاسير 

القرآن

يوسف ، ألفة

XG 18159 في الهوية  ): و ليس الذكر كاألنثى 

(الجنسية

يوسف ، ألفة

XG 18095 عالمات فارقة في الفلسفة و اللغة و 

األدب

يوسف ، أحمد

XG 16426 : علم كتابة اللغة العربية واإلمالء 

القواعدوالطرق– األصول 

يوسف 

حسني عبد )

XG 17378(الجليل الفضاء المسرحي بين النص االجتماعي

...واالقتصاد الدرامي

اليوسف ، 

أكرم

XG 17852 الهجاء عند جرير و الفرزدق يوسف ، خالد 

ابراهيم
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 16395 2.أذرع الواحات المشمشة ج اليوسف ، 

خالد أحمد

XG 

12215(1-4)

األعمال الشعرية يوسف ، 

سعدي

XG 18511 عيشة بنت الباشا يوسف ، 

XG 15958سعدي صالة الوثنّي ،،           ،،

XG 16241 :أسلوب االستفهام في القرآن الكريم 

إعرابه8غرضه

يوسف ، عبد 

الكريم محمود

XG 18322 :الخطاب السجالي في الشعر العربي 

تحوالته المعرفية و رهاناته في التواصل

عبد ’ يوسف 

الفتاح أحمد

XG 18106 :لسانيات الخطاب و أنساق الثقافة 

فلسفة المعنى بين نظام الخطاب و

شروط الثقافة

عبد ’ يوسف 

الفتاح أحمد

XG 18049 تلوين على وشاح طائر ؛ مقاربات

تناصية

يوسف ، عبد 

المجيد

XG 18601 قصص: أقطع هذا الدغل ... وحيدا  يوسف ، 

XG 16595فاروق مائدة من: يوميات وتأمالت في المنفى 

الهواء

يوسف ، 

XG 16560فاروق شواهد الشعراء المخضرمين في التراث

توثيق ودراسة: النحوي 

يوسف ، 

مجدي ابراهيم

XG 14379 مساهمة في نظرية: القيمة والمعيار 

الشعر

اليوسف ، 

يوف سامي

XG 16771 رواية: شمس القراميد  اليوسفي ، 

محمد علي

XG 17085 واسمات: النقد بين المثاقفة والمقاربة 

في الشبيه المختلف

يونس ، 

صالح الدين 

XG 18446أحمد le temps les villes ADONIS

XG 18048 En companie des bédouins

dans leurs campements et

leurs déplacements

MARZO

UKI 

(Mhamme
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االنسانيات و والفنون اآلداب كلية

 بمنوبة

لمكتبةا
XG 18047 The intellectual and literary

movement in Tunisia in the

nineteenth and twentieth

centuries

IBN 

ACHUR 

(Moham

med al-XG 8754 Le pouvoir et les

intellectuels ou les aventures

de kalila et dimna  

IBN AL 

MOUQA

FFA 

(AbdallahXG 18046 Ibn khaldoun and his readers ABDESS

ELEM 

(Ahmed)XG 18405 le don du vide BENNIS 

(Moham

med)XG 18045 Dar el-Bacha NASR 

(hassan)

XG 18044 Il a tant donné j’ai si peu

reçu

GHOZZI 

(Mohame

d)XG 18043 La conspiration: Roman LAHOUA

R(frdj)

XG 18042 Le miracle: roman TARCHO

UNA 

(MohameXG 18041 La musette de mirage ALOUI  

(Noureddi

ne)XG 18398 Naguib Mahfouz : Récits et

codes culturels

BADRE 

HAGIL(H

afida)

XG 18386 chronique de la tristesse

ordinaire suivi de Poèmes

palestiniens

DARWIC

H  

(MahmudXG 18394    La Genèse de l'obli MESSAA

DI 

(MahmouXG 18400 Des nouvelles de Tunis DOUAJI(

Ali)
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