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1 
 

والتاريخباللغة العربية في مجالات اللغة والأدب والدراسات القرآنية  2019مقتنيات   
 الناشر سنة النشر  املؤلف العنوان الرقم

 دار الحامد 2018 علي ناصر غالب د. أبحاث في اللغة 1

2 
 كنوز املعرفة 2016 د. سعيد الزبيدي ابو حيان التوحيدي والنحو

3 
 م الكتب الحديثعال 2016 هللا محمد ال سعيد د. عبد املنطق األرسطي في الفكر النحوي دراسة في شرح ابن الناظم لأللفية  أثر 

4 
 دار الحامد 2018 أ.د توفيق ابراهيم الجبوري اخبار الشعراء العرب قبل االسالم )االدبية والنقدية(

5 
 ألفا دوك  2019 زهرة بن يمينة د. أدبية الكتابة الصوفية

6 

الشعر العربي املعاصر بحث في شعرية  واالغتراب فيأدونيس شاعر التجريد 

 دونيس ي الخطاب األ 
 دجلة 2018 عصام شرتح د.

7 
 عالم الكتب الحديث 2019 د. عبد القادر مرعي أساليب الجملة اإلفصاحية في النحو العربي
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2 
 

والتاريخباللغة العربية في مجالات اللغة والأدب والدراسات القرآنية  2019مقتنيات   
 الناشر سنة النشر  املؤلف العنوان الرقم

8 
 املعتز 2019 د. عصام عبدالسالم شرتح أساليب الشعرية عند بدوّي الجبل ) دراسة أسلوبية جمالية(

9 
 دار الوفاء  2019 د.مجدي ابراهيم محمد لغوي ومسائلهأسس البحث ال

10 
 املنهجية 2019 د.اسراء حسين جابر اسلوبية القص في الرواية العربية الحديثة

11 

ية دراسة وصف-إصطالحات علم التصريف في مؤلفات الصرفيين الجزائريين

 -تحليلية موازنة
 ألفا دوك  2019 د. يوسف بن نافلة

12 
 دار الوفاء  2019 أ.د. محمد عبد الرزاق املكي ة "فصول في مبادئ اللغة ومهارتها"أصول العربي

13 
 الوراق 2019 أ.د. مرس ي السيد الصباغ االدب الشعبي العربي تأصيل تراثي

14 
 كنوز املعرفة 2016 د. رائد عبدالرحيم نماذج من األدب القديم والحديث-األدب العربي للناطقين بغير العربية 
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3 
 

والتاريخباللغة العربية في مجالات اللغة والأدب والدراسات القرآنية  2019مقتنيات   

 الناشر سنة النشر  املؤلف العنوان لرقما

15 
 مركز الكتاب األكاديمي 2019 د. ياسين بن عبيد األدب املقارن األصول ــ الخطابات ــ اآلليات

16 
 املنهجية 2019 د.اسعد عباس املياحي االزدواجية اللغوية

17 
 دار الرضوان 2018 د.ثامر الشيباني االصالة في الفن وحداثة التجديد

18 
 اإلنزيــــاح في شعر الّسياب

سعدون محسن اسماعيل 

 الحديثي
 غيداء 2019

19 
 كنوز املعرفة 2018 خالد حسين ابو عمشة األوزان العشر للناطقين بغير العربية للمعلم واملتعلم النظرية والتطبيق

20 
 دار املنهجية 2016 زينب عبد الحسين السلطاني البحث الداللي عند املفسرين

21 
افية )املعاني والبيان والبديع(  يافا 2019 د.هاشم مناع البالغة العربية الو



 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 التعليم العايل والبحث العلمي وزارة

                  جامعة األمري عبد القادر                         كلية اآلداب واحلضارة اإلسالمية                                    
                                          للعلوم اإلسالمية قسنطينة الكليةمكتبة       

                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                       

  
 
 

4 
 

والتاريخباللغة العربية في مجالات اللغة والأدب والدراسات القرآنية  2019مقتنيات   
 الناشر سنة النشر  املؤلف العنوان الرقم

22 
 مركز الكتاب األكاديمي 2018 د.مسعود بودوخة وعلومهاالبالغة العربية 

23 
افض وثنائية أنا اآلخر  غيداء 2019 فالح حسن كاطعالدكتور  التشبيه البليغ في نهج البالغة أزمة التر

24 
 دار الوفاء  2019 د.مجدي ابراهيم محمد التطبيقات النحوية والصرفية بأسلوب سهل وميسر

25 
 ألفا دوك  2019 د.سهل ليلى ودراساتالتعليمية قضايا 

26 
 ألفا دوك  2019 د, عبد الكريم حمو تفسير محمد متولي الشعراوي  والنحوي فيالتفكير الصرفي 

27 
 مركز الكتاب االكاديمي 2019 د.اسامة مداس التفكير النحوي والداللي عند العرب من االعتقاد الى املمارسة اللغوية

28 
 مركز الكتاب االكاديمي 2019 د. محمد زيدان التفكير النقدي والخطاب األدبي

29 
 دار الحامد 2018 د. ظاهر محمد الزاهرة التناص في الشعر العربي املعاصر
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5 
 

والتاريخباللغة العربية في مجالات اللغة والأدب والدراسات القرآنية  2019مقتنيات   

 الناشر سنة النشر  املؤلف العنوان الرقم

30 

الثنائيات املتضادة في شعر التصوف األندلس ي في القرنين السابع والثامن 

 الهجريين 
 املناهج 2018 د. شيماء عدنان العقابي

31 
 صفاء 2019 د.باسم خيري خضير الحجاج وتوجيه الخطاب 

32 
 ألفا دوك  2019 د.سمير خالدي  والتشكل الذات بن الرؤيا 

33 
 عالم الكتب الحديث 2019 د. نضال يوسف ملكاوي  الذات واآلخر قراءة في شعر طرفة بن العبد  

34 
 األكاديميون  2018 د.عباس عبد الحليم عباس الذاكرة...والكلمات..كتابات في أدب السيرة 

35 
 يافا 2019 د. راض ي نواصره الشعراء اليهود في املدينة املنورة في صدر اإلسالم

36 
 دار الحامد 2018 أ.د هاني صبري علي آل يونس الصناعة اللسانية مقتربات في التأسيس
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6 
 

والتاريخباللغة العربية في مجالات اللغة والأدب والدراسات القرآنية  2019مقتنيات   

 الناشر سنة النشر  املؤلف العنوان الرقم

37 
 دار الوفاء  2019 د. أحمد عوين الطبيعة الرومانسية في الشعر العربي الحديث

38 
 األكاديميون  2018 بسمة الحالملة  ن الفراء واألخفش األوسطالظاهرة النحوية في تفسير التراكيب القرآنية بي

39 
 دار الحامد 2018 د.حسين الدخيلي الفضاء الشعري عند الشعراء في العصرين الجاهلي واإلسالمي

40 
 زهران 2018 فائزة عبداالمير الهديب  واألدبيات العبريةالفكر الصهيوني 

41 

حول القضايا واملفاهيم وامليادين  اللسانيات التطبيقية: مقدمة تعريفية

 والتطبيقات 
 كنوز املعرفة 2019 صالح  العصيمي

42 
 كنوز املعرفة 2016 د. عبداملنعم جدامي املستشرقون والتراث النحوي العربي

43 
 مركز الكتاب األكاديمي 2018 د. بتول الربيعي املعجمية العربية في فكر الدكتور علي القاسمي
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7 
 

والتاريخباللغة العربية في مجالات اللغة والأدب والدراسات القرآنية  2019مقتنيات   

 الناشر سنة النشر  املؤلف العنوان الرقم

44 
 املنهجية 2018 د.فارس السيد السلطاني املعرب في اللغة والقرآن

45 
 غيداء 2018 د.محّمد عوّيد الطربولي املكان في الشعر األندلس ي من عصر املرابطين حتى نهاية الحكم العربي

46 
 املعتز 2019 رتحد. عصام عبدالسالم ش املكونات الجمالية في قصائد محمود درويش 

47 
 املنهجية 2016 د.عزيز حسين املوسوي  النثر االندلس ي 

48 
 كنوز املعرفة 2018 محروس بريك النحو واالبداع رؤية نصية لتأويل الشعر العربي القديم

49 
 كنوز املعرفة 2018 د. مصطفى حسانين النص االدبي القديم من الشعرية الى التداولية 

50 
 ؤال الكتابةوسالنص االدبي 

د, مهدان ليلى/د, نسيسة 

 فاطمة الزهراء و آخرون
 ألفا دوك  2019
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8 
 

والتاريخباللغة العربية في مجالات اللغة والأدب والدراسات القرآنية  2019مقتنيات   

 الناشر سنة النشر  املؤلف العنوان الرقم

51 
 غيداء 2019 د. محّمد صابر عبيد النّص األدبّي والُهوّية الثقافّية دراسة في تجربة صبري يوسف اإلبداعّية

52 
 حليلية"النص النسوي ومأزق البنيوية  "دراسة ت

د. سماح عبد هللا أحمد 

 الفرَّان
 األكاديميون  2018

53 
 عالم الكتب الحديث 2019 د. فاروق احمد الهزايمة النص في النقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث

54 
 غيداء 2019 ترجمة عبد هللا هوار النظرية النسوية وسياسة النقد األدبي 

55 
 الوراق 2019 شعبان عبد الحكيم محمدد. النقد الجمالي عند العرب

56 
 كنوز املعرفة 2019 سامية الدنقير الوجيهة االعرابية واملقاربات اللسانية لألبنية الجهية 

57 
 عالم الكتب الحديث 2019 محمد البادري  إنشائية التفاصيل في الرواية العربية 
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9 
 

والتاريخباللغة العربية في مجالات اللغة والأدب والدراسات القرآنية  2019مقتنيات   
 الناشر سنة النشر  املؤلف العنوان الرقم

58 
 عالم الكتب الحديث 2019 د. أحمد قادم ج بين التخييل والتدليلبالغة الحجا

59 
 مركز الكتاب األكاديمي 2018 د. ابتسام دهينة بنية الخطاب الشعري في ديوان علقمة بن عبده الفحل : دراسة بنيوية اسلوبية 

60 
 دار الكسندر 2013 ابتسام جوامع وشيماء تاورته بين السيمياء والنحو الوظيفي 

61 

ج مقاربة تطبيقية في نماذ-الرواية الجزائرية الجديدة والبناء فيتحوالت اللغة 

 -روائية
 ألفا دوك  2018 جميات منى

62 
ات في شعر أبي فراس الحمداني

َّ
 تداعيات الذ

د. سفيان عبد الواحد 

الجبوري/د. أسماء صابر 

 جاسم

 غيداء 2019
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10 
 

والتاريخباللغة العربية في مجالات اللغة والأدب والدراسات القرآنية  2019مقتنيات   

 شرالنا سنة النشر  املؤلف العنوان الرقم

63 

تقنيات التشكيل الشعري في الشعر العربي املعاصر دراسة في بنية القصيدة 

 املعاصرة 
 دجلة 2019 د. عصام شرتح

64 
 مركز الكتاب االكاديمي 2019 د.محمد مسالتي جمالية األسلوب في الخطاب الشعري القديم

65 
 الوراق 2018 أسامة البحيـري  دراسات أسلوبية في الشعر العربي

66  
 عالم الكتب الحديث 2019 أ.د. محمد القاسمي دراسات معاصرة في اللسانيات والتداوليات

67 
 دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر 2018 أ.د.عالء محمد رأفت دروس في تصريف األسماء

68 
آفاقها التطبيقيةسيميائيات جوزيف كورتاس أسسها النظرية   كاديميمركز الكتاب األ 2018 د.دايري مسكين و

69 
 دار الراية 2018 د فاطمة عبد الرحمن عالمات االعراب للعالمة الطيب املهاجي الجزائري 
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11 
 

والتاريخباللغة العربية في مجالات اللغة والأدب والدراسات القرآنية  2019مقتنيات   

 الناشر سنة النشر  املؤلف العنوان الرقم

70 
 األكاديميون  2018 د. باسم يونس البديرات علوم اللسان العربي في مقدمة ابن خلدون 

71 
 عالم الكتب الحديث 2019 ترجمة د. انوار طاهر يم بيرملانفلسفة الِحجاج البالغي نصوص مترجمة لشاي

72 
افعي "دراسة تحليلية فنية"  فن الرسائل عند مصطفى صادق الر

د.خليفة محمد ابراهيم 

 محمد
 دار الوفاء  2019

73 
 كنوز املعرفة 2019 محي الدين  محسب في التحليل النقدي للخطاب

74 
 غيداء 2016 جازي د.محمد ح محاضرات في األدب املعاصر

75 
 ألفا دوك  2019 د.رضا خميس وآدابهامحاضرات في علوم اللغة 

76 
 غيداء 2019 أ. عجناك يمينة بش ي محاضرات في فنون األدب الجزائري الحديث واملعاصر
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12 
 

والتاريخباللغة العربية في مجالات اللغة والأدب والدراسات القرآنية  2019مقتنيات   
 الناشر سنة النشر  املؤلف العنوان الرقم

77 
 كنوز املعرفة 2017 د. لحسن بن اعزيزة يكيليلة وليلة في املتخيل االمر  ألفمحاكاة جون بارث لشهرزاد 

78 
 دار الوفاء  2019 د.علي خليفة مقاالت في األدب العربي القديم

79 
 عالم الكتب الحديث 2019 د. مختار زواوي  من املورفولوجيات إلى السيميائيات مدخل إلى فكر فرديناند دو سوسير

80 
 الوراق 2019 بان عبد الحكيم محمدد.شع نظرية التلقي في تراثنا النقدي والبالغي

81 
 ألفا دوك  2017 د.عمر بوقمرة نظرية الحجاج في اللغة 
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13 
 

والتاريخباللغة العربية في مجالات اللغة والأدب والدراسات القرآنية  2019مقتنيات   

 الكمية املؤلف العنوان لرقما

 2 ي باراكلوجيفر  االتجاهات العامة في األبحاث التاريخية 1

 1 ألفريد بيستون ترجمة محمد جواد النوري اللغة العربية الفصحى املعاصرة 2

 3 صالح السامرائي شذرات من القضاء والجزاء في التعبير القرآني 3

 1 ابن الجزري 1/5النشر في القراءات العشر  4

 2 سيد عبد املاجد الغوري دراسات قرآنية 5

 1 بن علجية قسنطينيمحمد حمدان الونيس ي ال 6

 1 محمد الريحاني تفسير اإلمام الغزالي 7

 1 بن موس ى الشريف 1/2شرح كتاب التحبير في علم التفسير  8
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والتاريخباللغة العربية في مجالات اللغة والأدب والدراسات القرآنية  2019مقتنيات   

9 
أرجوزتان تحفة األحباب فيما نسخ وخصص من السنة 

 والكتاب 
 2 مختار بن التقي القالوي الشنقيطي

 1 ليبلقاسم الغا اإلمام الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور  10

 1 سعيد حسن بحيرى  املدخل إلى مصادر اللغة العربية 11

12 
تحويالت الطلب ومحددات الداللة مدخل إلى تحليل 

 الخطاب النبوي الشريف
 1 حسام أحمد قاسم

 1 عيس ى علي العاكوب العاطفة واإلبداع الشعري  13

 1 عبد املجيد الجار هللا 1/2جهود الزجاج في دراسة كتاب سيبويه  14

 1 أبي العباس أحمد الناصري  مختصر االستقصا ألخبار املغرب األقص ى 15

 2 عبد هللا القيس ي الثغري التلمساني مناقب التلمسانيين 16

 3 محمد بن العنابي الجزائري  السعي املحمود في نظام الجنود 17
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والتاريخباللغة العربية في مجالات اللغة والأدب والدراسات القرآنية  2019مقتنيات   
 2 محمد بن ميمون الجزائري  التحفة املرضية في الدولة البقداشية 18

 1 محمد عبد الخالق عضيمة ني في تصريف األفعالاملغ 19

 1 يحيى بن حمزة العلوي اليماني الطراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز 20

 1 محمد العيد توارته الفضيل حسنين الورتالني 21

 2 نبيل محمد رشاد ابن القم الزبيدي 22

 2 الواحد األنصاري السجلماس يعلي بن  منحة القيوم على مقدمة ابن آجروم 23

 3 قبلي عثمان صبري  خزانة اإلعراب 24

 3 قادة مبروك في الترجمة األدبية 25

 2 البشير عصام املراكش ي العلمنة من الداخل 26

 1 معاذ السرطاوي  دراسات في األدب العربي 27
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28 
اإلمام أبو عبد هللا محمد بن يوسف السنوس ي التلمساني 

 1/8حياته وآثاره 
 1 دراسة وتحقيق بوكعبر بلقرد املعسكري 

 1 عبد الحميد حاجيات أبو موس ى حمو الزياني حياته وآثاره  29

30 
دراسات حول التاريخ السياس ي والحضاري لتلمسان 

 1/2واملغرب اإلسالمي 
 1 عبد الحميد حاجيات

 1 إميل بديع يعقوب 1/8موسوعة روائع الحكمة واألدب  31

 1 أبي الحسن علي الشنتريني 1/4الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة  32

 1 السيد عبد هللا الغماري  أثمد العين ببيان نبوة الخضر واسم ذي القرنين 33

 1 ابن العربي قانون التأويل 34

 1 ميلود الشريف رباعيات سيدي عبد الرحمن املجذوب 35

 1 هدى درويش نبي هللا إدريس عليه السالم 36



 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 التعليم العايل والبحث العلمي وزارة

                  جامعة األمري عبد القادر                         كلية اآلداب واحلضارة اإلسالمية                                    
                                          للعلوم اإلسالمية قسنطينة الكليةمكتبة       

                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                       

  
 
 

17 
 

والتاريخباللغة العربية في مجالات اللغة والأدب والدراسات القرآنية  2019مقتنيات   

 1 القاض ي عياض الغنية فهرست القاض ي عياض 37

 1 يحيى بكري  العلماء الجزائريون املدرسون في املسجد النبوي  38

 1 محمد أبو الخير اللؤلؤ املصفوف في القراءات السبع 39

40 
كتاب خصائص أمير املؤمنين علي ابن أبي طالب رض ي هللا 

 عنه
 1 النسائي

 1 مصطفى حسن البدوي  در يوم الفرقان أسرار غزوة ب 41

 2 مجموعة من املؤلفين في سؤال العلمانية 42

 1 الزركلي 1/4ذيل األعالم   43

 1 علي عمر بادحدح 1/3زاد الخطباء  44

 1 مكتبة التبيان  1/3فرسان املنابر  45



 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 التعليم العايل والبحث العلمي وزارة

                  جامعة األمري عبد القادر                         كلية اآلداب واحلضارة اإلسالمية                                    
                                          للعلوم اإلسالمية قسنطينة الكليةمكتبة       

                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                       

  
 
 

18 
 

والتاريخباللغة العربية في مجالات اللغة والأدب والدراسات القرآنية  2019مقتنيات   

 1 أبو غدة قيمة الزمن عند العلماء 46

47 
 واملذاهباملوسوعة املفصلة في الفرق واألديان وامللل 

 1/2والحركات القديمة واملعاصرة 
 1 مكتب التبيان

 1 جمال إبراهيم قاسم موسوعة العالم بين يديك 48

 1 مصطفى السباعي التكافل االجتماعي في اإلسالم  49

 1 دالور محمد صابر قبسات علمية من القرآن والسنة 50

 1 مادع محمد عمر الدعاء في القرآن الكريم 51

 2 الحسين زروق  1/2علماء اللغة والنحو باملغرب األقص ى معجم  52

 2 بارتون راسكو عمالقة األدب العربي 53

 2 ترجمة تحسين رزاق عزيز اللغة والترجمة 54
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والتاريخباللغة العربية في مجالات اللغة والأدب والدراسات القرآنية  2019مقتنيات   
 3 عبد العزيز مرابط الزغويني صفحات نيرات من تاريخ تيزغوين 55

 1 الغزالي 1/5إحياء علوم الدين  56

 2 أحمد فريد املزيدي سيدي أبو الحسن الشاذلي 57

أقالم تالمذته سيرة بديع الزمان النورس ي 58  3 بلسانه و

افعي رسائل األحزان 59  5 الر

 1 الثعالبي 1/3األنوار في آيات النبي املختار  60

 3 عبد هللا عبد الالوي  حفريات الخطاب التاريخي العربي 61

 3 شرف الدين ماجدولين الصورة السردية  62

 2 صبحية عودة زعرب صية اليهودية اإلسرائيليةالشخ 63

 3 فرج هللا عبد املالك مناهج البحث وآداب الحوار واملناظرة 64
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والتاريخباللغة العربية في مجالات اللغة والأدب والدراسات القرآنية  2019مقتنيات   
 2 وجدان العلي ظل النديم 65

 1 محمد يحيى حرزلي نفحات في صفحات 66

 1 حفني بك ناصف كتاب الدروس النحوية  67

 1 ينمحمد خا اإلشهار الدولي والترجمة إلى العربية 68

 1 ابن عبد الحق العمري الطرابلس ي درر الفرائد املستحسنة 69

 1 ابن العثيمين 1/3شرح ألفية ابن مالك  70

 2 الصالبي عمر بن الخطاب 71

 2 الصالبي صالح الدين األيوبي 72

 2 الصالبي غزوات الرسول  73

 2 ابن هشام شرح قطر الندى وبل الصدى 74
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والتاريخباللغة العربية في مجالات اللغة والأدب والدراسات القرآنية  2019مقتنيات   
 1 شوقي ضيف الشام -عصر الدول واإلمارات  75

 1 أحمد جعفري  جرد وإحصاء املخطوطات الجزائرية في موريتانيا ونيجيريا 76

 2 السيوطي أسباب النزول لباب النقول في أسباب النزول 77

 2 الراغب األصفهاني املفردات في غريب القرآن 78

 1 جمع وترتيب جمال مرسلي من فتاوي الشيخ لخضر الزاوي  79

 2 جمال أبراهيم قاسم ن وليدخالد ب 80

 2 الصالبي 1/2صفحات مشرقة من التاريخ اإلسالمي  81

 2 أبو القاسم سعد هللا محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث  82

 2 أبو القاسم سعد هللا مجادلة اآلخر 83

 1 آثار الدكتور يحيى بوعزيز مع تاريخ الجزائر 84
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والتاريخباللغة العربية في مجالات اللغة والأدب والدراسات القرآنية  2019مقتنيات   

 1 الحبيب النصراوي  ربية الحديثةالتوليد اللغوي في الصحافة الع 85

 2 حسن حمزة الوحدة والتنوع في النظرية النحوية العربية 86

87 
معجم ألفاظ الحياة االجتماعية في دواوين شعراء 

 املعلقات العشر
 1 ندى عبد الرحمن يوسف الشايع

 2 محمد غيطاس قاموس املصطلحات األثرية والفنية 88

 1 إيناس حسنى البهجي في عصر املرابطين واملوحدينتاريخ املغرب واألندلس  89

 1 صالح العقاد املغرب العربي في التاريخ الحديث واملعاصر 90

 3 انتقاء محمد الهادي الحسني عيون اآلثار اإلبراهيمية 91

 1 أبو اليسر فرح الشرق األدنى في العصرين الهللينيستي والروماني 92

 1 مد علي رجب السيدمح تاريخ دول آسيا الوسطى 93
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والتاريخباللغة العربية في مجالات اللغة والأدب والدراسات القرآنية  2019مقتنيات   
 1 حسن جعفر نور الدين 1/2موسوعة الشعراء الصعاليك  94

 1 محمد بن محمد أبو شهبة 1/2السيرة النبوية في ضوء القرأن والسنة  95

 1 يوسف مارون ابن الرومي شاعر الحزن والوجدان اإلنساني  96

 3 شفيع السيد نظرية األداب 97

 1 حمد دنون الثامري أ 1/2ديوان رسائل الصابي  98

 1 ناصر يوسف التجسيم الحضاري من منظور التنمية املركبة 99

 2 أحمد بن الحسين بن الخبار توجيه اللمع 100

 1 مشعل عبد العزيز الفالحي في ظالل السيرة النبوية  101

 1 محمد السيس ي املدرسة السلفية في التفسير 102

 1 محمد عمارة 1/4فغاني األعمال الكاملة لجمال الدين األ  103
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والتاريخباللغة العربية في مجالات اللغة والأدب والدراسات القرآنية  2019مقتنيات   

 1 إسماعيل داود محمد التنشه 1/2أشعار هذيل  104

 1 عبد هللا كنون  1/3ذكريات مشاهير رجال املغرب   105

 1/2النقد األدبي ومدارسه الحديثة  106
ستانلي هايمن ترجـ: إحسان عباس ومحمد 

 يوسف نجم
2 

 1 تحقيق أحمد الخياط 1/2زرق شواهد التفسير عند ابن عباس في مسائل ابن األ  107

 2 محمد جابر الفياض األمثال في القرآن الكريم  108

 1 عبد هللا إبراهيم جلغوم 1/2املعجم املفهرس الشامل  109

 1 حصاد ملتقى أهل التفسير اإلمام ابن جرير  110

 2 رياض عثمان العربية بين السليقة والتقعيد 111

 1 محمد صابر عبيد لنظرية إلى املمارسةتجلي الخطاب النقدي من ا 112
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والتاريخباللغة العربية في مجالات اللغة والأدب والدراسات القرآنية  2019مقتنيات   

 1 أحمد صالح الطامي من الترجمة إلى التأثير 113

 2 ابن املقرئ  املعجم في الحديث وفي الشيوخ الذين أخذ عنهم املصنف  114

 3 محمد حمزة الكتاني مفهوم الخالص في الديانة اليهودية 115

 1 ابن عاشر توضيح الدين على املرشد املعين 116

 2 محمد السيد الدسوقي شعرية الفن الكنائي 117

 2 أمجد يونس الجنابي آثار االستشراق األملاني في الدراسات القرآنية 118

119 
موسوعة مصطلحات الفكر العربي واإلسالمي الحديث 

 1/3واملعاصر 
  1 

 2 عبد هللا الغذامي تشريح النص 120

 3 امللك بومنجلعبد  مماطلة املعنى في شعر املتنبي 121
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والتاريخباللغة العربية في مجالات اللغة والأدب والدراسات القرآنية  2019مقتنيات   
 1 طه وادي القصة ديوان العرب 122

 1 ثروت عكاشة املعجم املوسوعي للمصطلحات الثقافية 123

 2 محمد القاسمي والحسن السعيدي قضايا أدبية 124

 2 يوسف اإلدريس ي التخييل والشعر 125

 1 أنطوان الدحداح معجم قواعد اللغة العربية في جداول ولوحات 126

 1 محمود سليمان ياقوت و التعليمي والتطبيق في القرآن الكريمالنح 127

 2 نهلة شهاب أحمد تاريخ املغرب العربي 128

 1 عبد هللا البكري األندلس ي املغرب في ذكر بالد أفريقية واملغرب 129

 1 أدما طربيه معجم الهمزة عربي عربي 130

 1 أدما طربيه معجم الجموع في اللغة العربية 131
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والتاريخباللغة العربية في مجالات اللغة والأدب والدراسات القرآنية  2019مقتنيات   
 1 ابن مريم التلمساني البستان في ذكر العلماء واألولياء بتلمسان 132

 2 أنور محمود زناتي عربي -قاموس املصطلحات التاريخية انكليزي  133

 1 محمد عبد العزيز ربيع صنع التاريخ 134

 1 محمد حمزة حسين تاريخ أوروبا في العصور الوسطى 135

 1 ة حسينمحمد حمز  تاريخ العالم املعاصر 136

 2 محمد امليلي الشيخ مبارك امليلي 137

 1 الثعالبي املعجم املختصر في غريب القرآن الكريم 138

 1 محمد الصغير بن العربي الطب العربي في الجزائر 139

 1 هادي نهر نحو الخليل من خالل معجمه 140

 1 شيلماكار مي الخطاب اللغوي واكتساب اللغة في علم اللغة التطبيقي 141
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